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ÚVOD. 
Podjímaje se úlwlu připravili pro »Československý Kom. 

[la.s« vydání V.šeobecného obchodního zákoníku s pozdějšími 
příslušn.Ými zákony, měl jsem původně v úmyslu, a to ve shodě 
s nakladatelstvím, upraviti k tisku text obchodního zákona a 
[ln;;dějších norem obchodního práva s připojením odkadt ku 
předpisům věcně souvislým a k judikatuře, polmd jde o ob. 

chodní zákon sám a nejdůležitější ostatní zákony práva obchod
ního. Avšak hned na počátku, již při uváděcím zákonu k zá. 
koníku obchodnímu, rozšiřo'valy se mně odkazy --' mohu věru 
říci, že mimoděk - ve stručné poznámky a vysvětlivky o věc
n{m obsahu sdělova1lých předpísů, poznámky to přesahující 
úkol původně převzatý. Tento způsob širšího poznámkového 
l!fJparátu zachoval' jsem pak nejen při zákoníku obchodním, 
nýbrž, třebas v míře redukované, i při dalších některých spe. 
ciálních zákonech obchodního práva (zákonu o f!bchodních po. 
l1/Ocnících, zákonu o společnostech s ručením obmezeným, zá. 
konu o společenstvech výdělkových a hospodářských). Ovšem 
zdůraZ1žuji, že nebylo tu intence uspořádati tím komentář zá. 
lamů, nýbrž že jde jen o poznámky k účelu první orientace 
v příčině vecného obsahu norem; s tim také souvisí, že obme. 
Zlijí se literární odkazy celkem na spisy čtenářstvu nejblíže 
přiMupné, které pak zpravidla samy obsahují odkazy další. Jsem 
si arci toho vědom, Že mohou se rozcházeti názory o tom, zdali 
tu neb onde jest účelu orientace vyhověno, nebo také zase, 
zdali nebyla míra účelem tím daná někdy přehočena. 

Co se judikatury dotýče, obnwzil jsem se celkem na 
soudní rozhodnutí ceslwslovenf'ká; ze starších odkazuji jen na 
rozhodnutí z knihy judikátů a z reperloria nálezů. Pro nová 
rozhodnutí použil jsem velmi záslužné sbírky drzthého presi. 
dcnta Nejvyššího soudu Dra F. V á ž 11. é h o, a to zpravidla ci. 
tací nadpisů ve sbírce zvolených; leckdy ovšem šlo také o 
thesi důvodů v nadpis nepojatou, tak že uvedena zvláště, anebo 
shledáno potřebným se od nadpisu i jinak odchýliti k vyzved. 
1lutí momentzl, na nžchž při konkretní citaci záleželo. 
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Příprava sbírky a tisk trval, . v důs[(!dlm neodkladných 
prací úředního rázu, jež lIUt(~ opě[ovn(~ práci přerušily, dél(', 
než jsem sám mohl očekávati a nežli bylo této práci přiměřeno. 
Tím se stalo, že na leckterých ntÍslech v prvních částech knihy 
odkázáno jest ku předpisům, které za tisku byly nahrazeny ne
bo pozměněny novými; i doporučuji připojený na konci seznam 
»Dopbíků a oprav« důtklivě laskavé pozornosti čtenářstva. 

Zf~jména nemohlo býti z naznačeného důvodu odkázáno na 
pravém místě k důležitému zákonu ze dne 13. října 1928. 
čís. 183 Sb. z. a n., o daňovém základu rozhodném pro zápis 
obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých 

fJl'ávních poměrů výdělkových II hospodářských společenstev 

(družstev); i otištěn z té příčiny tento zákon hne d již na 
JI o č á t k u a k § 7 uváděcího zákona k zák. obch. přičiněna 

vložka upozorňující na lwstalé zrušení §§zl 7 a 9 zákona uvádě
cího a materielní nahrazení jejich novým zákonem. Také lUl 

.stránkách 10. 48. 57. 83. 123. 176. 278 II 693 této sbírky jest do

dati nyní odkazy k záhonu čís. 183/1928. - Rovněž bylo nutno 
v »Dodatcích« připojených na honci druhého sVllzhu doplniti 
údaj judikatury, již v mezidobí hojně přibylo. 

Původně bylo zamýšleno pojmouti do této sbírky také 
předpisy o umořování listin a výtah z ustanovení poplatkových, 
poklid se vztahují k poměrům obchodním. U puštěno však po
zději od toho, aby objem sbírky příliš nevzrostl. Pokud jde 
o předpisy amortisační, lze odkázati k H art ln a n n o v ě »N e

spornému řízení« (»Čs1. Kompas« 1926) str. 521-541, pokud 
pak jde o předpisy poplatkové, k Hor o v ě »Civilnímu řádu 
soudnímu (»Čs1. Kompas«, 2. vyd. 1927) str. 1004-1023. 

Poznamenávám posléze, že otištění »Obsahu« děje se k 
mému přání již na počátku celého díla; mám to za přintěře

llčjší umístění než na konci, a to tím spHe, že jde o sbírku 
dvousvazkovou a že v »Obsah« jest zahrnut i rozvrh jednotli
vfch větších zákonu, takže v iislé míře poslouží při užíváni 
knihy jaho repertorium zákonné látky, které se lépe hodí do 
obsáhlejšího svazku prvního. Rejstřík chronologický a věcný 

j~ou připojeny ke konci svazku druhého. 

V Praze, tj dubnu 1929. 

Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský. 

(tkc. reg. 
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ZKRATKY. 
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exekuční řád 

finance. 

Goldschm. čas. »ZeitslChrift fU,r das Gesamte Handels- únd 
~OInkurSlrecht« založená Golds.chmidtem 

H.R. 

Jud. 

jur. n. 

kom. 
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min. 

N. S. 

nař. 

obč. z. 
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= HaJIlIďels'l'eicht; zkrácená citace jed!llak ně

meckého vydání Randova Ohchodního ,pá
\Ca, jednak učebnice prof. Pisko »Lehrhuch 
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kniha dudikátů 
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=-::: komentář 

(k. ř.) = konkursní řád 

:ministerstvo, minisrtr 

Nejvyšší soud při citaci l'Oizhodnutí ze 
Sbírky V ážného(Viz výše »Úvod«) 

== nařízení 
~= všeolbecný zákoník občanský 

ZlPrravidla citace jeho učebnice »Soukrr. ob
chodní právo Ir,ak,{)uské«msp. německého 
jedího vydání »nas: osterr. Handelsrecht« 
(vilz výše zk,ratku »H. R.«) 

viz výše zkratku »H. R.« 

repe,rt.olrium nálezů 
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ř. z. říšský zákoník hývaléhu lbkuu~ka. 

Sb. z. (1 ll: (ně· 
kdy jen »Sb.«)= Sbírka zákonu a n.ařÍzení 

.... ml. 

sprav. 

Staub-Pisko 

Sb. N. 

,~t'amberg 

úml. 

Ztv., ut;ád. 

Věd. roč. 

Věstdk 

d. naŤ. 

vn. 

výll. 

vyr. ř. 

Wenig 

Z., Z., zák. 

t'llllouva 

spravedlnoot 

Stauhův komentář ke vijeoh. ohchodnílllu 

zákonu ,od prof. Pioko ,pro rakouské právo 
zpr:a,covaný 

Shírk'a normalií 

jeho spis »Právo firellll1í« 

úmluva 

= uvozovací, uvá,děd 

vědecká ročenka právnieké fakulty Masa· 

rykovy univeroity v Brně 

Vě/stník minister,stv;a slpravedlnosti 

vládní na:řÍzení 

=-~ vnitro 

výnos 

vyrovnávací řád 

:::..= /~p'r:av.id:la dtllee jeho »Příruč;kyo,JJehodní
ho prá",a« 

= zákon 
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K. Úprava poměru k jednotlivým státům: .... 1009-1015 
1. Albanii; 2. Belgolucemburské Unii hospodář-
ské; 3. Amer. Spojeným Státům; 4. král. Dán-

skému; 5. Rep. Estonské; 6. Finské; 7. Francii; 

8. Holandsku; 9. Islandu; 10. Král. Italskému; 11. 
Císařství Japonskému; 12. Dominiu Kanadě; 

13. Rep. Litevské; 14. Rep. Lotyšské; 15. Král. 

Maďarékému; 16. Něm. Ríši; 17. Norsku; 18. 
Persii; 19. Rep. Polské; 20. Rep. Portugalské; 

21. Rep. Rakouské; 22. Král. Rumunskému; 

23. Ruské soda!. federat. sovětské republice; 
24.Rep. Recké; 25. Král. Srbu, Chorvatu a Slo-

vincu; 26. KráL Španělskému; 27. Švédsku; 
28. Konfederaci Švýcarské; 29. Ukrajinské so-

cial. sovětské republice; 31. Velké Britanii a 
Irsku. 
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ODDÍL IX. 

Ustanovení o bursách. 

A. Zákon čÍs. 67/1875 ř. z. b organisaci burs 1046 

B. O bUI'sovních soudech rozhodčích. 
a) Z uváděcího zákona k civ. řádu soud. CIS. 

112/ 1895 ř. z. . ... . .. " ... .. ...... . ...... .. . . . " 105:" 
b) Z uvád. zákona k exek. řádu čÍs. 79/ 1896 ř. z. 105ť· 

C. Předpisy o zemědělských bursách. 
1. Zákon čís. 10/ 1903 ' ř. z. o změnách a doplnění 

zákona čís. 67/ 1875 . ......................... . .. 1059 
2. Minist. nařízení čís. 78/ 1903 ř. z. o zrušení 

předpisů (zvyklostí) na bursách zeměděl

ských a zákazech terminových obchodů obi-
lím nebo mlýnskými výrobky ................. 1067 

3. Minist. nařízení čís. 79 / 1903 ř. z. o povolávání 
členů do správ zemědelských burs .. . ...... . . . . 1068 

ODDíL X. 

Předpisy o poměrech peněžních a úvěrních. 

I. Ustanovení o Národní bance Československé 
a) Zákon čís. 347/1920, Sb. z. a n. o akciové 

bance cedulové ........................... . .. . .. 1072 
b) Zákon čÍs. 102/ 1925, Sb. z. a n. o změně a 

doplnění zákona čís. 347/ 1920 o akciové bance 
cedulové ..... . .. ., .. . ...... .. . . . . . ... . . ..... . . . . . 1117 

c. Vyhláška min. financí čís. 43/ 1926, Sb. z. a n . 
o zahájení činnosti Národní banky Českoslo-
venské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 

II. Minist. nařízení čÍs. 110/ 1865 ř. z. o výjimkách z 
obecných zákonů justičních pro ústavy úvěrní 
jednání provozující . . ...................... . .. . .. 1130 

III. a) Zákon čÍs. 302/1920, Sb. z. a n., kterým se 
1,1pravují právní poměry spořitelen........ . ... . . .. 1133 

b) Vládní nařízení čÍs. 477/ 1920, Sb. z. a n. o 
zřízení, organisaci a působnosti »Svazu česko-
slovenských spořitelen« ........ . .. . ...... . ....... 1141 

c) Výnos minist. spravedlnosti čís, 27123/ 1928 o 
zápisu spoříteen, do obchodního rejstříku. (Otištěn 
jako »Dodatek« na str. 1253.) 

XXlll. 

IV. a) Zákon čís. 128/ 1924 Sb. z. a n. o okresních 
záložnách hospodářsk~'ch a kontribučenských 
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fondech peněžních v Čechách ...... . . . . . . . . . . .. 1149 
b) Vládní nařízení čís. 269/1924 Sb. z. a n. k pro-
, vedení zákona pod a) uvedeného .............. .. 1180 
c) Vládní nařízení čís. 126/1928 Sb. z. a n. o úpra-
vě některých právních poměrů týkajících se 
okresních záložen hospodářských v Čechách ..... 1189 

V. Zákon čis. 237/ 1924 Sb. z. ~ n. , kterým se zřizuje 
Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z 
poválečnych poměrů ...... . .... . ..... . . . . . .. .. .. . 1192 

VI. Zákon čís. 238/ 1924 Sb. z. a n., kterým se ' zři-
zuje Všeobecný fond peněžních ústavů v repu-
blice Československé .............. . ..... . ..... . .. 1202 

VII. Zákon čÍs. 239/ 1924 Sb. z. a n. o vkladních 
knížkách (listech), akciových bankách a o re~ 
visi bankovních ústavů ........................... 1213 

VIII. Zákon čís . 240/ 1924 Sb. z. a n. o příročí k 
ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů ...... 1224 

IX. Zákon čís. 241/ 1924 Sb. z. a n. o povinnostech 
bankéřů při úschově cenných papírú ........... . 1230 

X. Ustanovení o měně. Úvodní poznámka . . ......... . 1238 

a) Zákon čís. 187/ 1919, jímž se upravuje oběh a 
správa platidel v Čsl. státě a doplňuje zmocně
ní ministerstva financí dané zákonem čís. 84/ 
1919 Sb. z. a n . .............. . .................. . . 1239 

b) Ze zákona čís. 7/ 1924 o ochraně čsl. měny a 
oběhu zákonných platidel ............ . ......... .. 1242 

c) Vládní nařízení čís. 209/ 1928 Sb. z. a n ., kte
r~'m se provádějí některá ustanovení zákona 
čís. 7/ 1924 Sb. z. a n. o , ochraně čsl. měny a 
oběhu zákonných platidel ...... . .. . .. .. . . .. ... ...... 1243 

d) . Vyhláška ministra financí čís. 210/ 1928 Sb. z. 
a n. o devisových opatřeních Národní banky 
československ~1 i ...................... . .......... " 1245 

e) Zákon čís. 103/ 1928 Sb. z. a n. o soustavě 
drobných mincí .... . ................ . . . .......... 1246 

f) Vyhlášk:: m!nistra fin::~cí čís. 154/ 1928 Sb. z. a 
n. o stazem dvouhaleru ........... . . . ........... 1250 

XI. Poznámka o některých dalších předpisech upra-
vujících poměry peněžní a úvěrní ... . ....... . .. . 1250 
Dodatek ku předpisům o spořitelnách (viz výše 

pod III c) .... . . .. . ............. . , . . ... .. . .. . ... 1253 
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ODDíL XI. 

Právo šekové. 

1. Zákon čís. 84/1906 ř. z. o šeku .... .... ..... .. .. . . .. 1257 

2. Zákon čís. 140/1919 Sb. z. a n. o zřízení poštov
ních úřadů šekových pro území státu česko-
slovenského .................. ,......... . .. . ....... 1273 

3. Vládni nařízení čís. 415/1919 Sb. z. a n. Ir pro-
vedení zákona pod č. 2. uvedeného. . . .. .. ..... , .. 1276 

ODDíL XII. 

Listy zástavnÍ. Dílčí dlužní úpisy. 

1. Zákon čís. 48/1874 ř. z. o uchování práv příslu-
šejících majitelům listů zástavních ............. . . 1279 

2. Zákon čís. 49/1874 ř. z. o společném zastupování 
práv držitelů dílčích dlužních úpisů majiteli 
svědčících nebo indosamentem převodných a 
knihovním jednání v prlCme hypotekárnÍch 
práv pro takovéto dílči dlužní úpisy zřízených ... 1282 

3. Zákon čís. 111/1877 ř. z., kter~rm se vydávají do
plňovaCÍ předpisy k zákonům uvedeným výše 
pod čís. 1. a 2. ................................... . 128~) 

4. Zákon čís. 213/1905 ř. z. o fundovaných bankov-
ních dlužních úpisech ................. , .... ' .. , . . 1295 

5. Článek V. uváděcího nařízení ke konkursnímu, 
vyrovnávacímu a odpůrčímu řádu čís. 337/1914 ř. z. 1298 

ODDíL XIII. 

Veřejná skladiště. 

Zákon čís. 64/1889 ř. z. o zřizování a provozování 
veřejných skladišť a o skladních listech od nich 
vydaných .. . ..... , . .... ,., .... ... . . . , ....... ,.. .. 1300 
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ODDíL XIV. 

Předpisy práva známkového a vzorkového. 

Úvodní poznámka 
',0 o •••••••••••••••••••• o •• o •• • •••••• 1320 

A. PI'ávo známkové. 

a)Zákon čís. 19/1890 ř. z. o ochraně známek 1321 

b) Zákon čís. 108/18!:}5 ř. z., kterým se zákon čís. 
19 /1890 ~·v z. o v ~c~raně známek doplňuje, po-
kud se tyce zmenu]e ............................ .. 1331 

c) Zákon čís. 65/1913 ř. z., jímž se doplňuje a mě-
ní zákon čÍs. 19/1890 ř. z. o ochraně známek .... 1334 

d) Zákon čís. 471/1919 Sb. z. a n., týkajícÍ se za-
tímních opatření k ochraně známek .......... . .. 1335 

e) Zákon čís. 261/1921 Sb. z. a n., kterým se roz
šiřuje platnost předpisů o ochraně známek a čá
stečně se mění ustanovení zákona čís. 471/1919 
Sb. z. a n. ....................................... 1337 

B. Právo vzorkové. 

1. Císařský patent čís. 237/1858 ř. z., kterým se vy
dává zákon k ochraně vzorků a modelů pro vý-
robky průmyslové ...... ;.................. . ... . .. 1339 

2. Zákon čís. 35/1865 ř. z., jímž změněny § Š 4 a 6 
zákona o ochraně vzorků a modelů .............. 134.5 

3. Zákon čís. 469/1919 Sb. z. a n., týkajícÍ se zatím-
ních opatření k ochrané vzorků ..... . . ........ .. 1346 

4. Zákon čís. 259/1921 Sb. z. a n., kterým se rozši
řuje platnost předpisů o ochraně vzorků a čá
stečně se mění ustanovení zákona čís. 469/1919 
Sb. z. a n. .................................. 1347 

ODDíL XV. 

Předpisy o dopravě' železničnÍ. 

I. Zákon čís. 110/1927 Sb. z. a n. o železniční přepravě 1349 
II. Vyhláška ministra zahraničních věcí čís. 139 J 

1928 Sb. z. a n. o ratifikaci Mezinárodní úmlu-
vy o přepravě zboží po železnicích, podepsané 
v Bernu dne 23. :října 1924 . .. ........ .......... 1351 



XXVl 
Strana 

Zápis o uložení ratifikačních listin a vstupu Mezi-
národní úmluvy v platnost .............. .. .. . .... 1351 

Znění Úmluvy. (M. Ú. Z.) 
Oddíl I. Věc a rozsah Úmluvy (čl. 1-5) ... .. .. . ... . 1355 

Oddíl II. Smlouva přepravní .............. . ... . .. .. 1360 
Kapitola I. Úprava a podmínky přepravní smlou-

vy (čl. 6-13) ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1360 
Kapitola II. Prováděcí smlouvy. přepravní (čl. 

14-20) ......................................... 1377 
Kapitola III. Změna smlouvy přepravní (čl. 

21-24) ., ............................ . .......... 1382 
Kapitola IV. Zajištění práv železničních (čl. 25) .. 1387 

Oddíl III. Ručení železnic. Žaloby ...... . .......... 1388 
Kapitola I. Ručení (čl. 26-39) ......... . .......... 1388 
Kapitola II. Reklamace. Žaloby, řízení a pro-
mlčení ve sporech vznikajících ze smlouvy 
př'epravnÍ (čl. <10-46) .......................... 1397 

Kapitola III. Pravidla pro vyúčtování. Vzájem-
ný postih železnic (čl. 47-·52) ............... . .. 1402 

Oddíl IV. Hůzná ustanovení (čl. 53-63) ......... . .. 1406 
Pří:~hav~' :ředpisy ? pře~mětech podmínečně 

prIpustenych ku pl'eprave ................... . .. 1412 
Příloha III. Všeob. prohlášení, že obal schází 

nebo že je vadný ............................. . .. 1454 
PříJoha IV. Výplatní účet .................... . .. 1455 
Příloha V. Změny přepravní smlouvy ......... . .. 1456 
Pi'íloha II. Nákladní list a jeho duplikát (jako 

zvláštní příloha po stránce 1456) 
Příloha VI. Řád ústředního úí'adu pro meziná-

rodní železniční přepravu ................... . .. 1457 
Příloha VII. Rád komise znalců ................. 1459 
Protokol .......... " .... " ....................... 1460 

III. Vyhláška ministra zahran. věCÍ čís. 141/1928 Sb. 
z. a n. o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o pře
pravě cestujících a zavazadel po železnicích, 
podepsané v Bernu dne 23 října 1924 ........ . .. 1462 

Zápis o uložení ratifikačních listin a vstupu Me-
zinárodní úmluvy v platnost ............ .. ... . . .. 1462 

Znění Únlluvy. (M. Ú. c.) 
Oddíl 1. Věc a rozsah Úmluvy (čl. 1-4) ......... 1464 
Oddíl II. Smlouva přepravní. 

Kapitola.. J. Přeprava cestujících (čl. 5-16) ... 1466 
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Kapitola II. Přeprava zavazadel (čl. 17-21) .... 1472 
Kapitola III. Společná ustanovení pro pře-

pravu cestujících a zavazadel (čl. 22-27) '" 1476 
Oddíl III. Hučení železnic. Zaloby. 

Kapitola I. Ručení (čl. 28-39) ............... . 1480 
Kapitola II. Heklamace. Žaloby, řízení a pro
mlčení ve sporech vznikajících ze smlouvy 
přepravní (čl. 40-46) ....... " ............. . 1486 

Kapitola III. Pravidla pro vyúčtování a vzá-
jemný postih železnic (čl. 47-52) ........... . 1491 

Oddíl IV. Různá ustanovení (čl. 53--.63) ......... . 
Příloha I. Vzorec zavazadlového listu 

1494 
1500 

Př'íloha II. Řád Ústředního úřadu pro '~~~i~' " 
národní železniční přepravu ................ . 

Protokol 
•• '.0 ••••••••• o •••••••• 0'0 ••••••••••••• 

IV. Vládní nařízení čís. 143/1928 Sb. z. a n., kte
rým se provádí § 1, odst.' 2. zákona čÍs. 110/1927 
Sb. z. a n. o železniční přepravě ................. . 

V. Vládní ,nc:řízení čís. 144/1928 Sb. z. a n., jímž 
se vydava železniční přepravní řád .............. . 

Železniční přepI'avnÍ řád (z~ p ") . . r .. 

Díl L Všeobecná ustanovení (čl. 1.-8.) ............. . 
Díl II. Přeprava cestujících, cestovních zavazadel 

a spěšnin ........................................ . 
<?~st I. Přeprava cestujících (čl. 9.-28.) .......... . 
Cast II. Přeprava cestovních zavazadel (čl. 29-35) 
~~ást III. Přeprava spMnin (čl. 36-40) ........... . 
cást IV. Společná ustanovení (čl. 41-43) ........ . 

Díl III. Přeprava zboží (i mrtvol a živých zvířat). 
Čás~ I. Přímá přeprava. Předměty vyloučené z 

prepravy nebo k ní podmínečně připuštěné 
., ,(čl. 44-=-46) ..................................... . . 
Cast II. Uprava a podmínky přepravní smlouvy 
_ ,(čl. 47-57) ............................... " . " ". 
<:?~st III. Pro;áděn~ přepravní smlouvy (čl. 58-70)' .. 
<?~st IV. ~mena prepravní smlouvy (čl. 71-74) .. 
Cast V. Preprava mrtvol (čl. 74-78) .............. . 
část VI. Přeprava živých zvířat (čl. 79.-87) ..... . 

1502 
1504 

1505 

1507 

1508 

1511 
1511 
1523 
1530 
1531 

1534 

1536 
1554 
1570 
1576 
1579 

Díl IV. Hučení železnic z přepravní smlouvy. Reklamace. 
Žaloby, 

Část I. Ručení (čl. 88-101) , . ,,, .. , ..... ,, .... ,, ... 1587 
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část II. Reklamace. Žaloby. Zánik a promlčení ná-
roku z přepravní smlouvy (čl. 102--109) ......... 1598 

Příloha A. Ustanovení o předmětech podmíneč-
ně připuštěných ku přepravě ............... . .. 1604 

Př'íloha B. Nákladní list pro nákladní zboží ...... 1662 
Příloha C. Nákladní list pro rychlé zboží ....... 1664 
Příloha D. Prohlášení, že obal chybí nebo 

že je vadný ........................ .. .. ...... .. 1666 
Příloha E. Změny přepravní smlouvy . . .. ....... . 1667 

ODDÍL XVI. 

Poštovní právo dopravní. 

Úvodní poznámka ............. . ........... .. . . ... . . .. 1668 

1. Nařízení ,m!llistl'~ obc.?odu _ či~.,: 317/1916 ř. Z., jímž 
se vydava llOVY postovDl rad ................. . .. 1669 

Poštovní řád. 

PI'vní d.íl. Obecná ustanovení (§§ 1-23) ......... . .. 1670 
Druhý dí1. Podávání poštovních zásilek (§§ 24-94) .. 1678 
Třetí dil. Zvláštní práva odesilatele při podávání 

a za dopravy zásilek (§§ 95-110) .............. . .. 1693 
čtvrt$' díl. Dodání (§§ 111--180) ................. . . . 

l. Oddíl. Všeobecná ustanovení (§§ 111-125) .. ; . . . 
2. Oddíl. Všeobecná dodávací zařízení (§§ 126-175) 1706 
3. Oddíl. Zvláštní dodávací zařízení (§§.176, 177) 1714 

4. Oddíl. Pátrání posprávném dodání (§§ 178-180) 1715 
Pátý díl. Jak je postupovati, když zásilku nelze 

dodati (§ § 181-203) ........................... . . . 1716 
šestý díl. Zvláštní nahodilosti v poštovní dopravě. 

Ručení (§§ 204-212) .......................... . . . 1725 
Sedmý díl. Ručení (§§ 213-221) .................. .. . 1730 
2. Výnos ministel'stva spI'aved1nosti ČS. 20130/1926 ° 

zabavcnÍ cenných zásilek poštovních ......... .. . 1734 

DODATKY. 

A. Ministerská sdělení a výnosy. 

1. Sdělení min. sprav. čís. 39737/26 o průkazu vzá
jemnosti při zápisu cizinců do obchodníbo rejstříku 1735 

n. Výnos min. sprav. č. 43938/1926 o vinkulování 
vkladních knížek (liBtli) spo:htelnich . . .. , . . , ." . .. 1736 
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III. Ze sdělení min. sprav. o výnosu č. 1525/1928 v 
příčině omezení přístupu do veřejných knih ...... 1736 

IV. Sdělení min. sprav. o otázce souhlasu berní 
správy se zápisem usnesení na zrušení a iikvidaci 
družstev do společenstevního rejstříku ............. 1737 

V. Sdělení min. sprav. v příčině průkazu, že byl zří-
zen reservnÍ fond akciových společností a spo-
lečností s r. o. . ..................................... 1738 

VI. Pokyny min. vnitra o zvýšení kmenového (ak
ciového) kapitálu společností s r. o. a akciových 
společností na. podkladě stabilisační bilance ........ 1739 

VII. Vynos min. sprav. č. 22861/1928 o zápisu od-
štěpných závodů do obchodního rejstř-íku ......... 1741 

VIII. Posudek nejvyššího soudu o soudní revisi ne
činných výdělk. a hospod. společenstev Č. pres. 
980./280 ............ , ...... . ............... .. .. .. ..... 1742 

B. Soudní rozhodnutí. 

1. K obchodnímu zákonu. 

~. Z,~pisy do obchodního rejstříku . . .......... . .. . 
2. FIrmy ............ ','" ...... ..... .. . .. . ... . .. . . 
3. Plná moc obchodní .. . ... . .. . ... . . ... ... ...... . . 
4. Společnost veřejná ... . ..... . ... .. . ...... ... . .. . 
5. Společnost komanditní ... . .. . .. ............ . . .. . 
6. Společnost akciová ......... ... . .. ......... .. .. . 
7. Společnost tichá a př'íležitostná . . . . .. ....... .. . 
8. Obchody ............... . ....... . ..... . ... ..... . 
9. Zvyklosti .................. _ .... ... ........... . 

10. Solidárnost závazku ............ .. ............. . . 
11. Závdavek .................. . .. . .... . .. . ... . .... . . 
12. Úroky ............. . . . .. . . ... . . ......... . ...... . 
13;.1 Kontokorent ......... . .. .. . . ..... . . ... .. . . ... . . . 
14. Nabytí vlastnictví ... . .. .. . ............... ... . . . 
15. Uzavírání obchodů ... . .. .. .. .. , ........... ... . . . 
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XXXI 

Zá,kon ze dne 13. října 1928, čís. 183, Sb. z. a n. 
o daňovém záldadu rozhodném pro zápis obchod~ 
níků do obchodlúho -rejstříku a o úpravě některých 
llrávních poměrů výdělkových a hospodářských 

společenstev ( družstev) . 
(Viz v}'še ?>Úvod« str. VI.). 

§ 1. (1) Ustanovení obchodního zákona uvede
ného v platnost zákO/nem ze dne 17. prosince 1862, 
Č. 1 ř. z. z r. 1863, a obchodního . záklOna zák. čl. 
XXXVII/1875 ofirnlách, obchodních knihách a pro
kuře může býti užito jen na obchodníky, u nichž 
jest anebo by byl, kdyhy nebyli od dlaně osvobozeni, 
základem výměry všeobeC!Ilé daně výdělkové nebo 
zvláštní daně výdělkové podle § § 55, 56 nebo § § ·76 
až 82 záJkona ze dne 15. června 1927, 'č. 76 Sb. z. a n. 
o přímých daních, ry~í výtěžek ve výši nejméně 
50.000 Kč; na obchodníky podomní nelze těchto usta
novení vůbec užíti. 

e) Sdruženími ku provozování obchodní živno
sti, na něž se uvedená ustanovení ohchodních zákonů 
nevztahují, nemůže býti založena ani veřejná obchod
ní společnost ani komanditní společnost. 

§ 2. (1) § 13 zákona ze dne 9. dubna 1873, 
Č. 70 ř. z., o výdělNových a hospodářských společen
stvech bude zníti takto: 

Pro společetnstvat jichž předmětem iPodniká.ní 
jsou zcela nebo částečně obchody, platí bez ohledu ke 
způsobu a výši zdanění ustanovení obchodního záko
na týkající se obchodníků, pokud tento zákon neobsa
huje odchylných předpisů. 

(2) § 22, odst. 2., zákona ze dne 9. dubna 1873, 
Č. 70 ř. z., .o výdělkových a hospodářských společen
stvech hude zníti takto: 
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Pokud jsou tyto knihy vedeny podle předpisu 
ohchodního zákona. ~platí ustanovení článku 34 lOb
dlOdního záklOna a § 19 uvozovacího zákona k ob
chodnímu zákonu obdobně pro průkaz pohledávek 
společenstva z jednání zákonem DIU dovolených ,a to 
hez ohledu k předmětu podnikání a ke způsobu a 
vÝ'ši zdanění Ispolečenstva. 

§ 3. Za § 229 zák. čl. XXX.VII z r. 1875 nechť 
se vsune jako nový § 229 a: 

Ustanovení tohoto zákona o ohchodních knihách 
a IHokuře vztahují sena družstva bez ohledu ke způ
sobu a výši zdanění. 

§ 4. Jakmile byla firma obchodníka nebo ve
řejné olbchodní ,společnosti nebo komanditní ~poleč
llostizaiplsána dQ obchodního rejstříku, nemá pokles 
ryzího výtěžku v § I uvedeného pod 5~.OOO Kč, po
zději nastalý, vlivu na zápis již provedený a na. po
užití ustanovení ohchodních zákolllů o firmách, ob
chodních knihách a prokuře. 

§ 5. § 9 uvolZlov,acího zákona k obchodnímu zá
konu ze dne 17. prosince 1862, č. I ř. z. ,z roku 1863~ 
dále zákon ze dne 30. června 1921, č. 260 Sb. z. a n., 
jímž se mění § 7 uvozovacího zákJOIua k obchodnímu 
zák.onu ze 17. prosince 1862, č. I ř. z. z roku 1863, ve 
znění cis. nař. z ll. července 1898, č. 124 ř. z., la § 5 
zák. čl. XXXVII (obchodního zákona) z roku 1875, 
a § 35, odst. 3 zák. čl. XX.III z roku 1898 IQ< hospo"d~~
ských a živnostenských úvěrních družstvech se zrusuJI. 

§ 6. Zákonem tímto nemění se nic na zásadě 
soudcovského volného uvažování důkazu. 

§ 7. Zákon tento provedou ministři ,spravedl
nosti, financí a promyslu, ohchodu a živností. 

Oddíl I. 
Všeobecný zákoník obchodní 
se zákonem uváděcím ze dne 

17. prosince 1862 č. I. ř. z. z 1863. 
ú vod n í p o zná m k a. 

Zákonem t. zv. uváděcím v titulu citovaným byl v říšském 
zákoníku pro císařství Rakouské dne 3. ledna 1863 jakožto 
»všeobecný zákoník obchodní«*) vyhlášen elaborát konference 
nazvané podle místa svého zasedání Norirnberskou, jež obe~ 
slána státy účastnými t. zv. Německého spolku a konána 
v letech 1857 až 186l. 

Arci nebyl zaveden v Rakousku elaborát celý, nýbrž 
jenom látka prvních čtyř knih, kdežto kniha pátá, věnovaná 
právu námořnímu a vypracovaná v zasedání konference, ko
naném za tím účelem v Hamburku, nebyla v Rakousku přijata. 
(O pramenech práva námořního v našem státě viz poznámku 
při čl. 271.) 

V naší republice zůstal obchodní zákoník v platnosti 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku důsledkem zákona ze 
dne 28. října 1918, jenž byl téhož dne veřejně vyhlášen a do
datečně ve sbírce zákonů a nařízení státu československeho 
pod čís. 11. uveřejněn. 

Dále platí obchodní zákoník i v územích ke státu česko
slovenskému přivtělených, t. j. ve Vitorazsku a Valčicku jakož 

*) V uváděcích zákonech jiných států mluví se o »vše~ 
obecném německém zákoníku obchodním«. 

Obch. zák. 
1 



2 Uváděcí zákon. 

v kraji hlučínském. Naproti tomu neplatí na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi, kde zůstal v důsledku téhož zákona 

. ze dne 28. října 1918 v platnosti uherský zákoník obchodní 
z roku 1875 (čl. XXXVII zák. z r. 1875). 

V příčině Vitorazska a Valčicka jest poukázati k opatření 
Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní 
listiny učiněnému ze dne 23. července 1920 č. 450 Sb. z. a n., 
v příčině Hlučínska k zákonu ze dne ~O. ledna 1920 č. 76 Sb. 
jakož i k nařízení vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 
ll. března 1920 č. 152 Sb. (Srv. zejména § § 2.a 4.) 

A. Zákon 
~e dne 17. prosince 1862 čís. I. ř. z. z r. 1863, 

kterýmž se uvádí obchodní zákoník 
s platností ode dne 1. července 1863: 

Zákon ze dne 11. prosince 1862 
platný pro království České, Haličské a Vladiměřs~é 
s vévodstvím Osvětímským a Zátorským a velkove. 
vodstvím Krakovským, Lombardsko·benátské královo 
ství a království Dalmatské, arcivévodství Rakouské 
pod Enží i nad Enží, vévodství Horno· a Dolnos~ez. 
ské, Štýrské, Korutanské, Kraďinské, Solnohradske a 
Bukovinské, markrabství Moravské, okněžené hrab
ství Tyrolské a zemi Vorarlbe:t:gskou, dále ,okněže~~ 
hrabství Gorické a Gradišské s markratbstvlm IstrIJ
ským a říšské bezprostřední město Terst s jehO úze
mím 

k u v e den í o b c hod n í h o z á k ona. 

S přivolením obou sněmoven Mé říšské rady vidí 
se Mi naříditi, jak následuje: 

Uznávajíc přednosti, jež vyznamenáva,jí obchodní 
zákoník vypracovaný na příkaz německého spolko
vého shromáždění komisí za spolupůsobení zástupců 
rakouské vlády; uvažujíc~ že stal se již zákonem 

Dv. zák. § 1, 2. 3 

v sousedních státech německého spolku a jest očeká. 
vati, že se tak stane též v ostatních; hledíc k podstat~ 
nému prospěchu pro obchod s jinými zeměmi ze spo
lečného zákonodárství v tom směru, zároveň však 
také majíc zřet'el ke zvláštním poměrům rakouským, 
uvádí se zmíněný zákoník obchodní ve svých prvních 
čtyřech knihách v příloze obsažených a s vylouče
ním páté knihy jednající o právu námořním, za ná. 
sledujících ustanovení jakožto zákon ve královstvích 
a zemích v nadpisu označených a vstoupí v platnost 
1. červencem 1863. 

1. Ustanovení všeobecná. 

§ 1. Počínajíc dnem shora označeným pozbývají 
platnosti všechny zákony a nařízení, jež vztahují se 
na předměty obchodního zákoníku, pokud není je
jich další působnost v tomto uváděcím zákoně ustano
vena nebo v obchodním zákoníku odkázáno na zá. 
kony zemské. 

»Zemskými záko:r,.y« v odst. 2. bylo rozuměti zákony 
rakouské, bez rozdílu, zda šlo o zákony říšské nebo zemské. 
(Viz níže § 5. uv. z.) Nyní jest tím vůbec rozuměti zákonné 
normy v našem státě platné. Podle souvislosti jest posou. 
diti, zda-li se lím míní normy obchodněprávní či jiné, pokud 
arci není výslovně vytčeno, o jaké normy jde. Tak na př. 
ve čl. 10. jest odkázáno na »zem. zákony« povahy obch<?dně
právní, ve čl. ll. výslovně na předpis živnostensko.policejní 
a živnostensko.daňový, ve čl. 34. na zákon povahy procesní, 
ve čl. 122. na předpis konkursní atd. - V některých normách 
odkazuje obchodní zákon na »právo v jednotlivých státech 
platné« (čl. 242.), na »všeobecné zásady právní« (čl. 260), 
na »občanské právo« (čl. 288, 309 a 345 odst. 3.). - Čl. 1-
obch. z. mluví Q »všeobecném právu občanském« vlíbec 
jakožto o podpůrném právním pramenu. 

§ 2. Obzvláště pozbývají platnosti starší řády mer
kantilní, faJlitní a směnečné, pokud jednotlivá jejich 
ustanovení Ještě platí; první kniha Codice di com-

1* 
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Dlercio platná ve království lombardsko-benátském, 
v Dalmacii a v jižním Tyrolsku; ustanovení francouz
ského obchodního zákoníku jsoucí ještě v platnosti 
ve měsrtě Krakově a jeho území; ustanovení o vedení 
obchodních protokolů prohlášená ministerskými na
řízeními ze dne 12. srpna 1853 č. 106, 20. dubna 1854 
Č. 100, 13., dubna 1857 č. 79, z 16. září 1857 č. 168 
a konečně 28. dubna 1860 č. 109 říšského zákoníku; 
konečně ustanovení ministerského nařízení z 13. k,,-ět
na 1860 č. 123. říšského zákoníku o protokolování 
firmy, o knihách obchodních a živnostenských, o pro
kuře a o příslušnosti obchodních soudů. 

Nemění se tím však ničeho na ustanoveních §§ 
10-14 nařízení posléz zmíněného o poplatcích vzta
hujících se na protokolování. 

Soudní poplatky za protokolování jsou udány v sazbě 
soudních poplatků upravené ministerstvem financí ve shodě 
s ministerstvem spravedlnosti podle zmocnění daného v čl. 
5. zák. z. 25. ledna 1922 č. 38 Sb. a uveřejněné vyhláškou 
ministerstva financí ze dne 22. března 1922 č. 123 Sb. Pří· 
slušné výňatky z poplatkových předpisů uvedeny jsou níže 
ve' zvl. oddílu na konci knihy. 

§ 3. Zákony o nabývání, obmezování a zrušení 
věcných práv na nemovitostech nejsou dotčeny usta
noveními obchodního zákoníku. 

Zákony o úrokové míře a o lichvě jsou obchod. 
ním zákoníkem dotčeny jen potud, pokud obsahuje 
zvláštní ustanovení. 

K odst. 1. O právní kvalifikaci věcí jakožto nemovi· 
tých rozhoduje právo občanské. (Viz §§ 293-297 a obč. z.) 
_ Pohledávka nestává Se! hypotekárním zajištěním nemo
vitou věcí (§§ 298, 299 obč. z.). - Viz též poznámky níže 
u čl. 275 a 317. 

K odst. 2.: Úrokovou míru ustanovuje zákon ze 14. červ
na 1868 č. 62 ř. z. v textové úpravě zákona z 15. května 1885 
Č. 77 ř. z. v § 2.: »Byly.li vymíněny úroky bez určité míry 
nebo příslušejí-li ze zakona, platí pět ze sta na rok.« V § 6. 
odst. 1. ve druhé větě se praví: »Stanovami založená práva 
úvěrních ústavů a spořitelen, předpisy obchodního záko
níka a směnečného řádu ...• ,nejsou tímto zákonem do
tčeny.c - O míře 6% úroků při obchodech, jak.ož i v pří-

Vv. zák. § 4. 5 

padech, kde obchodní zákoník vyslovuje povinnost k pIa. 
cení úroků bez určení jejich výše srv. čl. 287 obch. zák., 
který zústal tudíž nedotčen výše cit. předpisem § 2. zák. 
z r 1868/1885. 

O lichvě vydány předpisy, vyslovující pro jednání li
chevní sankci jak civilní (neplatnost), tak i trestní, cís. na
řízením z 12. října ,1914 č.' 275 ř. z., a sice platí předpisy 
ty i pro jednání, jež jsou obchody, kdežto dřívějŠÍ zákon 
proti lichvě' z 28. května 1881 č. 47 ř. z. (cit. cís. nařízením 
zrušený) nevztahoval se na obchody, při nichž jak posky· 
tovatel úvěru, tak i příjemce jeho byl kupcem. - Také 
ustanovení § 879 č. 4. obč. zák., vyslovUjícího neplatnost li-
chevních smluv, dlužno použiti i při obchodech. . 

O trestání válečné lichvy vydán zákon ze dne 17. října 
1919 Č. 568 Sb. z. a' n. 

§ 4; Volriost tureckých poddaných provozovati 
obchod, spočívající na státních smlouvách nedoznává 
změny zákoníkem obchodním. Jinak použiti jest také 
na ně ustanovení obchodního zákoníku a tohoto zá
kona. 

Předpis 'tento pozbyl svého významu rozpadem moc
nářství rakousko·uherského. V příčině c c i z i n c ů v ů b e c 
jest nyní rozhodným zásadní předpis § 106 ve spojení 
s § 108 ústavní listiny (uvedené zákonem z 29. února 1920 
č. 121 Sb. z. a n.) s rubrikou »Rovnost«. V § 106 se v odst. 
2. praví: )} Všichni o byv a tel é republiky Československé 
požívají v s t e j n Ý chm e z í ch j a k o stá t n í o b č a n é 
t é t o r e p u b I i k y na jejím území plné a naprosté ochrany 
svého života i s v é s v o bod y, nehledíc k tomu, jakého 
jsou původu, stá t n í pří s I u š n o s t i, jazyka, ra5y nebo 
náboženstvÍ. Úchylky od této zásady jsou přípustny jen, 
pokud právo mezinárodní dovoluje.« - Pod rubrikou »Svo
boda osobní a majetková« praví se pak v § 108:, »Každý 
stá t n í o h č a n čes k o s loven s k Ý může se usazovati 
na kterémkoli místě Československé republiky, nabývati tam 
n e m o v i t o s t i a v y k o n á vat i v Ý děl k o v ou čin n o s t 
v mezích, všeobecných právních ustanovenL 
Omezení tohoto práva je možné jen v zájmu veřejném na 
základě zákona.« 

Živnostensky řáde z T. 1859) ustanovuje v tom směru 
v § 8. takto: »Cizinci, prokázavše formálnou reciprocitu se 
strany státu, k němuž náležejí, na roveň postaveni jsou tu
zemcům co do nastoupení a provozování živnosti nějaké. -
Jest-li že by reciprocity nemohli prokázati, potřebují for
málného dovolení od politického úřadu zemského.« Dále 
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ustanovuje týž zákon v § 61: »Živnostníci v cizině usedlí 
mohou, mají·li českoslovenští příslušníci státní stejné právo 
v příslušné zemi cizí, v tuzemsku vykonávati na zakázku 
takové Pl'áce živnostenské, k jichž výkonu koncese třeba 
není. - Dovoz věcí v cizině vyrobených a dodání jich. ob. 
jednateli podrobeny jsou omezením obsaženým v předpisech 
celních.« - Viz též obecný předpis § 33 obč. zák. 

Srv. k tomu také čl. ll. a 276. obch. z. - O připuštění 
cizozemských společností obchodních viz poznámky a od. 
kazy na počátku 2. knihy obch. zákona (před čl. 85.), resp. 
přslušný pozdější Oddíl. 

Ustanovení mezinárodních smluv viz v komentovaném 
vydání Živnostenského řádu (»ČsI. Kompas« sv. X. díl 1.) Ště· 
drý.Buchtela, zejme u § 8. - Dále viz smlouvy Republiky 
~ Japonskem (Sb. z. a n. Č. 197/1926, s Polskem Č. 202/1926). 

§ 5. Poukazuje-li obchodní zákoník na zákony 
zenlskě nebo na zákony platné v jednotlivých stá, 
tech, jest tím rozuměti takové zákony a nařízení, jež 
platí ve všech královstvích a zemích, pro něž tento 
zákon jest vydán, anebo v některých z -nich. 

Kde se zmiňuje obchodní zákoník o německém 
řádu směnečném, jest tím rozuměti všeobecný řád 
směnečný v Rakousku prohlášený. 

O »zemských zákonech« viz poznámku k § 1 uV. zák. -
»Všeobecný řád směnečný« vyhlášen cís. patentem z 25. ledna 
1850 Č. 51 ř. Z. s počátkem účinnosti od 1. května 1850. 

II. U S t a n o ven Í z v I á š t n í. 

1. O kupcích. 
§ 6. Ustanovení článku 7. obchodního zákoníku, 

že manželka nemůže býti obchodnicí bez svolení své
ho manžela, platí s tím, že nedostávající se svolení 
manželovo může býti nahrazeno k manželčině žá
dosti výrokem soudcovským, jestliže vyjde na jevo 
řízením úředně konaným, že manželova práva nejsou 
manželčiným provozováním obchodu ohrožena. 

Viz poznámky při čl. 7. 
.'S 7. U stanovení zákona obchodního o firmách, 

,! hniJ.itich obchodních a pro kuře vztahují se vyjma ob
éh(~dní~y podomní na všechny obchodníky, kteří pIa. 

Vv. zák. § 7. 7 

tí z výdělku svého obchodu státní daň výdělkovou 
v místech do 10.000 obyvatelů alespoň 200.- Kč 
ročně a v místech nad 10.000 obyvatelů alespoň 400.
Kč ročně, nebo pro je jichž podniky dle rozsGhu je
jich by byla takóvá výměra přiměřená, kdyby nebyli 
od placení osvobozeni~ 

V álečné o poválečné přirážky k dani výdělkové 
se do sazby nevpočítají. 

Sdružení kll provozování obchodních živností, na 
něž se uvedená ustanovení obchodního zákona ne
vztahují, nepokládají se za obchodní společnosti. 

1. Tento kursivou vytištěný text §u 7 jest znění, jehož se 
tomuto paragrafu' dostalo č s I. .z á k o n e m z e dne 
30. č e r v n a 1921 č.· 260 S b., jímž se mění § 7. uv .. zákona 
k obchodnímu zákonu, ve znění cís. nař. z ll. července 
1898, č. 124'ř. ,z., a. § 5. čl.. XXXVII (obchodního zákona) 
z r, 1875. Ostatní obsah tohoto zákona č. 260;1921 jest: Člá. 
nek 1.: »§ 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 
17. prosince 1862, č. 1 ř. Z. z roku 1863, ve znění cÍs. nař. 
ze dne ll. července 1898, č. 124 ř. z., a § 5 zák. čl. XXXVII 
(obchodního zákona) z roku 1875 mění se takto: 

[Z d e 'n á s led u jed o s lov výš e pod § 7. k II r. 
s i vou v Y tiš t ě n ý.] 

Článek II.: »§ 5 zák. čl. XXXVII (obchodního zákona) 
z roku 1875 doplňuje se takto: Jakmile jest firma obchod. 
níka zapsána v obchodní rejstřík, nemají pozdější změny 
v částce daně výdělkové, kterou jest obchodník povinen pla
titi, neb okolnost, že místo provozovací bylo vřaděno do 
ji,!"é třídy místní (čl. I.) následkem přírůstku obyvate.lstva, 
vlIvu na to, by nebylo šetřeno předpisů obchodního zákona 
v předchozíll). článku dotčených.« - Článek III.: »Ustano. 
vení tohoto zákona nemají vlivu na firmy v obchodní rejstřík 
již zapsané.« - čl. IV. : »Zákon tento va bývá účinnosti 
dnem vyhlášení a provedou jej ministr spravedlnosti a mi
nistr obchodu, živností a průmyslu.« 

Poznamenati jest, že částka: (64.) Sbírky zák. a nař. zá. 
kon ten obsahující vydána byla dne 5. srpna 1921, kterýmžto 
dnem tudíž zákon počal působiti. . , 

2. Původní znění § 7. bylo nejen co do sazby dali I 

nýbrž i textově odchylné; znělo v první větě takto: 
novení obchodního zákoníku o firmách, obchodních k 
prokuře a o b c hod n í c h s p o leč n o st e ch pOUZI 
no, vyjmouc obchodníky vodowní, n& všecky kuvce, 



8 Uv. zák. § 7. 

mají platiti z výdělku ze' svéhO' 'prDvDzDvání DbchDdu • . . .4: 

- TentO' půvDdní text nahrazen nDvým, a tO' cÍs. nařízením 
z ll. července 1898 č. 124 ř. z. (s účinnDstÍ od 1. srpna 
1898), jímž nejen zvýšena původní sazba, nýbrž upraven do. 
slov tak, že z první věty vypuštěna slova »0 obchodních 
společnostech«, za to však přidán odstavec odpovídající 
v podstatě odstavci 2. čl. 10 obch. zák., kterýžto článek byl 
(použitím výhrady vyslovené v jeho 3. odstavci) nahrazen 
předpisem § 7. uvád. zákona. Obdobné znění zachováno též 
v 3. odstavci nynějšího textu § 7. danéhO! čsl. zákonem 
č. 260/1921. Tím odstraněna původní nepřesnost textu v § 7. 
a zdůrazněno, že použití norem o společnostech obchodních 
předpokládá plnokupeckou kvalifikací s p o leč e n s k é h o 
pod n i k u samého. 

3. PO' stránce práva správního upraven pod o m n í 
ob ch o d zákonem ze dne 4. května 1926 č. 87 s provád. 
vlád. nařízením ze dne 25. listopadu 1926 č. 216. - Cit. 
zákonem zrušeny cís. patent ze dne 4. září 1852 č. 252 ř. z. a 
zákony z 21. března 1883, Č. 37 ř. z., jakož i z 28. dubna 1895 
č. 60 ř. z. hledící k obchodu podomnímu. ' 

4. Poučení pro soudy v příčině posouzení, kdy jest 
živnostníky pokládati vůbec za kupce (vzhledem ke čl. 4 a 5 
dále zejména vzhledem ke čl. 272 č. 1 a 5, jakož i posled: 
nímu odstavci čl. 273 obch. z.) obsahuje výnos- ministerstva 
justice z 8. únDra 1864 č. 803. - Zasílání měsíčních sezna. 
mů resp. výkazů o kupcích označených v § 7. soudům se 
strany berních úřadů upravuje výnos téhož: ministerstva 
z 24. května 1871, č. 5785, resp. nařízení ministerstva fináncí 
z 9. března 1864, č. 5404, resp. výklad týmž ministerstvem 
podaný v č. 43. Věstníku pro _ služební jeho okruh (roč. 
1887). - Srv. též výnos čsl. ministerstva spravedlnosti z 20. Ii. 
stDpadu 1922 č. 45193 uveř. pod čís. 36. ve Věstníku min. 
sprav. Roč. IV. čís. 12. o dotazování se obchodních komor 
př~ .?pověděch zápi,s~ do ob~hodního aneb společenstevního 
reJstnku. Tuto uvadl se m. J.: »Komory jsou podle zákona 
z.29. červ",a 1363 č. 82 ř. z. (a podle zák. čl. VI. 1863) po. 
VI?ny ,podavati státním úřadům na požádání potřebná vy. 
svetlelll o věceeh týkajících se obchodu, průmyslu a živ
ností.« 

5. Y zákoně o společnostech s ručením obmezeným 
ustano~uJe § 61. odst. 3.: »Společnost jest společností ob. 
c!hdDJ , ve ,smyslu Dbchodního zákoníku. UstanDvení DbchDd
m ~ zakomku jest použíti na společnosti s ručením ohme
l/íenym be~ Dhl~<l1.J Ila vjši <laně vjdělkové.« 

8a 

K §§ 7 a 9 uváděcího zákona k zákoníku obchod
DÍlnu. 

Zákonem ze drne 13. října 1928 čís. 183 Sb. z. a n. 
(jenž jest otištěn v plném znění výše na stl.'. XXXI 
a XXXII) dán by I n o v Ý daň o v Ý z á k I a d r071-
hodný pI10 zápis obchodníků do obchodního rejstříku 
a z ruš e n aby I a u s ta n o ve [ll í § § 7 a 9 u v á
d ě c íh oz á k o n a k zák. obchodnímu, a sice § 9 
uvád. zákona výslovně (viz § 5 cit. zákona čís. 
183/1928), § 7 tím, že týmž předpisem z ruš e [ll byl 
z á k o n 260/1921, kterým dostalo sc §u 7 nového 
textu. 

Na místo odpadlých nya.lí § ~11 7 ta 9 uvád. zákona 
vstupují tudíž ~~ 1 a 4 zákona čís. 183/1928. 
J\'1ají toto znění: 

. »§ 1. Ustanovení obchodního zákona uvedeného 
v platnost zákonem ze dne 17. prosince 1862, Č. 1 ř. z. 
z r. 1863, a .ohchodního zákona zák. čl. XXXVII/1875 
o firmách, obchodních knihách a prokuře může býti 
užito jen na obchodníky, u nichž jeBt anebo by byl, 
kdyby nebyli od daně osvobozeni, ·základem výměry 
všeobecné daně výdělkové nebo zvláštní daně výdělko
vé podle §§ 55, 56 nebo §§ 76 až 82 ze dne 15. června 
1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, ,ryzí výtěžek 
ve výši nejméně 50.000 Kč; na obchodníky podomní 
llel'ze těchto ustaJI10vení vůbec užíti. 

Sdruženími ku provozování obchodní živnosti. 
na něž se uvedená ustanovení obchodních zákonů ne
vztahují, nemůže býti z.aložella ani veřejná ob chodn 1 
společnost ani komanditní 8polečnost.~ v • 

»§ 4. Jakmile byla firma obchodnlka nebo vereJ
né obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 
zapsána do obchodního rejstříku, nemá 'pokles ~zího 
vvtěžku v § 1 uvedeného pod 50.000 Ke, pozdeJl na
stalý, rvlivu na zápis již provedený a na použití U8tan~
vení obchodních zákonů firmách, Oibchodních knI-
hách a prokuře.« 



Uv. zák. § 7. 9 

ar Při živnostenském pro
vozovam absolutních obcho
dů po rozumu čl. 271., č. 1. 
obchod. zák. jest pro otázku 
povinnosti ku protokolování 
rozhodnou výška placené da
ně. (3. květen 1905, č. 6849. 
R e p. n á 1. č. 183. Pr.· 1905, 
str. 437,.) 

h) V otázce výše daně, o
pravňující a zavazující ,ku' 
'protokolování obchodníka, 
jest rozhodným stav zákono
dárství v den, kdy žádost o 
protokolování se vyřizuje, ni
koli v den, kdy byla podána. 
(2ádost podána před 5. srp
nem 1921, kdy byl ' vyhlášen 
a počal působiti zákon ze dne 
30.' června 1921.) Zásada § 5. 
obč. zák. zde v úvahu nepři
chází; nejdeť při zápisu fir
my do obchodního rejstříku 
o ryze soukromé právo opoví
datele, nýbrž alespoň touž 
měrou o piájmy veřejné a 
zájmy . světa obchodního. (N. 
S. 1370: 20. pros. 1921 R J 
1526/21.) 

c) Náležitost §7. uv. zák. 
jest podmínkou vzniku veřej
né společnosti (čl. 85. obch. 
zák.). Strana, tvrdící, že ve
řejná obchod. společnost (ne
protokolovaná) vznikla, musí 
onu náležitost výslovně tvrdi
ti a podle potřeby prokázati. 
K tomu nedostačuje všeobec
né tvrzení, že společnost ta
ková skutečně byla založena 
a provozovala obchody, nýbrž 
je nutno, uvésti veškeré roz
hodující skutečnosti jed n o
t I i v ě a v Ý s lov n ě, což 
platí zvláště také O páležito-

sti' § 7. UV. zák. (N. S. 1440: 
24. led. 1922, Hv. I 35/22.) 

d) Právo firmy, dáti se 
protokolovati, vzniká od do
by, kdy jest povinna platiti 
daně stanovené výše, třebas 
příslušným úřadem nebyly 
dosud' přesně stanoveny. Ta· 
to okolnost nemůže odníti 
priÍvo dáti se protokolovati; 
s~ačí, . když úřad příslušný ,po
tvrdil, že firma jest již povin
na daň v zákonné výši platiti 
aže jí v té výši bude přede
psána. V tom smyslu jest za· 
jisté použito slova »platí« 
ve čl. J. zák.' ze dne 30. červ'
na 1921, č. 260 sb., z. aD., 
který v .§ ,.7. uv. zák. k zák .. 
obch. změnil, jen vySl daně 
(N. S.' 1984: ,14. ;.list .. 1922 
R J 924/22.) 

e) Veřejná, obchodní spo· 
lečnost má způsobilost ke spo. 
ru, třebas ještě nezapravila 
daně, předepsané §em 7. uv. 
z. k obch. zák. (zákonem čís. 
260/1921) a třebas jí daň ne
byla peště předepsána, jen 
když' má takovou" daň platiti. 
Slova čl. J. cit. zák.. č. 2601 
1921 »kteří platí« nemaJI JI
ného smyslu' než původrií do
slov §u 7. »kteří mají platiti«. 
Plyne to z úvahy, že oním 
zákonem nemělo býti změně
no nadosav. předpisu §u 7. 
nic, než' daňová sazba. Posa
vadní praxe (před zákonem 
z r. 1921) stojící na stanovis-
ku, že stačí, má- I i se, tako
vá daň platiti, odpovídá du
chu ,zákona i potřebám doby. 
Závislost na skutečném před
pisu 'daně mohlá by vzhle· 
de:Jll k možPOf)ti nahodilé pře-
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kážky pro. včasné předepsání nIC! zakládající kvalifikaci 
tako.vé, býti příčino.u právní kupce plného. práva, zbavuje 
nejisto.ty, zda·li jde o. 'kupce ho. Po.vinno.sti o.PQvědi k rej. 
plného. práva. (N. S. 2639: stříku a jest Qhledně rQzhQd· 
16. kv. 1923 Rv I 90/23.) nutí o. Po.vinnQsti k (z'ápisp 

f) OkQlnQst, že QbchQdník vyčkati výsledku QdvQlání. 
PQdal o.dvQlání do. výměru (N. S. 5157: 30. červen 1925, 
daně, vyměřené mu nad hra· R I 560/25.)*) 

§ 8. Zůstavuje se moci nařizovací ustanoviti, po. 
kud jest zapisovati podniky státní do obchodního 
rejstříku a tudíž podříditi je ustalllovením obchodní
ho zákoníku o firmách, obchodních knihách' a pro
kuře. 

1. VytknQuti jest tu rQzdíl vůči § 7., PQdle něhQž jest 
zápis do. rejstříku důsledkem PQužití nQrem o. firmě, kdežto. 
PQdle § 8. jest zápis ten pQdmínkQu pro. PQužití nQrem těch 
a dalších tam uvedených. Jest tudíž § 8. výjimkQu z ustanQvení 
§ 7.; jest také výjimkQU vůči čl. 12 Qbch. z., PQdle něhQž se 
PQjímají v QbchQdní rejstřík zápisy v -QbchQdním zákQníku 
nařízené, kdežto. v § 8. se zůstavuje disPQsice v to.m směru 
v příčině po.dniků státních mQci nařizQvací. 

2. Srv. dále zákQn ze dne 12. srpna 1921 č. 354. Sb. 
o. převzetí statků a majetku, připadlých PQdle mírQvých 
smluv českQsIQvenskému státu. V § 6. Qdst. 1. se tu. ustanQ· 
vuje: »Správa .QbchQdních, průmyslQvých, živnostenských 
nebo. hQrních pQdniků, kterých PQdle předchQzÍch ustanQvení 
nabývá stát českQsIQvenský a které jSo.U zapsány v QbchQd· 

*) Z dŮVQdů: »Třeba že tento. Qpravný prQstředek (sc. 
odvQlání) nemá ve smyslu § 63. zákona ze dne 25. října 1896 
č. 220 ř. z. QdkladacíhQ účinku, takže stěžQvatel musí zatím 
platiti daň platebním rQzkazem mu předepsanQu, nelze pIa. 
cení to. PQkládati za bezpQdmínečné, pQněvadž není vylQu· 
čenQ, že v Qpravném řízení bude stěžQvateli daň se zpětnou 
platno.stí snížena, takže by pak ve skutečnQsti platil daň 
menší. Kdyby však takto. upravená daň klesla PQd míru sta· 
nQvenQU § 7. uv. zák. k Qbch. zákQnu v znění zák. ze dne 
30 .. června 1921, č. 260 Sb. z. a n., nebyl by rekurent k prQtQ' 
kQlaci své firmy PQvinen, a to. ani v dQbě, kdy platil ne· 
právem daň vyšší, jejíž přeplatky musí mu stejně býti vrá· 
ceny. Jen tak jest rQzuměti předpisu zákQna, že pro. prQtQ
kQlaci jest rQzhQdnQu výše výdělkQvé daně, kterQu Qbchod· 
ník platí, t. j. platiti jest PQvinen (»zu entrichten hat«) , 
nebQť zda jest ji PQvinen platiti, bude zřejmo. teprve po. 
právQplatném vyřízeni QdvQlání prQti platebnímu rQzkazu.« 

Vv. zák. §§ 9, 10. II 

ním rejstříku nebo. jil).ém veřejném rejstříku nebo. seznamu, 
zažádá bez Qdkladu . • . .. za změnu zápisu, je~li QdůvQd. 
něna a nutna změnQu vlastnictví.« . 

3. V zákQně ze dne 18. prQsince 1922 č. 404 Sb. o. úpra. 
vě hQsPQdaření ve státních závQdech, ústavech a zařízeních, 
jež převahQu nemají plniti úkQly správní, ustanQvuje se 
v § 1.: 

. »Státní závQdy, ústavy a zařízení, jež převahQu nemají 
plniti úkQly správní, mQhQu býti nařízením vlády prQhlášeny 
za pQdniky 'spravQvané PQdle zásad o.bchQdníhQ hQsPQda. 
ření (§ 2.). . 

UstanQvení § 8. úvo.dníhQ zákQna k QbchQdnímu zákQnu 
ze dne 17. prQsince 1862, čís. 1 ř. z. z rQku 1863, jakQž i Qd. 
stavce 2. a 3. § 4. zák. čl. XXXVII : 1875 zůstávají nedo.tčena.« 

§ 9. Byla-li kupcova firma zapsána do obchod
ního rejstříku, nemají vlivu na použití ustanovení 
obchodního zákoníku v předcházejícím paragrafu 
zmíněných ani pozdější změny ve výši výdělkové 
daně, kterou jest povinen platiti, ani zařazení jeho 
provozovacího místa do jiné místní třídy (§ 7)· pro 
vzrůst počtu obyvatelstva. 

Původně zněl § 9. takto.: »Byla·li kupcQva firma zapsána 
do. QbchQdního. rejstříku, nemají PQzdější změny ve výši 
daně, kterQu jest PQvinen platiti, vlivu na PQužití zmíněných 
ustanQvení QbchodníhQ záko.níku.« Nynějšího. textu dQstaio 
se § 9. cís. nařízením ze dne ll. července 1898 č. 124 ř. z., 
za sQučasnéhQ nQvéhQ texto.vání § 7., jenž však zase byl 
přetextován čsl. zákQnem č. 260 (921), kdežto.. § 9. zůstal 
zákQnem tím nedQtčen. - Srv~ výše k § 7. PQzn. 1. 

2. O obchodním rejstříku a o svatebních smlou
vách se zřetelem na kupce a obchodní společnosti. 

§ 10. Všechny přihlášky předepsané - v obchod
ním zákoníku a vztahující se na vedení obchodního 
rejstříku, učiniti jest u obchodního soudu bud' osob
ně do protokolu anebo podáním ve formě soudni; 
nebo notářsky ověřené. . 

Plnomocníci vykažte se plnou mocí stejným způ
sobem ověřenou. 

Předpisy o. :líařÍ:1:enÍ fl vedení QbchQdníhQ rejstříku viz 
V Oddílu II. 
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Viz poznámky při čl. 13. a 14.; též příslušné předpisy 
mze v Oddílu II. 

§ ll. Vyhlášku zápisů do obchodního rejstříku 
uveřejněním ve veřejných listech jest považovati,po
kud obchodní zákoník nestanoví jinak, za vykona-
nou, byla-li jednou vytištěna. . 

Sprá~ci zemského úřad~ politického nál~ží, a~~, 
pojednaje o tom s obchodnlm, soudem, vyvolIl vereJ
né listy, jež mají' býti pro tyto vyhlášky předem 
určeny. ' 

J>rohlášení této volby se děje obchodním soudem. 
, Viz čl. 14 a předpisy v Oddílu II. 

§ 12. Pořádkové tresty, jež ukládati má obchod
ní soud, pro nešetření předpisů, o přihláškách~ebo 
pro ,užívání nepříslušející firmy (čl. 26. obch. zak,) , 
záleže.ií v pokutách peněžitých od deseti do tří set 

zlatých. 1 I' "" .., d ' o ""hl'''k' h b d'''' Neby o- I setreno pre plSU o' prl as ac, u lZ 

dři"e, než se, uloží ,peněžitá pokuta, učiněno vyzvání, 
by jim bylo do určité lhůty vyhověno. 

Přeměna peněžitých pokut ve trest vězení nemá 
místo. 

, Pokuty' připadají fondu chudých toho místa, 
v němž obchodrií soud má své sídlo.' 

Pořádkové pokuty bud'tež vykonány nehledíc k 
tomu, že' snad byly zároveň uloženy tresty od živno
stenského úřadu pro přestoupení předpisů živnosten-
ských. 

K t'omu srov. čl. 26 a 27 obch. zák., § 50 živnost. řádu. 
Viz' též poznámky při čl. 26. 

,§ 13. Soudy vůbec a úřady projednávající a kon
kursní, zvláště pak' úřady živnostenské, notáři a ob
chodní a živnostenské komory jsou povinni bez pro
dlení oznámiti. obchodnímu soudu přestoupení při
hlašovacích předpisů neb užívání nepříslušející fir
my ( čl. 26, obch, zák.) , o němž zvědí při výkonu 
svého úřadu. 

Vv. zák. §§ 14, 15. 13 

§ 14. Vyhlášení konkursu, dále zahájení a znl
šení narovnávacího řízení o jmění kupce, obchodní 
společnosti nebo osoby, která jest v této účastna ja
kožto osobně ručící společník nebo při komanditní 
společnosti jakožto komandista, poznamenejž obchod
ní soud z povinnosti úřadu v obchodním rejstříku, 
avšak bez zvláš.tlního prohlášení této poznámky, 

Nevede-li se obchodní rejstřík, .ve kterém se má 
poznámka státi, u sou~u, od něhož byl edikt o uva
lení konkursu aneb o zahájení narovnavacího řízení 
vyhotoven, budiž tímto soudem bezodkladně UClneno 
oznámení obchodnímu soudu, při němž ee rejstřík 
vede, za účelem provedení poznámky. 

Kdežto konkursní řád. z r. 1868 obsahoval v § 204 před· 
pis s cit. § 14 v podstatě souhlasný, hledí sem nyní ustanovení 
§ 76. konk. ř. a obdobný předpis § 6. vyrovnávacího řádu (cís. 
nařízení z 10~ prosince 1914, Č. 337 ř. z.) - § 76. konk. ř. usta
novuje: 

»Konkursní komisař má opatřiti, aby vyhlášení konkursu 
bylo poznamenáno ve veřejné knize u nemovitostí a pohledá. 
vek úpadcových a je·li jeho firma zapsána v rejstříku obchod· 
ním neb společenstevním, v tomto rejstříku, je·li toho třeba, 
také v rejstřících lodních a patentních, jakož i v zájemních 
protokolech proti úpadci sepsaných, při čemž jest vyznačiti 
den vyhlášení konkursu.« 

Přes úzké znění tohoto předpisu (»a je·li jeh o f i r ma 
zapsána v rejstříku«) lze souditi, že Zůstalo při posavadním 
právním stavu co do poznámek v případě konkursu osobně 
ručících společníků a při komand. společnostech komanditistů 
a že v témž rozsahu to platí též při řízení vyrovnacím. 

Také v pamětním spisu (Denkschrift) k osnově konk. 
řádu uvádí se v tom směru, že ustanovení o poznámce vyhlá
šení konku~su ve knize pozemkové a v obchodním rejstříku 
»jsou právem posav:adním«, při čemž se odkazuje k §§ 88 a 
204 konk. řádu z r. 1868. (Pam. spis str. 70.) , 

§ 15. K úředním výkonům, které náležejí podle 
§§ 10., ll. a 12. tohoto uváděcího zákona k působ
nosti, obchodního soudu, jsou příslušny i ve vyšší 
instanci výhradně úřady soudní. 

Postupovati jest jim podle zákona o soudním ří· 
zení v právních záležitostech nesporných. 



14 Vv. zák. §§ 15, 16. 

1. Z CÍs. patentu o řízení nesporném z 9. srp
na 1854, č. 208 ř. z. hledí sem zejména předpisy §§ 9.-11. 
Ustanovují toto: § 9. »Kdo se má za· stížena opatřením první 
stolice o věci nesporného soudnictví, má na vůli podati u niž· 
šího soudce rozklad řízený toliko na něho samého nebo stíž
nost (rekurs), anebo spojiti s ro~kladem stížnost. 

Ve všech těchto případech může první stolice své dřívější 
opatření změniti, pokud jím nenabyly jiné osoby práv, a tím 
vyříditi sama rozklad anebo stížnost. 

Nerozhodne-li se proto nebo může·li se pro práva jiných 
osob státi změna jen u vyššího soudce, předloží podanou. stíž· 
nost vyššímu soudu, nebo, byl.li podán jen rozklad, odkáže 
stranu na své dřívější opatření a zároveň ji poučí o důvodech 
tohoto opatření, kdyby se to nehylo již stalo. 

Do tohoto výměru může strana vznésti. stížnost, kterou 
jest rovněž podati u první stolice, a tuto předložiti vyššímu 
soudu.« 

§ 10. »Stranám se ponechává, aby v rozkladech a stížno· 
stech uvedly nové okolnosti a průvody, také mají na vůli, aby 
zaslaly zároveň opis stížnosti podané u první stolice druhé 
stolici.« 

§ ll. »Rozklady proti opatřením o nesporných věcech 
buďte podány ve čtrnácti dnech, ode dne doručení počítajíc, a 
stížnosti buď v téže lhůtě anebo, byl.li podán rozklad, do čtr· 
nácti dnů od doručení výměru o něm vydaného; 

Uvážení soudu jest však ponecháno, aby hleděl také po 
prošlé lhůtě k rozkladům a stížnostem v případech, ve kterých 
lze ještě změniti opatření bez újmy někoho jiného. Stížnosti 
v nesporných právních věcech buďte tudíž také po projití lhůt 
od první btolice přijaty a vyššímu úřadu předloženy.« 

Pro další instanční postup jest odkázati ještě k § 14., od· 
stav. 1. (podl~ cněhož proti změňovacímu usnesení druhé sto· 
lice nelze podati' rozklad, nýbrž jen stížnost na nejvyšší soud) 
a k § 16., odst. i. (podle něhož proti potvrznFcírnu usnesení 
druhé stolice lze si stěžovati k nejvyššímu soudu jen, je-li tu 
patrný odpor rozhodnutí se zákonem aneb:) se spisy nebo sta· 
la·li se zmateénost). 

2. O o p r a v n Ý c h pro s tře d c í c h ,s tát II i c h .ú· 
řad ů z á s tup č í c h ve věceeh firemních vydán zákon ze 
dne 30. června 1921, č. 257 Sb. z. a n. - Otištěn jest níže vod· 
dílu II. této knihy. 

§ 16. Majetková práva vyhrazená svatebními 
smlouvami manželce kupce, jehož firma jest zapsá
na v obchodním rejstříku, jsou - aby působila proti 
obchodním věřitelům - rovněž předmětem zápisu 

Vv. zák. § 16. 15 

do obchodního rejstříku, nechať byly svatební smlou
vy učiněny před zápisem firmy do obchodního rej
stříku anebo po něm. 

Tato práva působí proti zmíněným věřitelům 
teprve ode dne, kterého se stal zápis svatebních smluv 
do", obéhodnílio reJst~íku u obchodního'" soudu, v je
hoz obvodu obchodnl závod má sídlo. 

Účinnost tohoto zápisu proti třetím osobám na
stává bez rozdílu, zda-li o zápisu tom zvěděly čili. nic. 

V~řípadě konkursu zmíněná práva manželčina 
ustuPU 31 vzhledem k veškerému jmění manželově 
pohl~dáv~~m v ~hchodníchvěřitelu" maňž~Jovych po
vstalym 'JIZ prede dnem z~pisu. 

Ustanovení tohoto paragrafu platí též o každé 
změn~~_ ~~t~lHli~h.§]))ly.Y.,... ať se stala dohodou nebo 
na základě výroku soudcovského. 

Co tuto předepsáno, platí též stran osobně ručí
cích společníků obchodní společnosti' zapsané do rej
stříku obchodního. 

1. V § 16. uv. zák. jde o t. zv. fakultativní zápis v rejstřík 
obchodní. Hmotněprávním těžiskem jsou zde slova 1. odstav. 
c~ ~aby působila proti obcho~ním věřitelům«, z nichž jakožto 
zaver a:gum~nto a contrario vyplývá věta, že manželka regi
strovaneho (c. »protokolovaného«) kupce nebo osobně ručící, 
h~ spo}~ční~a. re~istro,:ané o společnosti obchodní nemůže zpra. 
v~dla ~p.lat~llI sv~ch naroku ze smluv svatebních vůči obchod. 
mm ver~telum sve~?, manžela a že jen zápisem jejich získává 
t?-to, moz~~~t .v ~rclteI? }o,zsahu. I jde tu tedy o případ rela. 
tIvm be~ucmnostl zm~ne?ych práv manželčiných. Naproti. to. 
~u manze~ka kupce, Jenz není zapsán do rejsříku - bud' že 
,,-:ube~, ne~1 kupc~m plného práva podle § 7. uv. z., anebo že 
sice p~ Jest, avsak nedal se posud v rejstřík zapsati - ne. 
:rodleh.a tomuto obmezení a může práva ze, svatebních smluv 
I , protI v obchod?í~ věřitelům svého manžela uplatniti podle 
zasa~ vseobecnych. Z hlediska manželky zdá se to býti na 
~:vm pohled nesrovnalostí, vysvětluje se to však tím, že 
u~ele~ v~O?oto usta,?ovení jest chrániti zájmy manželovy; 
pres~edcI.h se na pro banka nahlédnutím v rejstřík, že jí ne. 
hl"Ozl konkurence nároků man elčiných, odhodlá se spíše po. 
skytnouti manželi úvěr. . 
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S obchodní pohledávkou vzniklou proti manželi v den 
zápisu svat. smluv manželka konkuruje, třebas vZ,?ik pohle
dávky té zápisu časově předcházeL (Arg. slova »prede dnem 
zápisu« v odst. 4.) ., , v' v p' 

2. Prakticky osvědčuje se relatlvm neucmnost ma~ze c~-
ných práv pod č. 1. zmíněná zejména Vv konkursu m~nzelove, 
resp. ve vyrovnacím řízenÍ. V tom sme~u ~s,tanovuJe § 56. 
konk. řádu (a obdobně též § 26. vyrovn~cIho .. ra~u):. " , 

»K pohledávkám věřitelů obchodmch, JImz ustUpUji pra
va manželky úpadcovy ze ,smluv s,vatebních (§ 16. uv. z. k obch. 
zák.), hleděti jest obnosem, který by na ně připa~al z ,!w~. 
kurs ní podstaty beze zřetele na smlouvy svatebm. Zvysem, 
kterého se tím dostane obchodním věřitelům, přikázati jest 
z podílu náležejícího manželce jako konkursní věřitelce pro 
její nárok ze smluv svatebních«. v , 

V tom jest rozdíl vůči § ~O. dřív. kon,k. r~?u v
Z r. 1868, 

podle něhož náležel tu věř~te.lum ob.ch~d':llm~ JIchzto .pohle
dávky vzešly přede dnem zapISU, obhgacm narok protI man
želce na náhradu onoho plus, jehož by se jim bylo ~ostalo 
z konkursní podstaty manželovy beze zřetele ke smlouvam sva-
tebním. 

§ 17. O obsahu, jakož i o změně svatebních 
smluv dlužno' př~dložiti listinu . ově~~nou ?,otář,sky 
nebo soudně anebo nález, nabyvsI mocI prava. 
Listiny, o něŽ jde, jest uschovati v ověřeném opisu 
u obchodního soudu. 

V obchodní rejstřík jest poznamenati jen datum 
svatebních smluv nebo jejich změn, jméno, příjmení, 
stav, bydliště manželů a den zápis~. 'v 

Na tyto údaje obmeziž se take obsah vyhlasky. 
Manželka jest oprávněna žádati za zápis smluv 

svatebních a za tím účelem, pokud smlouvy nebyly 
notářsky nebo soudně ověřeny, manžela k tomu při-
držeti. . . . 

1. Požadavek § 17, odst. 1. v příčině ověřem Jest ~OdI: 
fikován zákonem z 25. července 1871, č. 76 ř. z., podle Jehoz 
§ 1. jest zřízením notářského spisu podminěna platnost a) 
smluv svatebních, c) potvrzení o přijetí věn~, i ~dyž, s~ tato 
vydávají jiným osobám nežli manželce. =- PredpIs pr~ve po~ 
c) citovaný vztahuje se naustanovem § 1226 v ~b.c. zak.,: 
»Byl-li na jmění manželovo uvale? konkurs, t~OrI Jeho !ll' 
semné nebo ústní potvrzení, ktere se stalopred uval~mm 
konkursu, že přijal věno, důkaz proti každému. Stane-h se 

Uv. zák. §§ 18-21. 17 

však potvrzení teprve po uvalení konkursu nemá důkazní 
moci proti věřitelům.« K tomuto pak § 1226 hledí nyní též 
§ 55. konk. řádu: (1) »Ustanovení § 1226 všeob. zák. obč. 
o důkazu, že bylo věno odevzdáno může se manželka úpad. 
cova dovolávati jen, když listina o přijetí věna zřízená v zá. 
konné .. formě byla vydána bud' v době přijetí anebo nej. 
pozdějI dva roky před prohlášením konkursu«.' (2) »Datum 
listiny ~oukromé o přijetí věna samo o sobě takového dů' 
kazu nepodává.« ~ Qbdobný předpis obsahuje také § 25. 
vyrovnacího řádu. 

2. Někteří přiznávají právo žádati o zápis svat. smluv 
jen manželce (tak i Randa, Wenig}, někteří t a k é manželi 
jiní jen manželi, vykládajíce odst. 4. ve· čl. 17., jakožtd 
přiznání soukromop~ávního nároku manželčina I proti man
želi, aby přihlášku k zápisu učinil. (Tak Pisko HR str, 50.) 

§ lB. Každý jest oprávněn nahlédnouti do listin 
obchodního rejstříku a žádati za jejich opisy, jakož 
i za úřední vysvědčení z nich. 

Srov. § 28. min. nař. z 9. březe 1863, č. 27 ř. Z. o založení 
a vedení obch. rejstříku níže v Oddílu II. 

3. O obchodních knihách. 

§ 19. ~růvodnost ustanovená ve článku 3·4. ob
c~od~~ho Zá~OIiíku ~řísl~ší obchodním knihám kup
cu, pn kterych splnena jest podmínka §u 7. toho~,lJ 
z~k~ma uváděcího, také proti nekupcům, avšak proti 
~emto s obmezením, že prnvodnost trvá jen po dobu 
jedn,oho r~ku a

o 
šesti ~ěsíců od vzniku pohledávky, 

ktera v knize zustala Zjevnou jako nezapravená. 
, § 20. Knihá~vk?pců, u nichž není splněna pod

mlnka §u 7. uvadeclho zákona, přísluší prnvodnost 
ustanovená v ~ře~chá~~jí~ím p~ragrafu, na dobu jed
noho roku a sestl mesICU proti každému, když jsou 
vedeny podle požadavků článku 32. obchodního zá
koníka a takovým způsobem, že z nich lze úplně se
znati stav jejich obchodů. 

K §§ 19. a 20. viz poznámky u čl. 34. a 37. 

v • ~ 21. ~á~namu (prenotace) .pohledávky ve ve. 
rejnych knlhach hledíc k nemovi.tostem možno na 

Obch. zák. 
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základě výtahů z obchodních knih také ve případech, 
v. nichž trvání prnvodnosti knih obchodních není 
obmezeno na určitou dobu, domoci se jen za doby 
roku a šesti měsíců, kterou 'počítati jest podle § 19. 

Předpis tento jest pokládati za zrušený článkem IV. 
uváděcího zákona ke všeob. zákonu knihovnímu z 25. čer· 
vence 1871, č. 95. ř. z., jenž ustanovuje: »Dnem účinnosti 
všeobecného zákona knihovního zrušují se všechny zákony 
a nařízení, jež se týkají předmětů tohoto zákona, pokud tyto 
jím jsou upraveny.« - Důsledek toho jest pro' § 21. uv. z. 
k obch. z. dovozen v rozhodnutí N. S. z 29. října 1872, čís. 
11l21. R e p. n á 1. čís. 25. 

§ 22. Zákonné předpisy o průvodnosti knih ob· 
chodních ve vztazích k jiným státům spočívající na 
na základě vzájemnosti nejsou dotčeny zákoníkem 
obchodním. 

Všechny ostatní předpisy, týkající se vedení knih 
kupců, se zrušují, pokud vztahují se na jejich civilně
právní prnvodnost. 

To platí obzvláště o §§ 119 a 120 všeobecného, 
188 a 189 haličského, 187 a 188 tyrolského a 178 
a 179 italského soudpího řádu, jakož i o vydaných 
k nim nařízeních je doplňujících a vysvětlujících. 

K odst. 1. tohoto paragrafu jest nyní srovnati 2. odstavec 
§ 295. civ. řádu soud., jenž ustanovuje: »Obchodním kni· 
hám, které jsou vedeny mimo území, v němž zákon tento 
platí, podle předpisů platných v místě, kde knihy jsou ve· 
deny, přísluší průvodnost nikoli větší měrou a delší dobou, 
nežli na onom místě propujčeno jest obchodním knihám, 
vedeným v území, kde zákon tento platí.« 

4. O prokuristech, obchodních zmocněncích a 
obchodních pomocnících. 

§ 23. Oprávněními udělenými obchodním cestu
jícím ve čl. 49 obchodního zákoníku v příčině inkas
sa zrušuje se obmezení v tom směru obsažené v § 10 
ministerského nařízení z 3. listopadu 1852 Č. 220 říš. 
zákoníku. 

Pokud jde o obchodní cestující (agenty) samostatné, 
t. j. takové, kteří nejsou ve službách určitého principála, 

Vv. zák. §§ 24, 25. 

jest ,se, dovoláno článku 49. obch. z. nesprávně, ježto před· 
poklada obch. cestující ve službě určitého kupce jsoucí. 
Přes to platí předpis § 23. v dosahu v něm vytčeném (Ran· 
da). Minist. nařízení č. 220;1852 nahrazeno předpisy zákona 
ze dne 25. února 1902, č. 49 ř. z. o doplnění a změně živnost. 
řádu, specielně § 59. (Viz »Čsl. Kompas«: Štědrý.Buchtela: 
Řád Živnostel1ský.) - Srv. též pozn. u čl. 49. 

. § 24. Práva příslušející principálovi podle čl. 56 
a 59 obchodníhozáko:níku, žádati, že prokuristé, ob
chodní zmocněnci a obchodní pomocníci musí dopu
stiti, aby jednání jimi na vlastní účet učiněná platila 
za uzavřená na účet principálův, anebo požadovati 
náhradu škody, zaniká po uplynutí tří měsíců počÍta
jíc od doby, kdy principál zvěděl o uzavření jednání. 

čl. 56. jest výslovně zrušen článkem 1., odst. 3. zákona 
o obchodních pomocnících z 16. ledna 1910, č. 20. Sb. z. a 
n., čl. 59. jako vůbec celý 6. titul I. knihy obch. zák. nahrazen 
pro poměr obchodních pomocníků ustanoveními cit. zákpna. 

§ 25. Předpisy, obsažené v .zákonech živnosten· 
sk~~h o živnos~enském pomocném personálu, zůstá· 
vaJI v · platnostI vedle obchodního zákoníku, pokud 
se vztahují na pomocníky při živnostech obchodních 
a pokud čl. 59-65 obchodního zákoníku neustano· 
vují cos jiného. 

čl. 59.-65. obch. zák. nahrazeny zákonem o obchod· 
ních pomocnících cit. výše u § 24. V § 42., odst. 2. zacho· 
vávají se, pokud zákon neustanovuje opak, předpisy živno. 
stenského řádu, s ~rčitými výjimkami (§§ 72, 77, 80-80i, 81, 
84 a 85) v pl,at?-ostI pr? ~l~~ební poměry v zákoně tom upra· 
vené, na ktere Jest pOUZltI zlvnostenského řádu. 

5. O obchodních dohodcích a zákonech 
bursovních. 

Zákon ze dne 4. dubna 1875, č. 68 ř. z. o obchodních 
dohodcích čili sensálech prohlašuje v § 2., že zároveň s účin· 
nostÍ zákona toho zrušují se ustanovení zákonů posav.adních 
zejména §§ů 26. až 29. uvád. zák ..... , pokud se týkají před· 
mětů, upravených přítomným zákonem. Text cit. §§ů 26.-
29. uv. zákona jest: 

2* 
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§ 26. Obchodními dohodci rozumějí se jak sen
sálové pro zboží, tak sensálové bursovní, nikoli však 
hursovní agenti. 

§ 27. U stanovení druhého odstavce čl. 72 ob
chodního zákoníku jest použíti s výhradou, že zápi
sy do deníku obchodních dohodců mají se díti v ja
zyku, který jest při soudu místa přípustný. 

Citovaný tu odst .. 2., čl. 72. zn~l ve své první v~tě: »~á. 
pisy musí se díti v jazyce německem anebo pokud Jest mlst; 
ním jazykem obchodním jazyk jiný, v tomto.« -čl. 72. ma 
však nyní doslov ustanovený výše cit. zákonem č.· 68/1875. 

§ 28. Ustanoveními obchodního zák~n~~u- o o~
chodních dohodcích a o obchodech zrUBUJl se zeJ-
ména: 

1. Ustanovení lit. e §u 112 všeobecného' soudního 
řádu, lit. e §u 180 haličského řádu soudního, čís~a 5 
§u ·179 tyrolského soudníh? řádu, č~sla 5. §u 1 7°0 It~l
ského soudního řádu, o dukazu knIhamI sensalu, Ja
kož i ustanovení dodatečných nařízení k tomu se 
vztahujících; 

2. ustanovení zákonů o Vídeňské burse peněžní 
z ll. července 1854 č. 200 ř. z., a o burse pro zboží 
a sensálech pro zboží z 26. února 1860 č. 58 ř. z., po
kud se vztahují na předměty, které jsou upraveny 
obchodním zákoníkem. . 

Předpisy v těchto zákonech obsažené o pří~luš
nosti a o rozhodčím úřadu bursovní komory neJsou 
ustanovením předcházejícím dotčeny. 

Nedotčenými zůstávají dále předpisy vztahující 
se na obchod~í sensály, které nepřekročují výhrady 
poskytnuté zákonodárství každého jednotlivého státu 
(čl. 8'4. obch. zák.) ku provede~í z~ěn a v d.oplň~ů. 

Výhrady poskytnuté ve čl. 84. puvodmho znem pOUZlto 
zákonem č. 68(J875 při novém textování článku toho. 

§ 29. Úřad, který jest v místě povolán k us~a
novení obchodních dohodců, může jim tam, kde obJe
ví se potřeba, uděliti oprávnění konati veřejné draž-
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by zboží a obchodních papírů, které jsou předmětem 
jejich jednání sprostředkovacích. 

6. O obchodních společnostech. 

A. S e z ř e tel e mna k o n k u r s věř i tel ů. 

§ 30. Uvalí-li se konkurs na jmění společnosti 
veřejné, ispolečnosti komanditní anebo komanditní 
společnosti na akcie, jest z povinnosti úřadu zaříditi 
uvalení konkursu také na soukromé jmění každého 
osobně ručícího společníka. 

Uvalení konkursu na jmění takového společníka 
nemá naproti tomu za následek uvalení konkursu na 
jmění společnosti. 

§ 31. Aby docílil úhrady schodku v konkursu 
společnosti, ze soukromého jmění osobně ručícího spo
lečníka, jest na věřiteli společnosti přihlásiti při kon
kursu o tomto jmění svou celou pohledávku za ob· 
chodní společností. 

Soukromí věřitelé společníka v konkurs upadlé
ho nemohou v konkursu společnosti ja:kověřitelé 
vystupovati. . 

K §§ 30. a 31., zejména též o otázce, pokud jsou nahra
zeny ustanoveními konkursního řádu z r. 1914, srv. poznám
ky uvedené níže u čl. 122. 

B. S e z ř e tel e mna p I a t n á z á k o n n á 
u s t a n o ven í o s P o I c í c h. 

§ 32. Stran komanditní společnosti na akcie 
a akciové společnosti, při nichž pře~mět podniku 
záleží v obchodech, pozbývají platnosti ustanoverií 
§ § 9. a 12. zákona o spolcích z 26. listopadu 1852 
Č. 253. ř. z. 

§ 33. Pokud ~e vydávají akcie neb akciové po
díly při komanditních společnostech na akcie na 



22 Vv. zák. §§ 34-37. 

peníz v rakouské měně, nutno je vydati na peníz 
nejméně tří set zlatých. 

Viz níže poznámky při čl. 173. 

§ 34. Zákonem o spolcích se ustanovuje úřad, 
jemuž jest podati oznámení znlÍněné ve čl. 240. obch. 
zák.~ jakož i úřad, jenž jest podle čl. 242. povolán 
naříditi zrušení společnosti. 

Viz níže poznámky při čl. 240. a 242. 

§ 35. Rozhodnutí o tom, zda-li lze v pnClne 
jednotlivých akciových společností, při nichž před
mětem podniku jsou obchody, ustanoviti ve společen
ské smlouvě: 

1. aby byla snížena výše splátky čtyřiceti procent 
nominální sumy akcie ustanovená v čl. 222. obch. zá
koníku až na 25 procent, anebo 

2. aby lhůta ku předložení bilance podle čl. 239. 
obch. zák. byla prodloužena až na 12 měsíců od uply
nutí obchodního roku -

vyhrazuje se hledíc ke zvláštní povaze' provozo
vaného podniku od případu k případu posouzení 
úřadu povolaného k udělování státního schválení. 

K tomu srov. poznámky při čl. 222 a 239. 

c. S e z ř e tel e m k u s t a n o ven í m o b č a n
ského práva a řízenÍ. 

§ 36. Pokud se týče ustanovení čl. 149. obchod. 
zákoníku o promlčení, jest osobami pod p'oručen
stvím a osobami právnickými rozuměti opatrovance 
po rozumu čtvrté hlavy prvého dílu obec. zákoníku 
občanského a korporace po rozumu § 1472. všeobec
ného zákoníku občanskéha. 

Viz níže poznámky u čl. 149. 

§ 37. Výrazem »arrest«, jenž se vyskytuje ve 
článku 119 obchodního zákoníku, jest rozuměti zá-
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pověd' na movité věci dlužníkovy obsaženou ve před
pisech procesních. 

Viz k tomu níže poznámky u čl. 119. 

7. O obchodech. 

A. S e z ř e tel e mna o b c hod n í s o ud nic tví. 

Náležejí sem předpisy §§ 38.-43., z nichžto aktualní 
význam přísluší již jen § 39, pokud jest se ho dovoláno v § 51 
jurisdikční normy. Znění cit. paragrafů 38.-43. jest toto: 

§ 38. Obchodnímu soudnictví se přikazují: 
1. spory, jež vznikají z obchodů uvedených ve čl. 

271 obchodního zákoníku, beze zřetele na osobní 
vlastnost stran spor vedoucích, je-li jednání na stra
ně žalovaného obchodem. 

2. spory, které vzcházejí z ostatních obchodů ve 
čl. 272 a 273 ohchodního zákoníku zmíněných, je-li 
stranou žalovanou obchodní společnost, anebo kupec, 
jehož firma jest v rejstříku obchodním, bez rozdílu, 
zda-li jednání jest obchodem na obou stranách anebo 
jen na straně jednoho kontrahenta. 

§ 39. Soudnictví 'obchodní zakládá se dále bez 
ohledu na vlastnost stran spor vedoucích níže jme
novanými obchodními věcmi, i když nepocházejí 
z obchodů: 

1. Spory ze zcizení trvající obchodní živnosti 
mezi kontrahenty; v příčině práva' k užívání firmy 
mezi těmi, kdo činí na právo nárok; pro bezprávné 
firmy mezi poškozeným a těmi, kdo firmy neprávem 
užívají; z jednání náležejících do povolání obchod
ních dohodců, vážných, měřičů a jiných osob, v ob
chodním styku ustanovených ku provádění a potvr
zovaní podobných úkonů, v poměru mezi nimi a stra
nami. 

2. Spory [z právního poměru kupců vůči jejich 
prokuristům, obchodním zmocněncům a obchodním 
pomocníkům a jiným osobám v jejich závodu zříze-
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nýl .. l, nikoli jenom služby čelední vykonávajícím] *) ; 
dále z právního poměru všech těchto osob ke třetím, 
vůči nimž se učinily odpovědnými v živnosti princi
pálově (čl. 55 a 59 obchodního zákoníku). 

3. Spory z právního poměru obchodních společ
níků na vzájem, představených a likvidátorů spo
lečnosti na vzájem a ke třetím; tichých společníků 
k majiteli obchodní živnosti; účastníků spolčení se 
k jednotlivým obchodům na společný účet nebo spol
čení se k provozování obchodu (čl. 10 obchodního zá
koníku) k sobě navzájem, a to ve všech těchto pří
padech jak za trvání tak i po zrušení společenského 
poměru. . 

I. Pro úpravu jurisdikce ve věcech obchodních přicházejí 
nyní v úvahu hlavně předpisy jur i s di i k ční nor m y, 
zákona to z 1. srpna lB95, č. 110 ř. z., modifikované z části 
zákony ~eskoslovenskými z 1. dubna 1921, č. 161 Sb. a z 8. 
června 1923. č. 123 Sb.: o 

A. Příslušnost pře d m ě t n o u upravují zejména ,tyto 
předpisy: 

§ 51. »Před samostatné obchodní soudy neb obchodní 
senáty sborových soudů první stolice pokud se týče samo. 
soudce podle § 7a) náležejí, je-li hodnota sporného předmětu 
vyšší než 5000 Kč: 

1. rozepře z obchodních jednání, je-li žalována obchodní 
společnost nebo kupec, jejichž firma jest zapsána v obchod
ním rejstříku, '~ebo ,zapsané výdělkové nebo hospodářské 
společenstvo a je-li ono jednání obchodem na straně žalo
vaného; 

2) spory z obchodních věcí, uvedených v § 39. uvoz. zák. 
k obchodnímu zákoníku ze dne 17. prosince 1862, č. 1. ř. z. 
z r. 1863, pokud věc nenáleží před soud živnostenský; 

3) rozepře povstalé ze směnečných jednání, jakož 
podle zákona šekového ze dne 3. dubna 1906, č_ 84 ř. z. 

Nehledíc na hodnotu sporného předm.ětuspory: 
4) z právních poměrů, týkajících se ochrany a použiti 

známek, vzorků, modelů a výsad; 

*) Ustanovení v závorkách nahrazeno částečně jednak 
§§ 5d), 37. zákona o soudech živnostenských, č. 218/1896 
jednak § 41. zák. o obchodních pomocnících č. 20/1910. (H o
r a Civ. řád soudní, Čsl. Kompas, 2. vyd. str. 149.) - Citace 
čl. 59 pod Č. 2 jest nyní bezpředmětnou. 
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5) z jednání, týkajících se námořních lodí . a námorm 
plavby, jakož i všech jiných právních poměrů, které dlužno 
posuzovati podle soukromého práva námořského, pokud ne
platí ustanovení § 49., Č. 5. až 7.« 

§ 52: »V místech kde je samostatný, obr-hodní soud, ná· 
ležejí rozepře z jednání a poměrů naznaéenýc:h v ~ 51., č. 1. 
až 3., pokud není hodnota předmětu sporu vyšší· než 5000 Kč, 
před okresní soud pro věci obchodní. 

V takovýchto místech náleží taktéž rozhodování rozepří, 
které vznikají z nájmu lodí, ze služebních poměrů lodního 
mužstva a známořské smlouvy dopravní (§ 49., Č. 5. až 7.) a 
sepisování námořských osvědčení k působnosti okresních 
soudů pro věci obchodní. 

Ve stejném rozsahu jsou příslušny vykonávati soudnictví 
ve věcech sporných zvláštní' okresní soudy pro věci obchodní, 
které snad, jsou zřízeny na jiných místech.« 

, B. Z předpisů jurisdikční normy o příslušnosti mís t n í 
přicházejí zejména v úvahu předpisy : 

a) o ob e c n é m soudu § 75.« »Pokud nic, jiného není 
stanoveno všeobecně závazným způsobem, řídí se obecný 
soud veřejných obchodních společností, komanditních společ
ností, ,akciových společností, společenstev, • ", jejich sídlem. 
Za sídlo v pochybnosti pokládá se to místo, kde se vede 
správa.«, I [i-ti ~ I 

b) o soudech z vl á š t n í ch. Pokud jde o soudy v ý -
I u č n é, budou tu praktickými případy § 83a (pro spory z 
dílčích úpisů), § 83b (pro spory z poměru svazového), po· 
kud jde o s o u d y n a v Ý b ě r d a n é, případy § 87. (soud 
závodu), § '87a (příslušný soud pro pohledávky obchodníků 
za zboží), § 88., odst. 2. (soud podle splniště založený přije
tím, faktury), § 89. (pro žaloby ze směriky), § 90. (pro ro
zepře z nájmu lodi, se služebního poměru lodního· mužstva 
a námořní smlouvy dopravní), § 97. (soud pO,dle dřívějšího 
bydliště žalovaného pro nároky živnostníků), § 98. (pro po
hledávky proti lodníkům a osobám lodního mužstva), § 99. 
odst. 3. a 4. (soud podle majetku). 

Nejdůležitější z těchto předpisů jsou §§ 83b, 87., odst. 
1. a 2., 87a, 88., odst. 2. a 89. jur. normy. 

§ 83b: »Spory z právního poměru mezi' akciovou spo
lečností, komanditní společností na akcie,' akciovým spolkem, 
společností ,s ručením obmezeným, nebo výdělkovým a ho
spodářským společenstvem a členy, pokud jde o nároky, kte
ré všem účastníkům nebo určité skupině, jejich jsou společny, 
rovněž i ž~lloby, jimiž se berou v odpor usnesení valných 
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hromad těchto sdružení, patří před věcně příslušný sborový 
soud sídla sdruženÍ. 

Změniti tuto soudní příslušnost úmluvou stran není do-
voleno.« 

§ 87,odst. 1. a 2.: »Osoby, které mají mimo soudní ob
vod svého bydliště doly, továrnu, obchodní podnik nebo ně
jakou provozovnu svého obchodu. neb povolání, mohou býti ža
lovány ve sporech, které se vztahují na činnost s jejich ob
chodem nebo povoláním spojenou, u soudu, v jehož obvodě 
se nalézá jejich závod nebo provozovna. 

Jestliže majitelé dolů, továren, obchodních aneb živno
stenských podniků mají zvláštní závody mimo sídlo podniku, 
může býti na ně žalováno ve sporných právních věcech, které 
se týkají tohoto závodu, u soudu toho .mÍsta, v němž se nalézá 
závod.« 

§ 87a: »Proti obchodníkům mohou protokolovaní ob
chodníci pro svoje pohledávky z prodeje, k němuž došlo v 
oboru jejich obchodu, žalovati do dvou let od poslední objed
návky též před soudem svého závodu, když prokáží ob
jednávku, která jest podkladem pohledáyky, a skutečné pře
vzetí (odeslání) zboží listinami. Při obchodech, které byly 
uzavřeny na základě splnomocnění, musí býti prokázána 
plná moc objednavatelova listinou.« 

§ 88.· odst. 2.: »Mezi osobami provozujícími některou 
živnost obchodní zakládá se soud splniště také tím, když se 
přijme faktura, zaslaná zároveň se zbožím nebo již před do
jitím jeho, jež jest opatřena doložkou, že placení se má 
státi na určitém místě a že na témže místě mohou býti po
dány žaloby z tohoto obchodu, leč, že by proti této doložce 
nebo vůbec proti faktuře bylo namítáno, že odporuje smlou
vě, aneb že by byla faktura bez poznámky vrácena nebo 
fakturovaná zásilka jakožto neobjednaná byla odmítnuta.« 

§ 89.: »Osoby zavázané ze směnky mohtm býti žalo
vány od majitele směnky u soudu místa platebního.« 

II. Podle z v I á š t n í ch z á k o n ů patří k obchodní 
jurisdikci zejména ještě žaloby: 

1. o náhradu na základě zákona o ručení železnic za 
tělesné poškození a usmrcení z· 5. března 1869 č. 27 ř. z. a 
z 12. července 1902 č. 14 7 ř. z. 

2. o bezúčinnost výroku rozhodčího soudu bursovního 
podle čl. XXV. odst. 2. uvád. zákona k civ. řádu soud. 

3. o zmatečnost usnesení společníků podle §§ 41 a 42 
odst. 2. zák. o společnostech s ruč. obmezeným. 

4. jež uplatňují regresní nároky skripturní podle práva 
šekového (§ 24 odst. 1. zákona o šeku). 

5. podané na Národní banku československou, jde-li 
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o nároky z obchodů, které v mezích vyměřené působnosti 
prováděla; a sice j~st výlučně příslušným obchodní soud 
v Praze (§ 70 zák. ze 14. dubna 1920, č. 347 Sb., změněného 
a doplněného zákonem z 23. dubna 1925 č. 102 Sb.) 

6. jež uplatňují nároky podle zákona z 20. prosince 
1923 č. 5 Sb. z 1924 o označování původu zboží, a to pokud 
se týče Čech, Moravy a Slezska (§ 18). - Bližší v Hor o v ě 
2. vydání Civ. řádu soudního (»Čsl. Kompas 1927) str. 151 
násl. 

§ 40. Předcházející~i § § 38 a 39 zustávaj~ nedot· 
čena ustanovení o vyřizování sporů ze služebního 
a námezdního poměru podle zákonů živnostenských~ 
o příslušnosti správních úřadů ve sporech mezi stá
tem a jeho zřízenci neb osobami ustanovenými k pro
deji předmětů státního monopolu nebo k výkonu ji,
ných regalních práv státu~ 

Zákon o zavedení soudů živnostenských a o soudnictví 
v rozepřích ze živnostenského poměru pracovního, učebního 
a námezdního ze dne 27. listopadu 1896 č. 218 ř. z. viz ve 
2. dílu »Živnostenského řádu« (Štědrý-Buchtela ; »Čsl. Kom-
pas« 1925). . 

§ 41. Ustanovení §§ 57 a 61 civilní jurisdikční 
normy z 20. listopadu 1852 č. 251 ř. z., pokud tyto 
paragrafy označují sporné věci, jimiž zakládá se ob· 
chodní soudnictví, zrušují ~e s výjimkou ustanovení 
o sporech směnečných a nahrazují se ustanoveními 
předcházejících § § 38-40. 

Rovněž' vstupují pro království lombardsko·he 
nátské a pro Dalmácii ustanovení předcházejících § § 
38-40 na místo oněch ustanovení Codice di com
mercio, kterých jest v civilních jurisdikčních normách 
pro tato království vydaných z 20. listopadu 1852 Č. 
259 ř. z. a z téhož dne ř. z. 261. dovoláno se jakožto 
normy doplňovací v § 56, pokud se· týče v § 55. 

§ 42. Obchodní soudnictví v konkursu zakládá 
se jen konkursem na jmění obchodní společnosti ne· 
bo na jmění kupce, jehož firma jest v obchodním rej
stříku. 

Podle toho doznávají zmíněné jurisdikční normy 
z 20. listopadu 1852 ř. z. ~. 251, 259 a 261, hledíc 
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k ustanovení ohs~enému v § 75, pokud se týče u 
§ 71 a v § 69, přiměřené změny. ' 

§ 42 nahrazen ustanoveními §§ 64 a 65; odst; 2. konk. ř., 
které zní: 

§ 64. Obchodní soud (obchodní senát krajského nebo 
zemského soudu) jest příslušný, má-li se vyhlásiti konkurs: 

1. na jmění nebo pozůstalost kupce, jehož firma jest za-
psána v obchodním rejstříku; . 

2. na jmění obchodní společnosti, jejíž firma jest za
psána v obchodním rejstříku, nebo výdělkového a hospodář-
ského společenstva. . . 

§ 65, ódst. 2. Má-li se současně s vyhlášením konkursu na 
jmění obchodní společnosti nebo za trvání takového řízení 
konkursního uvaliti také konkurs na jmění osobně ručícího 
~polečníka, jest příslušný ten soud, u něhož jest zahájen,o ří-
zení o konkursu společnosti. . 

Poznámka: Jak vyplývá z § 1. odst. 1. vyrovnacího řádu, 
jest k zahájení vyrovnacího 'řízení povolán sborový soud 
příslušný k prohlášení konkursu. 

§ 43. Jinak zůstávají ustanoveními obchodníhó 
zákoníku nedotčeny předpisy civilních jurisdikčních 
norem, ,jmenovitě též, pokud označují soudy, které 
jsou přislušny pro výko~ obchodního soudnictví vů
bec nebo v jednotlivých případech," . 

Poznamenati jest že soudu obchodnímu v Praze pn
sluší také projednání pozůstalosti po obchodnících a továr
nících bydlících v Praze, jejíchž firma jest zapsána' do ob
chodního rejstříku ,v Praze,. dále po veřejných Společnících 
takových majitelů obchodů. a továren, třebas nebydlí na témž 
místě, jakož i obstarání poručenských a opatrovnických zá
ležitostí v příčině těchto osob a dětí jimi zůstavených, pokud 
jsou účastny' svým jměním na obchodním podniku. (Cís. 
nařízení ze dne 21. pros. 1855 čís. ~ ř. z. ex 1856 ve spojeni 
s čl. VIII. č. 2. uvád. zákona k jur. normě.) 

Dále náleží soudu obchodnímu v Praze též vésti lodní 
rejstřík lodí námořnkh podle § 15 zákona o vlajce a rejstříku 
lodí námořních ze dne 15. dubna 1920 čís. 316 Sb. a provád. 
nařízení č. 345/1920, 137/1922 a 102/1924. 

O dalších ještě některých úkolech těchto soudů v oboru. 
nesporného řízení viz: Hor a. Řízení nesporné (1926) str. 44. 

O úkolu obchodních jakož i sborových soudů první 
instance jako senátů obchodních vésti obchodní a společen
stevní rejstříky viz níže u čL 12. \akož i vůbec Oddíl II. 

Vv. zák. §§ 44-47. 29 

B. S e z ř e tel e mna k u pec k á p r á vaz á
s t a vn í a z a 'cl r ž o v a,c Í. 

§ 44. Právu z kupecké zástavy ruční, kupecké
mu právu zadržovacímu a zákonnému zástavnímu 
právu komisionáře, speditéra a dovozníka. na zboží 
komisníin, spedičním ~eb dovozním, (. němž se jedná 
ve čl. 309.-:-311., 313.-315., 374 a 375~, 382. a 409.-
412. obchodního zákoníku, lze zje~nati v případě kon
kursu průchod proti' dlužníku' týmž způsobem a s 
týmž účinkem jako mimo konkurs. 

Budiž však též zastupitelstvo konkursní podsta
ty uvědomeno o všech krocích, o nichž jest zpraviti 
dlužníka podle obchodního zákoníku. 

Viz poznámky při článcích obchodního zákona v § 44. 
uvedených. 

§ 45. Přebytek výtěžku ve případě předcháze
jícího paragrafu snad vybývající jest odvésti podsta
tě konkursní; nárok v příčině případného schodku 
jestl naproti tomu uplatniti 'u konkursní podstaty 
a jest také o tom použiti ustanovení § 31. 

Nyní tu platí §48. konk. řádu. -" Viz též' poznámky; 
k nimž odkázário u § 44. 

§ 46. Právo zástavní, jež přísluší dovozníku též, 
po odevzdání nákladu podle čl. 409. ohch. zák., lze 
uplatniti v případě konkursu týmž způsobem a s 
týmž účinkem, jak by se to bylo mohlo státi mimo 
konkurs. Šetřiti jest i zde předpisu §u 44. o zpravení 
zastupitelstva konkursní podstaty. 

§ 47. K veřejnému prodeji podle čl. 310 obchod
ního zákoníku ustanoviž povolující soud jediný rok 
a vyhlásiž ho způsobem ohvyklýmpři dražbách exe
kučních. Odhad opatřiž komisař před prodejem jen 
tenkráte, když předměty, které jest, prodati, newají 
ani hursovní ani tržní ceny, aniž záležejí v soukro
mých dluhopisech, a když spolu obě strany se shodly 
na tom, aby odhad byl proveden, anebo jedna ze 
stran žádá za výkon odhadu na své útraty. 
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Čl. XIII. uvád. zákona k exekučnímu řádu: »Dotčeny 
nejsou: ... 9. předpisy článku 310 obchodního zákoníku 
a § 47 úvodního zákona k němu o veřejném prodeji zástavy.« 

c. S e Z ř e tel e m II a . jme ~ o v á n í z n a I c ů. 

§ 48. Pokud jsou u soudu znalci již trvale usta~ 
noveni, není zapotřebí předchozího návrhu stran na 
jmenování zvlášifních znalců ani ve případech . čl. 
348, 365 a 407 obchodního zákoníku. 

§ 48. pozbyl významu po zavedení předpisů §§ 384-389 
civ. řádu soud. o zajištění důkazu. Srov. k .tomu čl. XLIV. 
uvád. zák. k civ. řádu soud.: 

V případnostech čl. 348.,365. a 407. obchod. zákona jest 
příslušným soud určený v § 384., odst. 3. civ. řádu soud. -
O jmenování, o vzetí do přísahy a o výslechu znalců plati 
předpisy civ. řádu soud. o zajištění důkazu (§§ 384 až 389). 

Ustanoveni přechodná. 

§ 49. Za účelem zápisů v rejstřík obchodní zmí~ 
něných v obchodním zákoníku a v tomto uváděcím 
zákoně jest také tam, kde se posud vede podobný 
rejstřík pod jménem obchodní nebo merkantilní pro
tokol anebo pod jiným jménem, založiti rejstříky nové 
a nesmí se již státi od počátku účinnosti zákoníku 
obchodního zápis do rejstříku staršího, leč za účelem 
výmalZu nebo zrušení zápisu dřívějšího. 

§ 50. Kupci, obchodní společnosti a veřejné ban
ky, pokud jim jsou na roveň postaveny (čl. 5 obch. 
zák.), jsou povinni, chtějí-li dále provozovati svůj 
podnik, který tu byl již před počátkem působnosti 
obchodního zákoníku, a pokud jest při nich spl,něna 
podmínka § 7 tohoto uváděcího zákona, učiniti pře
depsané v něm přihlášky do obchodního rejstříku 
a nesproštují se této povinnosti tím, že zápisy podob
né ve starším rejstříku jsou. 

§ 51. Při přihlášce, zápisu a jeho vyhlášce vzta
hujících se na tyto podniky jest postupovati podle 

Vv. zák. §§ 51-54. 31 

předpisů obchodního zákoníku a tohoto uváděcího 
zákona. 

Je-li tu však již zápis podle předpisu dřívějších 
zákonů ve starším rejstříku některého obchodního 
soudu, a nalézá~li se tento rejstřík 8 listinami a žá
dostmi v prvopisu u týchž soudů, u kterých se při
hláška děje, není zapotřebí soudního nebo notářské
ho ověření podání a dokladů zmíněného v § 10 to
hoto uváděcího zákona a stačí v takovém případě 
odvolati se v přihlášce na dřívější zápis a jeho do-
klady. . 

§ 52. Dalšímu vedení a zápisu do obchodního 
rejstříku při firmách, které tu byly po právu už 
před počátkem účinnosti obchodního zákoníku, neva
dí, že nevyhovují předpisům čl. 16, 17, 18, 20, 21 a 
251 obchodního zákoníku. Také na ženy-obchodnice, 
jichž podnik tu byl již před počátkem účinnosti 
obchodního zákoníku, nevztahují se ustanovení čl. 7 
a 8 obchodního zákoníku. 

§ 53. Ke splnění povinnosti, jež vytčena v § 50 
tohoto uváděcího zákona pokud se týče přihlášky, 
ustanovuje se lhůta tří měsíců od počátku působnosti 
obchodního zákoníku, po jejímž uplynutí dlužno oso
by přihláškou povinné přidržeti k tomu z povinnosti 
úřadu tresty pořádkovými. (§ 12 tohoto uváděcího 
zákona.) 

§ 54. Vyhláškou zápisu firmy do nového obchod
ního rejstříku přestává účinnost všech na tuto firniu 
se vztahujících zápisů ve starším rejstříku obchodním 

Mimo tento případ nastává týž následek pro 
všechny zápisy ve starším rejstříku obchodním uply
nutím tříměsíční lhůty ve předcházejícím paragrafu 
pro přihlášku předepsané. 

Nedotčeny zůstávají právní účinky vzniklé do té 
doby ze· zápisu ve starším rejstříku obchodním, zvlá
ště práva již vzešlá manželce kupce nebo veřejného 
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obchodního společníka z protokolování svatebních 
smluv vůči obchodním věřitelům. 

§ 55. Ti, kdo byli před počátkem účinnosti ob
chodního zákoníku prokurou firmy pověřeni, nejsou 

. po uplynutí tříměsiční lhůty v § 53 zmí~ěné, byl~-li 
však firma před uplynutím této lhůty do noveho 
obchodního rejstříku zapsána a vyhlášena, již dóbou 
vyhlášky, více oprávněni, firmu per procura z.name
nati anebo jinak jakožto prokuristé vystupovatI. Pla
tí nadále za obchodní zmocněnce ve smyslu čl. 47 
obch. zákoníku a jsou jako tak~ví zmocněni ke pro
vedení všech jednání a právních úkonů, k nimž byli 
po rozumu piné moci jim udělené podle dřívějších 
zákonů oprávněni. 

§ 56. Obmezení práv osobně ruč.í~ích spo~eční~ 
ků nebo likvidátorů veřejné společnostI, spolecnostI 
komanditní nebo· komanditní na akcie, která pochá. 
zejí .z doby účinnosti dřívějších zákonů, zachovávají 
právní svou účinnost vůči třetím po lhůtu tříměsíční 
v § 53 tohoto uváděcího zákona zmíněnou, anebo, 
když zápisy' vztahující se na takové společníky do 
nového obchodního rejstříku dříve se staly, až do 
jejich vyhlášení. . 

Pro pozdějšek přísluší obmezením toho druhu 
nB;značený právní účinek jenom tenkráte" když byla 
sama za tříměsíční lhůty výše ustanovene anebo ve 
případě zmíněného dřívějšího zápisu současně s tím
to do nového obchodního rejstříku přihlášena a vy-
hlášena. 

V tomto případě jest účinek zápisu vůči třetím 
posuzovati .podle zásad článků 46 a 115 obchodního 
zákoníku. . 

§ 57. Je-li představenstvo akciové společnosti, 
která tu byla již před počátkem účinnosti obchodní· 
ho zákoníku, obmezeno v oprávnění společnost za
stupovati, pozbývají obmezení ta uplynutím třímě
síční lhůty v § 53 zmíněné a v případě, že zápis na 
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akciovou společnost se' vztahující do nového obchod
ního rejstříku dříve se stal, již vyhláše~ím tohoto 
zápisu, rovněž svého právního účinku vůči třetím 
osobám, kdyžzastupovací poměr onen od ustanovení 
obchodního zákoníku se odchylující nebyl za této 
lhů~y a~ebo, ve případě dotčeného dřívějšího zápisu 
soucasne s tImtlo do nového obchodního rejstříku při. 
hlášen a vyhlášen. 

Také v tomto případě zaniká však právní účinek 
tohoto obmezení proti třetím uplynutím pěti let ode 
dne počátku účinnosti obchodního zákoníku. 

§ 58. S výhradou ustanovení předcházejících pa
ragrafů 56 a 57 v příčině zastup ovacích poměrů vůči 
třetím, jsou akciové společnosti a komanditní společ
nos~i , na a~ci~, zřízené podle dřívějších zákonů, způ. 
soblle k zaplSU do nového obchodního rejstříku i 
když n:evyhovují vš;em požadavkům, . jež obchodní 
zákoník klade v příčině jejich zřízenÍ. 

, v ~o~ud se ~~ěny sta?o: !akových společností pro .. 
vadeJI Jen za ucelem uvestI Je ve shodu 8 ustanovení. 
mi obchodního zákoníku, není potřebí státního schvá. 
lení těchto změn. 

§ 59. Podání, která se za lhůty tří měsíců a po. 
kud se týče, pěti let ode dne počátku účinnosti ob
chodního zákoníku činí za účelem zápisu do obchod
ního r~jstří~u podle předpisů těchto ustanovení pře
chodnych, Jest, pokud ma,jí za předmět jen takové 
zápisy, které podle dřívějších zákonů měly platiti již 
za provedené, vyřizovati bez poplatků. 

§ 60. Provedením zákona pověřují se ministr 
justice a obchodu. 

Ve Vídni, dne 17. prosince 1862. 

(Podpisy.) 

Oboh. zák. 3 
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B. Všeobecný zákoník obchodní 
platný pro království České, Haličské a Vladiměřské 
s vévodstvím Osvětímským a Zátorským a velkové
vodstvím Krakovským, Lombardsko-benátské králov
ství a království Dalmatské, arcivévodství Rakouské 
pod Enží i nad Enží, vévodství Horno a Dolnoslezské, 
Štýrské, Korutanské, Krajinské, Solnohradské a Bu
kovinské, markrabství Moravské, okněžené hrabství 
Tyrolské a: zemi V orarlbergskou, dále okněžené hrab
ství Gorické a Gradišské, s markrabstvím Istrijským a 

říšské bezprostřední město Terst s jeho územím. 

Všeobecná ustanovení. 

čl. 1. Ve věcech obchodních použíti jest, pokud 
tento zákoník ustanovení nemá, obchodních obyčejů, 
a za jich nedostatku všeobecI?-ého práva občanského. 

1. »Obchodní věci« (Handelssachen) jsou skutkové a práv. 
ní poměry obchodu se týkající. »Obchodem« (Handel) jest tu 
rozuměti výdělkové prostředkování mezi produkcí a konsumpcí 
v nejširším smyslu, jak to odpovídá zásadnímu stanovisku zá· 
konodárcovu, pronikajícímu při formulaci základních typů »ob· 
chodních jednání« (čl. 272, č. 1 a 2, čl. 272, čís. 1). »Obchodní 
včc« jest arci širším pojmem než »obchodní jednání« (= »ob· 
chod«) ve smyslu čtvrté knihy obch. zákona. Jsou »obchodní 
věci«, jež »obchody« podle čl. 271 a násl. nejsou: na př.vzá. 
jemné pojištění po kupecku provozované, spekulační koupě ne· 
movitosti. »Obchodní věc« ve smyslu hmotně· právním tuto 
užitém není totožnou s »obch. věcí« ve smyslu práva proces
ního, zejména na př. podle předpisů o příslušnosti soudní 
(srv. § 39 uv. zák., § 51 č. 2. jur. n.) 

čl. 1. 35 

Rozšíření formálního doznává pojem »obchodních věcí«: 

tím, že se jisté poměry podřazují positivním předpisem právu 
obchodnímu, ačkoliv po stránce materielní nevykazují rysy 
»obchodu« ve smyslu výdělkového prostředkování, jak výše 
naznačeno. Náležejí sem podniky t. zv. formálních kupců 

(srv. níže u čl. 4.) nezabývající se činností výdě'lkovóu, dále 
na př. oběh auporteur·papíru vůbec (srv. též poznámku níže 

pod 2b). 
2. čl. 1. určuje všeobecným způsobem prameny objektiv

ního práva obchodního, te?y právní normy, kterých jest při 

obchodních věcech použíti, a sice řadí je v jistou sestupnou 

gradaci: 
a) Primárním právním pramenem jest zákon obchodní, 

dále zajisté i zákony ho pozměňující .a doplňující, tedy spe· 
ciální normy obchodněprávní anebo normy sice obecnoprávní, 
avšak bud' výslovně se vztahující také na obchodní věci nebo 
na obchody, anebo důsledkem své povahy jakožto jus cogens 
vyššího řádu i bez výslovného takového vytčení pro ně platné. 

[Srv. na př. § 1, lit. e) zák. z 25. července 1871 č. 76 ř. z.: 

notářský akt pro jisté listiny slepců atd.] 

Poznamenati jest, že pod hledisko zákonného práva náleží 
také analogické vztaže'ní normy zákonné na případy v zákoně 
nerozhodnuté. I předchází tudíž analogie speciálních norem 
obch. práv.a jak právnímu obyčeji, tak i právu občanskému. 

(Randa § 5.) 
b) Subsidiárním právním pramenem jsou »obchodní 

obyčeje« a není-li jich, všeobecné právo občanské. Z toho, že 
se na prvním i na třetím místě jmenuje, jak nelze pochybovati, 
právo objektivní, vyplývá, že i na stupni prostředním jde o nor
my práva objektivního, tedy to, co se nazývá v panující termi· 
nologii »právním obyčejem«; naproti tomu nenáležejí sem 
pouhé t. zv. zvyklosti čili usance, t. j. zvyky nevykazující pod. 

mínek obyčejového práva. 
Stanovisko od tohoto názoru odchylné hájí D o min i k 

v »Časopisu pro vědu právní a státní« sv. 7., popíraje zásadní 
rozdíl mezi právním obyčejem a zvyklostmi. Nesporno jest, 
že právní obyčej má v právu obchodním praktický význam 

3* 
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nekonečně menší nežli zvyklosti (usance), a jest nesnadným 
úkolem konstatovati zejména »opinio juris« (»necessitatis«), 
kterou se určité p~avidlo fakticky zachovávané teprve stává 
obyčejem právním. (Srv. T i I s c h, Obč. právo č. 66.) Jako 
příklad normy obyčejového práva lze uvésti z oboru cenných 
papírů zásadu o vyloučení námitek z osob předchůdců při 
auporteur papírech, jejichžto převod jest věcí ohchodní, i když 
není ohchodem a neděje se mezi kupci. (srv. čl. 307). 

Náš právní řád činí arci věcný rozdíl mezi práv. obyčejem 
a pouhou zvyklostí (viz §§ 10, 501, 549 ohč. zák. a §§ 271 a 
364 civ. ř. soud.). O důkazu právního ohyčeje soudci neznámého 
neplatí předpisy o důkazu fakt. Při vyhledávání těchto (a ji. 
ných) »p r á v n í c h p r a v i d e I není soud ohmezen na dů' 
kazy stranami nabídnuté; nýhrž může všechna vyhledávání, 
ktetá se mu k tomu účelu zdají nutnými, z úřední moci za. 
vésti a může zejména, pokud toho potřehí, žádati za zakročení 
ministra spravedlnosti.« (Této povinnosti není soudce sproštěl1 
ani souhlasným udáním stran o tom, co v tom onom cizím státě 
jako právo platí. Viz Hor a, Čsl. civ. právo proc., II., str. 305, 
§ 44 J.) Pouhé »ohchodní zvyklosti« týče se naproti tomu § 364 
c. ř. s. Srv. též níže pozn. při čl. 279. 

c) »Všeohecným právem ohčanským« rozuměti jest nejen 
právo ve všeob. občanském zákoníku obsažené, nýbrž i v ostat. 
ních zákonech, pokud jde o normy práva soukromého. Srv. též 
čl. XXX. uvád. zák. k civ. řádu soudnímu, kdež však název 
»občanské právo« vymezen pro okruh civ. ř. s. potud šíře, že 
v něj zahrnuty i předpisy práva obchodního. - Poznamenati 
jest, že pod »všeob. právo ohčanské« jako subsidiární pramen 
práva obchodního nespadají předpisy občanského zákoníku 
jednající, jakožto speciální normy, o věcech obchodních, a tudíž 
obchodním zákonem zrušené. (Randa.) 

3. Doporučuje se důsledně užívati značně již rozšířeného 
názvoslovného rozdílu mezi »obch. obyčejem« jakožto práv. 
ním pramenem (čl. 1.) a »obchodní 2vyklostí« (usancj) jakožto 
postupem zachovávaným v obchodním životě hez opinio juris. 
V rozhodnutí N. S. níže citovaném (č. 5583) jest užito názvll 
převráceně; naproti tomu ro~h. č. 4466 a 5669 vykazují termi. 

l:l. 2. 37 

nologii běžnou. Arci právě t. zv. »faktická« zvyklost mívá, často 
dokonce eminentní, právní význam pro obsah a utváření se 
ptávních poměrů. Bližší v pozn. u čl. 279. 

a) Zvyklosti bursovní a pro· bez významu, že zvyk ten ne. 
dejní podmínky spolkové (t. j. byl z.achováván jednou, avšak 
spolku výrobců příze) nejsou velkou firmou. (N. S. 4466: 
zákonnými normami všeohec· R I 989/24.)*) 
ně llatnými, nýbrž předpisy c) Upozornění u pokladny, 
platícími pro případy, v nichž že každý má ve vlastním zá. 
se jim strany podrobily. Soud jmu přijaté peníze přepočítati 
může k nim proto přihléd· a prohlédnouti, ježto dodateč. 
nouti jen tehdy, tvrdí a pro. né reklamace se nepřijímají, 
káže·1i strana, jich se dovolá· nelze pokládati za obchodní 
vající, skutečnosti, z nichž vy· zvyklost ve smyslu čl. 1. ob-
plývá jejich závaznost pro chodního zák., t. j. za pravi. 
určitý právní poměr. (N. S. dlo práva obyčejového, jsou. 
2139: Rv I. 712/22.) cí podpůrným právem objek. 

b) Zvyk, jenž se vyvinul u tivním a vížícím každého i 
obchodníků v letech 1919 a bez zvláštního podrobení. 
1920 v tom směru, že se zá· Jako obchodní obyčej bylo 
silky všeobecně pojišťovaly by upozornění to závazným 
proti krádeži, není obyčejnou jen tehdy, kdyby strany vý. 
právní normou podle čl. l. slovně nebo mlčky ujednaly 
obch. zák., nýbrž obchodní jeho platnost. (N. S. 5583: 
zvyklostí podle čl. 279. Není Rv I 1710/25.) 

čl. 2. Na ustanoveních německého řádu směneč
ného se tímto zákoníkem ničeho nemění. 

Sporná otázka, zda·li směnečné právo jest užším oborem 
práva obchodního, není ve čl. 2. řešena; opačně Grunhut, jenž 
má za to, že článkem 2. byl směn. řád materielně jako celek 
pojat v zákon obchodní, avšak zůstaven ve své totalitě v další 
platnosti. Samostatnosti oboru směn. práva i vůči právu ob. 
chodnímu svědčí však, že užívání směnky není ani de jure ani 
de facto obmezeno na poměry of-~hodní. Blíže o tom Hermann. 
Otavský, Směn. právo (1926) str. 10. 

*) Z důvodů N. S.: Ke vzniku obch. obyčeje o povin. 
nosti prodávajícího dáti zasílané jím zboží pojistiti proti krá. 
deži, bylo třeba jednak všeobecného přesvědčení, že prodá. 
vající takovou povinnost má, jednak, aby toto přesvědčení bylo 
projevováno tím, že se pojišťování takové také všeobecně sku
tečně dělQ. 



Obch. zák. 

čl. 3. Kde tento zákoník jedná o obchodním 
soadě, nastupuje, není·li tu zvláštního soudu ob· 
chodního, soud obyčejný na jeho místo. 

Srv. §§ 38-43 uvád. zákona a poznámky k nim přičiněné. 

Kniha první. 

o OBCHODNICTVU. 

Titul první. 

O. k u pc í c h. 

čl. 4. Za kupce ve smyslu tohoto zákoníku jest 
považovati toho, kdo provozuje obchody po živno· 
stensku. 

1. »Ohchody« jest tu rozuměti případy čl. 271 a 272, dále 
»obchody bursovní« (viz u čl. 271); naproti tomu nenáležejí 
sem ohchody čl. 273, ježto samy předpokládají vlastnost jedna. 

jícího j.akožto kupce, rovněž ne jednání skladištní, ježto tyto 
jsou obchody jen jakožto »jednání veřejných skladišt' k pro
vozovbí jejich podn~!,:u náležející« a předpokládají tudíž rov
něž již vlastnost jedn.aj~dho jakožto kupce, a to kupce určité 

kvalifikace. - ludikaturu pro pojem »obchodů« také vzhledem 
ke čl. 4 viz při čl. 271 a 272. 

2. »Provozováním« rozumí se tu uzavírání obchodů, nikoli 
jen činnost přípravná nebo vůbec pomocná (srv. čl. 7. odst. 3.) ; 
provozovatelem ohchodů a tudíž, činí·li tak po živnostensku, 
kupcem, jest ten, kdo jest subjektem uzavíraných obchodů hez 
rozdílu, zda-li je sám (vlastním jménem) uzavírá, aneho zda-li 
se v jeho jménu zmocněncem uzavír.ají. I není kupcem pro· 
kurista, třebas mu bylo uzavírání obchodů výlučně vyhrazeno, 
nýbrž principál, jehož jménem se obchody uzavírají (srv. 
čJ. 6., odst. 3. in fine), může však býti kupcem i osoba nesvé
právná .. na pře i dítě, provozují-li se obchody po živnostensku 
jeho jménem. 

3. »Po živnostensku«, t. j. v úmyslu bráti z toho stálý 

výdělek; vůle jednajícího směřuje tudíž již napřed k 

čl. 4, 5. 39 

celé řadě souvisících obchodů. (Randa.) Úmysl ten nemusí 
tu však býti při každém jednotlivém obchodu, na pře prodej 
s úmyslnou ztrátou na přivábení zákazníků (Wenig), Srv, 
k. tomu pozn. u čl. 273. 

4. Již po zákonu, t. j. i bez podmínek čl. 4., jsou kupci, 
t. zv. kupci formálními, též (Wenig) fiktivními: společnost 

s ručením obmezeným (§ 61 zák. č. 58/1906) a »Pražské vzor· 
kové veletrhy« (§ 2 vlád. nař. č. 2241I920). 

5. Kupcem může býti také osoba právnická (čl. 5. v po. 
užití na právn. osoby pod něj spadající), a to nejen sllukromá, 
nýhrž i veřejná, na pře stát (srv. § 8 uvád. zák.), obec. 

6. Jest obchodní společník kupcem? O akcionáři, členu 

společnosti s r. O. jakož i o komanditistovi odpovídá se celkem 
záporně; vážnější jest kontroverse o společníku osobně ručí· 

cím (veřejném a komplementáři). Viz judikát níže pod lit. a). 
Podle Randy má toliko práva a povinnosti kupcovy potud, 
pokud jedná jménem a pod firmou společnosti ( čl. 5., 85., 
§ 16 i. f. uvád. z.). (K tomu též Hermann·Otavský ve Shorníku 
věd pro a st. II., 189.) - Při negativní odpovědi k této otázce 
dlužno pak -pro pojem kupce ještě předpokládati, že přichází 
v úvahu jen takové uzavírání obchodů, jež děje se výlučně 

jeho jménem. 

a) Společníka protokolova. 
liČ veřejné společnosti ob· 
chodní (čl. 85 ohch. z.), ja· 
kož i osobně ručícího společ. 
níka protokolované společnosti 
komanditní (čl. 150. obch. 
zák.) sluší považovati za kup. 
ce (úpadce), jehož firma za· 
psána jest v rejstříku obchod· 
ním (§ 51 Č. 1. j. n. s §§ 191 
a násl. konk. ř., §§ 5, 6, 9 

odp. zák.)*) (5. květen 1914 
č. 203/14 praes. Kn i haj u d. 
č. 210. - Práv. 1914, str. 500.) 

b) Kupcem ve smyslu čl. 4. 
obch. 3. může býti i osoba 
hromadná, zejmén.a i obec, 
která živnostenským způso. 
bem, t. j. v úmyslu, bráti 
z toho stálý zisk, obchody 
provozuje. (N. S. 3043: 16. 
říjen 1923, Rv I 617/23.) 

čl. 5. Ust,anovení vydaná o kupcích platí stejně 
o obchodních společnostech, zvláště též o akciových 

*) Tyto citace týkají se konk. řádu z 25. pros. 1868 Č. 1 
ř~ ?:. e~ l869 resp. odpůrčího zák-ona ~ l6. l>ře?ina l88~ Č. ~6 ř, ~! 



Ohch. zák. 

či. 3. Kde tento zákoník jedná o obchodním 
s(fildě, nastupuje, není·li tu zvláštního soudu ob· 
chodního, soud obyčejný na jeho místo. 

Srv; §§ 38-43 uvád. zákona a poznámky k nim přičiněné. 

Kniha první. 

o OBCHODNICTVU. 

Titul první. 

O.k up cích. 

čl. 4. Za kupce ve smyslu tohoto zákoníku jest 
považovati toho, kdo provozuje obchody po živno· 
stensku. 

1. »Obchody« jest tu rozuměti případy čl. 271 a 272, dále 
»obchody bursovní« (viz u čl. 271); naproti tomu nenáležejí 
sem obchody čl. 273, ježto samy předpokládají vlastnost jedna

jícího j.akožto kupce, rovněž ne jednání skladištní, ježto tyto 
jsou obchody jen jakožto »jednání veřejných skladišt' k pro
vozová:1í jejich podn~~,:n náležející« a předpokládají tudíž rov
něž již vlastnost jednaj~dho jakožto kupce, a to kupce určité 

kvalifikace. - ludikaturu pro pojem »obchodů« také vzhledem 
ke čl. 4 viz při čl. 271 a 272. 

2. »Provozováním« rQzumí se tu uzavírání obchodů, nikoli 
jen činnost přípravná nebo vůbec pomocná (srv. čl. 7. odst. 3.) ; 
provozovatelem obchodů a tudíž, činí-li tak po živnostensku, 
kupcem, jest ten, kdo jest subjektem uzavíraných obchodů bez 
rozdílu, zda-li je sám (vlastním jménem) uzavírá, anebo zda-li 
se v jeho jménu zmocněncem uzavír:ají. I není kupcem pro· 
kurista, třebas mu bylo uzavírání obchodů výlučně vyhrazeno, 
nýhrž principál, jehož jménem se obchody uzavírají (srv. 
čl. 6., odst. 3. in fine), může však býti kupcem i osoba nesvé
právná., na př. i dítě, provozují-li se obchody po živnostensku 
jeho jménem. 

3. »Po živnostensku«, t. j. v úmyslu bráti z toho stálý 

výdělek; vůle jednajícího směřuje tudíž již napřed k 

čl. 4, 5. 39 

celé řadě souvisících obchodů. (Randa.) Úmysl ten nemusí 
tu však býti při každém jednotlivém obchodu, na př. prodej 
s úmyslnou ztrátou na přivábení zákazníků (Wenig). Srv. 
k. tomu po zn. u čl. 273. 

4. Již po zákonu, t. j. i bez podmínek čl. 4., jsou kupci, 
t. zv. kupci formálními, též (Wenig) fiktivními: společnost 

s ručením obmezeným (§ 61 zák. č. 58/1906) a »Pražské vzor
kové veletrhy« (§ 2 vlád. nař. č. 224/1920). 

5. Kupcem může býti také osoba právnická (čl. S. v po
užití na právn. osoby pod něj spadající), a to nejen sQukromá, 
nýbrž i veřejná, na př. stát (srv. § 8 uvád. zák.), obec. 

6. Jest obchodní společník kupcem? O akcionáři, členu 

společnosti s r. o. jakož i o komanditistovi odpovídá se celkem 
záporně; vážnější jest kontroverse o společníku osobně ručí· 

cím (veřejném a komplementáři). Viz judikát níže pod lit. a). 
Podle Randy má toliko práva a povinnosti kupcovy potud, 
pokud jedná jménem a pod firmou společnosti ( čl. 5., 85., 
§ 16 i; f. uvád. z.). (K tomu též Hermann-Otavský ve Sborníku 
věd pro a st. II., 189.) - Při negativní odpovědi k této otázce 
dlužno pak' pro pojem kupce ještě předpokládati, že přichází 

v úvahu jen takové uzavírání obchodů, jež děje se výlučně 

jeho jménem. 

a) Společníka protokolova
né veřejné společnosti ob
chodní (čl. 85 obch. z.), ja
kož i osobně ručícího společ
níka protokolované společnosti 
komanditní (čl. 150. obch. 
zák.) sluší považovati za kup
ce ( úpadce), jehož firma za
psána jest v rejstříku obchod
ním (§ 51 Č. 1. j. n. s §§ 191 
a násl. konk. ř., §§ 5, 6, 9 

odp. zák.)*) (5. květen 1914 
č. 203/14 praes. Kn i haj u d. 
č. 210. - Práv. 1914, str. 500.) 

b) Kupcem ve smyslu čl. 4. 
obch. 3. může býti i osoba 
hromadná, zejména i obec, 
která živnostenským způso
bem, t. j. v úmyslu, bráti 
z toho stálý zisk, obchody 
provozuje. (N. S. 3043: 16. 
říjen 1923, Rv I 617/23.) 

čl. 5. Ust.anovení vydaná o kupcích platí stejně 
o obchodních společnostech, zvláště též o akciových 

*) Tyto citace týkají se konk. řádu z 25. pros. 1868 Č. 1 
ř, z! ft~ 1869 resp. odpůrčího zá~ona ~ l6. l>ře?ina l88~ č. ~6 ř. ~, 
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společnostech, jichž předmět podnikání záleží v ob .. 
chodech. 

Totéž platí také o veřejných bankách, v mezích 
jejich obchodního provozu, s výhradou nařízení pro 
ně platných. 

K o d s t. 1.: Kromě obchodních společností upravených 
ve druhé knize obch. zákona podléhají předpisům o kupcích 
také společenstva, jejichžto podnik má zcela nebo z části za 
předmět obchody (§ 13 zákona o společenstvech výdělkových 

a hospodářských č. 70/1873. - Dále prohlašuje § 61, odst. 3. 
zákona č. 58/1906 společnost s ručením obmezeným za obchodní 
společnost ve smyslu obch. zákona a dodává: »Ustanovení ob
chodního zákoníku jest použíti na společnosti s ručením ob
mezeným bez zřetele na výši daně výdělkové.« 

K o d s t. 2.: V § 2 vládního nařízení z 12 května 1919, 
Č. 246 Sb. o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí 
se praví: »Bankovní úřad ministerstva financí vedle své vlast
nosti úřadu státního má povahu veřejného, úvěrní obchody 
provozujícího ústavu. Bankovní úřad jako státní úřad jest 
sproštěn povinnosti dáti sebe a své úřadovny z:apsati do ob
chodního rejstříku.« 

V § 57 zákona z 14. dubna 1920, č. 347 Sb. o akciové 
bance cedulové se ustanovuje: »Banka ve své vlastnosti cedu
lové banky má povahu veřejného úvěrní obchody provozu
jícího ústavu. Pokud v tomto zákoně jinak není ustanoveno, 
řídí se banka povšechně normami platnými pro akciové spo
lečnosti.« - § 62 téhož zákona ustanovuje: »Banka není po
vinna dáti sebe a své filiálky a pobočky (pobočky jako takové) 
zapsati do obchodního rejstříku.« 

čl. 6. Žena, která obchody po živnostensku pro
vozuje (obchodnice), má ve provozování obchodu 
všechna práva a povinnosti kupce. 

V příčině svých obchodů nemůže se odvolávati 
na právní výhody, které platí pro ženy v jednotli
vých s~átech. 

čl. 6., 7. 41 

Při tom není rozdílu, provozuje-li obchodní živnost 
sama nebo ve společenství s jinými, provozuje-li ji 
osobně nebo prokuristou. 

K odst. 1: Výjimka platí podle § 5 zákona o organisaci 
burs z 1. dubna 1875, č. 67 ř. z., jenž ženy vůbec vylučuje 
z návštěvy bursy; pro plodinové bursy jest výjimka ta zmír. 
něna v § 6 odst. 2. zák. ze 4. ledna 1903, č. 10 ř. z. potud, že 
se obchodnice za určitých podmínek v zákoně vytčených 
k návštěvě bursy připouštějí. 

čl. 7. Manželka nemůže býti obchodnicí bez 
přivolení manželova. 

Za manželovo přivolení se považuje, provozuje-li 
manželka obchod s jeho vědomím a bez odporu jeho. 

Není obchodnicí kupcova manželka, která svému 
manželu při obchodní živnosti jen napomáhá. 

1. Manželka, provozující obchody bez manželova přivole
ní, nemá práv a povinností kupce, třebas jsou podmínky čl. 4 
u ní splněny. Z toho důvodu nelze pokládati jednání její, 
o sobě pod čl. 273 spadající, za obchody; rovněž nemá tu místa 
kvalifikační znak relativních základních obchodů, uvedený ve 
2. odst. čl. 272, kdežto kvalifikační znak odst. 1. se are i zakládá 
v živnostenském jejím provozování. - Předpis vztahuje se také 
na manželky rozvedené, nikoli však na ty, jichž manželství roz
loučeno. - Konsens manželův nevyžaduje formy; stačí i pro
jev konkludentní, .ano mlčení manžela, vědoucího o manželčině 
provozování obchodů, jest již po zákonu konsensem konklu
dentním (odst. 2.). Odpor státi se musí zpusobem pro třetí 

osoby zjevným, iaké odvolání konsensu uděleného. 

2. Nedostávající se manželovo přivolení. může býti podle 
§ 6. uvád. zákona »nahrazeno k manželčině žádosti výrokem 
soudcovským, jestliže vyjde na jevo řízením úředně konaným, 
že manželova práva nejsou manželčiným provozováním obcho
du ohrožena.« Jde tu o řízení nesporné, pro něž je,st příslušným 
obecný soud mužova bydliště (»Sborník« II. 189); uvážiti tu 
hude nejen práva majetková (viz čl. 8 odst. 2 a 3), nýbrž 
j pr~vpě cllráněl!é manželovy zájmy nem,ajetkového, mravního 
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rázu. - Zastává se mnohdy, že jest potřebí přivolení manželova 
také k tomu, aby se manželka stala veřejnou společnicí; jest 
však spíše na místě restriktivní výklad čl. 7, příčícího se cel
kové tendenci našeho zákonodárství. 

Beze svolení manželova ne· I střík, třebas nabyla závodu a 
ní manželka oprávněna žádati práva k jeho vedení dědict· 
za zápis firmy v obchodní rej- vím. (N. S. 5555: R I 183/25.) 

čl. 8. Manželka, která jest obchodnicí, může 
se platně zavazovati obchody, aniž jest jí třeba k jed
notlivým jednáním zvláštního přivolení manželova. 

Ručí za obchodní dluhy veškerým svým jměním 
bez zřetele k manželovým právům správy a požívání 
a bez zřetele k jiným právům založeným. na tomto 
jmění manželským sňatkem. Ručí i jmění společné, 
pokutl jest tu společenství statků; zda-li spolu ručí 
manžel svým' osobním jměním, jest posouditi podle 
lIákonu zemských. 

Odst. 1. nemá pro naše právo významu. - V důsledku 

ustanovení první věty v odst. 2. ustupují vůči obchodním věři· 
telům manželky·obchodnice (uxor mercatrix) práva, plynoucí 
manželi ze správy bud' výslovně nebo »mlčky« (§ 1238, obč. z.) 
přenesené, rovněž i jeho práva (vlastnictví, požívání) na vě. 

(;cch manželčin)'ch mu věnem daných (§§ 1227 nás!.). Srv. 
na n d ,a Obch. pro pozn. 126. K poslední větě jest poznamenati, 
že ručení tu zmíněné nenastává při pouhém společenství statků 
na případ smrti (kteréžto se ostatně presumuje; § 1234). Tak 
K a f k a, Ehel. Giitergemeinschaft (1906), str. 278. 

čl. 9. Obchodnice může v obchodních věcech 
samostatně státi před soudem; nečiní tu rozdílu, je-li 
provdána čili nic. 

Nyní může býti žena vůbec i procesním zmocněncem po· 
dle § 29 odst. 1. C. ř. s., nově textovaného zákonem z 1. dub· 
na 1921 č. 161 Sb. Před tím byla vyloučena ze zastupování ve 
sporu (jen s výjimkou řízení ve věcech nepatrných, kde mohla 

ma.~žel}{a v rozepři za manžela vystoupiti podle ~ 449. C. ř.s!), 

čl. 10, ll. 43 

[čl. 10. Ustanovení, která obsahuje tento záko
ník o firmách, obchodních knihách a o prokuře, ne
bude použito nal hokynáře, vetešníky, podomní a jiné 
podobné obchodníky s menším provozováníni živnosti, 
dále na hostinské, obyčejné dovozníky, obyčejné plav
ce a osoby, jejichžto živnost nepřesahuje objem pro
vozování řemesla. Zemským zákonům jest vyhrazeno, 
určiti tyto třídy přesněji, objeví-li se toho potřeba. 

Sdružení se ku provozování obchodní živnosti, 
pro kterou naznačená ustanovení neúčinkují, nepova
žují se za společnosti obchodnÍ. 

Zemským zákonům jest vyhrazeno naříditi, že 
naznačených ustanovení nemá použito býti také ještě 
pro jiné třídy kupců jejich státního územÍ. Rovněž 
mohou však také naříditi, že těchto ustanovení má 
býti použito na jednotlivé ze jmenovaných tříd, ane
bo na všechny kupce jej'ich státního územÍ.] 

Článek 10. obch. Z. nahrazen nyní ustanovením § 7. uvád. 
zák. posledně textovaného zákonem ze dne 30. června 1921, č. 

260 Sb. - Text i poznámky k němu viz výše při uváděcím 

zákoně. 

čl. ll. Použití ustanovení tohoto zákoníku se 
nevylučuje zemskými zákony, které po stránce živ
nostenské policie anebo živnostenských daní ustano
vují požadavky pro nabytí vlastnosti kupce neb 
určitých tříd kupců; rovněž zůstávají ony zákony 
tímto zákoníkem nedotčeny. 

Předpisy pod toto hledisko spadající, zeJmena pro osoby 
vojenské, státní úředníky, učitelstvo atd., viz v »Řádu živnosten· 
ském« (Čsl. Kompas) při § 4; o živnoste~h koncesních §§ 15 
násl. ž. ř. - Poznamenati jest, že »koncese« akciových spo· 
lečností ve smyslu čl. 208. nesp.adá pod hledisko čl. 11., jsouc 
podle obchodního zákona podmínkou pro zřízení společnosti 

akciové. 
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Titul druhý. 

o o b c hod ním rej s tří k u. 

čl. 12. U každého obchodního soudu vésti jest 
obchodní rejstřík, v nějž jest pojmouti zápisy 
v tomto zákoníku nařízené. 

Obchodní rejstřík jest vereJny. Nahlédnouti 
v něj jest dovoleno každému v obvyklých hodinách 
úředních. Též lze, zapravíc útraty, žádati za opis 
zápisů, kterýž jest na požádání ověřiti. 

1. Do obchodního rejstříku nelze pojmouti zaplSy Jme, 
než zákonem »nařízené.« Tímto slovem ' (»angeordnet«) nelze 
však rozuměti jen zápisy, jichžto provedení zákon sám přika
zuje, jako jsou zápisy ex officio (»poznámky«), nýbrž též ony, 
které se dějí ku přihlášce účastníků, a to bez rozdílu, zda·li 
tito jsou povinni přihlásiti jisté skutečnosti resp. právní pomě· 
ry k zápisu (zápisy povinné, obHg,atorní), či zda·li jest jim 
dáno na vůli žádati o zápis čili nic (zápis fakultativní: §§ 16 
a 17 uvád. zák.). V širším smyslu mOžno jako »fakultativní« 
zápisy označiti také ony, kterých sice jest nutně zapotřebí ke 
platnosti jistých právních poměrů resp. útvarů (zápisy konsti· 
tutivní), v příčině kterých však soud účastníky nedohání ke 
přihlášce (viz P i s k o, HR str. 126): náležejí sem zápisy spo

lečnosti akciové, akciové komandity, společnosti s ručením ob· 
mezeným, a, pokud jde o rejstřík společenstevní, také spole. 
čenstva. »Fakultativními« jsou zápisy tyto potud, že závisí zde 
na vůli účastníků, zda·li vůbec chtějí dotčený právní útvar 
založiti. Obvykle se však také tyto zápisy uvádějí mezi obliga. 
torními, jakožto »konstitutivní«, kdežto jinak mají zápisy vět· 

šinou jen ráz deklaratorní. Rozdíl zápisů konstitutivních VUCl 

obligatornímu rázu jen deklaratorního jest patrným již také 
ze znění zákona: Srv. na pře čl. 176, 177, 178, 210 a 211 vůči 

čl. 179, 212 a 228 (různost připojené právní sankce): V žád. 

ném ze případů konstitutivních zápisů nebudou účastníci do

háněni ~ zápisu; důsledkem opominutí zápisu bude, že účinky, 

čl. 12 -15. 45 

o něž tu jde, nenastanou. - Stranou jest čl. 163 (viz pozn. 
II tohoto čJánku). 

2. O četných případech zápisů má ustanovení sám ob· 
chodní zálfoník (čl. 19, 21, 25, 45, 86-88, 129, 135, 151, 152, 
155, 156, 171, 176, 179, 198, 201, 210, 212, 214, 228, 233, 243, 
247, 248 oqst. 2); z uvád. zákona sem náležejí případy §§ 8, 
16 a 17, ze zákona o společnostech s r. o. §§ 2, 17, 43 odst. 3., 
44, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 88, 89, 95, 96, 98, 107, lll, z konkurs· 
ního řádu případy dotčené v §§ 76, 78, 139, 157, 158, 168, z vy, 

rovnacího řádu případy §§ 6, 55, 56, z exekučního řádu případ 
§ 342. 

čl. 13. Zápisy do obchodního rejstříku buďtež 
obchodním soudem ve veřejných listech neprodleně 
vyhlášeny, pokud není tímto zákoníkem v tom kte· 
rém . případě něco jiného nařízeno, celým svým obsa· 
hem jednou neb vícekráte. 

Bližší viz níže v Oddílu II. 

čl. 14. Každý obchodní soud určiž pro obvod 
svůj každoročně v měsíci prosinci veřejné listy, ve 
kterých jest uveřejňovati za nejbližšího roku vyhláš. 
ky předepsané v článku 13. Usnesení to budiž vy
hlášeno v jedněch nebo více veřejných listech. 

Kdyby některý z ustanovených listů přestal bě· 
hem roku vycházeti, ustanoví soud na místo něho 
jiný list a veřejně to vyhlásí: 

Pokud soudy jsou V~ volbě vefejných listů, jež 
mají k uveřejňování určiti, vázány rozkazy vyšších 
úřadů, jest posouditi podle zákonů zemských. 

Srov. § ll. uvád. zák. a nař. min. sprav. z 10. pros. 1901. 
Bližší viz níže v Oddílu II. 

Titul třetí. 

O obchodní~h firmách. 

Čl. 15. Firma kupcova jest jméno, pod kterÝJu 
v obchodu svá jednání provozuje a podpis dává. 
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1. Firma jest »jméno«. Firmu ve smyslu tuto užitém jest 
přesně lišiti od subjektu obchody provozujícího, třepas se zIm
sta, také i v životě právním, názvu »firma« užívá při personifi
kaci obchodního závodu; tak na př. i ve čl. 4 čís. 3. a 7. směn. 

ř. a v § 1, č. 2 zákona o šeku. 

2. Firma jest jméno, které individualisuje kupce v ob
chodním jeho styku (»v obchodu«); pod firmou nabývá práv 
i podstupuje závazky, a to i skdpturnÍ, aniž jest třeba údaje 
(resp. podpisu) jeho jména občanského. (Srv. čl. 4, č. 3, 5 

a 7, čl. 21, odst. 3 směn. ř.). 

3. Firma ve smyslu čl. 15 a násl. není subjektem, není 
právnickou osobou, nýbrž jen obchodním jménem osoby, ať 
fysické ať právnické, obchody provozující, i není rozdílu mezi 
jměním »firmy« a jměním kupce, pod firmou obchodujícího. 
Firma není však ani objektem provozování, a liší se od pod
niku i závodu (viz níže pozn. u čl. 22 a násL). Dále se liší 
také od pouhého, t. zv. vnějšího označení závodu (§§ 44-50 
živnost. řádu), jakož i od ochranné známky a etikety, kteréžto 
obě však mohou firmu, jakožto svou součástku obsahovati. 
(Randa § ll.) - Příznačno jest pro pružnost názvu »firma«, 
že se ho metaforicky užívá i ve. smyslu vývěsního štítu, ne
soucího jméno podnikatele nebo označení závodu. 

4. Kupec ani není nucen užívati firmy při svých obcho
dech, aniž jest v užívání jejím na obchody obmezen. Jak oh
chody jím pod občanským jménem uzavřené, tak i neobchody 
pod firmou učiněné, jsou platny; tyto budou někdy i prak
tickými, na př. nájem obchodních místností, skladiště atd. (čl. 

275). Příliš daleko zachází výrok v důvodech rozhodnutí Nejv. 
soudu č. 75 (jinak ve věci správného): »Z pojmu firmy v čl. 

15 ob ch. zák. obsaženého vysvítá, že kupec pod svou firmou 
může provózovati výlučně jen své obchody, že firmy své k ji
ným účelům použíti nesmí.« 

5. Z účelu firmy individualisovati kupce v obchodním 
jeho styku a ze zákonnýc,h garancií účel ten zabezpečujících, 
plyne, že má býti užíváno firmy tak, jak zní; úchylky jen 
podřízené nehudou na závadu, avšak vedení firmy v nespráv. 

čl. 15. 47 

ném znění toho dosahu, že stává se to užíváním firmy nepříslu
šející, povede k zakročení soudu proti užíyateli (čl. 26, odst_ 2.). 

6. Pokud jde o věci s obchodem souvislé, může kupec pod 
svou firmou také žalov.ati a žalován býti. Tak Ran d a § ll, 
I pod čís. 2., dovolávaje se extensivního výkladu čl. 15 u po
rovnání s čl. 111., též O t t, Soustavný úvod II str. 10, a praxe. 
Záporně odpovídá k otázce We ni g, str. 76. S t a u b -P i s k o 
(komentář, 2. vyd. 1908) opírá přípustnost aktivního i pasiv
ního vystupování v procesu pod firmou o obchodní právní 
ohyčej, kterým bylo příslušným normám c. ř. s. (§§ 75, odst. 1., 
226, 417 č. 2.), jakožto subsidiárnímu právu derogováno. -
P i s k o (HR, str. 63) uvádí, že by kupec měl býti v žalobě 
jak své vlastní, tak i proti němu podané, označen jménem 
ohčanským, avšak odkazuje k ustálené opačné praxi, a zdů

razňuje, že není v takových případech stranou procesní kte
rýkoliv majitel firmy jmenov.ané, nýbrž jen ten, kdo v době 
podání žaloby majitelem byl. Převod nebo zánik firmy za 
sporu nemá význam odpadnutí strany. V obou případech stalo 
se posavadní označení strany dodatečně nesprávným, a bude je 
dlužno ve spisech, jako při změně jména, opraviti. 

a) Za členy představenstva kterým podepisuje, není však 
výrobních a hospodářských právním subjektem, který by 
společenstev mohou býti vo- trval vedle obchodníka nebo 
leny pouze osoby fysické, ni- mimo něho. Obecní podnik 
koli firmy. (N. S. 75: 5. bře- (elektrárna) není osobou od-
zen 1919, R I 96/19.) lišnou od obce. Pro ustanove-

b) Objednal-li kdo s vý- ní právního zástupce obec-
hradou úpravy textu jako ma- ního podniku pro spOr platí 
jitel určité firmy inserování, předpis § 55 odst. 2.· obec. 
může požadovati inserování zříz. pro Čechy a nikoliv usta-
téhož rozsahu i pro jiný svůj novení o tom, jak firma pod-
podnik, byť tento provozován niku se znamená. (N. S. 3043: 
byl pod jinou firmou. Jde tu 16. říjen 1923, RvI 617/23~) 
o touž jednu osobu, třeba d) Majitel odštěpného z{, 
vystupuje v různých svých vodu může býti pod firmou 
majetkových zájmech pod tohoto závodu žalován jen 
dvěma jmény. (N. S. 1067: 24. tehdy, jde-li o spor, mající 
květen 1921, Rv I 176/21.) původ v provozování odštěp-

c) Firma jest jen kupeckým ného závodu. (N. S. 3839: 7. 
jménem obchodníka, pod květen 1924, Rv 128/24.) 
kterým obchody provozuje a e) Obchodním zákonem ne. 
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ní odůvodněn požadavek, by nam firmy oním způsobem 
znamenání firmy kupce jed. nevylučovalo pochybnosti, že 
notlivce dálo se jen vlastno. jde o firmu kupce jednotlivce, 
ručním vypsáním celého fi· naopak mohlo vzbuditi dojem, 
remního znění. (N. S. 5554: že jde o firmování akciové 
pIe n á r n í usnesení ze dne společnosti podle čl. 229, od. 
16. prosince 1925, č. praes. stavce 2. obch. zák.« (N. S. 
866/25.) 5555: 16. prosinec 1925, R I 

f) Přípustno jest znamenati 183/25.) 
firmu kupce jednotlivce tím g) Firma obchodníka netvo. 
způsobem, že majitel firmy čí samostatného právního pod. 
připíše k dalšímu věcnému mětu vedle nebo mimo něho 
dodatku vytištěnému razítkem a nel'Ozeznává se také u ob-
nebo jinou osobou napsanému chodníka jednotlivce mezi 
své osobní jméno ve firmě jeho soukromým a osobním 
obsažené. »Pokud tyto způso. jměním. Není třeba zápisu 
by znamenání lze uvésti v sou· kupce jednotlivce do .obchod. 
lad se zákonem a pokud ne· ního rejstříku k tomu, aby 
zatemňují pravého stavu věci, mohl pod firmou platně jed. 
není příčiny, aby oprávně. nati. (N. S. 5198: 4. srpen 
ným přáním obchodnictva a 1925, R II 218/25.) 
potřebám moderního obchodu h) Firma není právnickou 
nemělo býti vyhověno. Jinak osobou. (N. S. 5823: 9. březen 
by bylo ovšem, kdyby zname· 1926, R I 161/26.) 

čl. 16. Kupec, jenž provozuje svůj závod bez 
společníka neb jen se společníkem tichým, může za 
firmu užívati jen rodinného svého jména (jména 
občanského) bud' s předním jménem neb bez něho. 

K firmě nesmí připojovati přídavku naznačují
cího společenský poměr. Dovoleny však jsou přídav
ky jiné, jimiž se blíže naznačuje osoba nebo závod. 

A. čl. 16 jedná o nové firmě kupce jednotlivce (kupce 
plného práva. Viz § 7 uv. zák.). Zákon rozeznává podstatný 
obsah firmy (»corpus firmae«) a přídavky. Minimálním pod. 
statným obsahem jest rodinné jméno; přípustné dodatky určují 
se jednak negativně (nesmějí naznačovati společenský poměr), 
jednak positivně (účelem bližšího označení osoby nebo zá. 
vodu). Pro novou firmu platí zásada pravdivosti. Ve prospěch 
uplatnění této zásady odkazuje výnos ministerstva spravedlnosti 
z 20. listopadu 1922 (čís. 36. Ve Věstníku min. sprav. IV.) 
soudy na dotazování se obchodních komor při opověděch zá. 

čl. 16. 49 

pisů do obchodního a společenstevního rejstříku. (Viz mze 
Oddíl II.) - O tichém společníku viz čl. 250 násl., specielně 
pro důsledky pojetí jeho jména do firmy čl. 257. 

B. Předpisům obchodního zákona o firmě, u s tup ují 
v určitém dosahu normy ž i v n o s ten S k é h o. řád u o vněj
ším označení závodu. Platí však. arci normy tyto o kupcích 
neúplného práva, pokud podléhají živn~stenskému řádu. Jsou 
to normy §§ 44-50 (ve znění novely z r. 1883): 

§ 44. Živnostníci jsou zavázáni, užívati vhodného vněj. 
šího označení na svých stálých místnostech provozovacích nebo 
svých bytech a jsou oprávněni, užívati jiných prostředků ná. 
věštnÍch . 

. § 45. Povinnost ohlásiti f i r m u k z á p i s u do rej st ř í. 
k u obchodního upravena jest předpisy k obchodnímu zákonu 
se vztahujícími ,a n e ruš í sen i j a k tím t o z á k o n e m. 

§ 46. Žádný živnostník není oprávněn přivl.astniti sobě 
proti právu k označení svého místa provozovacÍho nebo bytu, 
jakož i v oběžnících, veřejných návěštích nebo ceníkách jméno, 
firmu, znak nebo zvláštní označení závodu, jenž náleží jinému 
tuzemskému živnostníku neb výrobci, anebo tímto právě uve. 
deným způsobem předměty své činnosti falešně označovati, 
jako by byly vyšly ze závodu jiného. 

Takové zasáhnutí opr,avĎuje osobu, škodou postiženou, 
domáhati se u příslušného úřadu živnostenského, aby zastaveno 
hylo další užívání bezprávného pojmenování, nebo aby zapo. 
věděno bylo falešné návěští. 

Ochrana, poskytnutá osobě, škodou postižené, není tím 
vyloučena, že při bezprávním pojmenování nebo falešném ná. 
věští jméno, firma, znak nebo zvláštní označení závodu, nebo 
pojmenování cizího místa provozovacího, uvedeny byly s ta. 
kovými dodatky, výpustkami nebo změnami, jichž při oby. 
čejné pozornosti seznati nelze. 

§ 47. Bylo·li nčkteré zasáhnutí v § 46. uvedené spácháno 
vědomč, jest pachatel vinen přestupkem, jenž se trestá podle 
řádu živnostenského. 

Trestní řízení pro takovéto zasáhnutí, pokud tu není 
skutku trestného, jenž podle obecného zákona trestního z úřed. 
ní povinnosti trestán býti musí, nebo jenž jest podroben po. 
řádkovému trestu podle čl. 26, odst. 2. zákona obchodního, 
může býti zavedeno jen k žádosti osoby, škodou postižené. 

Pak·li osoba, škodou postižená, odvolá svou žádost dříve, 
nežli úřední nález bude žalovanému ohlášen, sejde s každého 
potrestání, jakož i s dalšího vyšetřování, aby žalovaný byl po. 

Obch. zák. 4 
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trestán, ovšem bez újmy soukromoprávních nároků osoby ško
dou postižené na náhradu. 

§ 48. Ochrana, poskytnutá v §§ 46 a 47 tuzemským živ
nostníkům a výrobcům přísluší také cizozemským živnostní. 
kům a výrobcům pod tou podmínkou, když jejich stát reci. 
procitu zachovává. 

§ 49. Přestupkem dále jest vinen: 

1. každý živnostník, jenž ve případnostech, které již §em 
46 nebo zákonem o ochr.aně živnostenských známek, nejsou 
vytčeny, k vnějšímu označení svého závodu nebo bytu, k ozna
čení výrobků živnostenských nebo vůbec při provozování svých 
obchodů a při svém podpisu užívá jména sobě nepříslušícího, 
n e j s a k t o 111 U op r á vně n již v y k o n a n Ý m z á p i s e III 

své firmy do rejstříku obchodního; 
2. každý živnostník, jenž v případnostech v odstavci l. 

uvedených, přikládá sobě vyznamenání, která mu propůjčena 
nebyla; 

3. každý živnostník, jenž v případnostech v odstavci 1. 
uvedených, užívá pojmenování, z něhož na poměr společenský 
souditi se může, kdežto vskutku takového poměru není; 

4. každý živnostník, jenž n e j s a k tom u o p r á vně n 
již . v y k o n a n Ý m z á p i sem s v é f i r m y d o rej s tří k u 
() b ch o dní h o, v případnostech v odst. 1. uvedených- ne
užívá svého plného jména a příjmení; 

5. každý živnostník, jenž v případnostech v odst. 1. uve
dených při skutečném poměru společenském užívá pojmeno
vání, ve kterém není pouze obsaženo jméno společníků, nýbrž 
kromě toho doložka, jež naznačuje existenci nějaké společno. 
sti, leč ne n í·l i ž i v n o s tni k k u ž i v á nit a k o v é t o 
f i r m y o p r á vně n pod I e z á k o n a o b c hod n í h o. 

§ 50. Je-li čin v §§ 46--49 uvedený, podroben t r e s t u 
II o řád k o v é m u pod leč l. 26, o d s t. 2. z á k o n a o b. 
ch o dni h o, tresty v §§ 131 lit. a) b) a c) řádu živnosten
ského ne m.a jí z v I á š tě být i u k I á dán y. 

Rozhodovati o nárocích na náhradu škody, jež skrze za. 
sáhnutí a přestupky v §§ 46-49 naznačené vznikla, přísluší 
výhradně řádným soudům, které jak o existenci, tak· i o ve
likosti škody rozhodovati budou dle volné úv.ahy. 

C. V příčině obsahu firmy a zvláště volby přídavků, dluž. 
no šetřiti - vedle základní zásady o pravdivosti - také 
zvláštních některých norem, vylučujících použiti jistých názvů, 
dodatků a j., anebo dopouštějících je jenom v určitých mezích 
neho za určitých podmínek. Náležejí sem: 

čl. 16. 51 

a) Zákon z 10. prosince 1918, č. 61 Sb., jímž z ruš ují 
seš I ech t i c tví, řád y a ti t u I y, s novelou zlO. dublla 
1920, č. 243 Sb. Předpisy ty jsou pro firmu praktické, zvláště 
pokud se týče šlechtických predikátů, jakož i zrušených titulů. 

§ 1. zák. č. 61/1918: »Šlechtictví a řády, jakož i veškerá 
z nieh plyhoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly 
udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají ta
kové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek na
hýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak 
tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vy
znamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a 
(lod.) - Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména 
s přídomkem nebo dodatkem, význačujícím šlechtictvÍ.«
Z novely č. 243/1920 přichází zde v úvahu § 6, podrobující 
určité případy jednání proti předpisům těchto zákonů trestní 
sankci jako přestupek. 

b) Zákon ze 14. dubna 1920, č. 267 Sb. o o d str a n ě n í 
n e v hod n Ý c h názvů. V § 1 se ustanovuje : »Označovati 
veřejně (pro veřejnost) jakékoliv sbory, právnické osoby, spo
lečnosti, veřejně přístupné místnosti, závody, ústavy, v)rrobky 
a pod. názvy, jež upomínají na státoprávní poměry zemí Če
skoslovenské republiky před 28. říjnem 1918, neb odporují 
směru a duchu zahraničních vztahů republiky Československé, 
ncbo připomínají osoby, které jakýmkoliv způsobem projevily 
nepřátelské smýšlení proti československému národu nebo ná
rodům sdruženým, nebo připomínají události rázu protistát
ního, není dovoleno; rovněž nejsou dovoleny názvy, kterými 
oe zneužívá označení »československý«, nebo jmen osob, o če
skoslovenský národ neb o sdružené státy zasloužilých, nevhod. 
ným anebo s účelem jejich se nesrovnávajícím pojmenová
ním osob a předmětů shora naznačených.« 

K tomu viz též výnos ministerstva spravedlnosti ze 17. 
září 1919, č. 20456. Věstník min. sprav. č. 36. 

c) Zákon ze dne 14. dubna 1920 č. 302 Sb., k t e rým se 
u.p r a v ují p r á v n í po měr y s p o ř i t el e n, kterýž usta
novuje v § 3: »Název spořitelna, přísluší jedině peněžním 
ústavům, vyhovujícím předpisům tohoto zákona. Jest nepřípust
no užívati označení spořitelna ve spojitosti s jinými slovy ve 
firmě nebo ve vnějším označení ústavu, zřízeného na jiném 
právním základě.« - Poznamenati jest, že podle výslovného 
u::;tanovení §u 1 cit. zákona zapisují se spořitelny do obchod
ního rejstříku, jako firmy jednotlivců. 

d) Zákon ze dne 19. prosince 1921, č. 479 Sb. o och r a· 
II ě z n a k u a II á z v uČe rve n é h o k ř í ž e ustanovuje: § 1. 
i) Užívati znaku... a názvu »Červený kříž«, nebo »Ženevský 
kříž« smějí kromě vojenské zdravotní služby na území repu-
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bliky Československé toliko: 1. Společnost Československého 
Červeného kříže v Praze a ústavy, které ona prohlásí za své 
orgány, v mezích stanov této společnosti; 2. delegace zahranič. 
ních společností Červeného kříže u výkonu svého poslání, po. 
kud k tomu obdrží svolení od ministerstva zahraničních věcí 
po návrhu předsednictv:a Společnosti Československého Červe. 
ného kříže.« - § 2. »Ministerstvo veřejného zdravotnictví u 
veřejné výchovy v dohodě s ministerstvem vnitra a minister. 
stvem národní obrany může povoliti také jiným, vojenské zdra. 
votní službě věnovaným korporacím, ústavům a orgánům, aby 
užívaly znaku a názvu Červeného kříže v určitém rozsahu a 
určitým způsobem. - Každé povolení budiž vyhlášeno ve 
Sbírce zákonů a nařízení.« 

e) Výnos ministerstva spravedlnosti z 18. května 1922, 
č. 16.441 o už í v á n í pří d a v k u »1 e g i o n á ř s k ý« II e b o 
pod o b n é h o o z nač e n í v e f i r m ách, uveřejněný ve 
»Věstníku min. sprav.« 1922 pod čís. 21, ustanovuje: 

»Ministerstvo spravedlnosti dohodlo se s ministerstvem 
Národní obrany (kanceláří českoslov. legií) na těchto zásadách 
užívání přídavků, »legionářských« nebo podobného označení 
ve firmách. 

Přídavku zmíněného nebo podobného smějí užívati: 
1. Veřejné obchodní společnosti, jsou·li všichni společníci 

legionáři podle zákona ze 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n. 
2. Společnosti komanditní a komanditní společnosti na 

akcie, jsou·li všichni osobně ručící společníci (komplementáři) 
legionáři a jsou-li z komanditistů nejméně dvě třetiny legioná. 
ři, kteří převzali nejméně dvě třetiny kapitálu převzatého ko. 
manditisty. 

Do stanov konmanditních společností na akcie musí býti 
pojata ustanovení, že akcie nesmějí býti převedeny na jiné 
osoby bez souhlasu ostatních společníků. 

3. Akciové společnosti, pokud akcie zneJI na jméno a 
aspoň tři čtvrtiny celkového počtu akcií jsou v rukou legio. 
nářů a pokud ve stanovách přeměna akcií na akcie, znějící ma. 
jiteli, jest učiněna závislou na usnesení valné hromady, v níž 
jest zastoupena aspoň polovice akciového kapitálu a na tom, 
že takové usnesení musí býti učiněno většinou aspoň čtyřpě. 
ti novou. 

Ve stanovách akciových společností, podléhajících obchod. 
nÍlnu zákonu ze 17. prosince 1862 č. 1. ř. z. z roku 1863, musí 
býti ustanovení, že akcie nesmějí býti převedeny na jiné 
osoby bez souhlasu ostatních společníků. 

Do stanov akciových společností, podléhajících obchod. 
nímu zákonu, zák. čl. XXXVII./1875 třeba pojati ustanovení, 
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že převod akcií vyžaduje souhlasu společnosti a že zcizení bez 
tohoto souhlasu podléhá konvenční pokutě. 

4. Společnosti s ručením omezeným a družstva: 
a) .isou·Ji nejméně dvě třetiny společníků po pře členů 

družstva legionáři. 

b) činí·li kmenové vklady, pokud se týče závodní podíly 
legionářů nejméně dvě třetiny kapitálu společnosti, resp. 
oružstv.a. 

c) skládají.li se vedoucí orgány (jednatelé, pokud se 
týče představenstvo nebo řiditelstvo) toliko z legionářů. 

Náležitosti, uvedené pod a), b), c) musí býti zaručeny 
stanovami. 

Legionářům jsou na roveň postaveny vdovy a sirotci- po 
legionářích podle zákona ze 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a 
n., dále manželky, rodiče a děti legionářů žijících a konečně 
takové společenské podniky, které mají ve firmě označení »le. 
gionářský«, neb obdobné označení, pokud. na ně ve· smyslu 
těchto směrnic mají nárok. 

Soudy, pověřené vedením obchodního, resp. společen. 
stevního rejstříku se obzvláště poukazují, aby při povolování 
toho kterého zápisu se řídily úvahou, zda v jednotJivém pří. 
padě legionářský char:akter podniku je zachován a pro bu
doucnost zaručen. 

Tím se p'ozměňuje částečně' výnos mmlsterstva spravedl. 
1I0sti z 9. června 1920, uveřejněný pod čís. 31 ve »Věstníku 
ministerstva spravedlnosti« z roku 1920, č. 7.« 

a) V nové firmě kupce jed· 1178: 13. září 1921, R II 
notlivce, jež zapsána býti má 362/21.) 
v řeči české, musí rodové c) Přídavek »první« ve fir. 
jméno ženské míti koncovku, mě jest nepřípustný, ježto 
ženský rod vyznačující. (N. S. jest s to, by vyvolal omyly 
143 : 23. duben 1919, R I v obecenstvu; může býti vy. 
158/19.) kládán ve smyslu časovém 

b) Přídavek »obchodní (o· 
huvní) dům Moravia« ve fir· 
mě znamená, že jde o podnik 
ve velkém slohu prováděný 
(obuvní dům) ,a po celé Mo· 
ravě rozšířený (Moravia); ne· 
jsou·li tu tyto podmínky, jest 
nepřípustný. Slovu »Moravia« 
vadí také, že bylo již jiným 
firmám povoleno a byla by 
tu možnost záměny. (N. S. 

anebo kvalitativním; v tomto 
případě by označení takové 
bylo prostředkem nekalé sou· 
těže. (N. S. 1514: 28. únOr 
192, R I 155/22.) 

d) Nepřípustným jest pří. 
davek »československá« ve 
firmě, pokud se příčí § 1 zák. 
Č. 267/1920 o odstranění ne· 
vhodných názvů. Rovněž jest 
nepřípustným ve firmě přída
vek »všeobecná«, není·li odů· 



54 Obch. zák. 

vodněn předmětem podniku 
společnosti. (N. S. 1658: 9. 
květen 1922, R I 454/22.) 

e) Přídavek »Čechoslovanie« 
ve firmě nepříčí se výnosu 
ministerstva spravedlnosti ze 
dne 17. září 1919 (označují. 
címu přídavek »českosloven· 
ský« za nedovolený)" ježto 
jde o jméno podstatné, nikoli 
přídavné; že ve zkráceném 
užití s ním může býti zaměně· 
no, nevadí, poněvadž při zkrá· 
ceném užívání firmy, tedy je
jím zneužívání bylo by soudu 
zakročiti podle čl. 26. (N. S. 
1688: 23. květen 1922, R II 
237/22.) 

f) Jméno ženské jest uvésti 
Ve firmě tak, aby podle ja
~yka, jehož se používá, bylo 
zřejmo, že jde o jméno ženy. 
(N. S. 1973: 7. listopad 1922, 
II I 1309/22.) 

g) Slovní ochrannou znám· 
ku zapsanou pro obchodníka 
(»Traeror«), lze pojati do 
firmy; určuje se jí blíže před
mět podnikání a tím i podnik 
sám. (N. S. 2636: 16. květen 
1923, R I 416/20.) 

h) »Pražská ... akciová spo· 
lečnost.« Není třeba, aby k po
užívání označení »pražský« ve 
firmě bylo vyžádáno svolení 
města Prahy. (N. S. 2733: 19. 
červen 1923, R I 423/33.) 

i) Nelze ve firmě používati 
přídomku »královský« nepří
pustného podle § 1 zák. ze 14. 
dubna 1920, č. 267 Sb. z. a 
n. (N. S. 3603: ll. březen 
1924, R II 81/24.) 

j) Zápis firmy státního ob
čana království Srbů, Chorva
tů a Slovinců lze povoliti jen 

na základě zjištěné vzaJemno
Ilti. (N. S. 3779: 29. duben 
1924, R I 288/24.) 

k) Připojeno-li v nové firmě 
ke jménu rodovému jméno 
křestní, musí i toto býti vlast
ním jménem, kupcovým; ani 
když kupec pod' nepravým 
křestním jménem v obchodu 
vystupuje a jest znám, není 
v zákoně opory pro užívání 
(oho jména 've firmě. (N. S. 
1120: 9. září 1924, R I 580/40.) 

1) Firemní dodatek »dok
(or« lze připustiti jen tehdy, 
nabyla-li ho osoba, jejíž jmé
no jest součástkou firmy, na 
některé tuzemské vysoké ško
le, nebo byl-li její titul doktor
~ký, dosažený v cizině, nostri
rikován. (N. S. 4203: 1. říjen 
1924, R I 790/24.) 

m) I když jméno obce jest 
přídavkem ve firmě sloužícím 
k hližšímu označení podniku, 
musí se krýti s úředním ná
zvem obce. (N. S. 5429: 4. 
listopad 1925, R II 327/25;) 

n) Přídavek »zdravotní 
dům« (Sanitiitshaus) ve firmě 
závodu se zdravotnickými po
třebami jest nepřípustným, 
ježto jest způsobilým, zvláště 
v lázeňském místě, navštěvo· 
vaném zllačným počtem cizin
ců, uvésti v omyl, jakoby šlo 
o ústav léčebný pod správou 
lékařskou. (N. S. 5661: 19. 
leden 1926, R I 1105/25.) 

o) Není závady, aby do fir
my nebyl pojat zcela nezávaž
ný dodatek C» Troj,a«); i ten
to přídavek slouží bližšímu 
označení závodu, a najme 
tomu, by od závodů stejných 
nebo podobných a majících 

snad i jinak podobnou firmu 
byl odlišován. (N. S. 5995: 4. 
květen 1926, R I 370/26.). 

p) Není závady proti zápisu 
firmy »Pražská továrna ... « 
je-li označení to odůvodněno 
topograficky, t. j. nalézá-li se 
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závod v obvodu Velké Prahy. 
Zmíněný přídavek jest pří
pustný jakožto bližší označení 
závodu, které se může vztaho
vati bud' k jeho předmětu 
neho k jeho sídlu. (N. S. 6034: 
18. květen 1926, R I 306/26.) 

čl. 17. Firma veřejné společnosti obchodní, ne
jsou-li do ní pojata jména všech společníků, ohsa
hujž alespoň jméno jednoho ze společníků s přídav
kem naznačujícím, že tu jest společnost. 

Firma komanditní společnosti obsahujž jméno 
aspoň jednoho společníka osobně ručícího s přídav
kem naznačujícím, že tu jest společnost. 

Jména osob jiných, než společníků osobně ru
čících, nesmí býti pojata, ve firmu obchodní společ
nosti; taktéž nesmí označovati se veřejná společnost 
obchodní neb komanditní za společnost akciovou, a 
to ani tehdá, když jest kapitál komanditistů rozvržen 
na akcie. 

1. V odst. 1. a 2. pr,avÍ se v původním textu o přídavku 
»ll1it einem das Vorhandensein e i n e r Gesellschaft andeu
lenden Zusatze«; stačí tudíž zcela všeobecné naznačení společ
nosti; je-li arciť udáno, jaká společnost to je, musil by údaj 
hý ti pravdivým. 

2. Zápověď pojetí jména komanditistova do firmy vytčena 
'ještě zvláště ve čl. 168, s připojením sankce, že komanditista 
ručí v tomto příp,adě věřiteli'im společnosti jako společník 
veřejn)'. 

a) Nestačí označení firmv 
»bratří X«, tvoří-li veřejno~ 
společnost více společníků. 
(N. S. 1695: 30. květen 1922, 
R I 655/22.) 

b) Zápis předmětu obcho
du není sice při komanditní 
společnosti obligatorním, do
jde-li však k němu, musí býti 
pravdivým. Provozování ob-

I chodu losy, zejména na splát
ky, neopravňuje k zaplSU 
»hankovní a směnárenské živ
nosti« jakožto předmětu pod
niku, třebas společnost ojedi
něle provádí i jinaké bankov
ní obchody. (N. S. 5325: 2. 
říjen 1925, R I 818/25.) 

c) Není příp'ustnou firma 
komanditní společnosti sestá· 
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vající ze jména jednoho kom. 
plementáře a dodatku: »a 
spol., komanditní společnost«. 
(N. S. 5424: 4. listopad 1925, 
R I 900/25.) 

d) Předpisy dané pro kup. 
ce platí také pro obchodní 
společnosti (čL 5. obch. zák.) 

a platí' tedy i pro společnosti 
předpis čl. 16. o přípustnosti 
příd.avků ke znění firemnímu. 
(Z rozhodnutí rekursního 
soudu sděleného při rozh. N. 
S, Č, 5995. - Vir; výše při 
čl. 16.) 

čl. 18. Firma akciové sRolečnosti musí býti zpra
vidla vzata z předmětu jejího podniku. 

Jména společníků neb jiných osob nesmí býti 
pojata do firmy. 

1. Nová firma společnosti akciové musí býti věcnou (odst. 
2.), zpravidla předmětnou (odst. 1.) Výjimku z odst. 2. (při. 

jatou u nás též Randou a Švambergem) dopouští praxe pro 
jména historická, alegorická, fantastická. (Slovo »zpravidla« 
vztahuje vůbec na oha odstavce W e n i g, str. 68, pozn. 18.) -
O staré firm"ě akciové společnosti viz níže při čl. 22. - Předpis 

samozřejmý obsahuje § 21, odst. 1. akc. regulativu. 

2. Přídavku, naznačujícího společnost akciovou (nebo vů· 
Lec společnost) se nevyžaduje. - Jinak při společnosti s ru
čením obmezeným (§ 5 zák. č. 58/1906) a při společenstvu vý. 
dělkovém a hospodářském (§ 4 zák.č. 70/1873). 

3. Zvláštní postavení také co do firmy má akciová spo· 
lečnost »Národní banka Československá.« Podle čl. XIII. zá· 
kona č. 102/1925 (novelly k zákonu Č. 347/1920 o akciové bance 
cedulové) jest firma banky: »Národní banka Československá«, 
»Národná banka Československá«, v překladu ruském (malo. 
ruském) »HapOil,HbIM 6aHl{ YeXOCJIOBau,KHÍ«, německém »Čecho·· 

slovakische Nationalbank«, maďarském »Csehszlovák nemzeti 
bank«. 

čl. 19. Každý kupec jest povinen přihlásiti svou 
firmu k zápisu do obchodního rejstříku u obchod
ního soudu, v jehož obvodu se nalézá jeho obch?dní 
závod; má svou firmu spolu s osobní:rq podpIsem 
svým před obchodním soudem podepsati, nebo pod
pis její podati ve formě ověřené. 
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1. »Každý kupec«: v důsledku § 7 uvád. zákona ovšem 
jen kupec plného práva. - Podle čL 5. mají zmíněnou po. 
vinnost t~ž společnosti obchodní; v úvahu tu přicházejí však 
jen společnost veřejná a. komanditní prostá, ježto při koman. 
ditě akciové a akciové společnosti, rovněž i při společnosti s O. 

I'., společnost před zápisem právně ještě neexistuje (srv. po. 
známky výše při čl. 12). - Výjimka z povinnosti přihlašovací 
platí pro obchodní podniky státní, v příčině kterých jest ve 
§ 8 uvád. zák. ponechána disposice v tom směru moci naři. 
zovací. 

Jako další výjimku jest uvésti, že stejně, jak tomu bylo 
již pro »Bankovní úřad ministerstva financí« v § 2. zák. č. 
187/1919, tak jest pro »Národní banku Českodovenskou« v 
§ 62 zák. č. 347/1920 novellovaného zákonem č. 102/1925, vy. 
sloveno, že Banka není povinna dáti sebe a své. filiálky a po. 
bočky (pobočky jako takové) zapsati do obchodního rejstříku. 

2. Místní příslušnost soudu rejstříkového řídí se místem 
závodu, nikoli bydlištěm. Při kupcích nemajících závod místně 
soustředěný bude rozhodovati bydliště. Obchodníci podomní 
vůbec nepodléhají registraci, i když platí daň ve výši § 7 uv~ Z. 

3. »Povinnost« dáti si zapsati firmu, jest spolu také 
právem plnokupce, vždyť zápisem zjednává si důležité výho
dy po stránce soukromoprávní, zejména výhody principu pu. 
blicity. Srv. k tomu rozhodnutí N. S. Č. 1984 citované u § 7 
uvád. zák. pod lit. d.- Uposlechnutí předpisu čl. 19. bude 
vynucováno soudem z povinnosti úřadu pořádkovými tre::;ty 
(čl. 26, odst. 1, § 12 uvád. zák.). 

O zevnějším postupu při přihlášce srv. § § 10 násl. uvád. 
zák. Dále sem náležejí: § 55 zák. o organisaci soudní č. 217/ 
1896, jenž ustanovuje v odst. 2, že přihlášky k zápisu do rej. 
stříku obchodního a společenstevního, včítajíc znamenání fi. 
rem a podpisů, mohou k nařízení soudcovu státi se v soudní 
kanceláři. K tomu srv. též § 321 čís. 8. jednacího řádu pro sou· 
dy, nařízení min. justice č. 112/1897. 

4. Upozorniti jest na rozdíl v důrazu zákonného impera· 
tivu věty první, kde ukládá se prImo »povinnost«, a věty 

druhé, kde se prostě praví v původním textu )er hat ••• zu 
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zeichnen«. Patrno z toho, že také dosah soudní intervence po. 
dle čl. 26, odst. 1. (nastupování pořádkovými pokutami) ne· 
bude týž; u případů prvé věty bude nastupováno, až Se po· 
vinnost, ať osobně ,ať zástupcem splní; v případě věty druhé 
(znamenání firmy a jména), jde o úkon ryze osobní, a soud· 
ní zakročení nebude míti místa ani však odepření zápisu, po· 
kud jest osobní :l!namenání to relativně nemožným. (Srv. pří. 

pad ochromení rukou, ztráty rukou, avšak také i případ anal. 
fabety. - Jinak v tomto příp:adě Randa § II k pozn. ll, jenž 
zde uznává možnost naříditi naučení se podpisu.) Právem tu 
poznamenává Stanb-Pisko, Že v takovýchto případech odpadá 
účel osobního znamenání, poněvadž také v obchodním styku 
nelze očekávati kupcových podpisů. 

čl. 20. Každá nová firma se musí zřetelně lišiti 
ode všech firem, které v tomtéž místě neb v téže obci 
již trvají a do obchodního rejstříku byly zapsány. 

Má-li kupec stejné jméno a příjmení s kupcem 
JIZ zapsaným do obchodního rejstříku a chce-li také 
jich užívati jako firmy, musí k této připojiti přída
vek, který ji zřetelně liší od firmy již zapsané. 

1. »Místo« jest obvod pokládaný v obchodním životě za 
místní jednotku po stránce obchodní; obec jest území oapo. 
vídající politickému svazku obecnímu. Nespadají·li tyto míst· 
ní obvody v jedno, bude rozhodujícím pro použití čl. 20 ob· 
vod širší; tomu svědčí znění zákona umožňující majiteli 
starší zapsané firmy dovolati se alternativy jedné nebo druhé; 
má-li závod sice mimo obvod užší,avšak v obvodu širším, 
dovolá se širšího a jest stále na půdě zákona. (Tak i panující 
názor v doktrině.) 

2. V místním obvodu čl. 20 uznává, se tudíž v Ý I u č n o s t 
z n ě n í f i r m y, a to i pro případ homonymity, t. j. i vllči 

tomu, kdo by, maje stejné jméno, byl podle zásad čl. 16 opráv. 
něn zvoliti si firmu znění stejného. Tuto výlučnost znění 

firemního jest přesně lišiti od výlučnosti firemního p r á va; 
právo k firmě jest právem absolutním a působí proti všem; 
i může oprávněný majitel firmy vyloučiti z jejího užívání 
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každého, nechť si osobuje firmu Jeho kdekoli; i proti os010. 
vání si firmy v cizině může vystoupiti podle zásad mezinárod· 
ního práva soukromého; zejména jest firma chráněna i usta· 
novenÍm Pařížské konvence z r. 1883, v redakci Washington
ské z r. 1911, resp. Haagské z r. 1925 (srv. čl. 8. jednající 
o ochraně »nom commercial«). Arci na toho, kdo si podle plat
ného práva zvolil, maje stejné občanské jméno" firmu ,stej
ného znění, nelze - mimo případ čl. 20. - nastoupiti, leč pod 
hlediskem "<ekalé soutěže, pokud tu jsou její podmínky. (Srv. 
§ 1295, odst. 2. obč. zák.) 

3. Přednost má podle čl. 20. firma v témže místě resp. 
v téže obci již )t r v a j í c í« (bestehend) a do obch. rejstříku 

zapsaná. Jest tím rozuměti firmy trvajících závodů; zanikl·li 
závod, firma již netrvá, třebas ještě není z rejstříku vymazána; 
rovněž přesídlením závodu mimo obec nebo místo, přestalo 

»trvání« firmy v onom obvodu. - Praevence zakládá se však 
teprve zápisem; firma třebas »trv:ající«, avšak ještě nezapsaná, 
nebo již zase vymazaná nepožívá ochrany podle čl. 20. 

4. Přídavek rozeznávaCÍ podle čl. 20., odst. 2. musí se 
kvalifikovati, jak předepsáno ve čl. ~6 odst. 2. ve větě druhé; 
zejména nesmí býti nepravdivým, resp. vůbec nesmí uváděti 

v omyl. - Co do funkce rozeznáv,ací nestačí tu jakékoli roz· 
díly, nýbrž musí býti jimi zabezpečeno zřetelné poznání, že 
jde o firmu různou. Pouhé pravopisné rozdíly nestačí, nejsou-li 
provázeny spolu i fonetickým rozdílem v ústním užívání firmy. 
(Viz Š v a m ber g str. 69, W e n i g 80.) 

čl. 21. Také pro odštěpný závod, znzený v ji
ném místě neb v jiné obci, přihlásiti jest firmu 
II obchodního soudu proň příslušného. 

Je-li v místě neb v obci, kdež se zřizuje odštěp
ný závod, již stejná firma, jest připojiti k firmě pří
davek, kterým se zřetelně liší od firmy již tu jsoucí. 

Firma se nezapíše u obchodního soudu odštěp
ného závodu, pokud není prokázáno, že zápis ú ob
chodního soudu hlavního závodu hyl vykonán. 
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1. Kriteriem odštěpného závodu jest podle doktriny pro. 
vozování podstatně týchž obchodů ze zvláštního střediska míst. 
ního, odchylného od hlavního sídla závodu; »provozováním« 
jest tu rozuměti (stejně jako ve čl. 4.) uzavírání obchodů. 
Na názvu závodu toho o sobě nesejde; užívá se tu názvů 
»filiálka«, sukkursála, komandita, odbočka, pobočka, vedlejší 
závod, někdy i »agentura« (viz níže rozhodnutí N. S. pod lit. g). 
- O uzavření smlouvy odštěpným závodem možno mluviti jen, 
když buďto smluvní oferta nebo akceptace její jest vlastním 
projevem »jeho«, t: j. osoby (zřízence, společníka atd.) ho 
spravující. I není vyhověno požadavku »provozování obchodů« 
s její strany, když odbočka smluvní rozhodnutí jiného orgánu 
podniku protistraně jen sděluje, resp. doručuje, anebo když 
naopak smluvní projevy, oferty třetích pouze přejímá resp. 
sbírá, aby je jinému orgánu, zejména na pře hlavnímu závodu 
(centrále) dodala. Tak jednají na př. pojišťovací jednatelé 
i jen zprostředkovací, o nichž jedná § 43 zák. o smlouvě poji. 
šťovací čís. 501/1917 a kteří se v zákoně přesně rozeznávají od 
agentů pověřených uzavíráním smluv čili t. zv. plnomocných 
(§ 44 cit. zák.; arci oba tyto cit. předpisy nevstoupily ještě 
v účinnost). Srv. cit. rozh. N. S. níže pod lit. g. 

2. »Místo« a »obec« rozuměti dlužno arci ve smyslu stej. 
ném jako ve čl. 20. - Odštěpný závod může býti také v témže 
místě nebo téže obci, ale pak nepodléhá ustanovení čl. 21. 

3. Rozeznávací přídavek dlužno připojiti k firmě závodu 
odštěpnéh~; tak jest rozuměti předpisu odst. 2., v jehož dů. 
sledku jest možnou, pokud jde o rozeznávací přídavek, různost 
firmy závodu hlavního a odštěpného. (Opačně K I i e r str. 45, 
jenž dociluje svým výkladem odstavce 3. arci plné shodnosti 
firmy závodu hlavního i odštěpného ve všech případech.) 
Ostatně »zásada jednotnosti firmy« závodu hlavního a vedlej. 

šího vůbec se neuplatňuje do posledních důsledků; přídavek 
naznačující, že jde o filiálku, bývá často připojován. (Viz 
We n i g str. 79.) 

4. Odštěpné závody nejsou právnickými osobami (srv. níže 
rozh. N. S. pod lit. d); arci bývají zhusta ve mluvě kupecké 
personifikovány; ano zdánlivě se zakládájí mezi nimi a zá· 
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vodem hlavním i právní poměry, jako kdyby byly různými 
subjekty, a též po stránce účetnické se k nim tak v jisté míře 
hle dívá. Také vystupují někdy odštěpné závody jakoby samo. 
statné subjekty ve směnce: srv. směnky »vydané vlastní« (za. 
střené vlastní směnky) vydávané hlavním závodem na filiálky, 
též bývají zvány »směnkami komanditními«. 

5. O tuzemských odštěpných závodech cizozemských ob. 
chodních společností viz níže v příslušném oddílu. - Od. 
štěpným závodem takovým zakládá se podle § 99 odst. 3. jur. 
normy forum pro žaloby proti cizozemským společnostem. 

6. Otázka, zda·li může odštěpný závod pod svou firmou 
žalovati resp. býti žalován, není, j:ak Staub·Pisko v dodatku 4. 
ke čl. 21. dobře uvádí, správně položena. Odštěpný závod jest 
jen příslušenstvím, resp. součástí podniku. Žalobcem, resp. 
žalovaným jest arci majitel podniku; avšak praxe dopouští 
žaloby odštěpných závodů i ž,aloby proti nim; viz níže roz. 

hodnutí N. S. pod lit. d) a g) s poznámkami. - Poznamenati 
jest, že »zvláštním závodem« mimo sídlo podniku se zakládá 
podle § 87 odst. 2. jur. normy forum na výběr dané proti 
majiteli obchodního podniku pro žaloby ve sporných práv. 
ních věcech, které se týkají tohoto závodu. 

a) Zápis firmy u obchod· 
ního soudu odštěpného závo· 
du předpokládá průkaz, že 
odštěpný (a nikoliv jen hlav
ní) závod byl dříve zapsán 
u ohchodního soudu hlavního 
závodu. (N. S. 184: 27. květen 
1919, R II 59/19.) 

b) K zápisu firmy odštěp. 
ného závodu není potřebí, ahy 
majitel hlavního závodu před· 
ložil živnostenský list nebo 
podobnou legitimaci ohledně 
provozování odštěpného zá· 
vodu. Stačí sdělení obchodní 
a živnostenské komory, že od· 
štěpný závod se provozuje. 

(N. S. i417: ll. leden 1922, 
R I 1078/21.) 

c) Opověď odbočky musí se 
nejprve státi a provésti u sou· 
du hlavního a teprve potom 
u soudu odštěpného závodu. 
Plyne to z 3. odstavce čl. 21., 
ze slova »také« v' 1. odstavci 
a z účelu sledovaného v od. 
stavci 3. (N. S. 1465: 7. únOr 
1922, R I 34/22.) 

d) Právním podmětem jest 
majitel závodu, jde·li o fir· 
mu, tedy majitel, firmy, nikoli 
vedlejší závod. Předpis § 87 
j. n. zrovna tak málo zakládá 
Pl'ávní osobnost vedlejšího zá· 
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vodu jako příslušný předpis 
§ 99 odst. 3. j. n. právní osob
lIost místního zastupitelství; 
ohěJlla jde jen o příslušnost a 
neměly úmyslu přestoupiti 
meze tímto účelem jim vy
týčené. (N. S. 3194: 20. listo· 
pad 1923, Rv II 470/23.)*) 

e) Znění firmy pobočného 
závodu musí se shodovati se 
zněním hlavní firmy, třehas 
v sídle pobočného závodu byla 
firma téhož znění. Rozlišení 
lze docíliti jen dodatkem (čl. 
21., druhý odstavec, oLch. 
zák.). (N. S. 5573: 21. prosi
nec 1925, R I 807/25.) 

f) Dodatek poukazujcí ke 
dřívějšímu majiteli podniku 
(»dříve R. W. et Cie.«) nelze 
přičiniti pouze k firmě od. 
štěpného závodu. (N. S. 5994: 
.1.. květen 1926, R I 314/26.) 

g) Ani cís. nařízení č. 127-
] 865 ani vládní nařízení čís. 
321/1919 nedotýkají se sou· 
kt-omoprávní . způsobilosti ci· 
zozemských (rakouských) po· 
jišľoven a platnosti jejich oh· 
chodů v tuzemsku. - K ža· 
lohě jest oprávněna filiálka, 
pokud jde o věci na ni se 
vztahující. - K pojmu filiál· 
ky (odštěpného závodu) ve 
smyslu čl. 21. se nevyžaduje, 
hy vedení bylo zcela neod
vislé a provozování obchodů 
samostatné, nýbrž toliko, by 
vedlejší závod vyvinoval sao 
llIostatnou kupeckou činnost 
a ředitel jeho na veneksa· 
llIostatně vystupoval, pokud se 
týče obchody uzavíral. Lho
stejno, že vedlejší závod jest 
označen jako agentura. (N. 
S. 5820: 9. březen 1926, R I 
116,26.)'1*) 

čl. 22. KdO' nabude trvajícíhO' Dbcho.dníhD zá
vDdu smlDuvDu nebo. skrze dědici/ví, může hO' 

*) V důvodech' praví N. S. dále: Ovšem praxe se vy· 
vinula v ten rozum, že se pravidelně nežaluje majitel, nýbrž 
filiálka, a takto tedy filiálka povýšena jaksi na samostatný 
právní podmět, arci pořád jen ohledně záležitostí na ni se 
vztahujících, a to přešlo v novější době dokonce i .do zákona, 
ovšem jen k jistému určitému účeH, takže se to jeví jako vý. 
jimečný předpis (§ I odst. 3. zák. z 30. června 1922 Č. 207 a' 
vl. nař. ze 7. srpna 1922 Č. 265 Sb. z. a n.). 

**) Dále uvádí N. S. v důvodech: »Ale nepadá ani na 
váhu okolnost, že ani representace pojišťovny »Donau« v Praze, 
ani žalující generální agentura v Karlových Varech nebyly 
dosud zapsány do obchodního . rejstříku, nehoť stačí v tom 
směru, že »Doll!iu«, Allgemeine Versicherungs-Aktien·Gesell. 
schaft ve Vídni ve státu svého sídla jako hromadná osoba řád· 
ně založena jest. Jinak může i odštěpný závod žalovati a pl'axe 
se vyvinula tak, že zpravidla nežaluje hlavní závod (majitel, 
pokud se týče jeho representace), nýbrž filiálka, pokud totiž 
jde o věc na ni se vztahující.« 

čl. 22, 23. 

vésti dále pod dosavadní firmDu ať s přídavkem, 
naznačujícím nástupnictví, ať bez něhO', když dDsa
vadní majitel závDdu, neb jehO' dědicDvé, nebO' pDdle 
případu spDludědicDvé, výslDvně SVDlí k dalšímu ve
dení firmy. 

čl. 23. Zcizení pDuhé firmy, Ddděleně Dd závDdu 
DbchDdníhD, prO' který byla pDsud vedena, není pří
pustným. 

1. Ve čl. 22. a 24. připouštějí se, výjimkou ze zásady 
pravdivosti firmy, za určitých podmínek firmy nepravdivé: 
případy t. zv. firmy' staré. O legislativních důvodeeh srv. 
Randa (1908) str. 117. Hermann.Otavský: »Individua. 
lisace podniku a právní· její ochrana.« (Obchodní Listy 1906.) 

'2. Ve čl. 22. jest nabytí závodu podmínkou podržení fir· 
my. »Závod« v tomto smyslu liší se od sídla podniku, od pro· 
vozovny, od hmotných objektů do závodu náležejících, od aktiv, 
od práv a závazků závodových, od obchodního jmění, od osob 
v závo'du zaměstnaných, od zákazJ1ictva. Závod není subjektem, 
nýbrž v celistvosti faktických vztahů jím vznikajících n s ním 
trvajících, objektem práv. Vztahy těmito může totiž býti v růz· 
ných . směrech disponováno, a jsou pak, pokud jest možnou 
disposice osob třetích ve vztahy ty zasahující, způsobilým ob· 

jektem výlučného práva disposičního, a tudíž, pokud zákono· 
dárce právo takové uzná, p r á vn í mst a t k e m. Arci nejde 
tu o statek hmotný, nýbrž o souhrn faktických vztahů, i tako. 
vých, jež nedocházejí výrazu předměty hmotnými, tedy o sta· 
tek nehmotný. Jest tudíž právo závodové ve smyslu soukro. 
mého práva případem práv na statCích nehmotných. -- Bližší 
o tom v »Poctě Randově« (Sborník 1904) ve článku »Obchod· 
ní závod ,a práva ku statkům nehmotným«. 

3. Převod závodu uskutečňuje se tím, že v normální 
disposici závodem, jakožto souhrnem závodových vztahů 

vstoupí se svolením posavadního provozovatele osoba jiná. 
I záleží převzetí závodu ne pouze v převzetí hmotných před. 
mětů k závodu náležejících, nýbrž zejména v pokračování 

činnosti závodové, tedy na venek, vůči třetím v tom, že na· 
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byvatel ~závodu« provozuje obchody podstatu závodu tvořící 

jako pokr:ačovatel provozování převodcova. Podle formulace, 
kterou pro závod konstruoval P i s k o (Oas Unternehmenals 
Gegenstand des Rechtsverkehres) vstupuje nabyvatel v orga
nisaci prostředků výrobních nebo zabezpečenou příležitost 

odbytu. O Piskově spisu srv. referát v »Zeitschrift fiir Nota
riat und freiwi1l. Gerichtsbarkeit« (1908). Poučný výklad viz 
11 W e n i g a ve spisu »0 patentní licenci«, str. 52 násl. a 
ve Příručce, 2. v., str. 50 násl., zejména pokud jde o různění 
pojmů »podniku«a »závodu« a o pojetí jeho jako statku 
poměrového. 

4. Dvě význačné stránky seznavame v moderním práv
ním rozvoji při zá"vodu: jednak stránku individualisační, (fir
ma, označení závodu), jednak stránku attrakční, záležející 
v úzkém vztahu jistých práv k závodu: práva patentní licence 
II práva předužívacího (§§ 9 a 22 pat. zák. č. 30/1897), držby 
vynálezu (§§ 5 odst. 5., 29 č. 2., 58 Č. 4, pat. z.), práva znám
ky (§ 9 zák. č. 19/1890), práva firmy (čl. 23.) a označení zá
vodu (§§ 46 násl. živn. řádu), podle dřívějšího autor. zák. 
č. 197/11."{95 § 12 též aut. právo k dílům fotograf. po živnosten
sku zhotoveným. 

5. Pro nabytí závodu smlouvou přichází v úvahu zejmé. 
na smlouv.a trhová, avšak také na př. pachtovní. Nabytím 
»skrze dědictví« (Erbgang) jest nejen nabytí sukcessí univer
sální mortis causa, nýbrž i singulární ( odkazem). 

6. Povaha práva k firmě jakožto práva ryze osobnost· 
ního, individuálního, dochází výrazu v požadavku čl. 22., že 
k nabytí závodu musí přistoupiti výslovné svolení posavad
ní ho majitele nebo jeho dědiců, po případě spoludědiců. 

O »výslovnosti« svolení viz níže rozhodnutí N_ S. čís. 3360. 
O převodu firmy v konkursu pojednává podrobně Em. A dle l' 
v Goldschm. časopise Z. f. d. ges. H. u. K. R., sv 85., str. 
138 násl. 

7. Převedl.li kupec svůj závod, třebas i bez firmy, ne
může podržeti firmu pro závod jiný, nýbrž bude musiti si 
p1:Q v4tstní závod, který si snad sám zařizuje, zvoliti firmu 
noyou, k níž po případě za podmínek čl. 20. odst. 2. bude 

ct. 2~, 21 

musiti připojiti dodatek rozeznatelnosti. (Srv. Em. A dle r 
v Goldschm. časopise sv. 85, str. 137.) - Nabyvatel závodu 
8 firmou může závod i s firmou dále zciziti, jsa v plném do. 
sahu sukcessorem ve právo firmy; změniti předmět závodu 
nesmí beze svolení předchůdce (arg. slova čl. 22 »kann d a s. 
s e lb e • •• fortfiihren«). 

8. O dodatku poměr. nástupnictví naznačujícím viz roz. 
hodnutí N. S. č. 1688 (níže pod lit. c). Dodatek musí býti 
svým celým obsahem pravdivý. 

9. VeImi praktickou . otázku ručení nabyvatele závodu 
věřitelům obchodním za dluhy upravuje, § 1409 obč. zák., 
jenž ustanovuje takto: 

(1) »Převezme-li někdo jmění nebo podnik, jest· zayá. 
zán, bez újmy dalšího ručení zcizitelova, věřitelům přímo 

z dluhů, náležejících ke jmění nebo podnik~ o kterých při 
odevzdání věděl nebo věděti musil. Ručení se však sprošťuje, 
zaplatí-li na odluzích již tolik, kolik činí hodnota převzatého 
jmění nebo podniku.« 

(2) »-qmluvy mezi zcizitelem a přejímatelem odporující 
tomuto předpisu a jsoucí věřitelům na újmu, jsou proti těmto 
bezúčinny.« - Dále ustanovuje se ve třetí dílčí novelle (cís. 
naříz. z 19. března 1916, č. 69 ř. z.) takto: § 187. »Převezme-li 
blízký příbuzný zcizitelův (§ 32 konkursního řádu) jmění 
nebo podnik, jest zavázán, bez újmy dalšího ručení zcizitelo. 
va, věřitelům z dluhů náležejících ke jmění nebo podniku, 
přímo a bez obmezení na hodnotu převzatého jmění nebo pod. 
niku, pokud nedokáže, že o dluzích při převzetí ani nevěděl, 
ani věděti nemusil.« - § 188. »Ustanovení §§ 1409 o. z. obč. 
a 187 neplatí o převzetí jmění nebo podniku v konkursu nebo 
v exekuci.< 

a) Bylo.li obchodního zá 
vodu kupce plného práva na· 
byto smlouvou nebo dědict. 
vím, jest další vedení firmy 
podle čl. 22 obch. z. přípust. 
né, byť i firma proti předpisu 
čl. 19 nebyla do obchodního 
rejstříku zapsána nebo přes 

Obch. zAk. 

další trvání závodu byla vyma. 
zána (1S. června 1915, č. 261 
Praes. K n i haj u d i kát ů 
Č. 231. - Práv. 1915, str. 915). 

b) Přejímatel firmy 
obchodní dluhy sv ' 
chůdce. Opačná Úllljlol\!·~~. 
zcizitelem a přejím t e 
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my tomu o sobě nevadí. (N. 
S. 38: 4. únor 19i9. Hv. II. 
2/19). 

c) Při převodu závodu 
kupce jednotlivce na veřejnou 
,>polečnost nestává se nástup
nictví zjevným tím, že se ve 
firmě jméno kupce jednotlivce 
nahradí jmény veřejných spo
l ečníků ; v tom případě jest 
firmu pokládati, ač to účast
níky nezamýšleno, za novou. 
(N. S. 1688: 23. května 1922, 
R. II 237/22~) 

d) Používání staré firmy 
musí vyhovovati předpisům čl. 
16 a 17 obch. zák. Nelze po· 
užívati pouze částky staré 
firmy (N. S. 2532: 24. dubna 
1923, R I 351/23). 

e) Nabyvatel obchodu ne
může jej vésti dále pod fir
mou, obsahující pouze část 
dosavadní firmy. Zejména ne
ní přípustno, by obchod, pře
vzatý od společnosti s r.o., 
hyl nadále s vypuštěním do
datku »společnost s r. 0.«, ve
den pod firmou společníka, 
vyskytovavšího se ve firmč 
společnosti (N. S. 2606: 9. 
květen 1923, R I 412/23). 

f) Dodatek »komanditní 
Ilpolečnost« nelze pokládati za 
dodatek, naznačující nástup
nictví do staré firmy kupce 
jednotlivce. (N. S. 3051: 17. 
říjen 1923, II I 893/23.) 

g) Novým doslovem § 1409 
obč. . zák. upravena otázka 
převzetí dluhů i pro obor prá· 

va obchodniho. (~. S. 3074: 
23. říjen 1923, R II 173/23.) 

h) Výslovné svolení dosa
vadního majitele firmy (čl. 22 
ob ch. z.) k užívání dosavadní 
firmy nabyvatelem závodu ne
musí se státi právě slovy; sta
čí, dán-li souhlas jakkoli zřej' 
mě na jevo. (N. S. 3360: 8. 
leden 1924, R I 1104/23.) *) 

i) Dědic kupce plného prá
va může podle čl. 22 obch. 
zák. vésti dále jeho obchodní 
živnost a domáhati se, by fir
ma, ovšem s příslušným dodat
kem, vyznačujícím nástup nic
ký poměr; byla zapsána do ob· 
chodního rejstříku, třebaže 
firma zůstavitelova z jakých
koliv příčin v obchodním rej
stříku nehyla zapsána. (N. S. 
3880: 21. květen 1924, R I 
381/24.) 

j) Kdo nabyl obchodu od 
kupce plného práva, jest 
oprávněn domáhati se zápisu 
staré firmy do obchodního 
tejstříku, třebas nebyla dosud 
~ rejstříku zapsána. (N. S. 
4120: 9. září 1924, R I 580j 
24.) 

k) Pro veřejnou obchodní 
společnost nelze použíti staré 
firmy posavadního kupce jed
notlivce, jenž nebyl kupcem 
plného práva, . vytvořila-li se 
veřejná společnost tím způso
bem, že závod jeho byl spo
jen se závodem jiného kupce 
jednotlivce, čímž teprve dosa
ženo rozsahu, podmiňujícího 

*) Souhlas projeven tu overeným spolupodpisem vy· 
stupujících veřejných společníků na opovědi podávané spo
lečně se společníky místo nich vstupujícími. Jak patrno, jde 
tu o použití předpisu čl. 24, odst. 2., nikoli čl. 22. 
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protokolaci, nýbrž dlužno zvo
liti firmu odpovídající ustano
vení čl. 17 obch. zák. (N. S. 
5303: 23. září 1925 R I 786/ 
25.) , 

1) Nelze převzíti starou fir
mu s jiným dodatkem, než ta
kovým, jenž vyjadřuje nástup
~ictví. Převzal-li kupec jednot
lIvec starou firmu přidávaje 
dodatek jiný, jde o novou fir
mu, v níž musí býti uvedeno 

jeho Jmeno. (N. S. 5572: 21. 
pros. 1925, R I 435/25.) 

m} Dodatek, poukazující ke 
dřívějšímu majiteli podniku 
(»dříve R. W. et Cié«) nelze 
přičiniti pouze k firmě od
štěpného závodu, možno' ho 
však připojiti k hlavní sou
částce firmy zvolené pro samo· 
statný závod. (N. S. 5994: 4. 
květen 1926, R I 314/26.) 

čl. ~4. ~ sto~pí.li někdo do trvajícího závodu 
obch~d~llho J~ozto společník, anebo přistoupí-li 
spole~n~k no;e ~ v ohchodní společnosti, nebo vy
stoupl-lI z nI, muze původní firma nehledi~ k této 
změně býti dále vedena. 

~ři V!stoupení společníka jest však potřebí vý
slovneho. Jeho svolení k dalšímu vedení firmy, je-li 
jeho jméno ve firmě obsaženo. 

1. Ze vnitřní souvislosti čl. 24 s ustanoveními čl. 22 a 

23 v~est souditi~ ~e se také pro případy čl. 24 předpokládá 
dalsl provozovaOl závodu .. p,řes úzké znění odst. 1. dlužno 
zařaditi sem i případ, kde »vystoupením« společníka ze zá
vodu zbude jen kupec jednotlivec,tak že se vystoupením oním 
společnost zrušuJ'e (srv čl 123 C

V 4) K to . . d'k' 'v • ••• •• mu srv. JU 1 at 
Olze pod ht. a). ,- Odst. 1. čl. 24 vztahuje se ostatně i na 
přistoupení a vystoupení komanditistů. 

2. Uznání práva jména. (Srv. pozn. 6 u čl. 22.) Viz § 43 
obč. zák. ; z liter:atury domácí· H e II e rOp d , ., seu onymu 
(Prav. 1908), S tun a, Ochrana jména v osnově novely (Práv. 
190~), K. F I i e der, . Ochrana jména dle třetí část. novely 
(Prav. 1918). 

,3. Cl. 24 dlužno použíti analogicky i na případ nedohro
volneho odpadu společníka ze společnosti (čl. 127, 128, 132; 
170 odst. 2.). S t a u h - P i s k o (§ 2 ke čl. 24) subsumují pří
pad ten pod čl. 24 přímo. 

5* 
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a) Vystoupili.li z Yeřejné 
společnosti obchodní všichni 
společníci· až na jednoho, 
může zbylý společník jako 
jediný majitel vésti dále pů· 
vodní firmu, i jest výslov. 
ného svolení . vystupujícího 
společníka k dalšímu vedení 
firmy jen tehdy třeba, je.li 
jméno jeho ve firmě obsaže· 
no. (8. leden 1907, č. 471 
Prae!.z r. 1906. Kniha ju. 
d i kát u č. 177. - Práv. 
1907, str. 128.) 

b) Vystoupením veřejných 
společníku až na jednoho 
změní se veřejná společnost 
v podnik kupce jednotlivce, 

který pak musí opově děti 
nové znamenaDl podržené 
firmy, jak plyne z čl. 15 a 
19, vlastnoručním vypsáním 
plného jejího znění. (N. S. 
2264: 13. února 1923, R I 
83/23.) 

c) Dřívější majitel firmy 
(vystupující společník) miiže 
dáti svolení k dalšímu užívá. 
ní svého jména ve· firmě na 
dobu určitou neb neurčitou. 
(N. S. 3248: 4. prosinec 1923, 
R. I 1010/23.) 
" d) Viz též výše u čl. 22 
pod lit. h) citované· rozhod· 
nutí N. S. ě. 3360 ve sbírce 
Vážného. 

čl. 25. Změní·li se firma nebo zanikne.li, anebo 
změní·li se majitelé firmy, budiž to podle ustanovení 
čl. 19. přihlášeno u obchodního soudu. 

Nebyly.li změna neb zánik do obchodního rej. 
stříku zapsány a veřejně vyhlášeny, muže ten, při 
němž tyto skutečnosti nastaly, dovolávati se jich 
proti třetím osobám jen, pokud dokáže, že jim byly 
známy. 

Stal·li se zápis a vyhláška, účinkují změna neb 
zánik proti osobě třetí, pokud okolnosti neoduvod· 
ňují úsudek, že osoba ta o skutečnosti té ani nevě· 
děla ani nemusila věděti. 

1. Přihlášce k zápisu podléhá každá zrně n a ve znění 

Hrmy; užívání firmy ve znění odchylném od zapsaného v té 
míře, že se to příčí úkolu firmy, individualisovati kupce ve 
styku obchodním, muže býti stiháno soudem z povinnosti 
úřadu (čl. 26 odst. 2.) ; stihání tomu ujde kupec přihláškou 
změněného znění firmy. Dále muže také změnou předmětu 
podniku nebo přesídlením závodu býti podmíněna změna fir. 
my, když »přídavky« ve firmě dostávají se změnami těmi 

v rozpor se zásadou pravdivosti. - Příhláice podléhá též 
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z á n i k firmy. Firma zaniká zejména zánikem závodu, avšak 
také v dusledku své akcesorní povahy odloučením od závodu, 
tedy na pře zcizením závodu bez firmy. Zcizí-Ii kupec závod 
bez firmy, přihlásí tuto k výmazu; nabyvatel přihlásí svou 
novou firmu k zápisu. Provozuje·li. také zcizitel závod, jest to 
závod nový a vyžaduje nové firmy (viz pozn. 7 u čl. 22). Pře· 
ložení sídla závodu, i když se děje do obvodu jiného ·soudu 
rejstříkového, nemá za následek zánik firmy, arci provede se 
formálně výmazem firmy v rejstříku dřívějšího sídla a: zá· 
pisem v rejstřík pro nové sídlo příslušný. (Srv. S t a u b· 
P i s k o § 1 ku čl. 25 pozn. 34, a nařízení min. justice zlO. 
prosince 1901, č. 41 pod Č. III., 10. - Viz níže Oddíl II. 

2. 'Změna majitelů firmy nastává zejména v případech 

čl. 22 a 24 (»stará firma«). Provozuje·li se závod po smrti 
majitele pro pozůstalost, jest také tu přikročiti, nelze·li se 
nadíti brzkého zápisu dědice, k zápisu »hereditatis jacentisc, 
jakožto majitele. (Srv. k tomu S t a u b • P i s k o I. C., lenz 
tu mluví o zápisu »Abhandlungsprovisorium«, což jest arei 
jen volnou formulací zápisu.) 

3. Odst. 2. a 3. vyj-adřují t. zv. zásadu materielní publi. 
city zápisů v rejstřík obchodní. Sedes materiae jest též ještě 

ve čl. 46 obch. z. - Účinky nastalých změn resp. zániku proti 
třetím poutají se teprve k uveřejnění zápisu. Průvodní břímě 
v příčině nezavinilé nevědomosti tíží zde osobu třetí. N estal.li 
se však zápis zániku firmy nebo změn jejích resp. změn voso"· 
bách majitelů, platí ve prospěch třetích osob nezměněný !tav 
dřívější, leč by ten, kdo jest důsledky z toho .plynoucími po· 
stižen, dokázal, že třetí, o nějž jde, o tom věděl. Jest tudíž 
zcizitel závodu zavázán z ·obchodů nabyvatelem závodu pod 
firmou uzavřených, nebyla·li změna v osobě majitele do rej
stříku zapsána, leč prokáže-li, že tertius o zcizení tom věděl; za
jisté dlužno, v souhlasu se S t a u b . P i s k e m, souditi, že 
to platí i tenkráte, když· firma zcizitele vůbec nebyla do rej· 
stříku zapsána, ačkoli· podmínky zápisu tu byl!; i nezbude 
v takovém případě, než firmu a puvodního majitele dodatečně 
k 2;ápisu přihlásiti a spolu také nastalou osobní změnu. 

y Qbcpo~ni~ ~ák.oně jest S~ opětQvně dOVQláJ1() ~apíl1~..,.~hQ 
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principu publicity odkazem k.e čl. 25: náležejí sem čl. 87, 
odst. 2., 129 odst. S., 15S odst. 3., též čl. 13S odst. 4., kdež 
jest arci současně dovoláno ee také čl. 46. - Srv. též poznám. 
ky níže u čl. 46. 

a) Výmaz odštěpného zá
vodu nelze povoliti, dok.ud 
není doloženo, že činnost 
jeho byla na dobro zastave· 
na. J de·li o firmu cizozem. 
skou, dlužno předložiti do. 
klady, že živnost v odštěpném 
závodě byla odhlášena u živ· 
nostenského úř,adu a u berní 
správy. (N. S. 3481: 12. únOr 
1924, R I 67/24.) 

b) Tím,' že do závodu kup. 
ce jednotlivce vstoupili kom
plementáři . a komanditisté, 
vznikl nový právní podmět, 
firma kupce jednotlivce za· 
nikla [a s ní i majitelem této 
firmy udělená prokura], tře· 
bas kupec jednotlivec stal se 
komplementářem [a jeho po
savadní prokurista prokuri. 
stou nově vzniklé komanditní 

společnosti]. (N. S. 4175: 24. 
září 1924, R I 603/24.) 

c) Povinnost opověděti zá
nik firmy k zápisu do rej· 
stříku ukládá zákon účastní· 
kům (čl. 26), t. j. tomu, pro 
nějž byla firma v rejstříku 
zapsána, a zemřel-li, přiroze
ně jeho dědicům, a to' všem, 
pokud dědictví přijali (§ 547 
obč. zák.). Zakročí·li jen ně
kteří, musí soud z úřední 
povinnosti liknavé dědice 
k opovědi doháněti (čl. 26). 
Není podkla.du zákonného, 
aby dědicové, kteří opověď 
podali, mohli býti nuceni 
přiměti k tomu také ostatní, 
po případě vymáhati podpis 
opovědi pořadem práva. (N. 
S. 5331: 2. říjen 1925. R II 
292/25.) 

čl. 26. Obchodnímu soudu náleží z povinnosti 
úřadu přidržovati účastníky pořádkovými tresty 
k zachování předpisů článků 19., 21. a 25. 

Stejně má dokročiti na ty, kteří užívají firmy 
podle předpisů tohoto titulu jim nepříslušející.' 

1. Bližší ustanovení o pořádkových trestech podle čl. 26 
jsou obsažena li § 12 uvád. zák~ - V§ 13 pak jest uložena 
soudům a určitým jiným úřadům, dále notářům a komorám 
obchodním a živnostenským oznamovací povinnost v příčině 

úředně jimi seznaných případů přestoupení přihlašovacích 

předpisů neb užívání nepříslušející firmy. - Viz též §§ 49 
a SO živnost. řádu otištěné výše při čl. 15. 

2. Podle § 15 odst. 2. uvád. zák. bude tu soud postu· 
povati podle zákona o řízení neeporném.. ted,. cíe. patent~ 

ČI. 26, 27. 71 

z 9. srpna 1854, č.208. - Předpisy cit. patentu o opramých 
prostředcích sděleny u § IS uvád. zák. - Podle zák. č. 257-
1921 příslUŠÍ právo opravných prostředků ve věcech firemních 
všeobecně státním úřadům zástupčÍm (finančním prokuratu. 
rám, gener. finančnímu ředitelství v Bratislavě, fin. referentu 
při civilní správě n:a Podkarpatské Rusi v Užhorodě). Viz 
tento předpis níže v Oddílu II. 

a) Firmy musí býti užívá
no ve znění, soudem povole· 
ném, jinak by při zkráceném 
užívání znění firmy, tedy je
jím zneužívání, byl obchod
ní soud oprávněn proti tomu 
zakročiti podle čl. 26 obch. 
zák. (N. S. 1688: 23. květen 
1922, R II 237/22.) 

b) Firmu nutno psáti tak, 
jak jest protokolována, ni
koli foneticky, podle výslov. 
nosti v tom kterém jazyku. 
(Firmy zapsané »Car1 Misch
ka«, užíváno též ve znem 
resp. transskripci >.'>Karel Miš· 
ka«.) Pravidlo to platí jak 
pro uzavírání obchodů, tak i' 
pro jakékoliv užívání firmy. 
Každá úchylka od věrného 
užívání firmy jest neoprávně
nýmužíváním, zavdávajícím 
podnět k řízení podle čl. 26 
a 27 obch. zák. (N. S. 1845: 
19. září 1922, R I 110S/22.) 

c) Obsahuje·li slovní část 
ochranné známky soubor 
slov, tvořících ve. své souvi· 

slosti znění firmy, jejíž uŽÍ· 
vání bylo zakázáno, jest rej. 
stříkový soud oprávněn za· 
kročiti ve smyslu čl. 26. ob ch. 
zák. a netrpěti užívání oněch 
slov jako firmy ani na zboží, 
ani na jeho obalu. (N. S. 
5273: 16. září 1925, R I 467/ 
25.) 

d) Řízení ve věcech firem
ních ovládáno jest podle § 
'15 uv. zák. k obch. zákonu 
zásadami řízení nesporného 
a tu dle § 19 zák. čís. 208/1854 
ř. zák. nastoupiti lze do· 
nucovacími prostředky pro
ti stranám, když neuposlech. 
nou příkazů jim soudem da· 
ných. Má tudíž soud rejstří· 
kový nejprve zakázati použí. 
vání nepříslušné firmy a pak 
teprve, kdyby příkazu tomu 
nevyhověla, pokutami proti 
ní nastoupiti. (Rozhodnutí 
vrchního zem. soudu v Pra· 
ze jako rekursního soudu 
sdělené při rozhodnutí N. S. 
5273 ve Sbírce Vážného.) 

čl. 27. Kdo bezprávným užíváním firmy byl ve 
svých právech zkrácen, může žalovati neoprávněného 
užívatele, aby zdržel se dalšího vedení této firmy a 
nahradil mu škodu. 

O tom, zda-li způsobena škoda a v jaké výši, 
J'9~h9dlle Ohf;hodllJ 80~~ vohttm uv~žellímf 
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Obchodní soud muže naříditi uveřejnění nálezu 
na útraty odsouzeného. 

1. Žaloba zdržovací (rázu negatorního) smeruJe i proti 
nišiteli bezvinnému; nárok na náhr.adu škody předpokládá vi
nu_ Bezprávným užíváním firmy jest nejen neoprávněné její uží
vání při uzavírání obchodů, nýbrž také osvojení si její na štítu, 
na korespondenci a vůbec v každé situaci, kde její neopráv
něné použití může vzbuditi omyl co do osoby, kterou indivi
duaIisuje. - Podle § 51. č. 2 a § 52 jur. normy ve spojení 
e § 39 Č. 1 uvád. zákona k zák. obch. náležejí rozepře o právo 
k užívání firmy mezi těmi, kdo si na to činí právní nárok, a 
pro bezprávné užívání firmy mezi poškozenými a těmi, kdož 
neprávem firmy užívají, k jurisdikci obchodní. 

K žalobě jest legitimován především ten, v jehož subjek
tivní f i r e m n í p r á vose bezprávným užíváním firmy za
sahuje, tedy oprávněný majitel firmy, které žalovaný zneuží
vá; při tom nečiní rozdílu, zda-li jest firm,a ta zapsána v rejstřík 
čili nic; jenom v případě čl. ~~20 zakládá se přednost mezi 
dvěma firmami stejného znění 'pro obvod téhož místa resp. 
obce praevencí co do zápisu. Ochrany čl. 27 požívá však 
i ten, ' kdo jest v jiném nějakém právu dotčen bezprávným 
užíváním nějaké firmy (»durch den unbefugten Gebrauch 
e i'~ e r Fir in a«), ták zejména ten, jehož jméno rodinné 
bylo bezprávně pojato do firmy, nebo vystoupivší veřejný 

společník, jehož jména bez jeho svolení se ve firmě dále 
užívá; tu opírá se pak žaloba o subjektivní právo jména 
(§ ,43 obč. zák., čl. 24 obch. z. - Viz výše pozn. 2. při čl. 24.) 
Naproti tomu proti osobování si firmy může nastoupiti majitel 
její sice na základě svého práva přiznaného mu předpisy 
obchodního zákona (uznávajícími firmu jakožto jeho indi
vidualisaci ve styku obchodním), dále též podle živnosten. 
ského řádu a zákona o známkách ochranných (viz níže po
známku čís. 4), nikoli však na základě § 43 obč. , zák.; . třebas 
jest také firma svou povahou '»jménem« (obchodním), přece 
jest za to míti, že její ochrana specialni zůstala všeobecnou 
ochranou ve třetí dílčí novelle jménu vůbec propůjčenou 

g:~~l~ Q.eqolčenfi. (Tak správně $ y ~ m h e r~, s'r. 61,) 

Čl. 27. 73 

2. Ustanovení odst. 2. jest odchylkou od § 273 civ. řádu 
eoud., jenž přiznává soudu, aby ustanovil výši nároku podle 
volného uvážení, i pomin.a důkaz stranou nabídnutý, »je·li 
jisto, že straně náleží náhrada škody neb interes se, aneb že 
jinak má něco pohledávati, avšak důkaz o sporné výši škody 
neb interesse, kteréž mají býti nahrazeny, nebo pohledávky, 
nemůže býti proveden, nebo jen s nepoměrnými obtížemi« ; 
naproti tomu podle čl. 27. odst. 2 'rozhoduje obchodní soud 
volným uvážením - také o tom, z d a -I i způsobena škoda. 

3. Možno přisouditi i náhradu škody nehmotné, imma~ 
teriální? Kladné odpovědi svědčí analogia juris: vývojová ten· 
dence v oboru ochrany t. zv. živnostenského resp. vůbec du
ševního »vlastnictvi« (»propriété industrielle«, resp. vůbec 
»intellectuelle«). Srv. v našem právu § 27 odst. 3 . . zák. o ochr. 
známkách č. 19/1890, § 103 zák. pat. č. 30/1897, § 57 zák. 
o právu autorském č. 218/1926, a k tomu volnost uvážení 
o existenci i o výši škody, přiznaná soudci v čl. 27 odst. 2. 
obch. z. 

4. Právo firemní jest chráněno nejen ve' čl. 27 oh ch. zák., 
nýbrž také jinými předpisy; tak zejména v § 46 resp. 48 
živnost. řádu zápovědí bránící živnostníku osvojiti si bez
právně firmu jiného živnostníka nebo producenta k účelu zev
nějšího označení svéprovozovny nebo ' bytu, jakož i v cirku
láHch, veř. ohlášeních a cenících. ZkrácenÝ má nárok zdržo. 
vad, jejž uplatní u živnostenského úřadu: vědomé osvojení 
si firmy jest přestupkem, podle živn. řádu k žádosti zkráce. 
ného stihatelným. Kvalifikuje-li se porušení firmového práva 
jakožto čin podrobený pořádkovému trestu podle čl. 26 obch. 
z., nemají býti tresty podle živnost. řádu (131 lit. a, b, ' c) 
zvláště ukládány. ' O nároku na náhradu škody rozhodují sou· 
dové, uznávajíce volnou úvahou O ' existenci a výši škody. 

Firmě kupcově poskytnuta ochrana také v § 10 zákona 
o ochraně známek č. 19/1890, jenž ustanovuje: :l>Nikdo nesmí 
bez přivolení účastníka použíti jména, firmy, znaku nebo 
obchodního označení závodu jiného producenta nebo kupce 
k označení zboží nebo výrobků«. V § 24 vztahuje se 
pak trestní předpis ~u 23 (jenž stíhá přečin věQo~é~o ~v~-
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dění v obchod a prodeje zboží bezprávně známkou označe· 

ného resp. vědomého padělání známky za tím účelem) také 
na toho »kdo zboží neoprávněně označené jménem, firmou, 
znakem nebo obchodním označením závodu producenta nebo 
obchodníka, vědomě v obchod uvádí nebo prodává«, jakož 
i na toho, »kdo zmíněné značky' vědomě k tomu účelu zho· 
tovuje.« 

5. Dalšího doplnění dojde ochrana firmy, až se stane 
zákonem projednávaná v parlamentu vládní předloha zákona 
proti n e k a I é s o u těž i. V § II vlád. předlohy se v tom 
směm ustanovuje (pod marginální mbrikou »Zneužívání pod. 
nil,iových značek a zevnějších zařízení podniku«) takto: »Kdo 
užije jména, firmy nebo zvláštního označení podniku nebo 
závodu způsobem takovým, že může z toho vzejíti ve styku 
zákaznickém' záměna se jménem, firmou nebo zvláštním ozna· 
čením podniku nebo závodu, užív:aným po právu již jiným 
soutěžitelem, může býti žalován, aby se zdržel takového uží· 
vání. Rozsudkem' může býti k návrhu žalobce žalovanému 
uloženo, aby učinil v zákaznickém styku při svém jménu, fir. 
mě nebo zvláštním označením podniku nebo závodu změnu 
rozeznatelnost zabezpečující, jde·li pak o užívání firmy, jiné 
než osobní nebo zvláštního označení podniku nebo závodu, 
po případě také,· aby zvolil jinou firmu neb označení.« -
»Věděl-li jednající nebo musil·li věděti, že používání jniéna, 
firmy. •. je způsobilé přivoditi záměnu, může býti žalován 
i o náhradu škody.« V § 29 předlohy jest pak obsažen odpo. 
vídající tomu předpis trestnÍ. 

Ve sporu podle čl. 27 obch. 
zák. nelze z,abývati se záva
dami, jež jest povinen od
straniti rejstříkový soud. Fir
ma »Lázeňská a hotelová 
společnost«, jest přípustnou, 
třebas společnost neměla na· 
jaty podniky lázeňské, nýbrž 
pouze provozovala v l~zních 

hotely. Možnost záměny fir
my výše jmenované s firmou 
»Společnost lázeňského náj
mu ... « u osob věci nezna· 
lých a majetková újma způ
sobená soutěží nemůže žalo
bu podle čl. 27 odůvodniti. 
(N. S. 3134: 7. listopadu 
1923? Rv I 680;23.) 
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Titul čtvrtý. 

O o b c hod n í c h k n i h ách. 

čl. 28. Každý kupec jest povinen vésti 
knihy, z nichž úplně jsou patrnými jeho obchody a 
stav jeho jmění. 

Jest povinen uschovávati přijaté obchodní listy~ 
podržeti si opis (př~pis neb otisk) odeslaných listů 
obchodních a je zapisovati podle časového pořadí 
do knihy přepisů. 

A. »Každý kupec«: kupec plného práva (§ 7 uv. zák.). 
»Povinnost« vésti obchodní knihy jest různé povahy než na 
pře povinnost kupcova' v příčině zápisu do rejstříku. Sankce 
jest tu po většině jen nepřímá; při neplnění povinnosti osvěd
čuje se jednak ve ztrátě významného průvodního prostředku, 
jakým obchodní knihy, řádně vedené, pro kupce jsou, jednak 
v případě insolvence kupcovy v· tom, že, je-li závinilé neb 
úmyslné, má za následek trestní stíhání. Náležejí sem trestní 
ustanovení obsažená ve čl. X. uváděcího nařízení k řádu 

konkursnímu, vyrovnacímu a odpůrčímu z 10. prosince 1914 č. 

337 ř. z., pokud se jím dostává nové textace §u 486 trest. zá
kona resp. nového předpisu §u 436 a: V §u 436 (nadepsaném 
>Úpadek z nedbalosti«) se praví pod čís. 3. »Pachatel, který 
své obchodní knihy zfalšuje, odstraní nebo zničí, bude trestán 
tuhým vězením od tří měsíců do tří let.« - V §u 436 a uvádí 
se pak pod nadpisem »Vadné vedení knih dlužníkem«, jak 
následuje: »Dlužník několika věřitelů, který proti zákonnému 
závazku v předepsaném čase bilanci svého jmění neprovede, 
nebo knihy závodní vésti opomine, nebo je tak nepořádně 

vede, že neposkytují přehledu o stavu jmění, trestá se pro 
přečin vězením od jednoho do šesti měsíců, stane-li se ne
schopným platiti.« 

Upozorniti jest na to, že v §u 436 a se tu nemluví 
o »obchodních knihách« (úřední český překlad v říš. zákoníku 
jest v tom směru nepřesný), nýbrž o »Geschiiftsbiicher«; mezi 
tyto, jak be říci, lI;ávodní knihr, náležeJí ne~en obchodní knih}' 
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v užším smyslu, nýbrž i jiné, zákonem předepsané, zaplSy 
resp. »knihy«, jež nemají ráz »obchodních knih« v technickém 
smyslu 4. titulu první knihy obch. zák. (Viz též níže pozn. E.) 

B.Povinnost k vedení obchodních knih v širším smyslu 
zavírá v sobě: 1. povinnost uschovávati 'korespondenci vezpů. 
sobu vytčeném ve čl. 28. odst. 2. (nezachovává se doslovně: 
z odeslaných dopisů se uschovávají oklepy resp. opisy!); 2. po. 
vinnost soupisů a záznamů vyhovujících určitým podmínkám 
po stránce materiální i formální (čl. 28 odst: 1., 29-32); 
3. povinnost uschovávati spisy pod č. 1 a· 2 uvedené po deset 
let (čl. 33); 4. ,povinnost ediční (čl. 37); 5. povinnost komu. 
nikační (čl. 40). 

C. V obchodním zákoníku i v zákonech speciálních vy. 
skytují se pro četné poměrně případy zvláštní ještě předpisy 

v příčině povinnosti kupců vésti knihy obchodní, s bližším 
jejím určením po stránce ať subjektivní, ať objektivní. Sem 
náležejí zejména pro akciové společnosti čl. 209 č. 6, 217, 225 
odst. 2., 239, 246 obch. z. §§ 33, 49-51 akc. regulativu, § 10 
vládního nařízení č. 532/1920 Sb. o připuštění cizozem. akc. 
společností peněžních k provozování obchodu v' tuzemsku, 
vyhláška ministerstva financí č. '11/1921 Sb. (pro akciové ban
ky); pro bankéře § 1 zákona čís. 241/1924 Sb. o povinnostech 
bankéřů při úmluvě cenných' papírů, pro Národní hanku čsl. 
§ 131 zák. č. 347/1920 Sb.; dále pro pojišťovny §§ 31 a násl. 
»pojišťov. regulativu«, t. j. nařízení č. 31/1896 ř. z.; pro spo
lečnosti s ručením obmezeným §§ 22, 32, 58, 74 odst. 6, 93 
odst. 3, 112, zák. Č. 58/1906 ř. z.; pro živnosti vetešnické a 
zastavárenské v § 54 odst. 1. živnost. řádu s předpisy prová. 
děcími (viz »Živnost. řád«, sv. 10 Čsl. Kompasu, 2. vyd., str. 
1079, 1085 násl.); pro veřejná skladiště v §§ 17 a 20 zák. č. 
64/1889 ř. z., pro spořitelny § 9 ~ák. č. 302/1920 Sb. 

Nenáležejí přímo pod hledisko povinnosti k vedení ob. 
chodních knih ve smyslu čl. 28 a násl. deníky a závěrné listy 
úředních obchodních dohodců č. sensálů (čl. 73), ježto tito 
vůbec nemají vlastnost kupců (viz čl. 272 čís. 4); arci právě 
deník sensálův podléhá podle výslovného ustanovení čl. 72 
po fop~álJlí s~ránce předpisu čl. 32 a průvodnost jeho, jakož 

ČI. 28. 77 

i závěrných listů řídí se, jak ustanovuje čl. 77 obeh. zák. ve 
spojení s § 295 odst. 1 c. ř. S., v podstatě ~~sa~ami .. o pr~vod. 
nosti knih ohchodních. Výslovného rOZSlrem dosly zasady 
o obch. knihách také na knihy společenstev výdělkových a 
hospodářských v § 22 zák. č. 70/1873 ř. z. bez rozdílu, zda·li 
provozují ohchody čili nic. 

Ráz ohchodní knihy nemá při společnosti s r. obmeze· 
ným t. zv. podílová kniha podle § 26 zák. č. 58/1906, rovněž 
ne členský rejstřík vedený podle § 14 zák. O společenstvech, 

ani t. zv. akcióvá kniha společností komanditních na akcie 
a akciových (čl. 183 a 223). 

D. Předpis daný ve čl. 28. odst. 1 v první větě vyžaduje 
co do vytčené tam kvalifikace knih výkladu restriktivního: 
a) Požadavek, aby z knih byly »úplně patrnými« kupcovy 
»ohchody«, neplatí ahsolutně, ano nemohl by ani hýti do všech 
důsleďků prováděn. »Ohchody« jest tu rozumeti" »obchodní 
případy« (»Geschaftsvorfiille«; viz W i e I a n d H. R. I § 25), 
jimiž se uskutečňují majetkové přesuny v příčině j~ěn.í. ob· 
chodníkova. Majetkové přesuny naturálního rázu 'zapiSUJI se, 
uvedeny na peníze, jakožto položky peněžní; vůbec neuvádí, 
aneho se jen stručně naznačuje důvod (causa) majetko· 
vého přesunu. Obchody, které zakládají jen právo resp. zá· 
vazek v příčině budoucího přesunu majetku, se nezapisují; 
rovněž se nezapisují, individuálně r'.a pře krámské prodeje za 
hotové, nýbrž zjišťuje se celkově t. zv. denní tržba (t. zv. 
kontrolní, mechanické pokladny, po případě též blokový sy· 
stém, zjišťují arci také kvantity event. předměty jednotlivých 
prodejů). - b) Také úplné patrnosti o stavu jmění nebývá 
zhusta, a to s' plným vědomím kupce knihy vedoucího, docilo· 
váno. Vůdčí zásadou tu jest, aby stav jmění neobrazil se z ob· 
chodních knih,specielně pak z .bilance, příznivějším, než·li 
jest ve skutečnosti; odchylky ve směru opačném se pro bi· 
lanci připouštějí (viz níže poznámky ke čl. 31). 

Také ustanoveni 2. odstavce čl. 28 nezachovává se 

v praxi doslovně ( co do listů odeslaných se pokládá za do· 
statečný místó opisu i jen výtah podstatného obsahu; také 
nebývají zapisovány' do knihy, nýbrž zakládány). Ovšem do. 
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pouští znění zákona i výklad, že dlužno založiti »knihu ko. 
pijní«, jakožto chronologický seznam odeslaných listů, jichžto 
kopie podl'Žena. Hodnota průvodní se tu pak zakládá ve vě. 
rohodnosti a úplnosti zaručené chronologickým pořadem 8e-

znamu. 

E. Zákon neukládá kupci vedení určitých knih a zápisU. 
s výjimkou jen kopijní knihy (čl. 28 odst. 2), jakož i inven. 
táře a hilance (čl. 29); arci však má vedení knih hýti ta. 
kové, ahy vyhovovalo požadavku čl. 28 odst. 1. V tom směru 
vyvinuly se soustavy účetnichi jednoduchého a dvojitého č. 
podvojného. Bližší o těchto soustavách a ohvyklých při nich 
knihách srv. u We n i g a str. 120 a násl., zejména též o roz. 
dílech pojmů pohledávky a dluhu resp. věřitele a dlužníka, jed. 
nak v právu, jednak v účetnictví. - Dále jest odkázati co' do 
otázky o vztahu mezi účetnictvím a příslušnými předpisy ob. 
chodního zákona k výkladům K i z I i n k o v Ý m ve spise »Akc. 
spol. v konkursu« (Brno, 1924) str. 15 násl. 

čl. 29. Každý kupec má pn po.čátku své 
7.ivno.sti zevrubně seznamenati své po.zemky, své po.
hledávky a dluhy, výši .peněz v ho.to.vo.sti a jiné so.u
částky svého. jmění, při to.m udati ho.dno.tu každého. 
kusu svého. jmění a učiniti závěrku naznačující po.
měr jmění a dluhů; i příště každého. ro.ku má zho.
to.viti tako.vý inventář a tako.vo.u bilanci svého. jmění. 

l\:Iá-li kupec sklad zbo.ží, jeho.ž inventura hy 
se v každém roce Po.dle Po.vahy o.bcho.du nedala bez 
o.btíží pro.vésti, Po.stačí zříditi inventář skladu zbo.ží 
,·ždy za dvě léta. 

Pro. o.bcho.dní sPo.lečno.sti platí tatáž ustano.venÍ 
stran jmění spo.lečenského.. 

čl. 30. Inventář a bilance hud'tež od kupce 
Po.depsány. Je-li tu více o.so.bně ručících spo.lečník6.. 
po.depištež všichni. 

Inventář a bilance mo.žno. zapiso.vati do. zvláštní 
knihy k to.mu určené anebo. je Po.každé zvláště zři-

ČL 30, 3t. 79 

zo.vati. 'V to.mto. případě bud'tež sbírány a v so.uvi
slém Po.řadí uscho.vávány. 

čl. 31. Při zřizo.vání inventáře a bilance jest 
veškeré kusy majetko.vé a po.hledávky zanésti v ho.d
no.tě, ktero.u mají v do.bě zřízenÍ. 

Po.chybné po.hledávky jest zanésti Po.dle pravdě
po.do.bné ho.dno.ty, nedo.bytné však po.hledávky ode
psati. 

1. Kupci (viz pozn. I při čl. 28) ukládá se tu povinnost 
inventury a hilance jednak poč á teč n é čili zahajovací, jed. 
nak nás led n é čili provozovací. Počátečnými jsou tyto sou. 
pisy uložené kupci při počátku jeho živnosti, následnými jsou 
ony, jež má po zákonu zříditi každého roku; pouze při 

skladu zhoží stačí inventura vždy za dvě léta, půsohí·1i roční 
provádění její podle povahy ohchodu ohtíže; ar ci ostatní oh. 
jekty, mimo sklad zhoží, dlužno inventarisovati každoročně. 

2. Inventářem (popisníkem) jest soupis celého jmění 

kupcova, aktiv i passiv, a to při. kupci jednotlivci i jmění 
toho, jež nemá vztahu k provozování žiVnosti, jmění »neoh. 
chodního«, t. zv. »soukromého«, třehas praxe jest v tom směru 
uvolněna. Při každé položce ať aktivní ať passivní uvádí se 
její hodnota. - Při společnostech ohchodních se zapisuje 
jmění t. zv. společenské (srv. níže u čl. 91), jak ustanovuje 
čl. 29 odst. 3., tedy nikoli »soukromé« jmění společníků, 
které není účelům společenským právně věnováno; předpis 
ten má význam pro společnosti veřejné a komanditní, kdežto 
při akciové společnosti ohchodní přichází tu arci již podle 
povahy věci v úvahu jen. jmění akciové společnosti, tu však 
arci pak celé jmění. 

3. Bilancí (rozvahou) jest rozuměti sumární sestavení 
protikladem akrkr a passiv inventářem zjištěných, »představu
jící poměr stavu majetnosti a dluhů (přehytek neh úhytek, 
podhilanci)« (R a n d a § 12 A 5); jest konečný výsledek in. 
ventury; ... závěrkou, v níž naznačen je poměr jmění (aktiv
. ního) a dluhů« (Wen i g, 122). Slova »hilance« užívá se ai-ci 
také v šiJ"šÍm smyslu, zavírajícím v sohě článkovaný přehled 
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jměnít tedy inventář (srv. P a z o u rek, Bilance akc~ spol., 
str. 5, Kizlink l. c. str. 18). 

4. Povinnost podepsati inventář i' bilanci uložena jest 
ve čl. 30 kupci jako osobní; zastoupení ani prokuristou se 
nedopouští (We ni g, 125); zračí se v tom osobní ručení za 
pravdivost '(R a n d a, 135). Že se _ při veřejné a komanditní 
společnosti žádá podpisu všech osobně ručících společníků, 

souvisí s ustanovením čl. 91 odst. 2 (viz pozn~ u tohoto člán· 
ku). - Přípustnost zvláštního zřízení inventáře a bilance 
(bez zápisu do souhrnné knihy) odůvodněna v protokolech 
účelem usnadniti zasílání společníkům na různých místech 
bydlícím. 

5. Jak vyplývá z -čl. 29 odst. 1. a čl. 31 odst. 1., jest za· 
psati do aktiv nejen majetkové kusy hmotné, nýbrž i pohle. 
dávky; náleží sem však i veškerá jiná práva dopouštějící peněž. 
ného hodnocení, tak zejména i práva na statcích nehmotných 
majetkového rázu. Arci závod sám nebude lze zanésti, ačkoli 

jest jako celek statkem nehmotným, jsa jako takový i před

mětem soukromého práva 'závodového (viz výše pozn. 2 u čl. 

22); také jiné poměrové státky, jako »zák.aznictvo« a obchodní 
tajemství, nenáleží do inventáře, pokud se vymykaJí konkret
nímu ocenění. (Sporno; W e ni g dopouští jejich zápis aspoĎ 
tehdy, když byl učiněn k jich získání nějaký náklad, dodá. 
vaje, že jinak vzniká nebezpečí dvojnásobného ocenění.) 

6. Z účelu obchodních k~ih (čl. 28. odst. 1),ze čl. 29 odst. 
1., ukládajícího údaj hodnoty majetkových kusů v inventáři 

a ze čl. 31 odst. 1., týkajícího se rovněž ocenění inventárních 
objektů, vyplývá, že obch. zákoník vychází z požadavku ma· 
teriální správnosti bilance kupcovy (K i z li n k, 28). Arci 
bývá čl. 31. od mnohých pokládán jen za instrukci, bránící 
přecenění zapsaných objektů, dopouštějící však i vědomé sní· 

žení nebo odpis hodnot (srv. S t a u b· P i s k o ke čl. 31.). 

Ve čl. 31. odst. 1. dlužno »dobu zřízení« vykládati ja· 
kožto dobu, pro kterou se zřízení inventáře a bilance děje; 

tak výslovně § 23 č. 1. zák. o spol. -s f. O. Č. 58/1906, pokud 
jde o předměty bursovního a tržního obchodu. 

ČI. 32, 33. 81 

čl.' 32. Při vedení obchodních knih a při ostat
uích potřehných záznamech užívejž kupec žívé řeči 
a písma řeči takové. 

Knihy hud'tež ~ázány a každá z nich list po li
stu v pořadí očíslována. 

Na místech, která po pravidlu jest popsati, ne
smí hýti zůstavovány prázdné mezery. Původní ohsah 
zápisu nesmí hýti činěn nečitelným ani přeškrtáním 
ani, jiným způsohem, nic nesmí hýti vyškraháváno, 
aniž smějí hýti prováděny změny, pro jichžto povahu 
hy hylo nejisto, zda-li hyly učiněny při původním ' 
z.ápisu neho teprve později. 

Předpis odst. 1 jest namířen zejména proti používání ja
zyka nebo písma hebrejského ve' knihách obchodních, jež 
bylo v době vydání obchodního zákona leckde Te zvyku. 
K odst. 3. jest poznamenati, že _ opravy zápisů nejsou zapo. 
věděny, nesmějí však býti, prováděny způsobem zákonu se 
příčícím. Omyly v položkách hývají opravovány místo škrtnu
tÍÍn také zápisem opačných položek j~ vyvažujících (fingo. 
vaným stornem. Viz W e ni g str. 121 pozn. 12) ~ Nutná škrt
nutí dějí 'se raději červeně, aby původní text zůstal· zřetel. 
ným. Sankce na zachování předpisu čl. 32 jest jen všeobecná, 
výše při čl. 28 pod A zmíněná. 

Úřední t. zv. parafování, t. j. potvrzení o počtu listů ob
chodní knihy není zákonem uloženo (R a n d a, 137). Jinak 
při obchodním dohodci podle čl. 71, odst. 2 obch. zák. 

čl. 33. Kupci jsou povinni uschovávati ohchod
ní knihy své po deset let, počítajíc ode dne posled
ního zápisu v nich provedeného. 

Totéž platí o přijatých listech ohchodních, ja
kož i o inventářích a o hilancích. 

Lhůtu 'desíti let jest počítati při inventáři a bilanci pa. 
lrně ode dne, pro který byly zřízeny, při dopisech ode dne, 
kdy došly. - Povinnost uschování trvá i po zrušení podniku, 
přetrvává tedy vlastnost kupce; pro obchodní společnosti má 

Obch. lák. 6 
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zákon výslovná ustanovení ve čl. 145, 172, 246, § 93 zák. o spol. 
s r. o. Č. 58/1906. Srv. též § 486 č. 3. trest. zák. výše u čl. 28 
pod lit. A citovaný. 

čl. 34. Řádně vedené obchodní knihy Clnl 'v ro
zepřích o věcech obchodních mezi kupci zpravidla 
důkaz neúplný, jejž lze doplniti pří~ahou neh jiný
mi prostředky průvodními. 

Avšak jest na soudc~, aby, uvažuje veškeré okol
nosti podle svého uznání, rozhodl, zda-li jest přiklá
dati obsahu knih větší nebo menší míru průvodnosti, 
zda-li ve případě, kde knihy sporných stran navzá
jenl nesouhlasí, jest tento průvod úplně pominouti 
neb zda-li sluší knihám jedné strany přičísti větší 
věrohodnost. 

Zda-li a pokrtd mají obchodní knihy průvodní 
moc proti nekupcům, jest posuzovati podle zákonů 
zemských. 

1 .Průvodní moc čl. 34 byla v době od vydání obch. zá
koníka, až do justiční reformy významným průlomem v zákon· 
nou průvodní soust,avu starého (Josefinského) řádu. Vůči 

vládnoucí nyní zásadě volného uv.ažování důkazů (§ 272 c. ř. 

s.) pozbyl předpis čl. 34. svého účelu a mohlo přijíti v úvahu 
jeho zrušení. Přes to však zachován výsl~vně v platnosti s ji
stou obměnou. Ustanovujeť se v § 295 c. ř. s. takto: 

C> »Podmínky, doba a míra průvodnosti obchodních 
knih, deníků a závěrečných listů' obchodních dohodců buďte 
posuzovány podle, platných zákonů. Doplnění důkazů snad 
potřebné může se státi toliko průvodními prostředky podle 
tohoto zákona přípustnými. 

C) Obchodním knihám, které jsou vedeny mimo území, 
v němž zákon tento platí, podle předpisů platných v místě, 
kde knihy jsou vedeny, přísluší průvodnost nikoli větší mě
rou a delší dobou, nežli na onom místě propůjčeno jest ob
chodním knihám vedeným v území, kde zákon tento platí. 

C) Pokud kniha, o provozování hospodářství, živnosti 
neb jiného obchodního podniku vedená, činí vzhledem ke 
svému obsahu a k jednáním a obchodům, na nichž se zápisy 
zakládají. důkaz, má soud posouditi podle § 272.« 

~, 

Vzhledem k 1. odst. § 295 c. ř. s. hude vhodným dů
kazem k »doplnění« důkazu obchodními knihami zejména pn
sežné slyšení stran jako svědků (§ 377 násl. c. ř. 5.); přísaha 

sama nepřichází již v úvahu jako průvodní prostředek; ,ve 
čl. 34 odst. 1. byla míněna nikoli přísaha o správném vedení 
knih (Bucheid), nýbrž o skutkové okolnosti (Ra n d a, 138 
násl.). 

Názory o přítomném významu ~l. 34 se rozcházejí; 
Ran d a 138 spatřuje v něm obmezení principu volné úvahy 
(§ 272); podle T i I s che (Einfluss der Zivilprozessgesetze 
auf d. mater. Recht) (2 v. 1901), str. 213 (s nímž souhlasí 
We n i g str. 128) dlužno »neúplný« důkaz čl. 34 rozuměti 

ve smyslu přirozeném, nikoli ve dřívějším technickém a vy
kládati čl. 34 jako poukaz daný soudci, aby řádn~ vedené 
obchodní knihy zpravidla ani neignoroval, ani se s nimi ne
spokojoval. - Také Hor a, Čsl. civ. právo procesní II. str. 
329, pokládá přes zdánlivé obmezení zásady volného uvažc' 
vání článkem 34 vyslovené zásadu tu i v příčině průvodnosti 
obch. knih za zachovánu. 

2. Průvodnost čl. 34. pnznána obch. knihám pro rozepře 
o věcech obchodních »mezi kupci«. Vzhledem k § 7 uvád. 
zákona (textovaného zákonem čís. 260/1921) vzchází otázka, 
zda-li jest tu předpokládati vlastnost plnokupce při obou 
stranách, jak při probantovi, tak i při probátovi. § 19 uvád. 
zákona (slova »také proti nekupcům«) svědčí tomu,že stačí, 
je·li plnokupcem ten, kdo knihy vede; pro bát může býti také 
kupcem neúplného' práv.a, aniž se čehos mění na průvodnosti 
knih. (Na poměr mezi plnokupci obmezují použití čl. 34 Randa 
a Wenig.) Jenom je-li probát nekupcem, jest průvodnost knih 
obchodních časově obmezena, působí totiž podle § 19 uvád. 
zák. jen po dobu jednoho roku a šesti měsíců od vzniku po. 
hledávky, která v knize zůstala zjevnou jako ne zapravená. -
Také toto časové obmez~nízůstalo, jak tomu svědčí § 295 odst. 
1. c. ř. s., zachováno, ačkoli jest v přímém odporu se zásadou 
volného uvažování důkazů; neboť nelze připustiti, aby soudce, 
jenž se z knih řádně vedených přes'Yědčil o pravdivosti jistého 

6'" 
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fakta, byl nucen, přesvědče se o tom, že lhůta 18 měsíců uply· 
nula, pokládati fakt onen za neprokázaný. 

3. V § 20 uvád. zák. vztažena jest prnvodnost čl. 34 i na 
případy, kde vede knihy kupec neúplného práva podle poža. 
davků čl. 32 a takovým způsobem, že z nich lze úplně se· 
znati stav 'jeho obchodů, jen že přísluší jim průvodnost' ta 
proti každému jen na dobu jednoho roku a šesti měsíců, kte· 
rouž lhůtu jest patrně počítati stejně jako podle § 19. 

4. Pro nastoupení a prováděcí důkazu obchodními kni· 
hami platí §§ 297 a násl. c. ř. s., pokud tu není norem zvlášt· 
ních (srv .. čl. 37-39 obch. z.). Kupec si může učiniti výpis 
č. výtah z obchodních knih a dáti srovnalost jeho s originá
lem soudně nebo notliřsky ověřiti, dále může žádati u soudu 
podle § 120 jur. normy příslušného o stvrzení, že obchodní 
jeho knihy jsou řádně vedeny; jest to t. zv. certifikace ob· 
chodních knih (srv. níže pozn. 2 u čl. 39). Předložení vý. 

pisu a certifikace však nesprošťují povinnosti předložiti ori
ginál obchodní knihy, když soud tak k návrhu druhé strany 
nebo z povinnosti úřadu nařídí (§ 299 c. ř. s.). Toto před· 
ložení obch. knihy k nahlédnutí (k re kognici) dlužno přesně 
lišiti od edice obchodní knihy podle čl. 37. a také od sdě
lení (komunikace) podle čl. 40. (Viz o tom vůbec Ran d a 

142 násl., W e ni g 130 násl.) 

5. Podle § 22 zákona o společenstvech přísluší knihám 
společenstva vedeným podle předpisu obch. zákona pro prů' 
kaz pohledávek z jednání společenstvu dovolených prů
vodnost obchodním knihám článkem 34 obch. zák. resp. v 
§§ 19-22 uvád. zákona přiznaná. O cit. zde §§ 21 a 22 uvád. 
zák. viz poznámky při těchto paragrafech. - K tomu srv. 

Ran d a J. str. 86 pozn. 16l. 

6. Knihy a záznamy Národní banky Československé mají 
průkazní způsobilost veřejných listin (§ ~4 zák. č. 347/20 ; 
k tomu zák. č. 102/1925). - Podle § 64 stanov požívá Hypo· 
teční bank a česká ( dříve Hypot. banka král. Českého) na 
základě cÍs. rozhodnutí ze dne 4. srpna 1864 mimo jiné také 
té výhody, že hlavní knihy banky a tedy také výpisy z nich 

ČI. '35. - 37. 85 

činí vždy úplný důkaz, mnoho-li má banka pohledávati. (Srv. 
čl. V uvád. zákona k jurisd. normě.) 

čl. 34. poskytuje soudu při 
posuzování průvodnosti obch. 
~nih tolik u v á žen í, že v 
čele článku toho uvedené pra
vidlo, podle kterého obch. kni· 
hy tvoří pouze neúplný důkaz, 
má jen význam teoretického o· 
mezení volného uvažování dů
kazového. Civ. řád soudní, 
osvojiv si právě v §u 295 teo
retickon zásadu, že důkaz obch. 
knihami jest důkazem listin· 
ným, ukázal sice, že ve příČi. 

'ně, průvodnosti tohoto důkazu 
musí býti užito také jeho 
předpisů o důkazu listinném, 
ale na konec sluší uznati, že 
lani čl. 34 není průlomem do 
)Zásady §u 272 c. ř. s., nýbrž 
ze se oba předpisy vlastně je
'nom doplňují, při čemž před
pis Jl. 34 má jedině význam 
důležité směrnice pro volné u
vážení soudcovské. (N. S. 
$824: 6. května 1924, Rv J 
$39/24.) 

čl. 35. K obchodním knihám, při jejichž vedení 
se přihodily nepravidelnosti, možno hleděti jako 
k průvodním prostředkům jen, pokud se to podle 
způsobu a významu nepravidelností, jakož i podle 
stavu věcí jeví býti příhodným. ' 

Cl. 36. Zápisy do obchodních knih mohou se 
díti obchodními pomocníky, aniž to jest na újmu 
jejich průvodnosti. 

Ke čl. 35 jest srovnati souhlasný v podstatě § 296 c. ř. s.: 
»Zda a ve které míře přeškrtnutí, vyškrabání a jiná vymazání, 
vepsání, nebo jinaké vnější v,ady některé listiny zmenšují její 
průvodnost nebo ji docela ruší, posouditi má soud podle § 272.« 
- Ustanovením čl. 36. zůstává arci nedotčen předpis čl. 30 
o podpisu inventáře a bilance kupcem; tu jde ~ osobní po
vinnost kupcovu. Viz výše pozn. 4 ke čl. 29-31. 

čl. 37. Za sporu může soudce naříditi k návrhu 
.jedné stranr, aby odpůrcovy knihy obchodní byly 
předloženy. Nestane-li se předložení, považuje se na 
újmu zdráhajícího se za prokázáno to, co bylo 
.i ako obsah knih tvrzeno. 

1. Srv. čl. VII uvád. zák. k c. ř. s.: Dotčeny nejsou předpisy 
občanského práva: ... 4. jimiž se stanoví předložení obchodních 
knih a právní následky, když by knihy ty nebyly předloženr. 
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Zachována tudíž tato t. zv. edice obchodních knih vůči 

»předložení listiny odpůrcem« podle civ. soud. řádu. Hlavní 
rozdíl jest tu v sankci druhé věty čl. 37. vůči § 307 odst. 2. 
c. ř. s. Kdežto podle soudního řádu jest zůstaveno soudci, aby 
pečlivým uvážením všech okolností usoudil, jaký vliv to má na 
posouzení případnosti, když odpůrce nedostojí edičnímu pří· 

kazu stran listiny, jejíž držbu přiustil, nebo když o listině, jejíž 
držbu upírá, odepře vyslechnutí nebo přísežnou výpověď, nebo 
když z jeho výpovědi jde na jevo, že listina byla úmyslně. od~ 
straněna nebo nezpůsobilou učiněna, zda-li zejména v těchto pří
padech udání dokazovatelova o obsahu listiny mají býti poklá
dána za dokázaná, záleží sankce čl. 37 obch. zák. v tom, že tvr· 
zený obsah odpůrcovy knihy platí za prokázaný; jde tu o vý
jimku ze zásady volného uvažování důkazů výslovně v plat
nosti zachovanou. Sankce tato platí »na újmu zdráhajícího se« 
(zum Nachteil des Weigerndťm); i posoudí soud volným uvá· 
žením, zda·li jest zde skutková podstata »zdráhání se«. resp. 
zda-li důvody omluvné odpůrcem uváděné stačí. 

K vydání rozkazu, aby byly 
podle čl. 37 předloženy knihy 
obchodní,. není třeba, by se 
kupec, jemuž předložení naří· 
zeno býti má, sám odvolal na 
své knihy na důkaz svého ná
roku, nebo své námitky, ný
brž příkaz ten může býti vy
dán k návrhu druhé strany i 
tenkráte, když tato zamýšlí 
vyvrátiti nárok proti ní čině· 
ný nebo námitku jí učiněnou 
tvrzením . určitého obsahu 
knih odpůrcových (16. čer· 

venec 1872, č. 7236. R e p. 
n á 1. č. 3. - Právník XII., 
str. 428.) 

Soudce n e m ů ž e návrh na 
předložení obch. knih podle 
volného uvážení zamítnouti, 
kdyby mu dle předpisů civ. 
řádu musil vyhověti, nýbrž 
m ů ž e takovému návrhu vy
hověti i tehdy, kdyby návrh 
tento jinak podle § 305 c. ř. s. 
bylo zamítnouti. (N. S. 3490; 
12. únor 1924, R II 333/23.) 

2. Ediční povinnost čl. 37 koresponduje s privilegovanou 
průvodností obch. knih podle čl. 34; »jest toliko rubem práva 
vedení knih« (R a n d a 148), i dlužno ji obmeziti na poměr 
plnokupců ke kupcům; vůči nekupcům bude však v důsledku 
§ 19 uv. zák. (ve spojení s § 295 c. ř. s.) obmezena na lhůtu 
18 měsíců ve smyslu toho předpisu; po uplynutí lhůty té po· 
užíti bude již jen všeob. norem c. ř. 8. o edici listin (tedy pak 
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jen sankce podle § . 307 c. ř. s.). - Postihuje ediční povinnost 
čl. 37 také kupce neúplného práva, vede-li fakticky obchodní 
knihy? Otázka jest sporna; Ran d a na uv. m. přisvědčuje, 

s ním souhlasí W e ni g; avšak jest uvážiti, že by to značilo 

nevýhodu pro kupce neúplného práva, jenž knihy vede, vůči 
tomu, který jich nevede; mimo to jest uvážiti, že sankce čl. 37 
jest nyní v rozporu se základní zásadou volného uvažování dů. 
kazů; to, co bylo za starého procesu pokrokovou výjimkou, 
stalo se po justiční reformě, jsouc' zachováU:o, anachronismem. 
Vyplývá z toho odůvodněnost výkladu restriktivního a potřeba 
vyloučiti čl. 37 z použití širšího než jest naprosto nutným; 
i podrobíme kupce neúplného práva jen ediční povinnosti 
obecné podle civ. řádu soudního. 

čl. 3B.Předloží-li se ve sporu obchodní knihy, 
lmdiž do nich, pokud se týkají sporné věci, přibe
rOllC k tomu strany, nahlédnuto a budiž z nich, 
hodí-li se to, učiněn výtah. Ostatní obsah knih budiž 
učiněn soudci potud přístupným, pokud je ~oho tře
ba, aby se vyšetřilo řádné jejich vedení. 

Víz čl. VII č. 3. uvád. zák. k c. ř. s~ citovaný výše u čl. 

37. - Jde tu o předpis zvláštní vůči obecné normě § 299 c. ř. 

s. - Odpůrce nahlédá do knih, jen pokud se týkají sporné 
věci; do ostatního obsahu vůbec ne; a ani . soudci není ostatní 
obsah proti vůli producenta přístupným, leč v nutných mezích 
účelu vyšetřiti řádné vedení knih. Těmito předpisy zabezpe· 
čuje se kupci uchování jeho obchodních tajemství v příčině 

jeho zákaznických vztahů. čl. 38 jest předpisem speciálním 
vůči všeobecnému ustanovení § 298 odst. 1 a 2 civ. ř. soud. 

čl. 39. Nalézají-li se obchodní knihy, jež jest 
předložiti, na místě, které nenáleží do obvodu pro
eesního soudce, musí tento dožádati soud místa, kde 
jsou obchodní knihy, aby opatřil sobě předložení 
knih zachovávaje ustanovení předcházejícího člán-
ku, a ahy zaslal ověřený výtah spolu s protokolem 
o tomto jednání sepsaným. 
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1. Srv. § 300 odst. 1 civ. ř. soud., jenž v příčině důkazu 
listinami vůbec ustanovuje: 

»Když prvopis .listiny nemůže při ústním jednání býti 
předložen pro značné překážky, neb je·li předložení na uvá· 
ženou pro důležitost listiny a pro obavu její ztráty nebo jejího 
poškození, může .soud k návrhu neb z úřední moci naříditi, 
aby listina předložena byla soudci z příkazu činnému nebo do· 
žádanému.« 

čl. 39 ukládá naproti tomu procesnímu soudci obligatorně 
dožádání soudu místa, kde obchodní knihy jsou. 

2. Kupec knihy vedoucí může si opatřiti u soudu svého 
místa potvrzení o tom, že knihy obchodní jsou vedeny podle 
zákona pořádně (t. zv. certifikace; viz výše p. 4 u čl. 34; 
Ran d a I str. 142). O příslušnosti soudnf platí tu § 120 jur. 
normy: 

»Vedou·li se obchodní knihy na některém místě, v němž 
má soud obchodní nebo kr:ajský neb soud zemský své ' sídlo, 
jest příslušný tento sborový soud vydávati potvrzení o tom, 
že knihy obchodní jsou podle zákona vedeny pořádně; jinak 
však okresní soud, v jehož obvodě obchodní knihy se vedou.« 

čl. 40. Soud může v záležitostech, jež se týkají 
dědictví nebo. společenství statků, jakož i v ~áleži
tostech rozdělení společností a v konkursu, pokud 
jde o knihy obecného dlužníka, naříditi sdělení oh
chodních knih k úplnému seznání celého jejich 
obsahu. 

Komunikační čili sdělovací povinnost (srv. výše pozn. B 
II čl. 28.). Také tu jest sporno, zda·li vztahuje se na obchodní 
knihy v širším neb užším smyslu. Soudní příkaz může arci 
míti též užší rozsah,· konkretním účelem podmíněný; tendence 
pronikající ve čl. 38, 76, dále na pře v civ. řádu soud. §§ 298, 
305, 321 svědčí tomu, že i tuto má býti, jak toho okolnosti 
a účel komunikace dopouštějí, šetřeno obchodních tajemství; 
zejména arci v poměru k protistraně resp. vůbec k ostatním 
účastníkům. Následky neuposlechnutí příkazu budou různé po· 
dle toho, jde·li o řízení nesporné (srv. § 19 cís. pat. č. 208/1854 
ř. z.) nebo sporné; tuto bude míti místo § 307 odst. 1 (Randa 

149, Wenig 134). 

Čl. 40. 89 

Ustanovení čl. 40 platí ve 
všech případech, kde jde o 
vypořádánL. mezi společníky, 
iejména též o vypořádání me· 
.i vystoupivším společníkem a 
~polečností. (N. S. 1501: 15. 
únor 1922, R II 4S /22.) 

Při projednáni pozůstrtlosti 
po společníku veřejné obchod
Jí společnosti. jest společnost 
povinna předložiti zevrubný 
výpočet zůstavitelov.a podílu 
na jmění společnosti ke dni 
úmrtí a, jsou-li k pozůstalosti 
povolárp nezletilí d~dici, před
ložiti přesnou likvidační bilan
ci o skutečném majetku spo· 

lečnosti. (N. S. 3710, 15. du~ 
ben 1924, R I 238/24.)' 

Podle . čl. 40 obch. z. má 
přezkoumávání obchodních 
knih v celém jejich obsahu 
místo jen v určitých ve člán
ku tom uvedených případech. 
Vzhledem k tomu nelze při
pustiti provádění důkazu způ
sobem od žalobkyně navcho
v:aným, aby kniha příjmů ža
lované strany ponechána byla 
po přiměřenou dobu určitému 
svědku k nahlédnutí, aby mohl 
vyhledati zápisy o vyplacených 
provisích. (N. S. 5013: 5. kvě
ten 1925, Rv I 436/25.) 

Titul pátý. 

O pro ku r i st e ch a oh c h o dní ch 
zmocněncích. 

Ú vod n í slovo. 

Z á s :ad n í hle d i s k o pro nor m yo h ch o dní h o 
z á k o n a o pln é in o c i o b c hod n í jest toto: 

Podkladem normálním, jak lze říci, logickým pro účinky 
přímého zastoupení, totiž podkladem založeným již v zásadách 
všeobecných, jest - při právních jednáních provedených d~bro
volným zástupcem - z moc n ě n í jemu od zastoupeného udě
lené. Nejčastěji uděluje se zmocnění· to smlouvou příkazní (pří
kazem zmocňovacím)/) může však státi se také smlouvou jinou, 
~eho k ní se připojovati, tak zejména smlouvou služební, 
epolečenskou, sui generis. 

Při tom není ke vzniku účinků přímého zastoupení při 

1) Se zřetelem k tomu bývá t. zv. »vnitřní« poměr mezi 
zmocnitelem a zmocněncem často bez bližšího rozeznávání na
zýván »příkazem«. Srv. na pře Ran d a I str. 153 (§ 13 pozn. 
62). Zmocnění bývá zhusta označováno též jako »plná moc« 
(srv •. na př. T il S ch, Obč. pro čís. 220),kteréhožto názvu UŽÍ

váme tuto ve smyslu užším. (Viz nížekpozn. 2.) 
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sjednávání smluv potřebí, aby protistrana znala tento vnitřní, 
»kausální« poměr zmocňovací, nýbrž dostačí, že poměr ten tu 
jest a že zástupce způsobem protistraně· zjevným a ia jejího 
aspoň konkludentního souhlasu smlouvu jako takový, t. j. v ci· 
ZÍm jménu uzavírá, stačí tedy, byl.li smluvní zřetel zástupce 
i osoby třetí obrácen k zastoupenému jako straně smluvní. Jest 
na jevě, že osoby, které mají vcházeti v právní styk se zá· 
stupcem jako takovým, mají zájem a začasté snahu authenticky 
poučiti se o tom, zda·li resp. pokud zástupce jest vskutku od 
zastoupeného zmocněn. Tomu vyhovuje zastoupený zpravidla 
tím, že učiní třetím osobám prohlášení o uděleném zmocnění 
resp. že opatří svého zmocněnce prostředkem vykázati se třetím 
osobám o svém zmocnění; prostředkem takovým bývá zejména 
listina. A takovýto projev, o sobě ať písemný ať jinaký, zove 
se pln o u m o cí.2

) Jest. to projev rázu jednostranného, učiněný 
od zastoupeného k osobám třetím, ať určitým, ať neurčitým 

(veřejně). Po většině bývá činěn písemně a odevzdáván začasté 
zmocněnci, aby mu byl vůči těm, s nimiž chce jako zástupce 
jednati, průkazem o zmocnění jemu uděleném, čili t. zv. I e· 

g i t i m a c í. 
Pokud plná moc v tomto smyslu jen deklaruje zmocnění 

čili »příkaz« tu js~ucí, není o sobě podmínkou pro dostavení se 
účinků zastoupení přímého; tyto nastávají, jestliže zástupce 
jedná v mezích svého zmocnění, nezávisle na ní, prostě důsled· 
kem vnitřního, »příkazního« poměru mezi zastoupeným a zá· 
stupcem ve jménu jeh,o jednajícím. 

Jinak jest tomu, když resp. pokud nedostává se zmoc· 

2) V širším smyslu užívá se názvu »plná moc« také pro 
zmocnění, a to ať dobrovolné, ať zákonné, ať úřední. Občan· 
ský zákoník míní názvem tím v § 1005 písemný projev zastou· 
peného zástupci odevzdaný. - Plnou moc posuzovati jest co do 
jejích účinků stejně, nechť jest zároveň také zmocňovacím pro· 
jevem (příkazním) vůči zmocněnci, či má ráz samostatného pro· 
jevu k osobě třetí učiněného, a to bez rozdílu, zda formulována 
jest j.ako přítomná disposice (»zmocňuji«) či jen jako sdě· 
lení (»zmocnil jsem«). V doktrině někteří v tom směru roze· 
znávají. -'- O funkci plnomocenské listiny, a zejména jejím vý· 
znamu jakožto legitimace viz: W e n i g, Náhradnictví v právu 
směn. (1916) str. 95 a násl. 

Čl. 41 násl. 91 

ně ní ě. příkazu v poměru mezi zastoupeným a. zástupcem. Tu 
nabývá plná moc samostatného významu pro dostavení se účinků 
zástupČích. Tyto nastávají totiž z jednání zástupcova, v ob· 
jem plné moci spadajícího, i přes nedostatek nebo užší objem 
zmocnění,arci však jen ve prospěch poctivého a normálně dba· 
lého »třetího« kontrahenta v plnou' moc důvěřujícího. Tato 
má zde pak k ochraně poctivosti a víry, supplujíc ·nedostáv~jící 
ee zmocnění, význam konstitutivní; stávát se - tak jak jím 
jest za normálních poměrů příkaz zmocňovací - samostatným 
podkladem přímého zastoupení, arci Vůči všeobecným zásadám 
podkladem alogickým vedle zmocňovacího příkazu jako logi. 
ckého podkladu pro účinky dobrovolného zastoupení přímého") 

Význam zvláště praktický přísluší zde případům, kde jde 
o plnou moc nepřínio projevenou, konkludentní; k této dostačí 
totiž - z hlediska zásad ovládajících naše právo co do pod. 
mínek projevu vůle soukromé v záplatném styku majetkovém 
právně relevantního - skutková podstata od zastoupeného nebo 
za jeho účasti pořízená, která dovoluje poctivé a normálně dbalé 
třetí osobě, se zástupcem jako takovým kontrahující, učiniti si 
závěrek, že zastoupený v tom kterém směru resp. objemu zá· 
stupce zmocnil. Z tohoto hlediska možno zejména i pouhé pas· 
sivní zachování se zastoupeného vůči známé resp. znatelné jemu 
podstatě skutkové vykládati jakožto konkludentní zmocnění, 

pokud poctivý a normálně dbalý tertius v něm smí spatřovati 
konkludentní projev vůle zmocňovací.4 ) 

I) Arg. §§ 1017, 1026 obč. zák. ve spojení s tendencí §§ 
1027 až 1033, dále s normami o ochraně důvěry v objektivní 
obsah projevů vůle soukromé v záplatném styku učiněných, ze· 
jména s normami § § 871 násl. obč. zák. o vlivu omylu při smlou· 
vácho - Toto stanovisko občanského zákoníku jest původu při. 
ú.zeněprávního. Případy sem náležející jsou v jisté míře pa· 
rallelou k § 367 resp.· 456 a ostatním normám chránícím dů' 
věru kontrahenta poctivého a normálně dbalého. ' 

') Zejména bude lze spatřovati konkludentní takový 
pIojev v tom, že zastoupený opětovně přijal bez výhrady dll' 
sledky z jednání nezmocněného zástupce za takových podmínek, 
že třetí pozorovatel nabýti musil dojmu o uděleném zmocnění. 
Naproti tomu výslovné schválení zastoupeného, třebas i opě· 
tovně udělené, nedovoluje téhož úsudku, ježto právě tím doku· 
mentuje se potřeba schv:alovacích projevů a tudíž nedostatek 
plné moci. 
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I bude v případech takových, jsou.li na sporu, úkolem 
soudce, aby snažil se bedlivým vypátráním konkretní skutkové 
podstaty zaujmouti ve své představě stanovisko osoby třetí n 
odpověděl si k otázce, zda·li »směla« konkludovati z této 
skutkové situace na existenci zmocněnÍ. Přisvědčí·!i k tomu· a 
nabude·li ještě přesvědčení o tom, že skutková podstata závěr 
tento odůvodňující jest pořízena zastoupeným resp. za jeho úČa. 
sti,6) jest tím prokázána »plná moc« zastoupeného konkludentní, 
č. »mlčky udělená«, třebas tento neměl úmyslu nesoucího St' 

ke zmocnění vůbec anebo udělil sice zmocnění, avšak nikoli 
v objemu, o který tuto jde. 
. Nesnadnost závěru o takovémto »mlčky uděleném« zmoc· 
nění, stupňující se zejména v rychlém styku obchodního ži. 
vota, jest zákonodárci pohnutkou, že sám dopouští ve prospěch 
poctivých třetích učiniti z určitých skutkových p~aemissí závěr 
na zmocnění jistého objemu, že totiž stanoví, jak se zhusta 
říká, případy »mlčky uděleného« čili »praesumtivního« zmoc· 
nění resp. plné moci. V podstate nejde tu ani o fikci ani o prae· 
sumci zmocnění nebo plné moci, nýbrž prostě o právní ochranu 
třetích osob, v jejichž prospěch, a v mezích jich poctivosti a 
víry; dopouští zákonodárce na úkor zastoupeného účinky pří

mého zastoupení i ze zastupovacích jednání zástupců n e· 
z moc n ě n Ý c h 6

), a to důsledkem toho, že jde o skutkovou 
podstatu určitého v zákoně vytčeného rázu pořízenou zastou· 
peným anebo za jeho účasti. 

Pod zásadní toto hledisko náležejí jednak předpisy ob· 
čanského zákona §§ 1027 násl., jednak normy zákona o zmoc
nění obchodním. 

5). Tato provenience !!kutkové podstaty jest prave momen~ 
lt::m, jenž ospravedlňuje úsudek o nepřímém »projevu< (plné 
moci) zastoupeného. Musí tu býti tudíž příčinná souvislost 
·podstatyté s volním aktem zastoupeného, a to příčinnost ad
aequatní, nikoli jen zcela podřízená. Bude to úsudek vyžadující 
začasté se strany soudcovy podrobného prozkumu skutkové pod· 
staty a nejbedlivější úvahy, podobně na př. jak tomu jest při 
posouzení viny při nároku na náhradu škody.· 

0) I nedopouští se vyvrácení »praesumpce« proti důkazem 
zastoupeného, že zástupce zmocněn nebyl; zastoupený mohl 
by se brániti jen důkazem, buď že skutková podstata zakl4-

CI. 41. 93 

Cl. 41. Kdo má přikázáno od vlastníka obchod
ního závodu (principála), aby jeho jménem a na 
jeho účet obchodní živnost provozoval a per pro
eura firmu podpisoval, jest prokuristou~ 

Prokurista může býti ustanoven hud' udělením 
plné moci označené výslovně jako prokura nebo vý
slovným označením zmocněnce za prokuristu nebo 
zmocněním, ahy per prokura firmu principálovu 
podpisoval. . . 

Prokuru možno uděliti společně několika 080-

hám (prokura kolektivní). 

1. Principál musí býti kupcem plného práva (§ 7 uv. z.). 
Vnitřní poměr mezi principálem a prokuristou nemusí býti pří. 
kazem (mandátem) v technickém smyslu; může to býti i smlou
va služební - pak jest prokurista obchodním pomocníkem 
(srv. níže § 1 zák. o obchodních pomocnících č. 20/1910 ř. z. 
v Oddílu III.) - společenská a j. (viz výše Úvodní slovo k 5. 
titulu str. 89.). - O zřízení pro kury při společnosti veřejné 

viz čl. 104, 118, při společenstvu § 13 zák. č. 70/1873 a § 8 naříz. 
čís. 71/1873 ř. z., při spol. s r. obm. § 18 zák. č. 58!l906 ř. z. 
- Případ zřízení pro kury spr-ávcem pozůstalosti za schvá
lení pozůstalostního soudu hyl předmětem rozhodnutí Nejv. 
soudu ze dne 7. listopadu 1923 R I 8501/23, čís. sbírky 3132. 

2. Provozování živnosti prokuristou »na účele principála 
jest pravidelným případem, není však podmínkou podstatnou; 
mohlo hy býti smluveno, na pře na určitou dohu ze zvláštních 
důvodů, i prov?zování na ~lastní ú::et prokuristův. 

dající onu »praesumtivní plnou moc«· nebyla ani jím ani za 
jeho účasti pořízena anebo že třetímu nedostává se poctivosti 
a víry, jež by ochrany zasluhovala; k tomu by dostačil i dů· 
kaz o skutečnostech dosvědčujících, že nedostatek zmocnění 
musil býti třetímu za normální pozornosti znám. Chránít se 
totiž v tom směru pouze poctivý a normálně dbalý tertius. 
Jest na jevě, že zejména projev zastoupeného vůči třetí osobě 
učiněný o vyloučení resp. ohme zení »praesumtivní« plné moci 
ruší důvěru osoby třetí a má za následek, že nelze použíti 
ve prospěch její norem na ochranu důvěry stanovených. 
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3. 'Při udělení prokury jelIt, jak prokazuje odst. 2, nutnor 

aby se stalo zjevným, že plná moc má býti prokurou; při pro 
vých dvou způsobech zřízení vyžaduje se výslovného projevu 
v tom směru, ať objektivně (o prokuře), ať subjektivně (o pro· 
kuristovi), ve třetím případě stačí i projev nepřímý, zejména 
i principálovo passivní chování se vůči podpisování »per pro· 
cura« za okolností konkludenci svědčících. Za dodatek »per 
procura« platí i zkráceniny »ppa« nebo »pp«. 

4. Ke kolektivní prokuře srv. §, 1011 obč. zák. Kolektivni 
zástupci zastupují jen pospolitě. Mohou jednati simultánně 

i sukcesi vně; v tomto' případě pak teprve přistoupením posled· 
ního z nich stává se zastup ovací jednání hotovým; přistoupení 
to nemá ráz ra.tihabice se zpětným vztažením účinků mi dobu 
projevu prvního kolekt. zástupce. O kolekt. zastoupení proku. 
dsty s veř. společníkem srv. níže při čl. 86, 115, s jednatelem 
společnosti s ruč. ohm. níže při § 18 zák. č. 58/1906 řz. 

čl. 42. Prokura zmocňuje ke všem druhům 
soudních i mimosoudních úkonů a právních jednání, 
která s sebou přináší provozování jakés obchodní 
živnosti, nahrazúje každé zvláštní zmocnění, podle 
zemských zákonů potřebné, opravňuje k ustanovo
'.rání i propouštění obchodních pomocníků a zmoc
něnců. 

Pozemky zcizovati a zatěžovati jest prokurista 
T.mocněn jen, když mu toto oprávnění zvláště bylo 
uděleno. 

1. Odst. 1. vytýká obsah pro kury positivním způsobem: 
jest to okruh jednání (o sobě i neobchodů) vytčený abstraktně 
vztahem možné souvislosti s provozováním jakési. živnosti ob· 
chodní (»der" Betrieb e i nes Handelsgewerbes). Někdy se tu 
mluví i o relaJivní neobmezenosti prokury; prokurista: »ob· 
chodní alter ego« principálův, - dlužno však i tu dodati. že 
jen pro provozování obchodní živnosti. 

2. Negativně určuje se objem prokury v odst. 2., k němuž 
druží se ještě výjimka ve čl. 53. vytčená. Zvláštní zmocnění 
udělené prokuristovi podle odst. 2. není rozšířením pro kury, 
nýbrž plnou mocí~ kterou bude posuzovati podle obecných 

Čl. 42, 43. 95 

norem; i neplatí pro ni zásada čl. 43. Zatížením nemovitosti 
není její pronájem, leč že by šlo o zápis práv nájemních podle 
§ 9 knih. zákona čís. 95/1871 ř. z. 

3. Prokurista jest zmocněn také k úkonům soudním; 
i může tudíž zastupovati také v procesu, pokud nejde o nucené 
zastoupení advokáty (viz § 27 ,Co ř. s.); po stránce formální 
bude potřebí vykázati pro kuru listinou (§ 30 é. ř. s.). Také 
musí prokurista. ve sporu zastupující kvalifikovati se podle 
obecné normy § 29 C. ř. s. (svéprávnost). - Srv. dále § 93, 
odst. 2 c. ř. s.: »V právních sporech vztahujících se ku provo· 
zování obchodní živnosti některé osoby, může se dor~čení 
svědčící principálu státi prokuristovi«; k tomu též § 212 odst. 
5 a 349 odst. 2 in fine jednacího řádu. - V § 106 odst. 1 
se ustanovuje: »Žaloby mohou býti doručeny.... v právních 
sporech, které se týkají provozování obchodní živnosti ně

které osoby, k rukoum prokuristy žalované firmy.« - Podle 
čl. XX uv. zák. k c. ř. s. jsou před rozhodčími soudy bur
sovními připuštěni jako zástupci stran »veřejní společníci, 

prokuristé, obchodní pomocníci a jiní zřízenci stran«. 

čl. 43. Obmezení objemu prokury (čl. 42) ne
má vůči třetím osobám právního účinku. 

. To platí ~vláště o obmezení, že prokura jest 
platnou jen pro jisté jednání nebo pro určité druhy 
jednání neb že m~ býti vykonávána jen za jistých 
okolností nebo po jistou dobu nebo na jednotlivých 
místech. 

1. Zásada n e obrn e z i tel n o s t i pro kury ; jest ještě vý
značnějším rysem než její rozsáhlý objem, její relativní »ne. 
omezenost« (viz výše pozn. 1 u čl. 42). Obmezení působí však 
v poměru vnitřním podle obecných zásad. Ani třetím osobám 
o obmezení vědoucím nelze je namítnouti s účinkem; jen po
kud se jim dá prokázati obmyslnost, tedy zejména škodný 
úmysl vůči zastoupenému, jest exceptio doli přípustna; obmy
slnost není však prokázána již průkazem o jejich vědomí, že 
prokurista překročuje meze principálem vytčené. 

2. Po stránce objemu prokury platí zásada neobmezitel
no-sti absolutně; co do způsobu výkonu prokury dopouští však 
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zákon obmezení uznáním prokury společné (kolektivní). Srv. 
čl. 41 odst. 3, a 44 odst. 2 a poznámky k nim. 

3. Neobmezitelnost prokury ve sJ;llyslu pod čís. 1. vytče

ném vztahuje se na její zákonný objem (čl. 42), i neplatí pro 
»rozšíření« prokury, jež by in concreto se uskutečnilo zvláštním 
zmocněním prokuristy k jednáním z prokury podle čl. 42 odst. 
2. vyňatým (srv. výše pozn. 2 ke čl. 42). Takováto zvláštní 
plná moc může býti dodatečně podle všeobecných norem s účin
kem obmezena. V jistém smyslu možno tu říci, že prokura jest 
ve svém zákonném objemu nejen neobmezitelna, nýbrž také 

nerozšířitelna. 

čl. 44. Prokurista podpisujž tak, že připojí 
k firmě dodatek označující prokuru- a. své jméno. 

Při kolektivní prokuře připojiž každý proku
rista své· jméno k podpisu firmy opatřenému tímto 
dodatkem. 

1. Nejde tu o předpis imperativní, nýbrž jen rázu in
struktivního. Firma sam: by mohla býti napsána také jinou 
osobou nebo i vytištěna razítkem, rozhodujícím jest prokuri. 
stův podpis. Tomu není na závadu ustanovení čl. 45 odst. 2, 
podle něhož má prokurista před soudem osobně anebo v ově

řeném podání znamenati i firmu samu; neboť znamenání to 
má význam evidence, po případě pomůcky pro srovnání písma 
v případech, kde prokurista píše i firmu. Ano dlužno souditi, 
že i pouhý podpis firmy principálovy prokuristou by z práv. 
níhohlediska dostačil, rovněž arci i pouhý podpis prokuristův, 
stal·li by se za okolností, že jest zastupovací ráz jeho písem
ného projevu tomu nebo těm, vůči kterým se děje, patrný. 
Jinak· při cirkulačních cenných papírech (srv. hned níže pod 
čís. 2.). 

2. Prostý podpis prokuristův na oběžných cenných papí· 
rech zavazuje principála jen, když jest z obsahu skripturního 
aktu nebo skriptury patrnou osoba zastoupeného; pouhé indicie 
mimoskripturní určující osobu zastoupeného by 'tu nestačily. 
Jasiňskiho novela (č. 88/1872 ř. z.) se nevztahuje na ustanovení 
o znamenání firmy kupcovy. (Srv. Hermann-Otavský, Čsl. 

právo směnečné, str. 45 násl.) 

Čl. 45, 46. 97 

3. Při formálních projevech skripturních musí oba ko· 
lektivní prokuristé býti účastni skripturního aktu. Podpis jed· 
noho z nich by nestačil, třebas druhý projevem ústním ~ebo 
písemným projevem, avšak odděleným podpis ten schválil, 
resp. k němu přistoupil. 

čl. 45. Udělení prokury budiž přihlášeno u 
soudu obchodního k zápisu do obchod~ího rejstříku 
pl'incipálem osobně nebo ve formě ověřené. -

Na prokuristovi jest, aby před obchodním sou
dem firmu spolu 8 podpisem svého jména osobně 
znamenal (čl. 44) nebo znamenání to podal ve for-
mě ověřené. 

Zánikprokury budiž stejným způsobem přihlá
šen od principála k zápisu do obchodního rejstříku. 

Účastníky jest z povinnosti úřadu přidl'Ž,ovati 
pořádkovými tresty k zachování těchto předpisú. 

čl. 46. Nebyl-Ii zánik prokury zapsáu do ob
chodního rejstříku a veřejně vyhlášen, může ho 
principál namítati proti třetím osobám jen tehdy, 
když dokáže, že osoby tyto sjednávajíce smlouvu 
o zániku tom věděly. 

Byl-Ii zánikprokury do rejstříku zapsán a pro
hlášen, působí proti třetím osobám, pokud není 
okolnostmi odůvodněna domněnka, že osoby, ty sjed
návajíce smlouvu o zániku tom ani nevěděly ani ne
musily věděti. 

1. Zápis prokury do rejstříku jest obligatorním, nikoli 
však konstitutivním. Přihláška má se státi principálem. Při pro
kuře kolektivní má býti tato její povaha zapsána. Kolektivrií 
prokuristé mají všichni znamenati (arg. citace' čl. 4'4). Není:Ú 
prokura j:ako kolektivní zapsána, nelze třetímu namítnouti-ne
dostatek součinnosti jednoho z prokuristů, leda že by'o kolek
tivnosti prokury věděl; je-li zapsána, působí vůči třetímu, leč 
že by tertius o kolektivnosti ani nevěděl ani nemusil věděti. 

Argum. obdoba nstano'vení čl. 87 á čl. 46. (princip publicity). 
- K odst. 4 čl. 45 srv. §§ 12 a 13 uvád. zák., též výše čl. 26. 

Obch. zák. 7 
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2. Viz výše poznámky při čl. 25. Nebylo.li uděleni 

prok,ury zapsáno, může principál získati působivosti zániku 
prokury ve smyslu čl. 45 odst. 2 jen tím, že přihlásí udělení 

prokury dodatečně k zápisu do· rejstříku a současně i její zá
nik. - Uvalením konkursu na principála zaniká pro kur a 
(§ 1024 obč. zák., § 26 konk. ř.); zánik působí i vůči třetím 

o konkursunevědoucím, již počátkem dne, kterého konkursní 
edikt byl vyvěsen na soudní desce konkursního soudu ( § 2 
konk. ř.); třetí osoby nemohou se dovolávati čl. 46 odst. 1. 

3. Ke čl. 46 jest výslovně odkázáno v exek. řádu. § 342 
v příčině zápisu vnu~ené správy a jména správcova. Bližší 
o tom níže v pozn. 6 u čl. 47. 

čl. 47. UstanDví-li principál někDhD, neuděluje 
mu prDkury, ve své DbchDdní živnDsti bud' k prDVD
zDvání celé své DbchDdní živnDsti nebo. k určitému 
druhu jednání anebo. k jednDtlivým jednáním ( Db
chDdní zmDcněnec), vztahuje se plná mDC· na všecka 
jednání a právní úkDny, jež prDvozDvání živnDsti Db
chodní tDhD druhu nebo. prDvádění jednání tDhD 
druhu Dbyčejně s· sebDu přináší. 

ObchDdní zmDcněnec jest však zmDcněn/pDdstu
Dvati !3měnečn~ závazky~ r~ř!jímati zápůjčky a~~iti 

spory jen, když mu Dprávnění takDvé zvláště bylo. 
uděleno.. 

Jinak nepDtřebuje k jednáním, na něž se vzta
huje jeho. plná mDC, zvláštní plné mDci předepsané 
v zákDnech zemských. 

čl. 48. ObchDdnímu zmDcněnci jest zdržDvati se 
při pDdpisDvání každého. přídavku, prDkuru nazna
čujícího.; pDdpisujž se s přídavkem, vyjadřujícím 
pDměr plnDmDcenský. 

1. »Obchodní zmocnění« č. »obchodní plná moc« v užším 
smyslu. - Z odst. 1. patrno jest různění v obchodní plnou 
moc generální a speciální, kterážto se zase různí ve· speciální 
druhovou a speciální k jednotlivým jednáním. Z praemisse zá
ležející v ustanovení takovéhoto zmocněnce se strany princi 

Čl. 47,48. 99 

pála dopouští zákon konklusi na obsah plné moci: tato za
hrnuje jednání a práv.ní úkony o by č e j n ě spadající ve pro· 
,,"ozování živnosti t o .h o d r u h u, nebo obyčejně podmíněné 

jednáními to hod r u h u. Vyloučeny.nejsou v tom směru ani 
smlouvy o nemovitostech (na pře nákup, nájem nelllovitosti), 
pok~d by to ovšem sebou přinášelo »0 b y č e j n é provozování« 
ve smyslu čl. 47. Vůči tomuto positivnímu obsahuje odst. 2. 
také negativní vytčení obsahu plné moci: toto nezahrnuje to
tiž podstupování směnečných závazků, přijímání zápůjček, a 
vedení sporů. - Udělí-li kupec neúplného práva plnou moc 
označenou jako prokuru, má tato »quasi.prokura« (We n i g 
156) obsah potud širší, že zmocněnec není· obmezen na ob· 
c~hodní obor principálů" (týž I. c.). 

2. Obchodní zmocněnec znamená zpravidla s doložkou 
»per«. Doložky pt:'okuru naznačující má se vystříhati; kdyby 
jí užíval třebas i jen za pasivního dopuštění principála, mohlo 
by se tím uskutečniti udělení prokury (viz výše pozn. 3. při 
čl. 41). 

3. Obchodní plná moc podle čl. 47 vůbec se nezapisuje 
do rejstříku, a to ani generální. - Kon~ursem zaniká (§ 1024; 
viz výše poznámku 2 při čl. 46). 

4. Obchodní plná moc jest vůči třetím obmezitelná; ob
mezení působí za všeobecných podmínek, pokud stalo se tře

tímu při uzavírání smlouvy známo nebo znatelno. (Srv. Úvodní 
tilovo k tomuto titulu pozn. 6.) . 

5. Případy uvedené v následujících článcích 49 a 50 jsou 
jen specifikací obecné normy čl. 47. Bližší viz u cit. článkll. 

6. Podle předpisu čl. 47 jest upravena také zastupovací 
nlOC vnuceného správce obchodního závodu resp. podniků ve 
čl. 341 ex. řádu zmíněných. Nejde tu arci, ani pokud se jedná 
o závod obchodní, o případ plné moci podle čl, 47, ježto tu 
není zastoupení dobrovolného; pouze obsahově určena jest za
btupovací moc po vzoru čl. 47. Hledí sem tato ustanovení exe
kučního řádu: 

§ 341, odst. 1., věta 1.: Na živnostenské podni~y, tovární 
závody, provozování obchodů a na podobné hospodářské pod
niky může k návrhu býti vedena exekuce vnucenou správou 
(§ 334) neho propachtováním (§ 340). 

7* 
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§ 342. Při podnicích, jejichž firma jest zapsána v obchod· 
ním rejstříku, povolení. vnucené sprá~y a jméno správcovo 
huďte v rejstříku poznamenáno a vyhlášeno. Právní účinek 
této vyhlášky řídí se článkem 46 obchodního zákona. Exekuční 
soud z moci úřadu opatří, aby tato poznámka byla v obchod· 
ním rejstříku vykonána. 

. Správce má se osobně před obchodním soudem podepsati 
nebo svůj ověřený opis podati. 

Exekuční soud může také u jiných podniků k návrhu 
nebo z moci úřadu vyhlásiti oznámením nebo ve veřejných 
listech nebo jiným způsobem v místě obvyklým, že vnucená 
!'práva byla povolena a že správce byl jmenován. 

§ 343,odst. 1. a 2.: Správce, který výkonným orgánem 
bude uveden do spravovaného podniku, pokládá se svým zří· 
zením za zmocněného ke všem jednáním a právním úkonům, 
které obyčejně s sebou přináší provozování podniku toho dru· 
hu, jako jest podnik jemu do. správy daný. 

Správce jest zejména oprávněn odvolati prokuru neb ob· 
chodní plnou moc, kterou dlužník dal ku provozování podniku 
do vnucené správy vzatého. Dále jest oprávněn přijímati po· 
štovské zásilky, které jsou označeny j:ako cenné zásilky a svědčí 
spravovanému podniku (továrnímu závodu, provozování ob· 
chodu). 

Pouhý sp~ostředkovací agent 
pojišťovny není oprávněn po· 
voliti placení prémií ve lhů' 
tách. (N. S. 2363 : 7. březen 
1923 Rv I 788/22.)*) 

Obchodní pomocník může 
bez dalšího činiti objednávky. 
které náleží k provozování 
obchodu, v němž jest zaměst· 
nán. (N. S. 2482: 10. duben 
1923, Rv I 1267,/22.) 

Co do rozsahu plné moci 
obchodního zaměstnance jest 
vůči třetím osobám rozhod· 
ným vnější (poznatelné) cho. 
vání se principálovo vůči za
stupitelskému vystupování za
městnance. Plná moc k uza· 
vření obchodů obsahuje v so· 
bě též plnou moc k jich stor· 

nu. (N. S. 2591: 8. kvěien 
1923, Rv I 1542122.) 
Záruční prohlášení' není ob· 

vyklým úkonem po rozumu 
čl. 47 obch. zák. (N. S.2857: 
14. srpen 1923, Rv I 479/23.) 

Obchodní zmocněnec, opráv. 
něný smlouvy uzavírati, může 
je též zrušovati. Výkon plné 
moci dle čl. 47 obch. zák. ne
ní obmezell na obchodní 
místnost zmocnitelovu. (N. S. 
3154 : 13. list. 1923, Rv I 
1164/23.) 

Pověřilo·li představenstvo 
družstva v mezích stanov .le· 
ho zřízence vedením obchodu, 
neplatí pro jeho zastupitelské 
oprávnění předpisy stanov o 
tom, kterak jest družstvo svý. 

*) V příčině citovaného v důvodech § 43 pojišťovacího 
řádu č. 343/1915 srv. níže pozn. 4 při čl. 49. 
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mi representanty na venek 
zastupováno, nýbrž obsah a 
rozsah zastupitelského opráv. 
nění řídí se ustanoveními ob· 
chodního zákona o obchod· 
ních zmocněncích. (N. S. 3413: 
22. leden 1924, Rv I 1513/23.) 

Obchodní zmocněnec jest o· 
právněn vyřizovati vS,tky o· 
hledně prodaného zboží a po
volovati následkem toho slevu 
z kupní ceny. (N. S. 3598: ll. 
březe 1924, Rv I 1686/,23.) 

Obchodní plnomocník není 
oprávněn uzavírati zápůjčky, 
nemá·li k tomu zvláštní plné 
moci. V pouhém mlčení prin. 
cipálově k tomu, že obchodní 

plnomocník uzavřel zápůjčku, 
nelze za všech okolností spa· 
třovllti schválení. (N. S. 4478: 
16. pros. 1924, Rv II 501/24.) 
Záruční prohlášení nepatří 

k úkonům, jež může předse. 
vzíti pouhý úředník bez zvlášt. 
ního zmocnění po rozumu čl. 
47 a 234 obch. zák. Souhlas 
principálův lze však.· spatřo. 
vati po případě v jeho chová· 
ní se k takovým počinům. 
Předpis čl. 48 obch. zák. 

jest předpisem pouze pořád· 
kovým a netýká se platnosti 
závazku samého. (N. S. 5860: 
17. březen 1926, Rv I 19701 
25.) 

čl. 49. Ustanovení obou předcházejících článků 
jest také použiti při obchodních zmocněncích, jichž 
uZlvá jejich principál k jednáním na přespolních 
Dlí~tech. ~yto dlužno považovati za zmocněny vybí
ratI kupnl cenu uzavřených jimi ~ro~ejů anebo. po
volovati lhůty k jejímu placení. ~. f.vB 'b 

I. Jak vyplývá ze znění čl. 49 (»jejich principál«) , před. 
pokládají se tu »obchodní cestující« (§ 23 uvád. zák.), jsoucí 
ve službě určitého principála. Přes to vztahuje cit. § 23 uv. z. 
předpis ten i na obch. cestující (agenty) samostatné, kteří 
nejsou k určitému principálu ve služebním poměru, nýbrž pro 
různé obchodníky cestují (viz k tomu poznámku u § 23 
uvád. zák.). 

2. Na agenty místní ·se čl. 49 nevztahuje; arci tu může 
inkasní zmocnění opírati se o zvyklost~ tak že je úkol iako. 
vých agentů »obyčejně s sebou přináší«. 

3. Název »agent«, »jednatel« jest velmi pruzny; UZlva se 
ho jak pro zmocněnce určitého principála, tak i pro podni· 
katele samostatné, zabývající se uzavíráním nebo i jen spro· 
středkováním obchodů pro jiné (čl. 272 čís. 4); obchodní do. 
hodci ·(sensálové) jsou však z pojmu toho vyloučeni. 

4. Choulostivou jest otázka o právní odpovědnosti prin· 
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cipálO'vě za jehO' »agenty«; tatO' O'dpO'vědnO'st za jednání a cho
vání se agenta v poměru principála s osobami třetími, s nimiž 
agent vstupuje pro něho v obchodní styk, může se osvědčovati 
různým způsobem: 'Zejména jest uvésti jako právně nejsilnější 
způsob účinky přímého zastoupení ve právních jednáních, po
kud jsou' při agentu podmínky zmO'cnění, dále zastoupení t. zv. 
pasivní, jevící se v tom, že právní projevy vůči agentovi pro
vedené pokládají se co do svých účinků za provedené vůči 
principálu1

); vedle toho dále, že způsobení omylu proti strany 
agentem pokládati bude de jure (viz § 871 násl. obč. zák.) 
za způsobení omylu principálem samým, a posléze, že i psy
chické vztahy, vědomí, nevědomost, zavinění, dolus založí 
v poměru principála s třetí osobou v jisté míře právní ná
sledky takové, jaké se poutají. ke zmíněným vztahům usku
tečněným v osobě principála samého. 

Prakticky významným problémem jsou zmíněné prave 
otázky zejména při jednatelích pojišťovacích. Do jisté míry 
O'bsahuje v tom směru předpisy zákona o smlouvě pojiŠťovaCÍ 
č. 501/1917 (jímž nahrazen pojišťovací řád č. 343/1915) §§ .43 
až 47; jsou to arci předpisy, které u nás ještě nevstoupIly 
v život v důsledku vládního nařízení č. 652/1919 Sb., jímž 
odsunuta účinnost jistého počtu předpisů na den, »který bude 
později určen«. I dlužno až do doby, kdy vstoupí v platnost 
cit. předpisy zákO'na o PO'jišť. smlouvě" posuzovati plnou moc 
pojiŠťovacích jednatelů prostě podle zásad všeobecných, ze
jména pak,. pokud jde o obchodní plnou moc, podle čl. 47 
a ,násl. obch. z. (Viz poznámku u rozhodnutí č. 2363 cit. 
u čl. 47.) - Srv. k tomu Herma nn-Otavský, Soukr. po
jišťovací 'právo čsl. (1921) str. 162-203, S dalšími odkazy 

literárními. 
1) Jde tu zejména O' offerty a jejich O'dvolání, vý!?ov~di 

a p. - V·, něm. doktrině se tu mluví o »empfan~sbedurfl1ge 
ErkHirungen«, též >~ankunftsbediirftige Erkl«, take o »Aner
kliirungen«. - Česky možno je n.azvati. (obdob?11:. ke sl,ov~ 
»schůdný«) projevy »dochůdnými«, JežtO' Jest pro JejIch pravlll 
účinnost pO'dstatným, aby adresáta došly. 

čl. 50. Kdo jest zřízen v krámě nebo v otevře
ném skladištineho skladu zboží, pokládá se za zmoc-
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něna prodávati zboží a, prováděti prIJlmací, jednání, 
jež se dějí obyčejně v krámech, skladištích a skla
dech toho druhu. 

1. Jde tu o případ t. zv. »krámskéhO'. institora«. Praemissí 
ve smyslu »Úvod. slova« (před čl. 41) jest zde' »zřízení«· 
v krámě atd. (»Wer ... angestellt ist«); jest tudíž předpoklá
dati, že přítomnost osoby, O' niž jde, v místnosti jest důsled
kem opatření majitele závodu, přičemž ovšem. jde podle jeho 
úmyslu ci přítO'mnost její k jinému účelu než k jednáním v čl. 

50 vytčeným. Dále jest si uvědomiti, že článku 50 může se do
volávati jen tertius poctivý a normálně dbalý, nikoli tedy ten, 
jenž věděl nebo aspoň' »musil věděti« o nedostatku plné moci 
osoby v místnosti přítomné. Z tohoto hlediska jest posouditi 
účinnost upozornění v místnosti vyvěseného, že platiti jestjťn 
u pokladny a pod. - Z literatury srv. Dr. Jan H e II e r 
v »Právníku« 1895 (»Krámský institor«), R ,a n d a, 161, We

ni g 157. 

3. Přijímacími akty (»Empfangnahmen«) dlužno rozunlěti 
nejen platy, nýbrž na př. i vrácení zboží, jež v krámě koupeno, 

jako vadného. 

3. Odk4zati jest ještě k ustanO'vením občanského zákona 
~ 1030 a 1031, kteréž arci, pokud jde o obor obchodní plné 
moci, JSO'U derogovány, - ale zůstávají jinak, pro poměry neob

chodní, v platnosti: 

§ 1030. Dovolí-li vlastník obchodu nebo živnO'sii svému 
sluhovi nebo učedníkovi, aby prO'dávali zboží v krámě nebo 
mimo krám, předpokládá se, že osoby ty jsou zmO'cněny při-, 
jímati peníze a stvrzovati jejich příjem. 

§ 1031. KdO" jest zmocněn, aby prodával zboží vlastníko
vým jménem, není tím také zmO'cněn, aby kupoval zbO'ží jmé
nem jeho; také vozkové nesmějí přijímati ceny za svěřené 
zboží, aniž smějí si vydlužovati peněz na ně, leč by jim to bylO' 
výslovně povoleno v nákladním listě. 

Obchodní zmocněnec ve 
stánku na veletrhu nespadá 
pod. čl. 50. Zákon má tu na 
mysli toliko obchodní místno- ' 
sti, určené ku přímému oh· 

chodování Z' ruky do ruky v 
drobném . a nikoli "výstavní 
stánky veletržní (N. S. 2260 : 
7. únor 1922 Rv. I 989/22). 
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l:l. 51. Kdo donese zbo~í a nekvitovaný účet,-, 
neplatí pro to ještě za zmocněna přijmouti placení. 

J de tu o předpis, jenž má býti, arci jen v záporném 
směru, pomůckou při konklusi o inkasním zmocnění přínosce 
zboží; vyplývá ·z něho, že přistoupiti musí ještě další nějaká 
praemisse, o niž by se konkluse ta opřela. Vpositivním směru 
odpovídá článku 51 článek 296, podle něhož přínos ce kvi· 
tance platí za zmocněna přijmouti placení, pokud okolnosti 
plátci známé neodporují úsudku o takovémto zmocnění. 

Srv. též níže čl. 67 odst. 3. v. znění zák. č. 68/1875 ř. z. 

čl. 52. Z právního jednání, jež prokurista neb 
obchodní zmocněnec podle prokury· neb plné moci 
provede jménem principálovým, vznikají tomuto 
vůči třetí osobě práva i závazky. 

Rozdílu nečiní, zdali provedeno právní jednání 
výslovně principálovým jménem či vyplývá-li z okol
ností, že podle vůle kontrahentů mělo býti pro prin
cipála učiněno. 

Mezi prokuristou neb obchodním zmocněncem a 
třetí osobou nezakládá toto jednání ani práv ani 
~ávazků. 

Předpisem tímto jest vyjádřena zásada přímého zastou· 
pení; § 52 připouští výslovně, že úmysl zastupovací nemusí 
Qýti přímo (v}~slovně) vyjádřen, nýbrž dostačí, že nepřímo, 

»z okolností« jest zjevným protistraně, tak že smluvní zřetel 

jest obrácen k zastoupenému. Viz § 1017 obč. zák. a výše 
»Úvodní slovo« před čl. 41 str. 90. 

Jinak jest tomu při podpisu cirkulačních cenných papírů 
(srv. Hermann.Otavský, Směnečné právo, str. 45 pod III., 1.) 

čl. 53. Prokurista neb obchodní zmocněnec ne
může bez principálova svolení přenésti na jiného 
svou prokuru nebo obchodní plnou moc. 

1. Z nepřenosnosti prokury a obchodní plné moci vy· 
plývá také nepřípustnost zřízení zmocněnce s plnou mocí stej· 
nou; i nemůže tudíž prokurista účinně uděliti prokuru· (viz 
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výše pozn. při čL 42), může však uděliti plnou moc, třebas 
i generální; zmocněnec může uděliti užší plnou moc, pokud 
to spadá v okruh vytčený v čl. 47. Plná moc, udělená proti 
předpisu čl. 53 jest neúčinnou; zastup ovací jednání osoby 
takto pověřené nez.avazuje prindpála; jest jednáním falsi pro. 
curatoris. 

2. Principálovo svolení může se osvědčiti také konklu. 
Jentně, na pře tím, že principál opětovně přijímá důsledky 

z jednání neoprávněného zástupce za okolností, že třetí osoby 
timějí v tom spatřovati uznání, schválení plné moci neprávem 
udělené. (Srv. výše Úvodní sloyo k 5. titulu, pozn. 4.) 

3. Neoprávněné přenesení prokury resp. plné moci, jakož 
i neoprávněné zřízení plnomocníka zavazuje VUCl principálovi 
k náhradě škody tím vzešlé. Srv. § 1010 obč. zák. 

Použil·li ten, komu byl dán 
příkaz (svěřena komise) ku 
splnění příkazu (komise) dal
šího zmocněnce, ručí za toho
to pouze dle §u 1010 obč. 
zák., a nelze tu použíti usta-

novení § 1313 a) obč. zák., jež 
ie vztahuje pouze na pomoc
níky při plnění, nikoliv na 
další· zmocněnce. (N. S. 4283: 
21. říjen 1924, Rv I 1115 !24.) 

Čl. 54. Prokuru neb obchodní plnou moc lze 
každé doby odvolati, bez újmy práv ze služebního 
poměru tu jsoucího. 

Úmrtím principálovým nepomíjí ani prokura 
ani obchodní plná moc. 

1. Vzdání se odvolatelnosti jest právně bezúčinné. Od
volání částečné jest dodatečným obmezením plné mocí; i jest 
při prokuře nepřípustno (čl. 43). Odvolání působí proti tře

tím, pokud jde o prokuru, podle principu publicity (viz výše 
pozn. 2 u čl. 46), při obchodním zmocnění pak podle vše
obecných zásad (§ 1026 obč. zák.). Vyhrazeny zůstávají ná
roky náhradní z poměru vnitřního, na pře služebního, příkaz-
ního atd. 

\ 

Vnucenému správci obchodního závodu uděluje § 343 
odst. 2 exek. ř. výslovně právo odvolati prokuru i obchodní 
zmocnění (viz výše pozn. 6. při čl. 47). O odvolání prokury 
při společnosti veřejné jedná čl. 104 odst. 2 pro poměr vnitřní, 
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čl. 118 pro poměr vůči třetím. ~ Srv. též § 28 odst. 2 zák. 

o spol. s ruč. obrn. č. 58/1906. 
2. Ustanovení odst. 2., které jest výjimkou vůči § 1022 

obč. zák., nelze pro prokuru 5 účinkem proti třetím osobám 
vyloučiti, kdežto v příčině plné moci" obchodní bylo by vy· 
loučení to podle obecných zásad účinné (za podmínky zna
losti třetích resp. znatelnosti vyloučení toho)_ 

O zániku prokury a plné moci konkursem (§ 1024 obč. 

z., § 26 konk. ř.) viz výše pozn. 2 při čl. 45 a 46. Sporno 
jest, zdali nastává zánik též ztrátou svéprávnosti principálovy; 
Ran d a ve 2. vydání »Handelsrecht« 1. str. 219 vyslovuje se 
(oproti 1. vyd. str. 206) pro trvání plné moci, odvolávaje se 
na § 12 zákona o šeku č. 84/1906. 

Trvalým zastavením podniku plná moc zaniká; při pro
kuře platí arci výhrada důsledk:ů principu publicity (čl. 46). 
Také případ zcizení, propachtování a proměny právní formy 
podniku (na př. závodu jedineckého ve společenský) jest po
suzovati stejně (Wenig 153). 

Tím, že do závodu kupce 
jednotlivce vstoupili komple
mentáři a komanditisté, vznikl 
nový právní podměL Firma 
kupce jednotlivce zanikla a s 
ní i prokura majitelem této 
firmy udělená, třebas kupec 

jednotlivec stal se komple
mentářem a jeho posavadní 
prokurista prokuristou nově 
vzniklé komanditní společno
sti. (N. S. 4175: 24. září 
1924 R I 603/24.) 

Čl. 55. Kdo, neobdržev prokury neb obchodní 
plné moci, sjednal nějaký obchod jako prokurista 
neb obchodní zmocněnec, podobně kdož, jsa obchod
ním zmocněncem, překročil při sjednání obchodu 
plnou moc jemu udělenou, ručí osobně třetí osobě 
podle obchodního práva; tato ho může" žalovati bud' 
o náhradu škody nebo na splnění. 

Závazek tento nevzniká, když osoba třetí vstou
pila e ním v jednání, ačkoli jí byly nedo8tat~k pro
kury nebo plné moci anebo překročení plné moci 
známými. 

1. »Falsus procurator« jest, pokud jde o prokuru, ten, kdo 
jako prokurista uzavírá obchod prokury nemaje; nenáleží sem 
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případ, kde prokurista překročuje meze 'prokury; jak je pa
trno, z důvodu toho, že překročení to jest vzhledem k zákon
nému vymezení objemu prokury zjevným a tertius tudíž nemá 
zde potřebí ochrany čl. 55. 

2. Po"dmínkou pro použití čl. 55 jest, že jednající zástupce 
se vydává za prokuristu resp. zmocněnce, ačkoli jím není nebo 
jest sice zmocněncem, avšak v dosahu nezahrnujícím zastnpo
vací moc potřebnou pro jednání, o něž jde. Lhostejno jest, 
zda-li falsns procurator jedná mala či bona fide. 

3. Tertius má zde volbu mezi žalobou o náhradu škody 
(»podle obchodního práva«, tedy i na náhradu lucri cessantis: 
čl. 283) a žalobou o plnění; k tomuto jest f. procurator po
vinen ve stejném dosahu, jak by byl zavázán zastoupený při 
udělení plné moci; i má také námitky z osoby zastoupeného. 
- Jest to úchylka od § 1009 obč. zák. - Stran kompetence 
soudní viz § 39 č. 2" uvád. zákona. 

4. čl. 55 nemá místa, když tertius o nedostatku resp. pře
kročení věděl; zavinilo u nevědomost nelze tu klásti vědomosti 
na roveň, i prospívá tudíž čl. 55 i třetímu, jenž při obyčejné 
pozornosti mohl zvěděti o nedostatku nebo překročení plné 
moci. - čl. 55 nemá dále místa potud, pokud nastávají nor
mální účinky zastupovacího jednání, třebas zmocnění se nedo
stává, tedy na př. v důsledku norem chránících důvěru třetích 
osob (§ 1026 obč. z., čl. 46 obch. zák.). Také ratihabicí se 
strany zastoupeného odpadá závazek falsi procuratoris, s vý

hradou jen" dolosnosti zastoupenéh~, na př. kdyby, stav se in
solventním, ratihaboval jednání v kollusi s nepravým zástup
cem, aby zbavil třetího kontrahenta nároku proti solventnímu 

zástupci. 
5. čl. 55 jest dovoláno se ve čl. 298 odst. 2. také pro 

případ jednotlivého obchodu bez plné moci nebo s překroče

ním její uzavřeného. 
6. Pro směnečné právo srv. čl. 95 směn. ř., pro šek § 20 

ě_ 10 zák. o šeku. - V § 2 o.dst. 2 zák o spol s ruč. ohme ze
ným jest rozšířen čl. 55 na případ pod něj Dřímo nenáležející. 

čl. 56., poslední to článek pátého titulu, ~yl výslovn~ 
z rušen. článkem I, odst. 3. zákona o obchodmch pomocm-



108 Obch. zák. 

cích ze dne 16. ledna 1910, č. 20 Sb .. z. a n. - Tím stal se 
bezpředmětným také § 24 uvád. zákona. - Zákon č. 20/1910 
viz níže v Oddílu III. 

čl. 56. měl toto znění: 

»Prokurista nebo obchodní zmocněnec ustánovený k pro· 
vozování celé živnosti obchodní nesmí beze svolení principá· 
lova činiti obchody ani na účet vlastní ani na účet osoby třetí. 

Svolení principálovo jest předpokládati již tehdy, když 
mu při udělení pro kury nebo plné moci bylo známo, že pro· 
kurista nebo obchodní zmocněnec provozuje obchody na vlastní 
nebo cizí účet, .a nevymínil si zastavení tohoto provozování. 

Přestoupí·li prokurista nebo obchodní zmocněnec tento 
předpis, může principál požadovati náhradu způsobené škody. 
Rovněž musí si prokurista nebo obchodní zmocněnec k žádosti 
principálově dáti líbiti, aby jednání na vlastní účet učiněná 
byla pokládána za uzavřená na účet principála.« 

Titul šestý. 

O o b c hod n í c h p o moc n í c í c h. 

Na místo tohoto titulu vstoupila pro služební po
měr obchodních pomocníků ustanovení z á k o n a o 
ob ch od n í c h p om o c n í c í ch ze dne 16. led
n a 1910. Č. 20 Sb. z. a n. (čl. I, odst. 2 cit. zákona) . 
- Zákon ten viz níže v Oddílu III. 

Titul sedmý. 

O o b c hod n í c h d o hod c í c h č i sen sál ech. 

Ustanovení tohoto titulu byla nově textována zákonem 
o o b c hod n í c h d o hod c í c hne b o I i sen s á I e ch ze 
dne 4. dubna ,1875 č. 68 ř. z. (Viz níže Oddíl IV.) Starý, pů' 
vodní text tohoto titulu jest uveden v patrnost resp. citován 
k příslušným článkům pod čar o u. 

čl. 66 (obsahoval jen 1. a 2. odstavec nynějšího textu). 
čl. 67. (obsahoval jen 1. a 2. o dstavec nynějšího textu; 

mimo to 1. odstavec neuvádí druhy mincí, za to však mluví 
o státních papírech »tuzemských a cizozemských«). 

čl. 68. (obsahoval jen nynější první odstavec). , 
Čl. 69.: Obchodní dohodci mají zvláště tyto povinnosti: 

Čl. 66, 67. 109 

čl. 66. Obchodní dohodci (sensálové) jsou 
úředně ustanovení sprostředkovatelé pro obchodní 
jednání. . 

Před nastoupením úřadu vykonají přísahu, že 
chtějí věrně plniti uložené jim povinnosti. 

Ministerstvo financí ustanovuje v dohodě s mi
nisterstvem obchodu, zda-li a v jaké výši jsou ob
chodní dohodci povinni sl«?žiti jistotu. O tom, zda-li 
má býti ustanoven obchodní dohodce pro bursu, bu
diž slyšena dříve správa bursy, jinak obchodní a živ
nostenská komora. 

Podle čl. 272 č. 4 obch.z. nejsou úřední jednání oh· 
dlOdních dohodců zahrnuta v obchody tam uvedené (spro. 
tstředkování a uzavírání obéhodů pro jiné osoby). 

O dohodcích na plod. bursách srv. § 4. zák. ze 4. ledna 
1903 č. 10 ř. z. 

Z použití živnostenského řádu jsou vyňaty podle čl. V. 
lit. f uváděcího patentu: »jednání advokátů, notářů a ob· 
ehodních dohodců (sensálů směnečných, sensálů pro zboží a 
sensálů lodních), inženýrů a jiných osob; které jsou úřadem 
zvláště zřízeny pro určitá jednání a zavázány· slibem.« 

čl. 67. Dohodci sprostředkují pro příkazce kou
pě a prodeje zboží, lodí, směnek, druhů mincí, stát
ních papírů, akcií a jiných papírů obchodních, tak
též smlouvy o pojištění, o lodní zápůjčce, o lodním 
dovozu nákladu i o nájmu lodí, jakož i o dopravě 
po zemi neb po vodě a jiných věcech, týkajících se 
obchodu. 

Uloženo-li obchodnímu dohodci sprostředkování 
obchodu, nelze jej již proto považovati za zmocněna 
přijmouti plat neb jiné plnění smlouvou ujednané. 

1. nesmějí na svúj účet obchody provozovati ani bezpro. 
"tře dně ani prostředečně, též ne jako komisionáři ; nesmějí se 
za splnění jednání, která sprostředkují, zavázati neb zaručiti, 
vše to bez újmy platnosti jednání; 

2. nesmějí k žádnému kupci býti v poměru prokuristy, 
obchodního zmocněnce neb obchodního pomocníká; 
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Jest však i bez zvláštní plné mOCI oprávněn 
přijmouti záplatek za věci, jež byly předmětem jeho 
sprostředkování, pak-li sám je vydává. 

Srv. pozn. u čl. 51 a 296 obch. z. 

. čl. 68. Obchodní dohodci se· ustanovují bud' 
vůbec pro všecky druhy dohodčích jednání aneb jen 
pro jednotlivé jejich druhy. 

Mohou býti ustanoveni nejen v místech, kde 
jsou bursy, ale vůbec všude tam, kde toho vyžadují 
potřeby obchodu. 

Obchodní dohodci, kteří jsou povoláni vykoná
vati svůj úřad na burse, mohou jej vykonávati v bur
sovnímmístě také mimo bursu. 

čl. 69. Obchodní dohodci jsou povinni obcho
dy jim svěřené vykonávati pilně, .obezřetně, přesně, 
věrně a poctivě a vystříhajíce se všeho, co by mohlo 
oslabiti důvěru v jejich nestrannost a ve věrohodnost 
listin od nich vydaných. 

Mají zvláště tyto povinnosti: 
1. Nesmějí na svůj účet obchody provozovati 

ani bezprostředně, ani prostředečně, též ne. jako ko
misionáři; nesmějí se za splnění jednání, která 
sprostředkují, zavázati neb zaručiti, vše to bez újmy 
platnosti jednání.. . 

2. Nesmějí k žádnému kupci býti v poměru pro
kuristy, obchodního zmocněnce neb obchodního po
mocníka, ani býti členem představenstva, správní 
rady nebo dozorčí rady při společnosti akciové neb 
komanditní na akcie. 

3. Nesniějí se spojovati s jinými obchodními do
hodci k společnému provozování dohod čích obchodli 

3. nesmějí se· spojovati š jinými obchodními dohodci ke 
společnému provozování dohodčích jednání neb některé jejich 
části; ke společnému sprostředkování jednotlivých jednání jsou 
oprávněni, svolí·li k tomu příkazce; 

4. musí úkony dohodčí osobně vykonávati, a nesměji 
k uzavírání obchodů používati pomocníků; 
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nůh k některé jejich části; ke společnému sprostřed. 
kování jednotlivých jednání jsou oprávněni, svolí-li 
k tomu příkazce. 

4. Musí úkony dohodčí osobně· vykonávati a ne
smějí k uzavírání obchodů používati pomocníků, 
jest jim však dovoleno používati ku přijímaní spro
středkovacích příkazů pomocníky, za jejichžto po
stup odpovídají. 

5. Jsou povinni zachovávati mlčení o příkazech, 
o vyjednávání a o smlouvách, pokud strany opak 
toho nepovolily neb toho nevyžaduje povaha oh
chodu. 

6. Nesmějí přijímati ani písemných ani telegra
fických příkazů od osob, které bydlí mimo místo, 
pro něž byli zřízeni; aniž smějí přijímati příkazů 
pro osoby, jež jim osobně nejsou známy, dokud si 
nezjednali přesvědčení o jejich totožnosti, nebo pro 
osoby, jichžto neschopnost k placení jest známou, 
anebo, o nichž vědí, že jsou nezpůsobilé se zava
zovati. 

7. Nesmějí sprostředkovati obchody, v. příčině 
kterých jest tu důvodné podezření, že je strana chce 
učiniti jen na oko aneb na úkor osob jiných; rovněž 
nesmějí na burse sprostředkovati obchody státními 
papíry, akciemi neb jinými papíry obchodními, kte
ré nejsou znamenány v úředním listu kursovním 
této bursy. 

8. V místech, kde jsou bursy, musí ve dny, ve 
které na ně podle zavedeného pořádku dochází, po 
celou bursovní dobu býti na burse přítomni aneb 
o to se postarati, aby nastoupil za liě jiný obchodní 
dohodce a aby zastoupení toto bylo oznámeno bur-

5. jsou povinní zachovávati mlčení o příkazech, o vyjede 
návání a o smlouvách, pokud strany opak toho nepovolily 
nebo pokud toho nevyžaduje povaha obchodu; 

6. nesmějí k žádnému. obchodu přijmouti přivolení stran 
nebo jejich zmocněnců jinak, než výslovným a osobním pro. 
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80vnímu komisaři; k zastupování ,po dohu delší 
osmi dnů třeba jest povolení bursovního komisaře. 

čl. 69a. Obchodní dohodce jest, bez újmy plat
nosti sjednaného obchodu, jen tenkráte oprávněn, 
ahy nejmenoval jméno svého příkazce, když obdržel 
od tohoto přimě'řenou úhradu aneb ji plnou jistotou 
může očekávati, 

Neobdržel-li přiměřené úhrady, ručí tomu, ! 

nímž uzavřel obchod, za škodu vzešlou mu z toho, 
že obchod dohodcovou vinou nebyl uzavřen s oso
bou způsobilou poskytnouti úplné jistoty. 

čl. 70. Politický úřad zemský může povoliti 
obchodním dohodcům tam, kde' se toho jeví potřťi
ba, aby prováděli veřejné dražhy zboží a obchod
ních papírů, které jsou předmětem jejich sprostřed. 
kovacích jednání. 

Dohodcům, provozujícím dohod lodní, muz~ 
býti dovoleno, aby plavcům při vybír~ni nebo p~l 
poskytování záloh na ,dovozné ne~ ~a~lad! p.,?ma
hali jakožto súčtovatele nebo konah JIne mIstne ob
vyklé pomocné služby. 

Srv. čl. 311 a 343, dále 348, 354, 365; též § 268 exek. ř. 
o prodeji exekučně zabavených cenných papírů a věcí obchod· 
ními dohodci. 

čl. 71. Obchodní dohodce jest povinen mimo 
svou příruční knihu vésti též deník (jou~al~, do 
něhož musí zapisovati denně všecky uzavrene oh· 
chody. Co zapsal, jest povinen. denně po.~piso.vati. 

Deník budiž, dříve než se ho pOUŽIJe, hst po 
listu očíslován a předložen bursovnímu komisaři, po 
případě, jde-li o dohodce, kteří nebyli pro bursy 

hlášením; dohodcům není dovoleno ani příkaz! nepř~t~mných 
přejímati ani puužívati vyjednavatele ke sprostredkovam; 

čl. 70. (obsahoval pouze 2. odstavec nynějšího č!~y~ku 70~. 
čl. 71. (měl v 1. odstavci souhlasný text s. nyne]Slm zne· 

ním 1. odstavce, jen s tím rozdílem, že ne~?sah~Je slo,::a »Jour
nal«. Druhý odstavcc zněl:) Denník budlz, dnve nez se po-
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ustanoveni, živnostenskému úřadu. Na komisaři bur
sovním, po případě živnostenském úřadu jest, by po
znamenal jméno dohodce, pro něhož deník jest 
určen, pak počet listů i den ověření a protáhli deník 
šňůrou, jejíž konce jes,t úředně zpečet1l..i. 

Byl-li deník dopsán, předloží jej obchodní do
hodce, aby obdržel nový, bursovnímu komisaři po 
případě živnostenskému úřadu, kteří ho mají vid~
vaný obchodnímu dohodci vrátiti. 

čl. 72. Zápisy učiněné do deníku nIusí obsaho
vati jména kontrahentů, dohu uzávěrky, označení 
předmětu a podmínky obchodu, zvláště p.ři prode
jích zboží označení druhu a množství jeho, jakož 
i cenu a dobu dodací. V bursovních místech budiž 
také udáno, zda-li se obchod stal na burse neb 
mimo ni. 

Byla-li učiněná smlouva zrušena dohodnutím se 
stran před svým splněním, jest zapsati toto ujednání 
k jejich žádosti do deníku. 

Zápisy musí býti konány v řeči u soudu toho 
kterého místa přípustné; musí podle pořadí data, 
se zvláštním běžným číslováním za sebou následovati 
bez prázdných mezer. 

Ustanovení o zařízení obchodních knih (čl. 32.) 
jest použíti i na deník· obchodních dohodců. 

čl. 73. Dohodce musí hez odkladu po uzavře
ní obchodu vydati každé straně závěrný list jím po
depsaný a opatřený číslem, pod kterým obchod do 
de:rtíku byl zapsán. List ten obsahujž vše to, co 
předcházející článek uvádí jako předmět zápisu. 

užije, list po listu očíslován a předložen představenému úřadu 
k ověření počtu listů. 

čl. 72. (byl textován v odst. 1 souhlasně s první větou 
nynějšího prvního odstavce. Odst. 2 a 3 zněly:) 

Zápisy musí státi se v jazyku německém anebo, pokud 
jest místní obchodní jazyk jiný, v tomto; musí se díti v po
řadí dáta a bez prázdných mezer. 

Obch. zák. 8 
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Do závěrného listu netřeba pojmouti jméno 
stran, v případě naznačeném ve článku 69a. 

Při obchodech, které nemusí býti ihned splně
ny, budiž závěrný list stranám dodán k podpisu a 
každé straně zaslán exemplář od druhé strany po
depsaný. 

Odepře-li ta která strana přijetí . a podepsání 
závěrného listu, musí obchodní. dohodce bez prodle
ní učiniti o tom oznámení straně druhé. 

V případě naznačeném ve článku 69a jest na 
obchodním dohodci, by uschoval závěrné listy od 
stran podepsané a každé straně, které má jméno 
druhé strany zůstati nez~ámým, dodal závěrné listy 
pouze od něho podepsané. 

čl. 74. Dohodce jest povinen bez újmy článku 
69a vydati stranám, kdykoli o to požádají, ověřené 
výpisy z deníku, obsahující vše, co bylo zapsáno do
hodcem v příčině obchodu stran se týkajícího. 

čl. 75. Zemře-li obch<?dní . dohodce neb opustí-li 
svůj úřad, budiž jeho deník, je-li dohodce ustanoven 
při burse, odevzdán bursovnímu komisaři, jinak živ
nostenskému úřadu. 

čl. 76. Uzavření smlouvy sprostředkované ob
chodním dohodcem nezávisí na zápisu do deníku 
nebo na vydání závěrného listu. 

Skutečnosti tyto jsou jen. důkazem o uzavřené 
smlouvě. 

Chce-li strana nahlédno~ti v deník se zřetelem 
k obchodu pro Iii sprostředkovanému, jest dohodce 
sice povinen bez újmy článku 698. to dovoliti; str a-

Ustanovení o zařízení knih obchodních (čl. 32) použiti 
jest také na denník dohodcův. . 

čl. 73.: Dohodce musí bez odkladu po uzavření obchodu 
vydati každé straně závěrný list jím 'podepsaný, který obsahuje 
skutečností v předcházejícím článku jako předmět zápisu 
označené. 

(Odst. 2. a 3. byly souhlasny s nynějšími odstavci 3 a 4). 
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na však smí nahlédnouti do deníku jen tím způso
bem, aby mohla nabýti vědomosti pouze o obchodu 
jí se týkajícím. 

Třetím osobám smí pouze k úřednímu rozkazu 
neb se svolením stran býti. dopuštěno nahlédnutí do 
deníku způsobem shora naznačeným anebo jim z de
níku vydán býti výpis. 

Srv. čl. 38; též § 298 odst. 2. civ. ř. soud. 

čl. 77. Řádně vedený deník, jakož i zaverné 
listy obchodního dohodce poskytují zpravidla důkaz 
o uzavření obchodu a jeho obsahu. 

Avšak jest na soudci, aby, uvažuje veškeré okol
nosti, podle svého uznání rozhodl, zda' jest přiklá
dati obsahu deníku a závěrných listů menší význam, 
zda jest žádati přísežného stvrzení dohodcova nebo 
důkazů jiných a zvláště,' zda-li pro posouzení zále
žitosti jest závažnou okolnost, že strana. odepřela 
přijmouti závěrný list aneh ho podepsati. 

Srv. čl. 34, § 295 odst. 1. c. ř. s. (viz pozn. u čl. 34). 

čl. 78. K deníku obchodního dohodce, při je
hož vedení přihodily se nepravidelnosti, hleděti lze 
jakožto k průvodnímu p'rostředku jen potud, pokud 
se to jeví býti příhodným podle povahy a významu 
nepravidelností~' jakož i podle. stavu věcí. 

Srv. čl. 35, § 295 c. ř. s. 

čl. 79. Za sporu může soudce i bez návrhu stra
ny naříditi předložení deníku k nahlédnutí a srov
nání se závěrnými listy a s jinými průvodními pro
středky. 

Čl. 74. (souhlasil s nynějším textem až na to, že neobsa~ 
hoval slov »bez ujmy čl. 69a«). 

čl. 75.: Zemře-li obchodní dohodce nebo opustí·li svůj 
úřad, budiž jeho denník uložen u úřadu. 

čl. 76. (obsahoval nynější odst. 1 a 2). 
čl. 17. až 81. (souhlasily s nynějším zněním). 
čl. 82. Obchodní dohodce jest oprávněn žádati dohodné 

8* 
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Předpis čl. 39. platí též v příčině předložení 
deníku. 

Srv. čl. 37 a čl. VII č. ;) uv. zák. k c. ř. s.: Dotčeny nejsou 
předpisy občanského práva:... 5. předpisy o předložení de· 
níků obchodních dohodců a prvopisů listin notářských. 

čl. 80. Obchodní dohodce musí, pokud jej stra
ny toho nesprostily aneb pokud se od toho při tom 
kterém druhu zboží neupouští podle místního oby
čeje, uschovati II sebe z každého zboží jeho pro
střednictvím podle vzorku prodaného, vzorek jím 
označený, tak aby se zase poznal, po tak dlouho, až 
zboží bez námitky proti své jakosti bylo přijato neb 
obchod jinak jest vyřízen. 

čl. 81. 'Každé zavInění obchodního dohodce 
opravňuje stranu tím poškozenou požadovati od 
něho odškodnění. 

čl. 82. Obchodní dohodce jest oprávněn žádati 
dohodné (sensarii), jakmile obchod byl uzavřen a, 
je-li závislým na výmince, jakmile stal se bezvými
nečným a dohodce dostál své povinnosti dodati zá
věrné listy, bez újmy jiné . úpravy zakládající se 
v místních nařízení,...J,. místním obyčeji, aneb v bur
sovních stanovách, jedná-li se o obchody ujednané 
na bursách. 

Tento poplatek může požadovati též tenkráte, 
když sprostředkování obchodu dospěje tak daleko, 
že dohodce oznámil strany sobě navzájem, avšak 
obchod na to ještě téhož dne přímo mezi stranami 
byl uzavřen. 

Nebyl-li obchod dojednán anebo nestal se bez-

(sensarii), jakmile obchod byl uzavřen, a je·li závislý na vý
mince, jakmile stal se bezvýminečným a dohodce dostál své 
povinnosti dodati závěrné listy, bez ujmy jiné úpravy zaklá
dající se v místních nařízeních nebo v místním obyčeji. 

(Odst. 2. souhlasil s nynějším odst. 3.). 
Výše dohodného upravuje se místními nařízeními; za je

jich nedostatku rozhoduje místní obyčej. 

Čl. 82. 84. 117 

výminečným, nelze za vyjednávání požadovati do
hodného. 
. "Výši d~hodného stanoví politický úřad zemský, 
Jenz byl dr.lve ~y~lechl bursovního komisaře a sprá
vu bursy, Jedna-II se o dohodčí' jednání na burse 
?ále ,o~chodní ,,~ živnostenskou komoru, jde-li o jin~ 
Jedn~nI dohodCI, v obou pak případech, je-li zřízeno 
gremIum obchodních dohodců, také toto. 

čl. 83. Jestliže strany neujednaly, která z nich 
má zaplatiti, dohodné, zaplatiž každá polovici, není
li I?~o ,to místních ~ařízení, místního obyčeje nebo 
zv lastnlCh ustanovenI ve stanovách bursovních. 

čl. 84. O ustanovení dohodců platí tato usta
novení: 

I. K dosažení místa obchodního dohodce vyža
duje se, aby žadatel 

1. byl státním občanem československým*) , 24 
léta stár, života bezúhonného a byl ve volné správě 
svého jmění; 

2. vykonal s dobrým prospěchem zkoušku ob
chod ně-dohod čí. 

o II .. Zk~uška ob,chodně-dohodčí koná se k nabytí 
zpusobI1ostl pro mlsto obchodního dohodce na bur
se, před sp'r~vou, té které bursy, k nabytí způsobi
lostI pro ]lna mIsta obchodních dohodců před ob
c~odní neb, živnostenskou komorou. Zkouška prová
dl se u spravy bursovní za předsednictví bursovního 
komisaře, při obchodních a živnostenských komo
rách za předsednictví některého rady obchodního 

*) Viz zákon ze dne 23. července 1919 č. 449 sb. z. a nař. 

čl. 83.: Jestliže strany neujednaly, která z nich má za
platiti dohodné, zaplatiž každá polovici, není-li pro to míst
ních nařízení, nebo místního obyčeje. 

, ~čl. ~4.: Zákonům zemským jest zůstaveno vydati potřeb. 
ne predplsy o ustanovování obchodních dohodců a o tom jak 
trestati porušení povinností, kterých se dopustili ve ;vém 
povolání. 
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soudu, je-li tento v sídle komory, po případě rady 
sborového soudu . první instance, a kde toho není, 
okresního soudce. 

III. Dohodce, kteří jsou povoláni vykonávati 
úřad též na burse, jmenuje podle potřeby bursovní 
správa, jiné pak obchodní dohodce pro určité místo 
neb okres, obchodní komora toho okresu .. J menová
ní to podléhá potvrzení zemským úřadem poli
tickým. 

K obsazení dohodčích míst budiž vypsán kon
kurs a vyhlášen v úředních zemských novinách. 

J de-li o obsazení místa na burse," budiž konkurs 
vyhlášen též vývěsem na burse. 

Vypsání a vyhlášení konkursu přísluší správě 
bursovní, po případě obchodní a živnostenské komo
ře ku jmenování povolané. 

IV. Bylo-li jmenování potvrzeno, vykoná ob
chodní dohodce služební přísahu u politického ~'iřa
du zemského a obdrží na to dekret úřadem tímto 
vydaný, v němž udati jest místo a okres, pro něž 
je zřízen a v němž jest povinen míti pobyt, .jakož 
i objem jeho zřízení (čl. 68.). 

V. Deník vydá dohodci pro bursu zřízenému 
bursovní komisař, ostatním dohodcům úřad živno
stenský. 

VI. Jmenování obchodního do~odce a vzetí jeho 
do přísahy vyhlásí se v úředních novinách zemských, 
zpraví se o něm obchodní komora a obchodní gre
mia toho kterého okresu a je-li zřízeno v okresu 
gremium obchodních dohodců, také toto. 

Zemským zákonům jest vyhrazeno, doplniti předpisy to· 
hoto titulu podle místních potřeb; zejména může býti obchod· 
ním dohodcům přiznáno výhradné právo sprostředkovati ob· 
chodní jednání. 

Také může v zákonech zemských anebo v místních na· 
řízeních okruh úředních úkonů a oprávnění obchodním do. 
hodcům přikázaný (čl. 67, 70) anebo objem jejich povinnosti 
(čL 69) b),ti rožšířen anebo zúžen. 

Čl. 84a - 84c. 119 

čl .. 84 a. Obchodní dohodci mohou tvořiti gre
mia, jejichž okres vymezí zemský úřad politický vy
slechna obchodní komoru. 

Taková gremia opatřují své záležitosti podle 
vlastních stanov, jež iiáleží schváliti ministerstvu fi
nancí a obchodu a v nichž může býti upraveno nu
cené vymáhání potřebných příspěvků. 

Čl. 84 b. Obchodní dohodci, kteří svůj úřad 
konají na bursách, jsou podrobeni dohledu 'bursov
ního komisaře, ostatní dohledu živnostenského 
úřadu. 

Vykonávajíce tento dohled, jsou bursovní komi
saři, po případě živnostenský úřad oprávněni na
hlédnouti do knih obchodních dohodců. 

čl. 84 c. Obchodní dohodce, kteří své povinno
sti úřední porušují, stihá pořádkový nebo discipli
nární trest podle toho, je-li porušení povinnosti 
pouhým proviněním. proti pořádku, nebo je-li to, se 
zřetelem ke druhu a stupni, k tomu, že se snad opa
kuje a že jsou zde okolnosti přitěžující, přečinem 

služebním~ 

I. Pořádkové tresty jsou: 
1. Důtka. 
2. Pokuty peněžité od desíti do jednoho sta 

zlatých. 
Ukládati pořádkové tresty přísluší podle dohle

dacího práva bursovníinu komisaři, jde-li o obchod
ní dohodce ustanovené při burse~ živnostenskému 
úřadu, jde-li o jiné dohodce obchodní. 

Do uložení pokuty peněžité může si stěžovati 
obchodní dohodce do 8 dnů u politického úřadu 
zemského. Dalšího opravného prostředku není. 

II. Tresty disciplinární jsou: 
1. Pokuty peněžité přes jedno sto do tisíce zl. 
2. Suspense s úřadu na určitou dobu. 
3. Sesazení s úřadu. 
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Suspense na určitou dobu může býti vyslovena, 
provIní-li se obchodní dohodce při bur~e zřízený 
neslušným a pořádek rušícím chováním na · burse, 
které činí nutným vyloučiti ho z návštěvy bursy na 
určitou dobu. 

N a sesazení z úřadu budiž nalezeno: 
a) když obchodní dohodce byl od~ouzen pro 

nějaký zločin anebo pro přestupek krád·t~že, zprone
věry, účastenství v nich anebo podvodu, anebo když 
mu byl uložen nejméně šestiměsíční tn:Ht na svobo
dě pro jiný čin trestný; 

b) když byl odsouzen od soudu dlIChodkového 
pro podloudný obchod aneb pro těžký přestupek 
důchodkový; 

c) když upadl v konkurs. 
Mimo to možno vysloviti sesazení úřadu, též 

ještě 
d) když obchodní dohodce ve svvch obchodech 

vědomě udává nepravou okolnost, ji' potvrzuje neb 
do knihy své zapisuje aneb tuto fal~llje; 

e) když provozuje obchody na vlastní účet nebo 
účastní se jakýmkoli způsobl~m na užitku z obchodu 
jím sprostředkovaného, ant;b když opominul zjed
nati si úhrady od příkazce, jehož nejmenoval a od 
něhož nemohl s úplnou Lezpečllo~ti očekávati při
měřené úhrady; 

f) když obstarává obchody pro osoby, jichžto pla
tební neschopnost aneb jejichž nezpůsobilost platnt~ 
se zavazovati mu jest známou, aneho když sprostřed
kuje obchody z·apověděné nebo takové, o nichž lze 
s důvodem míti podezření, že strana je chce učiniti 
jen na oko ueb k úkoru osob jinj·ch; 

g) když opětovné menší tresty neměly účinku. 
Disciplinární trest možno uložiti obchodnllllu 

dohodci jen po provedeném vyšetřování discipliuár
ním. 

Čl. 84c. 1.21 

Disciplinární vyšetřr;vánÍ proti obchodnímu do
hodci zřízenému při· burse kopá bursovní správa, 
proti ostatním dohodcům živnostenský úřad a vydává 
nález po vyslechnutí obrany dohodcovy. Za tím úče
lem jest na bursovní správě, aby na začátku každého 
roku zřídila na rok stálou komisi čtyřčlennou a spolu 
ustanovila stálé náhradníky těchto členů a pořad, 
kterým nastupují. Bursovní komisař je předsedou 
této komise. 

N a vydaný nález disciplinární může si stěžovati 
odsouzený dohodce obchodní v osmi dnech u zem
ského úřadu politického. 

Na rozhodnutí zemského úřadu politického mo
hou si dohodci zřízení při burse stěžovati v téže lhů
tě u ministerstva financí, ostatní dohodci u minister
stva obchodu. 

III. Jako prozatímní opatření vysloviti jest 
suspensi obchodního dohodce s úřadu: 

1. když je na pováženou, aby obchodní dohodce 
pokračoval v úřadování po dobu disciplinárního vy
šetřování nebo trestního řízení; 

2. když jistota zaň po případě položená značně 
se zmenšila ~ 

3. když jest občasně nezpůsobilým zavazovati 
~e platně o svém jmění. 

Suspensi s úřadu jako prozatímní opatření vy
slovuje proti obchodním dohodcům při burse zří
zeným disciplinární komise ustanovená podle před
pisů shora pod. č. II. uvedených, proti ostatním ob· 
chodním dohodcům úřad živnostenský. 

Do takového opatření lze si stěžovati do osmi dnů 
u zemského úřadu politického. Dalšího opravného 
prostředku není. 

IV. Je-li služební přečin obchodního dohodce 
zároveň činem trestným podle ohecného zákona 
trestního, n~~mí býti, pokud trvá vyšetřování II trest-
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ního soudu, zahájeno pro týž čin řízení disciplinár
ní, s výhradou suspense jako prozatímního opatření. 

Trestní soudy jsou povinny ve všech případech, 
v nichž bylo zahájeno trestní řízení proti obchodní
mu dohodci jako obviněnému, zpraviti o tom, byl-li 
dohodce zřízen při burse, bursovní správu, jinak 
živnostenský úřad, taktéž pak oznámiti jim výsle
dek po skončeném řízení trestním. 

Že trestní soud vydal rozsudek osvobozovací, 
není na překážku provedení řízení disciplinárního. 

V. Pokuty peněžité uložené obchodnímu dohod
ci jakožto pořádkové nebo disciplinární tresty při
padají chudinskému fondu obce, v níž se provinil 
proti pořádku anebo dopustil· přečinu služebního. 

Úvod ke 2. a 3. knize. 123 

úvodní slovo ke druhé a třetí knize 
ob é hod n í h o z á k on a. 

1. Druhá a třetí kniha obchodního zákona jsou věnovány 
sdružením obchodního práva; ve druhé knize upraveny jsou 
společnosti obchodní (Handelsgesellschaften) v technickém 
smyslu obchodního zákona, ve třetí knize další dva případy 
sdružení, t. j. t. zv. společnost tichá a spolčení se k jednotlivým 

obchodům na společný účet. 
Počet sdružení obchodního práva doznal rozšíření záko· 

nem č. 58/1906, kterým zavedena společnost s ručením obme· 
zeným; mimo to pak bývá přiřaďován ke sdružením obch. 
práva pro podobnost v úpravě některých stránek také útvar 
společenstev výdělkových a hospodářských podle zákona č. 70/ 
1873, aČ,koli podléhají předpisům obchodního zákona o kup
cích jen, pokud provozují po živnostensku obchody. 

II. 1. Společnosti obchodní v technickém smyslu. obchod· 
n!ho zákona upravené ve druhé knize jsou tyto: Společnost 
veřejná (čl. 85-149), společnost komanditní (čl. 150-172), 
společnost komanditní na akcie (čl. 173-206) a společnost 

akciová (čl. 207-249). Společným znakem obchodních společ. 

ností ve smyslu druhé knihy obch. zákona jest: sdružení se 
dvou nebo více osob ke společnému provozování obchodní 
živnosti pod společnou firmou, a to sdružení se, které v dů' 

sledku § 7 uvád. zákona (nově textovaného zákonem č. 260/1921 
Sb. z. a n.) jest kvalifikováno jednak negativně tím, že před. 
mětem podniku není obchodní živnost podomní, jednak po· 
sitivně rozsahem podniku odpovídajícím výši státní výdělkové 
daně v cit. § 7 vytčené. 

2. Výše pod čís. J. zmíněná společnost s ručením obme· 
zeným zavedená zákonem č. 58/1906 jest v § 61, odst. 3. téhož 
zákona prohlášena za společnost obchodní ve smyslu obchod· 
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ního zákona, ačkoli se vůbec ani nemusí obchody zabývati 

(§ 1); v § 61 se dodává, že ustanovení obchodního zákoníku 

platí pro společnost s r. o. bez ohledu na výši státní daně 

výdělkové. Ustanovení o této společnosti viz níže ve přísluš

ném oddílu. 

3. V příčině proslulé kontroverse, idali obchodní společ

nosti jsou sodety či osoby právnické (korporace), resp. které 

z nich náležejí do kategorie té neb oné, odkázati jest na vý

klady Ran d o vy y jeho učebnicíéh (českých i německých), 

na stať věnovanou otázce té v T i I s ch O"V ě Všeob. dílu obr. 
práva a dále zejména na W e n ig o v u studii »0 právní povaze 
obchodních společriostí« ve Sborníku věd pro a· st. XXIII., 249 
až 343. Vycházeje z hlediska s Tilschovým zásadně souhlas· 
ného, dospívá tu W e n i g k výsledku, který zamlouvá se 

i ze stanoviska praktického; shrnuje ho větami (»Příručka«, 

seš. 4., 2. vyd. str. 3): »Od společnosti občanského práva liší 

se ob~hodní společnost zejména tím, že' jí objektivní právo 

přiznává způsobilost k právům, jakož i způsobilost býti stra

nou v procesu (čl. lIl, 164, 213 obch. zák., § 61 zák. z. r. 1906 
č. 58 ř. z.), a to j.ako jednotě osob, která na venek vystupuje 
pod společným jménem, t. j. firmou. V důsledku toho jest 
jmění, určené společnému účelu,- u obchodní společnosti mno
hem přísněji odděleno. od soukromého jmění společníků, ~ež 
je tomu v právu ohčanském (srov. §§ 1202 a 1203 s čl. 119 a 
122 obch. zák.) a oddělení toto neúčinkuje pouze ohligačně 

v poměru společníků mezi sebou, nýbrž absolutně, t. j. i proti 
osobám třetím. Společnost obchodní jest útvar přechodný, sto

jící mezi ryzí společností a ryzí korporací, při čemž rys kor
poracl1l projevuje se u různých typů obchodní společnosti 

různou silou. Ryzí associaci jsou nejbližšími obchodní spo
lečnosti osobní; ryzí korporad blíží se nejvíce společnosti ka~ 
pitálové. Ta okolnost, že obchodní zákoník činí všechny ob

chodní společnosti bez rozdílu způsobilými ku právům i k to· 

,:"-,u, aby. byly stranami v procesu, vede nás k tomu, abychom 

tÝ .4l s}'toJeČnosti vesměs zařadili mezi korporace.« 

ni. . Společnostmi obchodními nejsou: 

Cl. 85. 125 

1. Společnost t. zv. tichá (čl. 250-265 obch. z.). Tu nejde 
o společné provozování obchodní živnosti pod společnou fir· 
mou, nýbrž o účast v obchodní živnosti cizí maje,tkovým vkla. 
dem. Některými rysy, přibližuje se společnosti komanditní. 

2. Spolčení se k jednotlivým obchodům, neboli společ. 

nost »příležitostná«, také »případná« (Wenig): čl. 266--270 
obch. z. - Tu vůbec nejde o provozování obchodní živnosti. 

3. Společenstva čili družstva výdělková a hospodlÍřská 

podle zákona Č. 70/1873. Přibližují se svou úpravou obchod· 
ním společnostem, avšak vůbec nemusí se zabývati obchody. 
Záleží·li árd podnik jejich zcela nebo z Msti v obchodech, 
platí pro ně, pokud zákon z r. 1873 nemá předpisů odchylných, 
ustanovení obchodního zákoníku o kupcích. Hospodářsky slouží 
myšlence svépomocné kooperace. - Ustanovení o nich viz 
níže v pHslušném oddílu. 

Kniha druhá. 

o OBCHODNíCH SPOLEčNOSTECH. 

Titul prvý. 

O veřejné společnosti obchodní. 

Oddíl· prvý. 

O zří z e n í s p o leč n o sti. 

čl. 85. Veř~jná společnost obchodní tu jest, 
když dvě nebo více osob provozují obchodní živnost 
pod společnou firmou a když účast žádného společ
níka není obmezena na majetkové vklady. 

Ku platnosti společenské smlouvy. není potřehí 
zřízení listiny aneb jiných formálností. 

1. Ke společným znakům ohchodních společností ve 

smyslu druhé knihy obch. zákona tu p,řistupuje jako kriterion 
negativní rys, že »účast« žádného společníka není ohm 
na majetkové vklady. Znění zákona tu není přesné; 
vení pozdějších (srv. na př. čl. 92, 106) vyplývá, ž 
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činí, aspoň zpravidla, majetkové vklady, a společník se de facto 
jinak než vkladem nemusí účastniti na společnosti. Je patrno 
z toho, že nelze výrok výše citovaný vykládati do slova: 
»účastí« (Beteiligung) se tu rozumí patrně závaznost (engage· 
ment), která postihuje společníka vůči společenským věřitelům, 
tedy jeho t. zv. ručení; v tom, pak jest kriterion společnosti 
veřejné, že toto ručení není obmezeno na vklady. 

Z negativního vytčení tohoto znaku vyplývá, že, jde.li 
o sdružení vykazující všeobecnou kvalifikaci obchodní společ· 
nosti (srv. výše Úvodní slovo pod' II., 1) a není vůbec ničeho 
ustanoveno ve smlouvě resp. vůči třetím projeveno o obmeze· 
nosti ručení, jde o společnost veřejnou.' Tato jest p'raesumtiv
ním útvarem obchodní společnosti. 

2. V odstavci druhém vyslovena zásada neformálnosti. 
Ke smlouvě stačí i projevy konkludentní. Ani firma nemusí 
býti výslovně volena; stačí, když provozují se obchody de 
facto pod společným jménem za konkludentního souhlasu 
všech. Nerozhoduje také po stránce právní existence společ· 
nosti, zdali užívá se firmy 'vyhovující zákonu (čl. 17), stačí, 
že vůbec firmy, t. j. společného obchodního jména se užívá. 
Nevyhovuje.li firma zákonu, nastoupí následky čl. 26, ale práv. 
ní existence společnosti se to nedotýká. Také zápis společnosti 
v rejstřík není podmínkou k existenci; jest obligatorní, nikoli 

však konstitutivnÍ. 

3. K veřejné společnosti vztahují se tyto předpisy ž i v -

nostenského řádu (cís. pat. z 20. prosince 1859) ve 
znění zák. z 5. února 1907, č. 26 ř. z.: 

§ 3, odst. 3.: Úřad živnostenský může společnostem k pro
tokolování firmy povinným vydati živnostenský list anebo pro· 
půjčiti koncesi také bez průkazu o protokolování firmy, jest-li 
jinak způsobem dostatečným prokázáno, že společnost byla za
ložena. Ve všech případech však budiž předepsána přiměřená 
lhůta k dodatečnému opatření průkazu o vykonaném zápisu; 
projde-li tato lhůta marně, list živnostenský nebo dekret o kon
cesi budiž odňat jako neplatný. 

§ 13 a, odst. 5.: V zhledem k veřejným společnostem a 
společnostem komanditním budiž, co se týče průkazu způso
bilosti, užito obdobně ustanovení § 14 e. 

č. 85. 127 

§ 14 e: Opoví·li veřejná . společnost živnost řemeslnou, 
podej alespoň jeden společník, který podle společenské smlou
vy jest oprávněn provozovati obchody společenské nebo ji za· 
stupovati, průkaz způsobilosti pro příslušnou živnost, společ
nost pak i při dalším provozování vždy vyhovuj této podmínce 
alespoň pokud . se týče jednoho společníka k vedení obchodu 
oprávněného. Společnost jest také povinna, aby živnostenskému 
úřadu dala věděti o každé změně v osobě společníků způsobi. 
lých živnost provozovati. . 

Přestane-li jediný k provozování živnosti způsobilý spo· 
lečník nenadále býti společníkem, úřad živnostenský povol 
společnosti lhůtu až· do šesti měsíců, aby' jmenovala společníka 
potřebným průkazem způsobilosti opatřeného, vedením obcho· 
du nebo zastupo.váním společnosti pověřeného. 

Předcházející ustanovení platí u společností komanditních 
o společnících osobně ručících. 

§23 a, odst. 4.: Ustanovení § 14 e vztahují se v příčině 
průkazem zvláštní způsobilosti obdobně k veřejným společ' 
nostem obchodním a společnostem komanditním. Pokud se 
jedná o živnostenský podnik po továrnicku provozovaný, stačí 
průkaz zvláštní způsbilosti náměstkovy ( obchodvedoucího). 

a) Okolnost, že veřejná oh- května 1920 R II 58/20.)') 
chodní společnost, jež· hyla b) Náležitost § 7 uv. zák. 
stranou ve sporu a zastoupe- jest podmínkou vzniku veřej-
na advokátem, za rozepře né společnosti (čl. 85). Stra· 
byla zrušena, nemá vlivu na na tvrdící, že veřejná obchod-
projednání sporu. (N. S. 507 : ní společnost (neprotokolova-

1) Z důvodů Nejv. soudu: »Vedle čl. 85 obch. z. nevede 
obchodní živnost s p o leč n o s t, nýbrž ve ř e j ní s p o leč
ní c i pod společnou firmou. Stanoví-li tudíž čl. 111 obch. z., 
že může obchodní společnost pod svou firmou nabývati práv 
a bráti na se závazky, že může žalovati a' žalována býti, ne
stává se tím společnost právnickou osobou, poněvadž není tu 
zvláštního neosobního jmění, odloučeného od společníků, pro 
které by provo'zováním obchodní živnosti vzcházela práva a 
vznikaly závazky, nýbrž jsou to veřejní společníci, kteří ob
chod provozují ft veškerá právní jednání pro sebe uzavírají, 
práv nabývají a závazky na se berou, žalují a žalování jsou, 
ovšem vše to pod společným jménem firmy.« »- - oni sami 
pod společenským jménem udělili plnou moc svému zástupci 
právnímu a proto okolnost, že' veřejná společnost za sporu 
byla zrušena (oba. společníci zemřeli a firma byla z rejstříku 
vymazána) - nemá významu pro průběh sporu, když společ
nost zastoupena jest právním zástupcem procesní plnou mocí 
vykázaným.« 
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ná) vzni~la, musí onu náleži
tost výslovně tvrditi a podle 
potřeby prokázati. (N. S. 1440 
: 24. leden 1922, Rv I 35/22.) 
(Viz výše § 7 uv. zák. str. 9 
ad c.) 

c) Veřejná obchodní spo
lečnost sice není samos,tatnou 
osobou právnickou, leč přes 
to tvoří společenské jmění 
zcela samostatnou čás,t jmění 
společníků, oddělenou fak
ticky i právně od soukromého 
jich jmění. (N. S. 4827 : 19. 

březen 1925. Rv. II 17.'25.) 
d) I veřejná obchodní spo

lečnost, jež není protokolo· 
vána, jest oprávněna žádati o 
zahájení vyrovnávacího říze
ní. K založení veřejné ob
chodní společnosti může do~ 
jíti { konkludentním činem, 
předpokládajíc, že jsou tu ná· 
ležitosti §u 7 uv. zák. obch. 
ve znění zákona ze dne 30. 
června 1921, čís. 260 sb.z. a 
n. (N. S. 6203 : 12. srpen 
1926 R I 696,26.) 

čl. 86. Zřízení veřejné společnosti obchodní hu
diž přihlášeno od společníků k zápisu do obchodní
ho rejstříku u soudu obchodního, v jehož obvodu 
má společnost své sídlo, a u každého soudu obchod
ního, v jehož obvodu má závod odštěpný. 

Přihláška musí obsahovati: 
1. jméno, předjmení, stav a bydliště každého spo-

lečníka; 

2. firmu společnosti a, místo, kde má své sídlo; 
3. dobu, kterou společnost se začala; 
4. bylo-li ujednáno, že jenom jeden neb několik 

ze společníků mají zastupovati společnost~ údaj, 
který nebo kteří společníci jsou k tomu ustanoveni, 
rovněž zda-li jest toto právo vykonávati jen pospolitě. 

1. Zápis jest tu sice obligatorní (čl. (9), nikoli však kon
"titutivní. V příčině odštěpného závodu srv. v)rše čl. 21 a zejme 
poznámku 1. Co do ohsahu přihláE'ky jest poznamenati: 

K čís. 1. Společníky mohou býti také osoby právnické, 
ve kterémžto případě jest přihlásiti k zápisu údaje obdobné 
jménu, předjmení, stavu a bydlišti fysických osob. Zejména též 
společnosti ohchodní m~hou býti veřejnými společníky, a to 

zase i společnosti veřejné: případem tím zabývá se podrobně 

E I t z bac her článkem v Goldschm. časopisu »Z. f. d. ges. 

HB..« sv. 45. 

Čl. 86. 129 

K ČÍs. 2. O firmě srv. čl. 17, odst. 1. Sídlem společnosti 
musí býti, má-li společnost býti považována za tuzemskou, 
místo v tuzemsku. Je-li sídlo v cizozemsku, jest posuzovati 
její obchodování v tuzemsku resp. též zřízerií odštěpného zá. 
vodu v tuzemsku podle zásad mezinárodního soukromého prá
va, v poměru k některým státům specielně podle smluv s nimi 
uzavřených. NárC}dnos,t společníků jest tu nemzhodnou. O otáz
ce »národnosti« obchodních společností viz práce ke II. sjezdu 
čsl. pa:ávniků 1925. (Šejhar, Flanderka). 

K čís. 3. Počátek společnosti nemŮže býti 8 právním účin. 
kem ustanoven na dobu po zápisu. Ze souvislosti s čl. 110, 
odst. l. vyplývá, že to nemůže býti ani doba pozdější, než 
společnost počala provozovati svou obchodní živnost. K pro
vozování tomu stačí již I Jen pnpravná jednání, nezůstala-li 

ovšem isolována, nýbrž byla-li vskutku počátkem podniku. 

K čís. 4. Z ustanovení čl. 87, odst. 2" dále z čl. 115 a 
117 vyplývá, že správně dlužno zapisovati dó rejstříku již po
čátečné smluvní vyloučení zastupovací moci spoJečníka resp. 

dodatečné její smluvní zrušení, tedy negativní fakt, že určitý 

společník zastupovací moci nemá, nikoli však fakt positivní, 
že určitý společník resp. určití společníci zastupovací moc 
mají. čl. 87, odst. 1. mluví nepřesně o »udělení zastupovací 

moci«, ve čl. 86, č. 4 pak jest důraz na slově »jenom«, jež uka
zuje k vyloučení ostatních společníků ze zastupování. Není-li 

vůbec ve smlouvě ničeho ustanoveno o vyloučení zastupovací 
moci, jest každý společník k zastoupení oprávněn a netřeba 

v tom případě vůbec ničrho o zastoupení k zápisu přihlásiti. 

Arg. čl. 86, č. 4: »bylo-li ujednáno« atd. - Pouze účelu evi

dence slouží nařízení ministerstva justice z 16. dubna 1902 
(Věstník Č. 18) o vyhlašování společníků ke znamenání opráv

něných při firmách společenských jakož i způsobu znamenání 
firmy. (Viz níže Oddíl II.) 

O zastoupení kolektivním několika společníky nebo i spo
lečníkem spolu s prokuristou srv. níže při čl. 114 a násl. 

Zbývá poznamenati, že zákon nepřikazuje přihlásiti před
mět podniku spole~enského k zápisu; arci to doporučuje na-

Obch. zák. 9 
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HzenÍ ministerstva justice z 10. prosince 1901 (Věstník 1901, 

č. ·10) pod čís. III. 4 (viz nařízení toto níže v Oddílu n.). 

I veřejná společnost ob· 
chodní může býti členem 
jiné veřejné společnosti ob· 
chodní (20. červen 1906, č. 
10.078. R e p. n á I. č. 194. -
Práv. 1906, str. 562). 

Společnost s r. o. nemůže 
býti komplementářkou spo
lečnosti komanditní. (N. S. 
3911 : 28. květen 1924, R I 
278,/27.) 

Komanditní společnost mů' 
že býti společníkem veřejné 
společnosti i komplementářem 
jiné komanditní společnosti. 

Cizozemská akciová společ
nost může býti komanditist
kou tuzemské společnosti ko
manditní, třebas neprokáz:ala, 
že byla ve smyslu cís. naříze
ní ze dne 29. listopadu 1865, 
čís. 127 ř. zák. výslovně při
puštěna k obchodování v tu
zemsku. Za komplementářku 
komanditní společnosti nelze 

však připustiti cizozemskou 
společnost s r. o., pokud její 
tuzemský. závod nebyl zapsán 
v obchodní rejstřík. (N. S. 
4059 : 15. červenec '1924, R I 
524/24.) 

K zápisu odštěpného závo
du, opovídaného veřejnou 
společností, jejímž společní
kem jest akciová společnost 
na Slovensku, majitel to hlav· 
ního závodu, vyžaduje se stát· 
ního schválení, pak-li má 
akciové společnosti příslušeti 

. výhradný vliv na směr a roz· 
sah odštěpného závodu. (N. S. 
4652 : 10. únor 1925, R 1 
98/25.) 

Prostým usnesením většiny 
společníků nelze odvolati za· 
stupování společnosti společ
níkem vůči třetím osobám. 
(N. S. 5444 : 10. listopad 1925, 
R II 319/25.) 

čl. 87. Změní-li se firma zřízené již společnosti 
nebo přenese-li se sídlo spolťťčnosti na jiné místo ne
bo vstoupí-li do ní noví společníci anebo bylo-li 
uděleno některému společníku dodatečně oprávnění 
zastupovati společnost (čl. 86. č. 4.) anebo bylo-li 
takové oprávnění zrušeno, buďtež skutečnosti tyto 
u obchodního soudu přihlášeny k zápisu do obchod
ního rejstříku. 

Změní-li se firma, přeloží-li společn08t své sídlo 
a zruší-li se zastupovací oprávnění, řídí se účinnost 
toho proti třetím osobám ve případech, kde zápis 
a vyhláška se staly nebo nestaly, podle ustanovení 
čl. 25. 

ČI. 87-89. 131 

Mezi případy čl. 87 náleží :arci také. dodatečná změna 

zastoupení individuálního v kolektivní jakož změna 

a zrušení kolektivnosti moci zastup ovací. Při změně sídla 
společnosti ·přijde v úvahu použití zásady publicity v odst. 2. 

vyslovené' ve všech směrech, kde sídlo má význam pro obsah 

práv a závazků společnosti. O vystoupení resp. odpadnutí spo

lečníka, jakož i vyloučení jeho čl. 87 nemluví; o zápisu těchto 

případů jedná čl. 129. 

O vstoupení společníka do společnosti trvající viz též 

čl. 113 a poznámky k němu. Vstoupením společníka do závodu 

kupce jednotlivce uskutečňuje se z·a· podmínek čl. 85 zřízení 

společnosti verejné. 

čl. 88. Přihlášky (čl. 86., 87.) bucl'tež podepsá
ny ode všech společníků osobně před obchodním 
soudem anebo podány v ověřené fornlě. Buďtež ce
lým svým obsahem zapsány do obchodního rejstříku. 

Společníci, kteří mají společnost zastupovati, jsou 
povinni znamenati firmu spolu s podpisem svého 
jména osobně před obchodním soudem nebo podati 
znamenání to v ověřené formě. 

Povinnost přihlášky uložena jest ve čl. 88 Rpolečníkům 

všem, tedy' i těm, kteří jsou ze zastoupení vyloučeni; povin

nost znamenati firmu podle odst.' 2. mají ti, kteří jsou ve 

smyslu výkladu výše u čl. 86 k čís. 4 podaného oprávněni 

k zastupování. 

Zastupování a znamenání 
firmy musí se krýti. Je proti. 
myslné, hy znamenání firmy 
dělo se vždy dvěma společní
ky, ale zastupovati firmu by 
mohl každý ze společníkll 
samostatně; nelze připustiti, 

hy jeden ze společníků ústní 
smlouvy samostatně uzavíral, 
avšak k 'jich písemnému vy
hotovení aby bylo nutno při
bírati společníky dva. (N. S. 
1695 : 30. květen 1922, R I 
655/22.) 

čl. 89. Na soudu obchodním jest, aby účastníky 
doháněl z povinnosti úřadu pořádko~ými tresty k za
chováni těchto předpisů (čl. 86. až 88.). 

9* 
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Srv. §§ 12 a 13 uvád. zák. jakož i čl. 26 obch. z. a po

známky k nim, dále §§ 49 a 50 živnost. řádu otištěné výše 
u čl. 16. 

Společníka, jenž tvrdí, že 
nepro,tokolovaná veřejná spo
lečnost byla zrušena, nelze 
doháněti pokutami .k součin
nosti při její protokolaci, 

I 

dokud nebude ,sporem 
záno, že společnost 
trvá. (N. S. 3987 : 17. 

J 1924, R. II. 182/24.) 

Oddíl druhý. 

o právním poměru společníků 
n a v z á je m. 

p.roká
dosud 
červen 

čl. 90. Právní poměr společníků navzájem řídí 
se předem smlouvou společenskou. 

Pokud nestala se úmluva o věcech, jichž se ná
sledující články dotýkají, jest použíti ustanovení 
těchto článků. 

Předpisy tohoto oddílu jsou (s výjimkou jen čl. 105 
v jisté míře) právem podajným (dispositivním), ustupujíce 
úmluvě ať výslovné ať konkludentní, na rozdíl vÍlči předpisům 
oddílu třetího (čl. 110-122), upravujícím poměr společnosti 

k osobám třetím; ustanovení třetího oddílu nemohou býti 
s účinno&tÍ vůči třetím osobám ujednánhn společníků změ

něna, pokud to zákon sám nedopouští. Použití norem čl. 90 
až 109 předpokládá arci veřejnou společnost právně již existu
jící, tedy platnou smlouvu (třeba neformální, čl. 85, odst. 2.) 
a buďto provozování obchodů po živnostensk;u (za podmínek 
§ 7 uvád. zákona) pod společnou firmou nebo zápis spole~

nosti do obchodního rejstříku, anebo jinaké prohlášení spo
lečníků vůči veřejnosti, že založili společnost (srv. výše pozn. 
u čl. 86 k čís. 3., a níže poznámky k čl. 110). 

čl. 91. Vnášejí-li se do společnosti peníze aneb 
jiné věci zuživatelné nebo zastupitelné, anebo věci 
nezuživatelné neb nezastupitelné podle odhadu pro
vedeného nikoliv jen za účelem rozdělení zisku, stá
vají se tyto předměty vlastnictvím společnosti 

ČI. 91. 133 

V pochybnosti má se za to, že staly se vlastni
ctvím společnosti věci movité nebo nemovité, které 
až dotud náležely jednomu ze společníků, byly-li za
psány do inventáře společnosti za podpisu všech 
společníků. 

1. Dosah tohoto ustanovení jest různým podle hlediska, 
ze kterého se vychází v příčině právní povahy veřejné spo
lečnosti. Ti, kdo pojimají veř. společnost jako societu, rozu
měti musí »vlastnictvím společnosti,« o němž se mluví v obou 
odstavcích čl. 91, jinak, než oni, kdo ji pokládají zásadně za 
osobu právnickou. Tomuto hledisku odpovidá, uzná·li se tu 
skutečný převod vlastnictví k objektům náleževším posud jed
notlivým společníkům na společnost jako takovou - splní-li 
se arci obecné podmínky pro převod ' vlastnického práva, tedy 

při věcech movitých odevzdání vlastnické, při nemovitých 
vklad do pozemkových knih. (Srv. čl. 111.) 

2. Předpis přítomný týká se t: zv. vkladu čili illacc 

spo]ečníka a vyslovuje presumpce pro převod majetkových 
objektů l.>do vlastnictví« společnosti, tedy pro včnování jejich 
»quoad dominium« do jmění společenského. Inferovati možno 
arci také pohledávky obecné i skripturní, též závazek k vý
konům a službám určitou hodnotou oceněný (»vklad práce«), 
dále i práva na statcích nehmotných (patenty, licence, autor
ské právo, nakladatelské), také právo služebnosti, věnování 

věci »quoad usum«, dokonce i obchodní závod jako takový, 
a j. Společníka nestihá povinnost illačni již po zákonu, nýbrž 
může se zakládati jen smlouvou. Prvotními vklady tvoří se 

počátečné . společenské jmění. 
O vkladu vyslovuje se We ni g, str. 20: »Poněvadž spu

lečnost a společníci jsou různé právní subjekty, je řečený akt 
(scil. vklad) vždy zcizením, a i tehda, když věc, resp. právo, 
tvořící předmět vkladu, náleží všem osobám, z nichž utvo
řena je společnost, v jejíž jmění se řečená věc nebo právl) 
vnášÍ.« Jde tu o zcizovací akt »sui generis«, jejž nutno po
kládati za zcizení »úplatné«; i použíti jest zde tudíž, jak dále 
pravÍ, p.ředpisů o sp,rave (§§ 923, 1397 obč. zák.) dále též 

§ 367 obč. z. a cl. 306 obch. z. 
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3. První odstavec vyslovuje presumpci a to, jak souditi 
lze, juris et de jure ,že jde. o ilIaci quoad dominium tedv 
o věnování k plnému hospodářskému použití resp. zuži;í (ni. 
koli jen o věnováni quoad usum resp. k užšímu nějakému 
hospodářskému používání), když se inferují a) věci zužívatelné 
nebo zastupitelné, b) věci jiné,avšak podle odhadu. jenž 
nesleduje jen účel býti početním základem pro rozdeIení zisku. 

V od~t. 2. pak vyslovena presumpce v}vratitelná, že věci 
do inventáře, za podpisu všech společníků, zapsané, které už 
posud náležely jednomu ze společníků, pokládají se za inle. 
rovány ve vlastnictví společnosti. 

4. Prakticky osvědčí se presumpce čl. 91 zejmél,1a v dŮM 
sledcích při likvidaci společnosti pro vypořádání se společníků. 
Srv. níže čl. 143. 

čl. 92. Společník není povinen zvyšovati vklad 
nad sumu ujednanou nebo doplňovati vklad ztrátou 
. zmenšený. 

Povinnost iUačnÍ zakládati se muze jen ve smlouvě; ze 
zákona neprýští (viz výše u čl. 91 pozn. 2.). Smlouva jest 
však nejen podkladem, nýbrž také mezí povinnosti illační; ani 
majoritním usnesením nelze uložiti společníku zvýšení vkladu 
nebo doplnění jeho, je·li :ltrátou zmenšen, nýbrž bylo by tu 
potřebí jednomyslného - usnesení (změny smlouvy). ' 

čl. 93. Společnost stojí společníkovi za nákla
dr' které uč!~il .v zá~ežitos!ech společenských, za 
zavazky "k v~h nIm. prev~ate a za ztráty, jež utrpí 
bezprostredne ze své spravy, nebo z nebezpečí ne-
rozlučně s ní spojených. ' 

Z poskytnutých peněžních záloh může žádati úro
ky ode dne, kdy byl zálohu poskytl. 

Z~ ?ámahz, jic~ž se společník podjímá při pro
v~zovanI spolecenskych obchodů, nemá nároku na 
nahradu. 

Článek tento upravuje nároky vzcházející společníku proti 
společnosti z činnosti resp. za činnost, kterou pro společnost 
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podnikl; při tom se rozeznávají v odst. 1. jednak nároky obec
né, jednak nárok pro případ, že vykonává správu záležitostí 
společe~ských (viz níže čl. 99 a násL). 

Obecně, i bez vztahu ke prováděné jím správě, přísluší 

společníku nárok na náhradu nákladů učiněných ve společen. 

ských záležitostech, zejména na př. také výdajů, jež- má tím, 
že platí společenský dluh v důsledku svého neobmezeného 
ručení; dále má nárok, aby společnost ho sprostila závazků 

za ni převzatých, na- př. z jednání ve vlastním jménu na účet 
společnosti. Naproti tomu na případ výkonu správy obmezuje 
se nárok mi náhradu ztrát mu přímo z ní vzešlých anebo z ne
bezpečí s ní nerozlučně spojených. 

K odst. 2. srovnati jest čl. 287, odst. 2.', 290, odst. 2. 
(úroky 6%). 

Sporný jest dosah odst. 3. v tom směru, zda-li sem ná
leží jen činnost spadající ve vlastní předmět obchodní živ
nosti společenské, či také jednání a služby rázu odborně jiného, 
avšak konané v pomocném vztahu ku provozování společen

ského podniku, jako na př. právní pomoc společníka-advokáta, 
technické výkony společníka-technika, vypracování plánů spo
lečníkem-architektem atd. Není pochyby, že v takovýchto pří

padech bude lze zhusta již z povahy věci usouditi na konklu
dentní úmluvu, kterouž se vylučuje applikace odst. 3. 

čl. 94. Káždý společník jest povinen v záležito
stech společnosti zachovávati touž píli a péči, jakou 
obyčejně zachovává ve svých vlastních záležitostech. 

Ručí společnosti za škodu, která jí vzešla jeho 
proviněním. Nemůže si s touto škodou súčtovati pro
spěchy, jaké v jiných případech zjednal společnosti 
SVOll pílí. . 

Podle (dispositivního: čl. 90) předpisu odst. 1. jest tu 
měřítkem péče >.'>diligentia quam suis«, v čemž jest odchylka 
od práva občanského (§§ 1191, 1295), rovněž od zásady pro· 
nikající ve čl. 282 obc. zák., jenž ukládá tomu, kd() jest 
zavázán péčí z jednání kvalifikujícího se na jeho straně ja~ožto 
obchod, zachování péče řádného kupce. Arci dlužno již podle 
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všeobecných zásad přiznati čl. 94 odst. 1. význam modifikující 
jen ručení za culpa levis, nikoli však za culpa lata (tím méně 
za dolus); neEprostil hy se tudíž spoJečník ručení za hrubé 
zavinění důkazem, že jest hrubě nedbalý i ve vlastních věcech. 

Z odst. 2. vyplývá, že dlužno při úvaze o existenci a 
objemu škody uvážiti konkretní případ celkově, tedy srovnati 
spolu škodu i prospěch z. jednání společníka vzešlý; naproti 
tomu s prospěchem od společníka v jiných případech získa
ným nemůže býti škoda kompensována proti vůli společníků. 

čl. 95. Společník, jenž nesplatil včas svého 
vkladu, nebo neodvedl včas do společenské pokladny 
přijatých peněz společenských, anebo který, nejsa 
k tomu oprávněn, vybral pro sebe peníze z pokladny 
společenské, jest po zákonu povinen platiti úroky 
ode dne, kdy měl peníze splatiti neb odvésti, anebo 
kdy peníze pro sebe vybral. 

Není tím vyloučena povinnost k náhradě vzešlé 
snad větší škody, ani ostatní právní následky takové. 
ho jednání. 

K odst. I. srv. čl. 287 odst. 2. (6% úrok). Hledíc k odst. 
~. neplatí tu pro společnost ohme zení na úroky z prodlení, 
jak se to zhusta hájí pro peněžné dluhy pro právo občan
ské (§ 1333 obč. zák.); Ovšem by mohl společník prokázati, 
že obmeškal se s placením beze své viny. (Srv. Hermann-Otav
ský, O obchodech, § 8, III.). Pod hledisko ostatních práv
ních následků náleží na pře zákonný následek čl. 125, 128. 
Viz také poznámky u těchto článků. 

Čl. 96~ Společník nesmí beze svolení ostatních 
společníků ani na svůj, ani na účet osoby třetí. pod. 
nikati jednání v obchodním odvětví společnosti, aniž 
se účastniti jako veřejný společník jiné obchodní 
společnosti stejného druhu. 

Svolení k účasti v jiné obchodní společnosti stej. 
ného druhu jest předpokládati již tehdá, když ostat. 
ním společníkům bylo při zřizování společnosti zná. 

Čl. 96, 97. 137 

mo, že společník se účastní oné ohchodní společností 
jako společník veřejný a když přes to nebylo výslov. 
ně vymíněno, aby se účastenství toho vzdČ1l. . 

čl. 97. Společník, který jedná proti těmto usta· 
novením, musí připustiti na' žádost společnosti, aby 
jednání, která podnikl na svůj účet, byla pokládána 
za uzavřená na účet společnosti; společnost může též 
na místo toho žádati náhradu vzešlé škody; vše 
to bez újmy práva, způsobiti ve příhodných pří
padech zrušení společenské smlouvy_ 

Právo společnosti vstoupiti' v jednání podnik
nuté od společníka na vlastní účet, anebo požadovati 
náhradu škody, pomíjí po. třech mesících počítajíc 
od doby, kdy společnost zvěděla o uzavření jednání. 

1. Jde tu o zákonnou zápověď konkurence č. soutěže; 
smlouvou mÍIže býti odstraněna nebo zmirněna, avšak také 
zostřena. Zákon sám ve čl. 96 vytýká podmínky, za kterých 
účast společníka jakožto veřejného společníka v konkretní 
jiné společnosti stejného druhu pod zápověď nespadá: jest to 
znalost ostatních společníků o účasti té při zřizování společ

nosti spolu s negativním faktem, že nebylo výslovně vymíněno 
vzdání ve účasti té. 

2. Soutěž předpokládá činnost v témž obchodním odvětví 
nebo účast v obch. společnosti stejného druhu ve vlastnosti 
veřejného společníka: identitu obchodního odvětví resp. ho
mogennost obchodní společnosti bude posouditi z konkretní 
skutkové podstaty. Pod účast jako společník veřejný spadá arci 
také účastněni se jako komplementář; jednání na účet osoby 
třetí spadají sem, ať jsou v cizím jménu, ať vlastním jménem 
(jak tomu jest při poměru komisním) uzavřena. 

3. Při konkurenčních jednáních předsevzatých společní. 

kem proti předpISU čl. 96 na vlastní účet má »společnost<(., 
právo volby, zda-li chce vstoupiti v uzavřené jednání, t. j. 
domoci se na společr;.íku konkurenční zákaz přestoupivším 
důsledků, jako kdyby bylo bývalo jedl).ání učiněno na účet 

'polečnosti, anebo žádati náhradu škody. Sporno jest, má-li 
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se rozhodnutí této alternativy státi jednomyslným usnesením 
ostatních společníků, či stačí·li v tom směru disposice každého 
správu vedoucího společníka; prve zmíněný názor zastávají 
S t a u b· P i s k o a (s odchylným odůvodněním) W e ni g, 

s. 4 str. 25. Toto právo společnosti ·zaniká uplynutím (preklu· 
sivní) lhůty 3 měsíců· od doby, kdy »společnost« zvěděla 

o uzavření jednání. »Společnosti« bude tu dlužno . rozuměti 
společníky, jichžto součinno"t jest nutna k rozhodování o vý. 
konu práva.· Pří jednáních na cizí účet uzavřených, jakož i při 
účasti společníka v jiné společnosti ve vlastností společníka 

veřejného, není tu práva vstoupiti v jednání, nýbrž zbývá jen 
nárok na náhradu škody. (Povždy zůstává ar ci vyhrazeno právo 
čl. 125 resp. 128.) 

4. Komanditista nepodléhá zápovědi konkurence podle 
výslovného ustanovení čl. 159 obch. z. Srv. dále též § 24 zák. 
č. 58/1906 o spol. s ruč. ohme z., jakož i§ 7 zák. č. 2OJ19Hl 
o obch. pomocnících s účinky ~ jisté míře rozdílně uprave

nými. 

čl. 98. Společník nemuze beze svolení ostatních 
společníků přijmouti třetí osobu do společnosti. 

Učiní-li společník o své újmě třetí osobu účastnu 
na svém podílu anebo· postoupí-li jí svůj podíl, ne
nabývá tato bezprostředně nijakých práv proti spo
lečnosti; zejména nemá práva nahlédati do obchod
ních knih a do spisů společnosti. 

Z vnitřní spojitosti obou odstavců vyplývá, že se také 
v prvním odstavci přes šinJké jeho znění rozumí přijetí osoby 
třetí jako společníka veřejného. (Přijetí komanditisty nebo 
tichého společníka patří pod hledisko jiné; požadavek jedno
hlasného usnesení vyplývá tu ze čl. 103. Staub·Pisko ku čl. 98.) 
K tomu jest povždy zapotřebí jednohlasnosti, bez rozdílu, 
zda-li se děje za souča~ného vystoupení společníka některého 

(čímiS se uskutečňuje záměna v osobě společníka), anebo zda-li 
jde o přistoupení dalšího společníka. 

Odst. 2. jedná o zřízení účasti na podílu (t. zv. »Unter· 
beteiligung«) resp. o ·»poslllVU podílu« provedeném beze 5VO-
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lení ostatních společníků (»einseitig«); z takovýchto aktů ne
vzníkají pro účastníka resp. cessionáře níjaká práva společen. 
ská, t. j. 8polečnický poměr se tím vůči společnosti l1éza
kládá; ovšem tu mohou vzejíti nároky proti veřejnému společ
níku jako zřizovateli podílnictví resp. »postupiteli podílu«. Za 
přípustnou jest dále podle obecných zásad pokládati cessi spo
lečníkových nároků pel1ěžných proti společnosti; takováto cesse 
bude zpravidla oh"ažena v t. zv. »postupu podílu«, jenž jest 
o sobe, jako takový, vůči společnosti bezúčinným. 

čl. 99. Byla-li správa ve smlouvě společenské 
vložena na jednoho nebo některé ze společníků, vy
lučují tito ostatní společníky ze správy; mají právo, 
nehledíc k odporu ostatních společníků př.edsebráti 
všechna jednání, jež sebou přináší obyčejné provo
zovnání obchodní živnosti společenské. 

čl. 100. Byla-li správa vložena na více společ
níků s výslovným obmezením, že jeden bez druhého 
nemůže jednati, nesmí pak žádný z nich o sobě před
sebráti jednání, leč by bylo nebezpečí v prodlení. 

Byla-li naproti tomu správa vložena na více spo
lečníků bez tohoto výslovného obmezení, může pod
nikati každý z nich o sobě veškerá jednání náleže
jící· ké správě. Jestliže však jeden z nich odporuje 
předsevzetí jednání, musí se od něho upustiti. 

čl. 101. Správu vloženou ve společenské smlou
vě na jednoho ·nebo více společníků nelze, pokud 
trvá společnost, odvolati bez závažné příčiny. 

N a soudcově uvážení jest posouditi, zda tu jest 
příčina závažná. 

Odvolání může býti prohlášeno důvodným ze
jména ve případech naznačených ve čl. 125. č. 2. až 5. 

čl. 102. Nebyla-li ve společenské smlouvě sprá
va vložena na jednoho neb více společníků, jsou 
všichni společníci stejnou měrou oprávněni a povin
ni provozovati obchody společenské. 
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Prohlásí-li některý ze společníků odpor proti 
předsevzetí jednání, musí se od něho upustiti. 

čl. 103. Usnesení veškerých společníků jest opa
třiti před p.ředAevzetím jednání, která přesahují me
ze obyčejného provozování obchodní živnosti společen
ské anebo, kteráž jsou cizí jejímu účelu. 

Toho jest potřebí i tenkráte, když správa byla 
vložena na jednoho neb více společníků. 

K usnesení jest třeba jednohlasnosti. Nelze-li jí 
dosáhnouti, jest upustiti od jednání, o němž má se 
usnesení státi. 

Čl. 104. Ke zřízení prokuristy jest potřebí, po
kud není nebezpečí v prodlení, svolení všech- společ
níků, správou pověřených, a nebyli-li společníci ta
koví jmenováni, svolení společníků všech. 

Odvolati prokuru může každý ze společníků k 
udělení jejímu oprávněných. 

1. Články 99--104 jednají o 8 p r á v ě společenských zá
ležitosti v poměru vnitřním, čili o t. zv. »j e dna t e ls t v í,~ 
(Randa), »vedení závodu« (Wenig). Tuto správu dlužno přes
ně rozeznávati od zastupování společnosti - na venek (čl. 111 
až 118). Spráya a zastupování nemusí býti objemu shodného ~ 
jest zcela možno, že společník správou pověřený nemá moci 
zastup ovací, a naopak společník .společnost zastupující jest 
ve vnitřním poměru, t. j. pokud jde o správu, obmezen neho 
dokonce ze správy vyloučen. 

2. Pokud není o - tom, kdo vede správu záležitostí spo
lečenských, ve ,smlouvě ať původní al' dodatečné ničeho usta
noveno, jsou podle čl. 102 všichni společníci stejnou měrou 
oprávněni provozovati obchody společnosti, tedy jsou záko

nem povolanými správd společenských záležitostí, arci s vý_ 
hradou odchylné úpravy smluvní. Tato správní pravomoc ná
leží po zákonu každému společníku individuálně; arci má 
každ)' ze společníků právo svým odporem zmantI správní 
disposici jiného společníka (právo veta). Objem správy pří
slušející společníku dá se dovoditi argumento a contrano z čl. 

Čl. 103, 104. 141 

103 jakožto okruh jednání, která nepřekročují obyčejného pro. 
vozování ob('hodní živnosti společenské a nejsou cizí jejímu 
účelu: ve případech čl. 103 potřebí jest totiž povždy (není-li 
o tom jinaké úmluvy) předchozího jednohlasného usneseni 
všech společníkú. 

Poznamenati jest, že čl. 102 ukládá společníkům také 
p o v in n o s t správy; společníka jednajícího v tom směru 
dolosně nebo culpa lata anebo porušujícího »diligentiam quam 
suis« (čl. 94) stíhá povinnost k náhradě škody; rovněž pro
středky čl. .125 resp. 128 jsou tu podle okolností ostatním 
společníkům k disposici. 

3. Články 99-101 hle dí- ke případu, kdy jsou správou 
ve smlouvě společemké pověi-eni huď jeden nebo více společ
níků; tu koncentruje se správa - pokud nejde o jednání 
vytčená ve čl. 103 (viz vj-Ěc pod čís. 2) - na tyto společníky, 
a to ve směru ingerence jak positivní tak i negativní, to tU 
také co do práva veta (čl. 100. odst. 2.). 

Pověření více společníků správou může býti také kolek
tivní, ve kterémžto případě jest zapotřebí součinnosti všech. 
s výhradou jen případu nebezpečí v prodlení (čl. 100 odst. 1.). 

čl. 101 vyslovuje neodvolate1nost správy smlouvou pře. 
nesené, vyhrazuje jen případ důvodu podle uvážení soudcov.a 
řádného a odkazuje při tom na případy čl. 125, č. 2-5. 

4. O speciálním případu správy jedná čl. 104, t. j. o zří. 
zení a odvolání prokury. Zřízení prokury vyžaduje jakožto 
akt správy disposice kolektivní všech společníků, kterým sprá
va ať po zákonu (čl. 102) ať podle smlouvy (čl. 99) přísluší; 

odvolání prokury může se státi každ)'m ze společníků.k udě. 

lení oprávněných, tedy í jednotlivým ze správců kolektivních. 
(Jinak Staub-Pisko, jenž i tu vyžaduje kolektivnosti.) Pozna
menati jest, že jde tu o poměr vnitřní; v zevnějším poměru, 
t. j. pro účinky vůči třetím rozhodným jest odchylný od této 
úpravy předpis čl. HS. 

čl. 105. Každý společník, třebas ani není čin· 
ným ve provozování společenského závodu, může se 
osobně přesvědčiti o postupu ve společenských zále. 
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žitostech; muze každé doby přicházeti do obchodní 
místnosti, nahlížeti do obchodních knih a spisů spo
lečnosti a na jejich základě sestaviti si k získání pře
hledu bilanci. 

Bylo-li ve společenské smlouvě něco jiného usta
noveno, pozbývá toto ustanovení účinku, jakmile se 
prokáže nepoctivost ve správě. 

1. Veřejl1ý f'po]ečník má již jako takový, a to bez roz· 
dílu, zda·Ji jest činným ve správě podniku či snad z ní i vy. 
loučen, dalekosáhlé právo informovati se osobně o společen. 

ských záležitostech, a to nejen . o jich stavu té které doby, 
nýbrž také o jich postupu (von dem Gange der Gesellschafts. 
angelegenheiten), tedy o způsobu obchodování a jeho vý. 
sledcích; hlavní prostředky mu v tom směru k disposici jsoucí 
vytýká zákon tím, že mu vyhrazuje každé doby přístup v o,b. 
chodní místnost, nahlédnutí v obchodní knihy a papíry spo
lečnosti a zhotovení bilance na jejich základě pro svůj pře· 

hled .. Tato oprávnění jsou jen applikaci všeobecně v první 
větě stanoveného informačního nebo, jak také bývá označo

váno, kontrolního práva (argum. oddělení středníkem) a 
mohou tudíž rovněž býti vykonána jen o s o b n ě. Tímto ob· 
mezením není však vyloučeno, že ruMe přibrati k výkonu 
těchto oprávnění také osoby třetí, . zejména znalce, ovšem, po· 
kud se tím neohrožují zájmy společnosti (Randa, Wenig); 
zejména musí býti v příčině· obchodních resp. technických 
tajemství a jich šetření op'roti konku~enci postupováno opatr. 
ně Úrv. též výše pozn. ke čl. 40). Ve případě sporu rozhodne 
soúd za úvahy konkretních okolností, zejména pák také v tom 
směru, do kterých konců lze dóvoditi dlisledky z toho, že 
společník ma míti »každé doby« přístup do obchodní míst
nosti; při tom jest poznamenati, že pro nahlédnutí ve knihy 
a spisy jakož pro ·zhotovení bilance značí časové určení »každé 
doby« zejména rozdíl vůči oprávnění komanditisty podle čl. 

160 nahlédnouti ve knihy a spisy pro zkoumání správnosti 
roč n í bilance. 

2. Odst. 1. jest arci jen dispositivním předpisem (čl. 90), 
ft ustupuje o sobě smluvní úpravě i zÚŽ.ující neb odstraňujícl 

Čl. t 05-1 08. 143 

kontrolní práva společníků v odst. 1. vytčená. Arci za určité 

podmínky, t. j. při důkazu nepoctivého postupu při správě 
společenské, nabývají práva odst. 1. povahy absolutního mini· 
ma informačních resp. kontrolních práv každého společníka. 

I seznáváme, že odst. 2., čl. 105 jest předpisem absolutně 

donucovacím, odst. 1. pak dispositivním. (Viz pozn. u čl. 90.) 
Zbývá poznamenati, že »nepoctivost« jest širším pojmem než 
»podvod«, a jest tudíž čl. 105, odst. 2. v tom směru povahy 
přísnější než § 1200 obč.. z. podobnou právní myšlenku vy
jadřující. (Viz Staub-Pisko, Wenig). 

čl. 106. Koncem každého závodního roku při
píší se každému společníku k dobru úroky čtyř ze 
sta z jeho. vkladu. nebo z jeho podílu na společen
ském jmění, pakliže se vklad jeho na konci předešlé
ho roku rozmnožil připočtením jeho podílu v zisku, 
neho se zmenšil odečtením jeho podílu ve ztrátě; 
v téže nlíře zapíši se mu na vrub úroky z peněz vy
hraných na společenský podíl v závodním roce. 

Úroky takto společníkovi přibývající rozmnožují 
jeho podíl na jmění společenském. 

Před úhradou těchto úroků není tu zisku, a ztrá
ta společnosti se jimi rozmnožuje nebo tvoří. 

čl. 107. Koncem každého závodního roku vy
šetří se podle inventáře a bilance zisk nebo ztráta 
roku tohoto a vypočte se každému společníku jeho 
podíl na nich. 

Zisk každého společníka. se připíše k jeho po
dílu na společenském jmění, ztráta se pak od něho 
odepíše. 

čl. 108. Společník nesmí zmenšiti beze svolení 
ostatních společníků svůj vklad nebo svůj podíl na 
společenském jmění. 

Smí však i bez tohoto svolení vybírati si ze své
ho podílu na společenském jmění úroky za poslední 
minulý rok a pokud to není na zřejmou újmu společ-
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nosti, peníze až do částky, jež nepřevyšuje jeho podíl 
na zisku za poslední minulý rok. 

čl. 109. Zisk nebo ztráta rozděluje se, za nedo
statku jiné úmluvy, mezi ·společníky podle hlav. 

Předpisy čl. 106-109 o účasti společníků na zisku 8 

ztrátě obsahují jen z části vlastní právní normy; čl. 106 a 107 
jsou vlastně jen ustanovením o účetní manipulaci (Randa). 

Mluví·li se v cit. článcích o podílu na společenském jmění,' 
jde tu o pojem především ryze účetní; je to cifra" která 
udává, kolik by společník obdržel na penězích ze společen. 

ského jmění, resp. kolik by musil do společenské pokladny 
doplatiti, kdyby v době, kdy podíl se vypočítává, nastalo vy

pořádání mezí fipolečníky« (Wenig, seš. 4., str. 26). 

Výplata t. zv. úroků jest ve případě, kdy tu jest čistý 

zisk, vlastně výplatou dividendy, jinak navrácením splaceného 
kapitálu (Randa). Úroky vyměřeny 'na 4% se iřetelem k zá
jmům společníků, kteří vůbec nečiní majetkových vkladů, 

nýbrž věnují společnosti jen práci (socii industriae). Zájmu 
těchto společníků slouží také předpis čl. 109, pokud ustano
vuje rozdělení zisku podle hlav, na rozdíl od § 1193 obč. zák. 

Poznamenati jest,' že naturální vklady společníků se za
pisují v kontu v peněžní hodnotě, která jest pak základem 
pro vypočtení úroků a podílu. 

Oddíl třetí. 

o právním poměru společnosti 
k tře tím o s o b á m. 

čl. 110. Právní účinnost veřejné společnosti ob
chodní nastává vůči třetím osobám dobou, kdy zří
zení společnosti jest zapsáno do obchodního rejstří
ku anebo kdy společnost i jen započala obchodovati. 

Obmezení, že společnost má míti počátek teprve 
později t;tež dobou zápisu, nemá právního účinku 
proti třetím osobám. 

Čl. 110, 111. 145 

Základní myšlenkou čl. 110 jest, že třetí osoby mohou 
dovoditi prroti společníkům důsledky z existence veřejné spo. 
lečnosti po právu plynoucí, když stal se se strany společníků 
vůči veřejnosti projev, ať přímý, ať nepřímý, že veřejná spo
lečnost tu jest. Za takový projev prohlašuje zákon sám jednak 
zápis do reSljtříku, jednak počátek provozování obchodní živ. 
nosti (srv. již výše pozn. ke čl. 86 č. 3.). Patrně však dlužno 
čl. 110. doplniti v ten smysl, že i jinaký projev společníků 
vůči veřejnosti učiněný, že společnost veřejnou z:aloži1i resp. 
zakládají, má účinky tytéž. (Staub-Pisko ke čl. 110.) 

Poznamenati jest, že nejde při čl. 110, pokud se týče zá. 
pisu, pouze o ochranu důvěrry osob třetích z hlediska princi. 
pu publicity, nýbrž že již pouhý fakt zápisu i b~z veřejné vy; 
hlášky (a contrario čl. 25, 46) zakládá vůči třetím osobám 
účinky existence společnosti právě tak, jako provozování živ~ 
nos ti obchodní a ďinakýprojev výše zmíněný; i nelze dopustiti 
námitku společníka vůči třetím, že jim bylo známo na př. 

ujednání společníků o odsunu započetí společnosti na nějakou 
pozdější dobu než dobu zápisu nebo dobu počátku obchodo
vání. Argum. absolutní ráz 2. odstavce ve čl. 110. 

Právní účinnost vereJne jleČnOSl ,počala provozovati 
obchodní společnosti vůči tře- obchody. (N. S. 4548: 13. le-
tím osobám počíná již oka- den 1925, Rv II, 1802/24.) 
mžikem, kdy obchodní SP'O-

čl. III. Obchodní společnost může pod svou fh·
mou nabývati práv a vcházeti v závazky, nabývati 
vlastnictví a jiných věcných práv na pozeincích, před 
soudem žalovati a žalována býti. 

Řádným jejím sudištěm jest soud, v jehož 'ob. 
vodu má své sídlo. 

Předpis tento jest ve svém znem důležitou oporou pro 
zásadní pojetí také veřejné společnosti Jako osoby právnické, 
třebas v jistých směrech s modifikacemi vůči normální povaze 
právn. osob (srv. výše »Úvodní 810vo« před čl. 85, pod II, 3.). 
Mluvít se tu nejenom po stránce formálního práva (odst. 1. 
in fine a odst. 2.), nýbrž také po stránce materiální (nabývání 

Obch. zAk. 10 
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práv a vcházení v závazky) o »obchodní společnosti« jako 
su~ektu, a nikoliv o »společnících«. 

K odst. 2. srv. též ještě ustanovení jurisd. normy §§ 51 
a 75, cito.vaná výše při § 39 uvád. zák. 

čl. 112. Společníci ručí za všechny závazky spo
lečnosti solidárně a celým svým jměním. 

Odporující tomu úmhwa nemá účinku proti tře .. 
tíl~ ~ osobúm. . 

I. Způso.bem kogentním v poměru ke třetím osobám usta. 
no.vuje se tu n e o.b mez e n é a s o I i dá r ní ručení společ. 

níků. Ručení neobmezené (»celým svým jměním«) naz}'vá ob. 
cho.dní záko.n ve čl. 150 také ručením »I?sobním«. Ručení to 
jest také p r i már n í, to.tiž věřitel sPo.lečnosti není vázán dří. 
ve žalo.vati, anebo. i jen upo.mínati společnost jako. tako.vou o 
plnění, nýbrž může přímo. žalovati společníka veřejného o 
plnění. (Výjimka platí pouze ve případě čl. 122. Bližší v pozn. 
5. k to.mu článku.) I má společenský věřitel možnost žalovati 
podle libo.sti sPo.lečnost samu, nebo. jenom společníky (jedno. 
ho, více jich, všechny) nebo. společnost společníka resp. 
společníky. Při tom může všecky žalovati o celek, podle zá. 
sad solidárního závazku. 

2. Ručení pod čís. 1. uvedené počíná se od doby ve čl. 
II O. vytčené; zápisu· společno.sti není· třeba, arci musí tu býti 
ostatní podmínky společnosti veřejné. 

3. Podle § II exek. řádu může na základě exekučního ti. 
tulu vydobytého proti veřejné obchodní společnosti nebo spo. 
lečno.sti komanditní povolena býti exekuce bezprostředně ve 
jmění jednotlivého osobně ručícího spo.lečníka, dokáže-li se 
předložením výtahu z obchodního rejstříku, že ten, proti ko.
mu má býti exekuce vedena, té doby ještě společnosti přiná
leží jakožto společník osobně ručícÍ. Po.pírá-li ten, proti komu 
o. povolení exekuce žádáno, že přináleží spo.lečnosti, na UlZ 

svědčí titul exekuční, anebo chce-li činiti námitky, které mu 
příslušejí proti vymáhajícímu věřiteli z jeho osoby, jest mu 
nasto.upiti žalobou, nemůže-li se námitkám průchodu zjednati 
rekursem proti povolení exekuce (§ 36 exek. ř.). 

ČI. 112, 113. 147 

4. O sPo.rné otázce, zda·li společníci ručí podle čl. 112 
také spo.lečníku, jenž jest věřitelem společno.sti, viz výklad 
u Weniga (str. 34 pozn. 38); též níže rozhodnutí N. s. č. 5879. 

Za pohledávku veřejného 
spo.lečníka za společilOstí ručí 
spo.lečníci rukou Ispolečnou a 
nerozdílnou. Veřejný s.poleč
ník může ji však proti os,tat
ním společníkům uplatni,ti jen 
potud, že o'd celkové pohle
dávky odpo.čte o.nu část, kte
rou by podle společenské 
smlo.uvy musil přispěti k z,a-

pbcení toho.to. dluhu spo.leč
nosti. Je-li veřejná společno.st 
o.bcho.dní v likvidaci do.sud 
nesko.nčené, není pohledávka 
společníkova likvidní a nelze 
ji tako.vou učiniti ani ve íSPO
ru Po.dle § 35 ex ř. (N. S. 
5879 : 24. březen' 1926, Rv 1 
2021/25.) 

čl. 113. Kdo vstoupí do ohchodní společnosti tu 
jsoucí, ručí stejně jako ostatní společníci za všech
ny závazky, ve které společnost před jeho vstupem 
vešla, bez rozdílu, zda-~r se firma změnila čili nic. 

Odporující tomu smlouva nemá právního účinku 
proti třetím osohám. 

1. Jak ze souvislosti vyplývá, míní se tu vstup do vereJne 
spo.lečnosti ve vlastno.sti veřejného. spo.lečnÍka, a sice do ve
řejné společno.sti již trvající. Nesp,adá sem případ vstupu ve
řejného. spo.lečníka do. závo.du kupce jednotlivce, tedy založení 
spo.lečnosti veřejné s převzetím závodu posud jedno.tliveckého, 
rovněž ne případ, kde oso.ha vstupující do závodu kupce jed
no.tlivce jako. sPo.lečník veřdný »inferuje« svůj vlastní závo.d 
do společnosti zakládané, tak že se spo.jují pak závo.dy dva 
v jeden, třebas by - jsouce míslně odlo.učeny - trvaly oddě· 
leně jako. závod hlavní a vedlejší. 

Zmíněné právě případy vsto.upení do. závo.du jednotlivec
kého resp. sPo.Jení závodů takových v Po.dnik společenský, ne
lze Posuzo.vati Po.dle čl. 113, nýhrž podle zásad o převzetí zá
Vo.du vytčených výše při čl. 22 a 23; zejména tu hude po pří

padě po.uží,ti §u 1409 ohč. zák. ve znění III. dílčí no.vely. 

2. Nezále,ží na to.m, pro. Po.užití čl. 113, zda-li mění se 
firma čili nic; ro.vněž ne o So.hě na to.m, zda-li stal se zápis 
o vstupu společníkově do. rejstříku. Účinek čl. 113 nastává arei 

10* 



148 Obch. zák. 

i ve prospěch věřitelů o něm nevědoucích; pro zásadu publi
city ve smyslu čl. 25 a 46 tu vůbec' není místa. 

3. čl. 113 jest normou óabsolutní, v poměru k osobám 
třetím; ovšem není vyloučena úprava od něho odchylná v po
měru vnitřním. Také o vzešlých již závazcích mohl by společ
ník s určitým věřitelem ujednati úpravu zvláštní; vůči třetím 

však úmluva taková, podobně jako v příčině ručení podle čl. 

112, nepůsobí ani tenkráte, když při nabytí p,ráva o ní věděli: 
vždy arci s výhradou dolósnosti, kteráž však nikterak není dá
na již pouhým vědomím třetího o úmluvě podle čl. 112 resp. 
113, odst. 2. 

Cl. 114. Každý. společník k zastupování společ
nosti oprávněný jest zmocněn předsebráti jménem spo
lečnosti všechny druhy jednání a právních úkonů, 
zejména též zciziti a zatížiti pozemky společnosti 
náležející. 

Společnost nabývá práv i zavazuje se právními 
jednáními, která podniká v jejím jménu společník 
oprávněný k zastupování společnosti; rozdílu nečiní, 
zda-li jednání bylo učiněno výslovně jménem společ
nosti či vychází-li z okolností, že mělo býti podle 
vůle kontrahentů pro společnost učiněno. 

čl. 115. Společnosti nevzchází závazek z právních 
jednání společní~a, když byl 'vyloučen z oprávnění 
společnost zastupovati (čl. 86. č. 4.) anebo když 
oprávnění jeho zastupovati společnost bylo zruŠeno 
(čl. 87.), pokud stran tohoto vyloučení nebo 'zrušení 
jsou tu podmínky, za kterých podle čl. 46 účinkuje 
zrušení prokury proii třetím osobám. 

čl. 116. Obmezení objemu společníkova opráv
nění zastupovati společnost nemá právního účinku 
proti třetím osobám; zejména není přípustno ob
mezenÍ, že zastupování se vztahuje jen na určitá 
jednání nebo druhy jednání anebo že se má konati 
jen za jistých okolností neb pro jistou dobu nebo na 
jednotlivých místech. 

ČI. 114-118. 149 

čl. 117. Před soudem jest společnost platně za
stupována každým společníkem, jenž není vyloučen 
z oprávnění společnost zastupovati. 

K doručení obsílek a jiných dodání pro společ. 
nost stačí, stane-li se některému ze společníků k za
stupování oprávněných. 

Čl. 118. Udělení jakož i zrušení prokury děje 
se s účinkem proti třetím osobám zkrze· některého 
ze společníků oprávněných k zastupování společnosti. 

K ustanovením čl. 114--118, jednajícím o zastoupení sp'o· 
lečnosti veřejné, jest poznamenati: 

1. Veřejný sporlečník - jenž nebyl' účinným způsobem ze 
zastupování ani již při založení společnosH vyloučen, ani mu 
uebyla dodatečně odňata moc za:Stupovací, ani nebyl obmezen 
v zastupování kolektivní so~činností jiného společníka (čl. 86, 
č. 4, 87; čl. 115) - jest již jako takový (procurator n,ltus) ne
obmezeným zastupcem ~polečnosti a také neobmezitelným (čl. 
114, 116). Zastupov.ací jeho moc jest širší než prokura (viz 
čl. 114, odst. 1 in fine, dále čl. 118). 

~. Pro účinky přímého zastoupení není potřebí, aby ve· 
řejný společník jednal výslovně jménem společnosti; stačí, když 
smluvní zřetel byl obrácen ke společnosti jako zastoupené (viz 
výše Úvodní slovo k titulu 5. prvé knihy, str. 89 násL); pouze 
pro skripturní závazky jest učiniťi výhradu; vi-z též výše 
pozn. při čl. 52. 

3. Kdežto obmezení zastupovací moci po stránce kv:anti· 
tativní (objemové) jest naprosto vyloučeno, dopouští zákon 
obmezení v jednom směru co do modality zastupování, tedy 
po stránce kvalitativní, totiž vázanost společníka kolektivní 
8oučinností jiného nebo jiných společníků. Svědči tomu čl. 86 
čís. 4 in fine. Tato kolektivnost zastupov.ací moci jest předmč
tem povinného zápisu do obchodního resjtříku a má v tom 
směru místo také zásada publicity (čl. 87). 

O kolektivnos,ti' při zastoupení viz pozn. 4. u čl. 41. 
Otázku, z·da-1i připouští se kolektivní z8iStoupení veřejného spo
lečníka s pi1"okuristou, řešiti jest ve smyslu kladném, se ~řete· 
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lem k tQmu, že se QbdQbný příp'ad připQuští v § 18 zák. o. 
sPQleč. s ruč. Qbm. č. 58/1906 ř. z.; Qbjemem spQlečné (kQ
lektivní) z.astuPQvací mQci tu bude asi širší Qbjem čl. 114, ni
kQliv užší čl. 42, ježto. zastuPQvací mQC sPQlečníka veřejného. 

nemůže býti Qbmezena, naprQti tQmu však pro.kuristQvi mQžno 
uděliti vedle prQkury ještě další zmQcnění Qbjem její přes u

hující; ve zřízení takQvéhQ kQlektivníhQ kQmbinQrvaného. za
stQupení dlužno. pak spatřQvati udělení takovéto. další ještě plné 
mo.ci. (Srv. ,též výše PQzn. 2. při čl. 42 a pozn. 3. při čl. 43), 

4. Ke čl. 117 srv .. čl. IV, č. 2 uvád. zák. k civ. ř. SQud.: 
»DQtčeny nejso.u: 2. ZákQnné předpisy o. sQudním zasto.upení ... 
společnQstí, spo.lečenstev •.. , jakQž i o to.m, jak do.ručují se 
jim předvo.lání ·a jiná dQdánÍ.« - Viz též § 90, Qdst. 1., věta 2. 
civ. ř. s.: »Má·li něk,terý účastník někQlik zástupců zmQcně
ných přijímati so.udní dQručení, p,Qkládá se do.ručení za vykQ
nané. když jedno.mu z těchto. zás,tupců Qdevzdá se exemplář 
písemno.sti, ktero.u jest do.ručiti.« - O zastup·o.vání veřejnými 
společníky před rQzho.dčími So.udy b"\lrsQvními, srv. čl. XX. 
uv. zák_ k civ. ř. s. (viz výše Po.zn. 3. in fine při řJ. 42). -
Pro. důkaz výslechem stran ustano.vuje se v § 373, o.dst. 3.a 4. 
c. ř. s.: »V ro.zepřích veřejné Qbcho.dní sPo.lečnQsti budiž na· 
loženo. se všemi spo.lečníky, v ro.zepřích kQmanditní spQlečno.
sti se všemi Qso.bně ručícímis.pQleěníky ... jako. se stI~anQU, co. 
se týče výslechu.« »Jestliže může následkem tQho. ... býti vy. 
slechnutQ OSo.b někQlik, má SQud ustanQviti, zda všechny nebo. 
které z těchto. 3so.b mají býti vyslechnuty.« - O vyjevQvací 
přísaze v řízení ko.nkursním ustano.vuje § 100, Qdst. 6. kQnk. 
řádu: »Je·li úpadcem .•. o.bchQdní spo.lečnost .•• , určí kon
kUl1sní kQmisař, zdali mají vykQnati přísahu všichni nebo. kteří 
z . . .. .oSQbně ručících sPQlečníků nebo likvidátQrů ... « - O 
vyjevo.vací přis.aze v řízení exekučním (§ 47 ex. ř.) srv. níže 
rozhodnutí N. S. Č. 4096. 

5. V pfíčině čl. 118 viz též výše Po.zn. 4. u čl. 99-104. 
- čl. 104, upravující o.tázku tu Qdchylně Qd čl. 118, vztahuje 
se na PQměr vnitřní; čl. 118 ji upravuje pro PQměr zevnější, 
k o.SQbám třetím. - Spo.~no.u jest Qtázka, zda·li při kQlektiv
ním zasto.upení stačí z hlediska čl. 118 disllo.sice i jedno.ho 
z kQlektivních zástupců; USo.uditi jest, že niko.li; nebo.ť již 
PQdle Qbecné zásady čl. 114 a 115 vyplývá při kQlektivním za· 
st.oupení nutno.st zastupovacíhQ aktu spo.lečného. 

čl. 114--118. 151 

a) Když ro.'zumí se čl. 117 
Qbch. z. tak, že kolektivní za
sto.upení (čl. 86, čís. 4, .ob ch. 
zák.) vztahuje se též k z,astu· 
pování na S.oudě, není tím ře· 
čenQ, že všichni zástupci musí 
se sQudníhQ jednání Zúča:st
niti osobně. MQhQu k tomu 
slllnQmQcnit jen jednoho se 
l'lebe. (N. S. 2298: 20. únor 
1923, R I 171/23.) 

b) Ko.lektivní zasto.upení ve
řejné společnos1ti znamená, že 
všichni ko.lektivní zástupci 
musí při dotyčném právním 
jednání spQlupůSQbiti a že 
právní jednání to.likQ jedn.oho. 
z nich pro. sPo.lečno.st závazku 
nezakládá. T.oto. o.mezení platí 
pro. právní jednání jakého.ko.li 
druhu; nerQzeznává se mezi 
o.bcho.dy běžnými a o.bchQdy 
mimQřádného. dQsahu. (N. S. 
2840 : 24. červenec 1923, Rv I 
196/23.) _ 

c) Spo.lečníci, ke ko.lektiv
nímu zastupo.vání 0p,rávnění, 
mo.ho.u jednotlivé spQlečníky 
zmo.cniti, by předsevzali' za 
sPQlečnQs1t určitá jednání neb 
určité druhy jednánÍ. To státi 
se mMe i 'mlčky tím, že trpí 
samo.statná jich jednání. (N. 
S. 2993: 3. říjen 1923, Rv I 
10/23.) 

d) Přípustno. jest p'ro.zatímní 
o.patření k návrhu jednoho. ve
řejného. spQlečníka, by mu 
udělena byla plná mQC k za
stupování sPo.lečnQsti ve spo· 
ru, jejž vede pro.ti sPQlečnQsti 
třetíoso.ba za' účelem vstou
pení do. společno.sti, Qdpírá-li 
druhý, ke kQlektivnímu zastu
po.vání Qprávněný společník 
podepsati plnQu moc ku ve-

dení sporu. (N. S. 3247: 4. 
pmsinec 1923, R 1975/23.) 

e) Veřejnému spQlečníku, 
jenž byl ze zastuPQvání vy. 
IQučen, nelze uděliti pro.kuru. 
(N. S. 3662: 1. duben 1924 
Rv I 236/24.) 

f) Každý společník. jenž má 
právo. zastuPQvati veřejno.u .ob 
cho.dní sPo.lečno.st, může plat
ně .odvo.lati prQkuru za úče
lem výmazu z rejstříku. Lho
stejno., že byl oprávněn za
stupo.vati sPo.lečnost ko.lektivně 
9 pro.kuristo.u a že dle spQle. 
čenské smlQuvy mo.hla býti 
prQkura o.dvQlána jen ve shQ
dě veřejných spo.lečníků. (N. 
S. 3686: 2. duben 1924 R II 
89/24.) 

g) Veřejná sPo.lečno.st jest 
směněčně zavázána, PQdepsal-· 
Ji směnku' de den ze spo.lečníků 
nikQli přesně ve znění jak 
jest znamenání sPo.lečno.sti 
v rejstříku zapsáno., .avšak je.li 
zjištěno., že po.dpis na směnce 
prQvedený op.rávněným k to.
mu veřejným společníkem byl 
učiněn. za společnost, a že této 
byla vyplacena směnečná va· 
luta. (N. S. 4209: 1. říjen 
1924, Rv I 1343/24.) 

h) KQmplementář kQmandit
ní spo.lečno.s,ti může v poměru 
k třetím o.so.bám sám odvolati 
prQkuru, třebas dle ustano.ve· 
ní spQlečenské smlouvy mQhl 
tak učiniti jen v sQuhlasu 
s ko.mandi,tisto.u. (N. S. 4455 : 
10. prosinec 1924, R I 950/24.) 

i) Byla.li k vydQbytí veřej
ných dávek bezvýsledně vede· 
ná spdvní exekuce na jmění 
veřejné společno.sti, může se 
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vymáhající úřad domáhati na (N. S. 4096: 26. srpen 1924, 
veřejném společníku předlože. R I 672/24.). 
ní seznamu jmění a složení Viz též rozh. č. 1695 při 
přís.ahy dle §u 47 exek. řádu. čl. 88. 

čl. 119. Soukromí věřitelé společníkovi nejsou 
oprávněni požadovati zaplacení neho zajištění z vě
cí, pohledávek neh práv neho z podílu na nich, 
jež náležejí ke společenskému jmění. Předmětem 
exekuce, arrestu neh zahavení může hýti jen to,co 
společník sám jest oprávněn žádati na úrocích a na 
podílu v zisku a co mu připadne při konečném vy
pořádání se. 

Čl. 120~ Ustanovení předcházející~o článku platí 
též v příčině soukromých věřitelů, v jejichž prospěch 
hypotéka neh zástavní právo· vázne na nemovité neho 
movité věci huď po zákonu neh z jiného důvodu 
právního. Jejich hypotéka neho zástavní prá\"o se 
nevztahuje na nemovité neh movité věd, pohledávky 
a práva neh na podíl v nich, náležejí-li ke společen
skému jmění, nýhrž jedině na to, co hylo naznače
no v poslední větě předcházejícího článku. 

Nedotčena však zůstanou těmito ustanoveními 
práva, jež na přédmětech od společníka ve spo
lečenské jmění vnesených v dohě přínosu tu byla. 

Čl. 121. Za trvání společnosti nemá místa ani 
úplná ani částečná kompensace pohledávek společ
nosti a soukromých pohledávek společenského dluž
níka proti jednotlivému společníku; po zrušení spo
lečnosti jest přípustna, jestliže a pokud pohledávka 
společenská hyla při vypořádání se společníkovi při
kázána. 

čl. 122. V případě konkursu společnosti uspo
kojují se její věřitelé ze společenského· jmění oddě
leně a mohou požadovati ze soukromého jmění spo
lečníkqva uspokojení jen pro schodek; zemským zá
konům zůstává vyhrazeno určiti, zda-li a pokud pří-

ČI. 119_122. 153 

slqší soukromým věřitelům společníkovým právo žá
dati oddělení jmění soukromého. 

1. »Soukromým věřitelem« ve smyslu čl. 119-122 jest 
rozuměti společníkova . věřitele, jehožto pohledávka se opírá 
nikoli o ručení společníka podle čl. 112 resp. 113, nýbrž vzešla 
proti společníku nezávisle·· od tohoto ručení; pojem ten jest 
protějškem pojmu »věřitelů společenských«, "jichž pohledávky 
vzešly ze kteréhokoli důvodu právního proti společnosti ve. 
řejné jako takově, a kteří arci v důsledku neobmezeného a pri. 
márního ručení společníků mají nárok na splnění také i proti 
společníkům, nejsou však jeho věřitely »soukromými«. 

Předpisy čl. 119-122 jsou;' p·odstatě oporou pro názor 
o rozdílnosti jednak »jmění společenského« jako takového (je. 
hožto subjektem jest společnost jakožto osoba právnická), jed. 
nak jmění t. zv. »soukromého« veřejných společníkll (srv. čl. 

126). Z hlediska názoru o societní povaze veřejné společnosti 
dávají předpisy cit. podnět k různým pochybnostem. - Prvně.i. 
ší stanovisko zauHmá v souhlasu se svým pojetím o veř. spo. 
lečnosti [viz výše »Úvodní slovo« č. II, 3] We ni g. (Srv. 
seš. 4., str. 10 násL). 

2. Ke čl. 119 podává se pro slovo »Arrest« authentický 
výklad v § 37uvád. zák., podle něhož jest tímrozuniěti zápo. 
věd' na movité věci dlužníkovy obsaženou v zákonech proces. 
ních. - Srv. k tomu čl. VII uvád. zák. k exek. ř., též § 380 
ex. ř., dále též §§ 37 resp. 379 ex. ř. 

3. Odstavec. 1 ve čl. 120 týká se generálního zástavního 
práva, které však není našemu právu známo; n~' něj navazuje 
také odstavec 2, a nemá tudíž rovněž významu pro naše pll'ávo. 

4. Ke čl. 121 viz výklad W e n i g a, str. 12, kde též po
dáno schema o přípustnosti kompensace v rozepřích at' aktiv. 
ních ať pasivních jed:t)ak společnosti, jednak společníka. 

5. Zásadně primární ručení veřejného společníka redu. 
kuje se podle čl. 122, v' případě konkursu společnosti na ruče. 
ní jen pro schodek, který utrpí věřitelé společnosti v konkur
su společenském. -. K ustanovení čl. 122 mají· obsahový vztah 
také §§ 30 a 31 uvád. zák. - Odst. 1. v § 30 uvád. zák. usta. 
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novujícl, ze při prohhišellÍ konkursu na jmění společnosti ve
řejné, komanditní a komanditní na .akcie jest z povinnosti úřa
du zavésti také uvalení konkursu na jmění každého z osobně 
ručících společníků, jest pokládati za z ruš e n Ý ustanovením 
§ 65, od-st. II konk. řádu (z r. 1914), kdež se praví: »M á -I i 
býti současně s prohlášením konkursu na 
j měn í o b ch o dní s p 0'1 e č n o s t i anebo z a t a k o vé
ho konkursního řízení p!rohlášen konkurs 
n a IS o u k r o m é j měn í s p o leč n í k a o s o b ně r u
č í c í h o, jest příslušným soud, u něhož zahájeno jest řízení 
o konkursu společnosti«. _. Podobně se jen hypoteticky vy
jadřuje o prohlášení konkursu na jmění osobně ručícího spo
lečníka také § 165, odst. 2. konk. řádu. Na niísto § 31 uvád. zák. 
vstoupila nyní ustanovení §§ 132, odst. 3. a 104., odst. 2. konk. 
řádu: 

v § 132, odst. 3 se praví, že ustanovení odst. 1. a 2. 

o konklIDsních věřitelech, kteří 6sO'U zároveň věřitely odděl· 

nými (ve smyslu § 48), platí obdobně i o pohledávkách vě· 

řitelů obchodní společnosti, upadlé do· konkursu, kteří přihlá. 

sili své pohledávky také v konkuI'\Su osobně ručícího společ. 

níka. - V § 104, odst. 2. p,ak ustanovuje se, že s přihláškou 

v konkursu obchodní společnosti může býti spojena přihláška 

téže pohledávky v konkursu společníků. - (Srv. též' § 39, odst. 

2. vyrovn. řádu). 

K tomu viz též W e n i g, str. 13 násl. 

6. Z cit. výše třetího odstavce § 132 konk. ř. jest sou· 

diti, že čl. 122 jest pokládati za platný. Tak R in tel e n, 

Konkursordnung, 'Str. 307, jenž platnost § 132, odst. 3. uznává 

i v případě, když jde o konkurs osobně ručícího společníka, 

jenž sice ještě ručí, ale není již společníkem. - Základní ~ásada 
čl. 122 uplatněna jest ostatně také i při nuceném vyrovnání 
v § 165, odst. 2. konk. ř., jenž ustanovuje: »Byl·li zároveň 

s konkursem _ na jmění společnosti prohlášen konkurs nebo za· 
hájeno řízení vyrovnací na soukromé jmění osobně ručícího 

společníka, dotčeny jsou vyrovnáním společníkovým pohledáv. 
ky věřitelů společnosti jen potud, pokud mohou býti uplatňo-

Cl. 119-122, 123. 155 

vány v -tomto konkursu neho řízení vyrovnacím (článek 122 

obch. zák.).« 

Obdobné ustanovení má také § 61 vyrovnacího řádu. 

a) Bylo.li vyrovnávací říze
ní zahájeno o jmění veřejné 
obchodní společnosti, jest 
dlužníkem ve smyslu § 10, 
vyr. řádu pouze společnost, 
nikoli též i jednotliví společ. 
níci. (N. S. 2523: 18. duben 
1923, R I 359/23.) 

b) By~o-li o jmění veřejné 
společnosti zahájeno řízení 
vyrovnací, není ustanovení 
čl. 122 obch. zák. překážkou, 
aby veřejný společník spolu 
se společností o zaplacení spo
lečenského dluhu žalovaný 
hyl odsouzen dle prosby ža· 
lohní. čl. 122 předp·okládá 
úpa,dkové - řízení; při řízení 
vyrovnacím platí předpisy 
§§ 60 a 61 vyr. ř. (N. S. 3446 : 
29. leden 1924, Rv I 1381/23.) 

c) Věřitel, jemuž příslušela 
nedílná pohledávka proti ve· 
řejné společnosti i jednotli. 
vým společníkům a · jenž ji 
přihlásil jak k vyrovnání ve· 
řejné společnosti tak veřej. 

ných společníků, může poža· 
dovati plnou kvotu vyrovná· 
ním smluvenou jak na společ. 
nosti, tak . i na jednotlivých 
společnících. Ll~ostejno, že 
vy-rovnání bylo vedeno ohled· 
ně veřejné společnosti i spo
lečníků současně, jen když 
bylo vedeno ohledně každých 
zvláště. (N. S. 4224: 7. říjen 
1924, Rv I 1050/24.) 

d) Přev~at.li podpisem smě· 
nek osobní závazek, nemá zá
nik směnečného osobního zá· 
vazku v zápětí zánik obecrlo
práV'llího osobního závazku. 
Veřejný společník může pře
vzíti závazek vůči věřitelům 
společnosti, přesahující hra· 
nici čl. 122 a 146 obch. zák. 
Tento jeho závazek osohní 
(»ad per;sonam«). zůstává vy· 
rovnáním společnosti podle 
§ 48 vyr. ř. nedotknut. (N. S. 
4701: 18. únor 1925, Rv J 
1825/24.) 

Oddíl čtvrtý. 

o zrušení společnosti a vystoupení 
jed not I i v Ý c h s pol eč n Í k ů zní. 

čl. 123. Společnost se zrušuje: 
1. uvalením konkursu na společnost; 
2. úmrtím jednoho ze společníků, ač-li neustano

yuje smlouva, že společnost má dále trvati s dědici 
zemřelého; 
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3. uvalením konkursu na jměn"í některého ze spo
lečníků nebo nastalou právní nezpůsobilostí některé
ho ze společníků k samostatné správě jmění; 

4. vzájemnou úmluvou; 
5. uplynutlm doby, na kterou společnost byla 

ujednána, ač-li v ní společníci mlčky nepokračují; 
v tomto případě pokládá se od té doby za ujednanou 
na neurčitou dobu; 

6. výpovědí společníka, byla-li společnost ujed
nána na neurčitou dobu. 

Společnost, která byla ujednána na doživotí, jest 
pokládati za společnost na neurčitou dobu. 

čl. 124. Výpověd' společníka ze společnosti zn
zené na neurčitou dobu musí státi se, není-li nic jiné
ho ujednáno, aspoň šest měsíců před uplynutím zá
vodního roku společenského. 

I. K čís. 1. čl. Í23 srv. čl. III, č. 2 uvád. nařÍ<zení ke 
konkursnímu řádu č. 337/1914 ř. Z., podle něhož zůstávají ne. 
dotčeny předpisy práva občanského i obchodního o účincích 
prohlášení konkursu na jednotlivé právní poměry. Pozname
nati jest dále, že z:allájení vyrovnacího řízení nemá účinek zru
šovací. - V příčině návrhu na zahájení konkursu srv. § 70 
konk. ř., podle něhož, má·li dojíti k prohlášení konkursu na 
návrh dlužníka, tedy společnosti sa~é, a nepodají-li n~vrhu 
všichni osobně ručící společníci, budou ostatní osobně ručící 
společníci o návrhu slyšeni; totéž platí také, jde-li o obchod. 
ní společnost v likvidaci, v příčině likvidátorů. Nelze-li docí
liti souhlasu o návrhu nebo není-li mOžno výslech v čas pro. 
,vésti, budiž konkurs p,rohlášen jen, byla-li osvědčena nez,pů
sobilost platiti. (Jinak stačí podle odst. I. oznámení dlužníkovo, 
že zastavil platy.) ----: Zrušením konkursu nezanikají právní 
účinky prohlášení konkursu rázu trvalého:... zrušení poměru 
společenského: viz Vos k a, Řády konk., vyrovn. a odpůrčí. 
»ČsI. Kompas«, str. 166. 

K čís. 2: Zrušovací účinek smrti společníkovy nenastává, 
je·li ve smlouvě (ať původní, ať pozdější) ustanovení o dal. 

Čl. 123, 124. 1'57 

ším trvání společnosti s dědici. Ustanovení o dalším trvání spo. 
lečnosti bez dědiců bylo by rovněž účinným, arci vš.ak nikoli 
podle čl. 123, Č. 2, nýbrž podle čl. 12í .. - Sporno jest, zda.li 
zachovává se s,polečnost úmluvou společníků po smrti jednoho 
z nich, že má býti ve společ~osti pokračováno (ať s dědici, ať 
bez dédicÍl). Znění jak čl. 123, č. 2, tak i čl. 127, svě,dčí od. 
povědi zaporné. (Jinak Ran d a, HR 1(234, We n i g, str. 41.) 

Dědic stává se, je·li tu výhrada ve čl. 123, č. 2 vytčená, 
společníkem veřejným již tím, že jest dědicem, a to' nezávisle 
na své vůli resp. Jejím projevu , státi se společníkem. Poměru 
společenského nemůže se zbaviti proje\,em opačné vůle resp. 
vzdáním se, když již dědictví nabyl;' jtin odmítÍmtím dědicivÍ 

by se vyhnul též póměru společenskému. Je-li více dědiců, stá

vají se všichni společníky. Dědic nestává se společníkem v témž 
právním postavení jako zůstavitel (na pře tedy s vyloučenou ne
bo' kolektivní s.právou resp. mocí zastup ovací) , nýbrž 's plnými 
praerogativami společníku po zákonu příslušejícími, leda že by 
smlouvou již napřed bylo co odchylného ustanoveno. 

Také za posavadní závazky společenské ručí dědic do spo
lečnosti vstupující (čl. 113); ručení to jest neobmezené i ve 
případu, když přihlásil se k dědictví s dobrodiním .~nventáře. 
(Otázka sporná.) 

K čís. 3. V likvidaci, kteraž nastane v' důsledku zrušení 
společnosti z důvodů čl. 123. čís. 3., nebude arci' spo
lečník v konkurs upadlý aneho ke správě jměúí právně nezpu. 
sobilý působiti jako likvidáto'r (srv. ní!Že pozu. 3. při čl. 
133), nýbrž funkce ta náležeti hude tomu, kdo ho v konkret
ním případě zastupuje, není-Ji ve smlouvě neho jednohlasným 
usnesením jinak určeno. 

K čís. 4. Toto t. zv. usnesení disRociační nevyžaduje určí
té formy. Usnesení většiny stačí jen, de-li tak ve smlouvě spo
lečenské ustanoveno. (Wenig, str. 42.) 

K čís. 5. Zde se VÝ'l'lovně dopouští, že vlastně i p'o na. 
stalém již zrušení může býti společnost zachována dalším pro. 
vozováním obchodů pokračování ve společnosti dokumentují. 
CÍm. I dlužno tento případ zrušení společnosti konstruovati 
tak, že zrušení jest tu podmíněno tím, že nebude v podniku 
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společenském pokračováno; další provozování podniku společ· 

níkem jediným by nebylo »pokračováním«, ani ne tenkráte, 
kdyby ihned si přibral společníky další a :3 nimi pod touž 

firmou podnik provoz.oval; tu hy to byl a společnost nová, ni· 

koli pokračování ve společnosti dřívější. 

K čís. 6. Společníci mohou po nastalé výpovědi, avšak 
před zrušením společnosti (tedy ve lhůtě čl. 124, resp. ve smlu· 
vené výpovědní lhůtě) usnésti se o pokračování ve společnosti 

bez společníka, jenž výpověď dal. Uplatňuje se tu zájem na 
zachování podniku. - Srv. o tom níže u čl. 127. - O zrušení 

společností přivoděném společníkem bez výpovědi víz čl. 125. 
II. Jakožto další případy zrušení sp,olečnosti jest uvésti 

případ hned následujícího čl. 125 (zrušení společnosti k ža· 
lobě některého společníka), dále čl. 126 (výpověď se strany 
soukromého věřitele společníka), jakož i případ úplného a de· 
finitivního zastavení provozu podniku společenského (o tom 

viz Wenig, str. 44). 

III. O tom, že »zrušenÍ« společnosti není konečným jejím 
zánikem, viz níže pozn. 2 při čl. 133. 

U jednáno.li, že, zemře·li ve· Odeprou-li dědicové podepsati 
řejný společník, mají ostatní opověd' z důvodu, že nechtějí 
přeživší ho společníci na vůli, svoliti k výmazu veřejného 
přijmouti jeho dědice jako ve- společníka be,z současného po· 
řejné nebo jen jako tiché spo- kr,ačování společnos,ti s nimi 
lečníky do podniku, jest opo- jako veřejnými společníky, 
věd' k rejstříku o změně zá· nezbývá dosavadním společní. 
pisu úmrtím veřejného společ. kům, nežli domáhati se pod. 
níka podepsati nejen dosavad· pisu pořadem práva. (N. S. 
ním společníkům nýbrž i dě· 4876 :,2; duben, 1925, Rv I 
dicům zemřelého společníka. 126/25.) 

čl. 125. Společník může žádati zrušení apoleč
Dosti před uplynutím doby, pro trvání její ustanove
né, anebo zrušení společnosti na neurčitou dobu zří
zené bez výpovědi, pokud jsou tu pro to důležité 
důvody. 

Ve případě odporu jest na soudci, by uvážil, zda 
tu jsou takovéto důvody. 

Čl. 125, 126. 159 

Zrušení společnosti může býti vysloveno ze
jména: 

1. když se pro vnější okolnosti stalo dosažení 
útelu společenského nemožným; 

2. jedná-li některý společník nepoctivě při sprá
vě nebo při skládáni účtu; 

3. opomíjí-li společník plniti podstatné povinno-
sti jemu příslušející; , 

4. zneužívá-li· společník firmy neb .majetkn spo
lečnosti ke svým soukromým účelům; 

5. stane-li se společník trvalou nemocí neb z ji
ných příčin neschopným k jed~áním' společenským 
jemu příslušejícím: 

1. Zrušení vyslovuje se .tu 'k žalobě; rozsudek má ráz 
konstitutivní. Výpočet důvodů jest, jak z doslovu vyplývá, 
demonstrativní. K 'čís. 3. jest pOQ;namenati, že . i be1zvinné ne· 
plnění podstatných povinností jest důvodem pro zrušení spo
lečnosti (srv. též čís. 5) .- Viz též výše čl. 95-97. 

2. Smlouvou by také mohly býti ustanoveny určité okol
nosti za důvod pro žalobu o zrušení společnosti, na' př. nedo
statečná rentabilita podniku, ztráta určité' výše dosahující. (Vil 
W e ~ i g, str. '43 násL). 

3. O vyloučení společ.l.1íka~ jež může nastati na místo 
zrušení spol«;lčnosti podle čl. 125, srv. níže čl. '128. 

Zruši.ti veřejnou obchodní I aniž by ria tom záleželo, zda 
společnost' podle čl. 123 č. lze mu ve směm tom přičísti 
3. lze, když druhý společník zavinění. (N. S. 763 : 16. 
neplní podstatných povinností, listopad 1920, Rv I 696/20.) 

čl. 126.' Jestliže si .soukromý věřitel společníkův, 
po exekuci bez výsledKU ,provedené v soukromé jmě
ní spoJečníkovo, vydobyl exekuci na pohledanost, 
jež připadne společníkovi při budoucím zrušení spo
lečnosti, jest oprávněn žádati, za účelem svého uspo
kojení, zrušení společnosti po výpovědi od něho da
né, bez rozdílu, zda společnost byla ujednána na 
určitou neb neurčitou dobu. 
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Výpověď musí státi se aspoň šest měsíců před 
uplynutím závodního roku společnosti. 

1. O pojmu »soukromého věřitele« viz vyse poznámku 
při čl. 119 násl. - Potřebí jest tu dvojího exekučního kroku: 
jednak exekuce v »soukromé jmění« společníkovo (t. j. v ob· 
jekty, které netvoří součást jmění společenského), a -to exe· 
kuce. provedené bez výsledku, t. j. bez plné úhrady pohledávky 
věřitelovy, jednak povolení exekuce na to, co při event. zru· 
šení společnost;' společníkovi připadne, tedy na, jeho, jak to 
bývá označováno, likvidační podíl; zákon to zove »pohleda· 
ností« (Guthaben). 

2. Společnost zrušuje e tu výpovědí, resp. uplynutím ob· 
chodního roku, pro jehož· zak()nčení výpo'věď aspoň 6měsíční 
dána, a to i tenkráte, když společnost hyla uzavřena na určitou 
dohu, takže podle čl. 123 hy ji nehylo lze vypověděti. - O 
t0111, že v případ~ společnosti na neurčitou dohu uzavřené 

není zapotřehí použíti čl. 126, nýbrž že stačí tu již § 333 exek. 
ř. k výpovědi věřitelově hez podmínky předchozí bezvýsledné 
exekuce -ve jmění soukromé, viz W e ni g, str. 43. s odkazem 
k T i1 s ~ h o v i (Einfluss der Zivilprozessgesetze auf das mat. 
R., . str. 281). - Poznamenati jest, že §,.333 exek. ř. jest, jak 
motivy k exek. řádu uvádějí, generaHsad ustanovení čl. 126 
obch. zákona. 

3. Ve vnitřní souvislosti s čl. 126 jest ustanovení čl. 132. 
Jest to vlastně použití zásady čl. 12i na případ zrušení spo
lečnostipodle čl. 126, kter)žto příp·ad by pod - čl. 127. p,roto 
nespadal, . Že se tu udržení společnosti má z:abezpečiti i proti 
vůli společníka-exekuta. V příčině vypořádání, skoncování běž· 
ných obchodů, dále p'ráva společníkova na složení účtu ,a na 
výkaz obchodit běžnych~ jakož f v příčině výplaty jeho »podílu 
na jmění společenském«, platí - tu předpisy čl. 130 a 131. Prá. 
vo na v)-platu »podílu« má tu arci v mezích přikázané mu 
»pohledanosti« vymáhající věřitel; na přebytek n~leží nárok 
býval ému společníku·exekutovi. 

čl. 127. Jestliže se společníci před zrušením spo
lečnosti dohodli na tom, že, nehledíc k odpadnutí 

Čl. 127, 128. 161 

jednoho neb některých společníků, má ve společnosti 
mezi ostatními bylo pokračováno, končí se společnost 
jen pro odpadajícího společníka; jinak trvá společ
nost dále se všemi svými posavadními právy a zá
vazky. 

V zájmu zachování podniku dopouští tu zákon - na mí. 
sto zrušení společnosti nastávajícího z důvodů v osobě jednot. 
livého společníka se uskutečňujících - usnesení všech společ. 
níků (tedy i onoho, kterj'T společnost opouští), učiněné před 
jejím zrušením, a,by Ve společnosti hyl o ostatními pokračová. 
no. Předpokládá se tu, že' ujednání se děje pro p,řípad, že je. 
den nebo více společniků hy společnost opustili; spadá sem 
zajisté jak vystoupení dobrovolné (v souhlasu všech společní. 
ků), tak i smrt, uvalení konkursu a ztráta' právní z,působilosti 
k samostatné správě jml';ní. Případ vyloučení společníka jest 
upraven zvláště ve čl. 128. - Předpokládá se dále arci, že z,bý
vají aspoň dva společníci ()~mezi ostatními«). 

Usnesením společníků po z.rušení již nastalém společno~t 
se nezachovává; hájí se však také názor opačný. 

čl. 128. Smí-li žádáno býti o zrušení 'společnosti 
z důvodu, které tkví v osobě některého společníka (čl. 
125.), může, jestliže to navrhují všichni ostatní spo
lečníci, uznáno býti na místo na zrušení společnosti, 
na vyloučení společníka toho. 

Musí tu býti důvody dostačující ke zrušení společnosti 
podle čl. 125 (viz p02lnámky u tohoto článku), a »návrh/~ 
všech ostatních společníků na vyloučení společníka nebo spo. 
lečníků, o něž jde. Návrh děje. se žalobou (arg .čl. 130 odst. 
1.); vyloučení vyslovuje se rozsudkem, majícím ráz konstitu
tivnÍ. 

Třebas by tu byly v zásadě 
závažné důvody, pro které by 
na veřejném společníku ne
bylo lze slušně požadovati, by 
ve společnosti, pokud se týče 
\Te společnosti určitého spo
lečníka setrval, dlužno přece 
Obch. zák. 

každý případ posuzovati podle 
jeho zvláštních okolnosti a 
přihlížeti po případě ik to
mu, jak se choval, pokud e ~e 
týče chová společník, žádající 
zrušení společnosti, pokud se 
týče, jak se chovali ostatní 

11 
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spoleČníci ve případě žaloby 
na vyloučení, ovšem zvláště i 
ke smlouvě, pak-li má v této 
příčině něj.aká ustanovení. V y
loučení společníka z veřejné 
společnosti jest opatření váž
nějšího rázu, jež nelze úplnt> 

na roveň postaviti prostému 
zrušení společnosti. I rozsu
dek, jímž bylo uznáno na vy
loučení některého společníka, 
má moc konstitutivní. (N. S. 
6308 : 22. září 1926, Rv I 
1959/25.) 

čl. 129. Zrušení společnosti musí, nenastává-li 
důsledkem prohlášení konkursu na společnost, za
psáno býti do obchodního rejstříku. 

Tento zápis musí se státi, i když společnost ujed
naná na určitou dobu končí se uplynutím doby. 

Podobně jako zrušení společnosti musí býti do 
obchodního rejstříku zapsáno též odpadnutí anebo 
vy loučení společníka ze společnosti. 

Na obchodním soudu jest, aby účastníky ku při
hlášce těchto skutečností doháněl z povinnosti úřadu 
pořádkovými pokutami. 

Vůči třetím osobám možno namítati zrušení spo
lečnosti neb odpadnutí anebo vyloučení společníka 
jen potud, pokud jsou tu podmínky, za kterých na
stává proti třetím podle čl. 25. účinek co' do zániku 
firmy ne~o změny jejích majitelů. 

1. Zapisuje se fakt' zrušení společnosti; důvod zrušeni 
není předmětem zápisu. Při uvalení konkursu na společnost 
není zápis zrušení jejího nařízen, a tudíž. není také přípust
ným. Ostatně ukládá § 76 konk. ř. konkur,snímu komisaři uči· 
niti op'atření, aby prohlášení konkursu bylo, je-li firma úpad· 
cova zapsána v rejstříku obchodním, poznamenáno v rejstříku 

tom. 
2. Také fakt odpadu nebo vyloučení společníka jest za· 

psati do rejstříku. To platí zajisté í v případě čl. 132 (arg. 

jeho poslední věta). 
3. Ke přihlášce jest přidržeti »účastníky« ; sporno jClSt, 

zda.li jsou to nutně všichni společníci, zejména povždy také 
společník vystouplý nebo vyloučený (Srv. Staub-Pi'sko, § 3 ku 
čl. 129, Randa, HR pozn. 175). Zápis podle čl. 129 jest provést 

CI. 129, 130. 163 

i tenkráte, když zřízení společnosti veřejné do rejstříku zapsá· 
no nebylo; i dlužno v příp'adě lakovém záp,is 10 z.řÍzenÍ p'rovésti 
dodatečně. 

4. Zásada publicity rejstříku tu platí v dosahu čl. 25 obch. 
z.; vůči třetím může býti nezapsané zrušení společnosti resp. 
nezapsaný odpad nebo vyloučení společníka namítnuto jen, 
prokáže-li s.e, ž~ o tom věděli; důvod zrušení nemusili znáti, 
a o sobě by znalost důvodu, bez znalosti o nastalém zrušení, 
nestačila k účinnosti faktu z,rušení proti nim. Stal-li se zápis, 
působí. zrušení společnosti proti třetím, leč by byla prokázána 
jejich nezavinilá nevědomQst; průvodní břímě tu tíží z,ajisté 
osoby třetí. (Viz poznámku 3. ke čl. 25.) 

Procesní způsobilost veřej
né obchQdní společnosti nepo
míjí jejím zánikem, nýbrž 
teprve výmazem z rejstříku' 
(N. S. 2230: 31. ledna 1923, 
Rv I 842/22.) 
Veřejná společnost p'ozhývá 

výmazem z rejstříku procesní 
způsobilosti. Lhostejno, že na 
jejím PQdkladě vznikla společ
nost nová a že se veřejný 

společník bývalé společnosti 
pustil do .sporu. J de o zánik 
posavadní a vznik nové veřej
né obchodní společnosti a ni
koliv o pouhou změnu, vy
stoupil-li ze dvou společníků 
jeden a vstoupil na místo 
jehlO společník nový. (N. S. 
2282 : 13. únor 1923, Rv II 
83/23.) 

čl. 130. Když společník odpadne neb jest vy
loučen ze společnosti, děje se s ním vypořádání na zá
kladě majetkového stavu, ve kterém jest společnost 
v době společníkova odpadnutí neh v době, kdy mu 
byla žaloba na jeho vyloučení dodána. 

, Pozdějších jednání, práv a závazků jest společ
nlk ~dpad~~vš! neb, vyloučený jen potud účasten, po
kud JSou pnmym nasledkem toho, co se stalo již před 
onou dobou. 

Společník odpadnuvší neh vyloučený musí strpě
ti, ahy)e~~ání n~vyřízená byla skoncována tak, jak 
to uznavaJl ostatnI společníci za nejprospěšnější. 
", ~ e~t vš~k opr~vněn, ~ení-li dřívější úplné vypo
radanI mozno, pozadovatI koncem každého závodního 
roku složení účtů o jednáních zatím vyřízených, jakož 

11* 
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i výplatu částek jemu podle tůho příslušejících. Též 
může žádati kůncem každého závodního roku průkaz 
.o stavu jednání ještě nevyřízených. 

čl. 131. Odpadnuvší neb vyloučený společník 
musí spokojiti se s vydáním svéhů podílu na spole
čenském jmění v peněžitě sumě hodnotu jehů vy
jadřující; nemá práva na poměrný podíl v jednotli
vých pohledávkách, ve zbůží neb v jiných kusech 
společenského jmění. 

J. Odpadnutím resp. vylůučením přestává býti ůsůba, o. 
niž jde, spůlečníkem; ůd té důby nenastupují již účinky 
předpůkládající společenský půměr pmsentní. I zaniká jak za. 

stupovací můc spůleéníka, tak i jeho. neůbmezené ručení za 

závazky vzniklé po. době té, arci však s výhradůu důsledků 
ze zásady publicity rejstříku ůbcho.dního. plynůucích. Ručení 
bývalého. spo.lečníka za závazky vzešlé až do. důby, kdy spo. 
lečnůst o.pustil, pů,dléhá pro.mlčení pětiletému (čl. 146). Rův. 
něž zaniká od zmíněné do.by spo.lečníko.v,o. právo. a povinno.st 
ke správě spo.lečenských záležito.stí. 

2. Přece však zůstává bývalý spo.lečník v jistém právním 
po.měru ke společnosti upraveném (jak souditi lze, dispo.sitiv. 
ně) ve čl. 130, ůdst. 2-4 a čl. 131, kterýžto. půměr má za účel 
skůnco.vání ůbcho.dů pro. bývalého. spůlečníka a ,záleží v tům, 
že spo.lečník: 

a) jest účasten po.zdějŠích práv a závazků spo.lečenských 
potud, půkud jSo.u přímým následkem tůhů, co. se stalo. před 
do.bo.u, kdy spo.lečnůst ůpustil. Účast tato. řídí se celkem no.r. 
mami o. trvajícím poměru spo.lečenském (zejména čI. 106--109), 
avšak s mo.difikací, že jednak jest vázán co. do. způso.bu skůn. 
co.vání usnesením o.statních, jednak má o.právnění, není·li dří. 

vější úplné vypo.řádání mo.žnů, po.žado.vati slo.žení účtů a V)" 
platu příslušejících mu částek z jednání vyřízených a výkaz 
o. stavu jednání nevyřízených; 

b) jest o.právněn žádati půdíl svůj na spo.lečenském jmě. 
ní, jsa· po.vinen spo.ko.jiti se 8 výplatou peněžité sumy hodno.tu 
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jeho. vyjadřující. Věci jen ad usum přenechané může zajisté 
po.žado.vati zpět in natura . 

a) Při pro.jednávání Po.zů· 
stalo.sti po. spo.lečníku veřejné 
ůbcho.dní spo.lečno.sti jest spo.· 
lečno.st po.vinna, by předlo.žila 
zevrubný výpo.čet zůstavitelů· 
va podílu na jmění spo.lečno.. 
sti ke dni úmrtí a jSo.u·Ji k po.. 
zůstalo.sti po.voláni ne zletilí 
dědici, by předlo.žila přesno.u 
likvidační bilanci o. skuteč· 
ném majetku spůlečno.sti. (N. 
S. 3710: 15. duben 1924, R I 
238/24.) 

b) Zásadně dlužno. do., Po.!zů· 
stalo.stního. inventáře po.jmouti 
po.díl zůstavitelův na veřejné 
o.bcho.dní společno.sti po. dle 
skutečného. jmění spo.lečno.sti, 

leč že by spo.lečenská smlo.u· 
va věc jinak upr,avo.vala. (N. 
S. 5022: 6. květen 1925, R I 
352/25.) 

c) Vypo.řádání podle čl. 130 
o.bch. zák. předpokládá, že 
po. vysto.upení zbudo.u ještě 
aspo.ň dva spo.lečníci. Jde 
o. převzetí' po.dniku spo.lečnůsti 
a vyro.vnání se s vysto.upivším 
spůlečníkem podle o.bdo.by 
čl. 130 o.bch. zák. ujednají·li 
jediní dva spo.lečníci, že při 
vysto.upení jedno.ho. z nich má 
býti ve spo.lečno.sti po.kračo.
váno.. (N. S. 5856: 17. březen 
1926, R I 192/26.) 

čl. 132. Užije-li soukromý věřitel společníkův 
práva, jež mu přísluší podle čl. 126., mohůu ostatní 
společníci na základě jednomyslnéhů usnesení pro
vésti na místě, aby společnost se zrušila, toliko vypo
řádání se a vydání dlužníkova podílu podle ustano
vení předešlých článků; dlužníka jest pak považovati 
za odpadlého ze společnosti. 

Viz po.známku č. 3 při čl. 126. ' 

Oddíl pátý. 

o 1 i kv i d a c .i s p .o leč n .o sti. 

čl. 133. Pů zmšení společnosti, vyjmouc případ 
konkursu, nastává likvidace, pokud není jednomysl .. 
ným usnesením společníků nebo společenskůu smlou
vou svěřena jednůtlivým společníkům neb jiným oso
bám, zkrze všechny spůlečníky posavadní nebo jejich 
zástupce jaků likvidátory. Zemře-li některý spůlečník, 
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jest na jeho právních nástupcích zříditi zástupce spo· 
lečného. 

K návrhu některého ze společníků může jmeno
vati likvidátory. z důležitých příčin soudce. Soudce 
může v takovém případě za likvidátory jmenovati 
nebo přiděliti osoby nenáležející ke společníkům. . 

čl. 134. Odvolání likvidátorů děje se jednomysl. 
ným usnesením všech společníků; může státi se také 
k návrhu některého ze společníků z důležitých dů
vodů soudcem. 

čl. 135. Likvidátoři buďtež od společníků u ob· 
chodního soudu přihlášeni k zápisu do obchodního 
rejstříku; jsou povinni znamenati osobně před ob
chodním soudem svůj podpis neb jej podati v ověře
né formě. 

Rovněž jest přihlásiti k zápisu v rejstřík vystou
pení likvidátorovo nebo zánik jeho plné moci. 

Společníci buďtež z povinnosti úřadu doháněni 
pořádkovými tresty k zachování těchto předpisů. 

Třetím osobá.m možno namítati jmenování likvi
dátorů neb vystoupení likvidátora neb zánik jeho 
plné moci jen potud, pokud stran těchto skutečno
stí jsou tu podmínky, za kterých podle čl. 25. a 46. 
nastává účinek proti osobám třetím co do změny . ma
jitelů firmy nebo zániku prokury. 

1. Likvidace jest řízení, nastávající podle zákona po zru· 
šení společnosti, vyjmouc jednak případ konkursu, jednak pří· 
pady, v zákoně v5'slovně nevytčené, kdy účelu likvidace docílí 
se podle jednohlasného usnesení společníků jin)'m způsobem 
(srv. níže čís. 5). Účelem likvidace de·st skoncování zrušené 
společnosti a vzájemné vypořádání se společníků; t:lěje se v 
zajmu společníků, ač také nepřímo slouží i zájmům věřitelů. 

Předpisy o likvidaci nejsou tudíž ve svém celku jus cogens, 
nýbrž ustupují jednomyslnému usnesení společníků, pokud zá· 
kon neustanovuje opak anebo pokud z povahy věci opak ne
vyplývá. 
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2. Likvidace předpokládá ještě ·společenství mezi býval~'

mi veřeJnými společníky, t. j. ne-skoncované ještě poměry, 

vzešlé mezi společníky z veřejné společnosti. Právní povaha 
této t. zv. »likvidační společnosti« jest sporná. Nejvíce se 
zamlouvá hledisko totožnosti její se společností »zrušenou«, 
arci však s obmezenÍm ú,čelu na skonco1vání společenských 

poměrů; hledisko toto proniká také ve čl. 144. - Viz k tomu 
W e n i g, str. 48, K i z I i n k, Akc. spol. v konk. str. 60, 
P i s k o HR str. 370, 417; stejně pro akciovou společnost též 
R il n d a HR II str. 252, kdežto při '3polečnosti veřejné (str. 
259) operuje s· hlediskem společnosti s'Ili juris. 

3. Likvidaci obstarávají likvidátoři; jsou to podle čl. 133, 
odst. 1. všichni posavadní společníci resp. jejich zástupci, po
kud nebylo jednomyslným usnesením společníků neho spole
čenskou smlouvou jinak ustanoveno; i jsou likvidátory také 
společníci, kteří hyli ze správy nebo ze zastoupení společnosti 
\'yloučeliÍ. Zemře·li společník, jest na jeho p'rávních nástupcích 
zříditi společného zástupce; to platí zajisté Jak v případu tom, 
když se smrtí společníkovou společnost zrušuje, tak i tenkrá· 
te, když zemře za likvidace některý z bývalých veřejných spo· 
lečníků likvidaci obstarávajících· a není pro ten případ ničeho 
ustanoveno smlouvou společenskou nebo dohodou všech spo

lečníků. 
Soudní jmenování, jakož i soudní odvolání likvidátora 

z důležitých příčin (čl. 133, odst. 2., čl 134) děje se v řízení 

nesporném, pokud jsou podmínky této intervence nesPllrnýmj 

(Randa, HR, str. 262). 
4. O zápisu likvidát.orů v rejstřík a povinnosti společníků 

je přihlásiti, jakož i o povinnosti likvidátorů ke znamenání 
svého podpisu (nikoli firmy: srv. čl. 139) °a použití zásady 
publicity obchodního rejstříku na zápis likvidátorů, resp. opo· 
minutí jeho jedná čl. 135. Poznamenati jest, že v tomto posled
ním směru jde tu o ochranu v příčině otázky, zda·li někdo 
likvidátorem ještě jest čili nic, nikoliv o otázku, zda-li spo
lečnost jest v likvidaci, či zda·li ještě trvá; v tomto směru 

rozhodným jest čl. 129. 
5. Likvidace místl:\ nemá, když kdo převezme závod jako 
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nomyslné usnesení společníků zjednává likvidátorům také moc 
zastupov,ací přes ' meze ve čl. 137 vytčené. K otázce té jest 
(v souhlasu s kom. Staub·Pisko) přisvědčiti, neboť není pří
činy vylučovati tu zevnější účinek ve prospěch osob třetích, 
když ostatní interesenti (společníci) všichni souhlasí; čl. 133 
vylučuje ostatně jen obmezení zastupovací moci čl. 137, nikoli 

její rozšíření. 

5. V příčině zastoupení před ~oudem srv. čl. IV, čís. 2. 
uvád. zák. k civ. ř. s.; o d.oručování jedná zvláště čl. 144 
v odst. 4. - Srv. též výše pOZIl. 5 při čl. 114 násl. 

Veřejná obchodní společ- zajištěna pohledávka. (N .. S. 
nosit v likvidaci jeslt oprávně- 5033: 13. květen 1925, R I 
na k vydražení prodávané ne- 393/25.) 
movitosti, na níž jest pTO ni 

čl. 141. Peníze, jichžto lzey likvidaci postrádati, 
se prozatím rozdělují mezi společníky. 

K úhradě společenských dluhů, jež budou splat
ny teprve později, jakož ~ ~ ~hrad~. nárok~: j~ž ,pří
slušejí jednotlivým spolecnlkum pn vyporadanl se, 
budiž potřebný peníz zadržen. 

čl. 142. Likvidátoři jsou povinni opatřiti ko
nečné vypořádání se mezi společníky. 

Rozepře, jež o vypořádání se vzniknou, spadají 
pod rozhodnutí soudcovské. 

čl. 143. Přinesl-li společník věci do společnosti, 
které se staly jejím vlastnictvím, nepřipadnou mu 
zpět při vypořádání se, nýbrž dostane se mu ze spo
lečenského jmění, hodnoty, za kterou byly podle 
úmlq.vy převzaty. 

Nebyla-li hodnota takto určena, děje se zapravení 
podle hodnoty, kterou měly věci v době přínosu. 

1. čl. 141-143 upravují blíže postup skoncovací a vypo· 
řádací. Společník má podle čl. 141, odst. 1. již za trvání likvi
dace nárok na rozdělení peněz, jež jsou pro rozdělení k dispo
sici; v odst. 2. se však vylučuje Z takovéhoto rozdělení peníz, 
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jehož jest potřebí k zaplaceni dluhů hudoucně splatných, jakož 
i k úhr.adě vypořádacích nároků jednotlivých společníků. V tom 
směru likvidační řízení je.';t nepřímo na prospěch také věřitelů; 
arcí nemají tito proti likvidátorům nároku na zadržení zmíně
ných částek, avšak mohli by zajisté, ne sice ex m~ndato, avšak 
ex delicto žalo'vati likvidátory o náhradu škody, pokud jejich 
vinou nedošli úhrady, ač by jí byli dosáhli při řádném po
stupu likvidlitorů. 

2. Ke čl. 142, odst. 2. jest srovnati § 39, č. 3. uvád. zák. 
resp. § 51 č. 2. jur. normy_ 

3. Ustanovení čl. 143 platí jak ve prospěch inferenta tak 
i proti nf\mu; není povinen spokojiti se s vydáním své illace 
in nalura, není však také oprávněn vydání in nalura požado
vati. K odst. 2. jest poznamenati, že se arci z hodnoty v době 
pHno'Su, již podle všeobecných zásad, odečte kvota opotřebovací. 
- K pojmu »vI3l8t!lic,tví společnosti« srv. výše čl. 91. a po
známky k' němu. 

čl. 144. Přes zrušení společnosti platí až do za
končení likvidace pro právní poměr posavadních spo
lečníků mezi sebou, jakož i společnosti ku třetím 
osobám ustanovení obsažená ve druhém a třetím od
dílu, pokud nic jiného nevyplývá z předpisů pří
tomného oddílu a z povahy likvidace. 

Až do zakončení likvidace zůstává příslušným 
pro zrušenou společnost soud, jenž byl pro ni pří-
slušným v době jejího zrušení. " 

Doručování pro společnost děje se s právním 
účinkem jednomu z likvidátorů. 

1. Použití norem čl. 90-122 a1ž do' ukončení likvidace 
děje s' dvojí yýhradou: jednak, pokud ne ni plOužití t~ vod· 
poru s předpisy tohoto 5. oddílu (čl. 133-149), jednak, po
kud se použití to snáší s povahou, t. j. s účelem likvidace; 
z těchto hledisek bude dlužno leckdy použiti ustanovení cito
vaných také s p,řiměřenou ohměnou nebo s jistým obmezením. 

2. Odst. 2. zacholvává p'ro zrušenou společnost, t. j. peo 
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společnostt. zv. likvidační (viz výšé pozn. 2. u čl. 133.) su. 
diště 'v době 'zrušeni společnosti. 

3. Odst. 3. upravuje passivní zastoupení likvidační spo. 
lečnosti likvidátory v příčině' doručování. Nedotčenými zůstaly 
soudním řádem zákonné normy o soudním zastoupení společ. 

ností, j,ukóži o doručování obsílek a jiných spisů (čl. IV, ((. 
2 uvád. zák. kc. ř. s.). -:- Viz' též výše pozn~ 5 při čl. 114 násl. 

4. Také předpis čl. 112 o ručení společníků dlstává ne. 
dotčen, arci týká se za, likvidace jen ' závazkfl, ve které likvidá
toři vešli jako takoví, ať na základě své zastupovací moci (čl. 
137), 'ať podle jednomyslného usnesení společníků (viz výše 
pozn. 4. při čl. 136-140). 

Jakmile byla skončena lik· 
vidace veřejné, společnoSltia 
došlo k výmazu firmy z rej. 
stříku, zanikla veřejná " ob· 
chodní společnost konečně. 
Nestalo·li se co do případ. 
ných, nově se vyskytnuvších 
p,ohledávek opatření me,zi 
společníky , již za likvidace, 
mohou jako žalobci přijíti v 
úvahu již jen bývalí společ. 
níci, po případě jejich právní 
nástupci. Žalovala·li ' veřejná 
obchodní společnost již ne· 

exi,st11ljící, nemůže v&toupiti do 
Sporu třetí osoba, byť i to 
byl bývalý veřejný 'společník. 
Řízení jest nenapravilelně 
zmatečným. Útraty úspěšného 
dovolacího rekúrsu odpůrco. 
va nelze tu při,souditi ani 
proti neexistující již společ. 
'nosti ani proti veřejnému 
společníku, o' jehož vstupu 
do sporu se jednalo. (N. S. 
6282 : 15. září 1926, R II. 
293/26.) 

čl. 145. Po zakončení likvidace odevzdají se 
knihy a spisy' zrušené' společnosti v uschování ně
kterému z hývalých společníků neh osohě třetí. To
hoto společníka neho třetí ·osohu ustanoví v nedostat
ku dohody ohchodní soud. 

Společníci a jejich právní nástupci podrží právo 
nahlédati do knih a spisů a používati jich. 

Čl. 145 Jest zvláštním předpisem vůči všeobecné normě 
čl. 33. Předpis odst. 1. nemá absolutního rázu. Převezme·li kdo 
podnik v celku, odevzdati jest mu, za nedostatku odchylné 
úmluvy, také obchodní knihy. Určení osoby schovatele přísluší 
v popředí dohodě, a to zajisté SpoleČníků resp. jejich dědiců; 
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nedojde.li k dohodě, stane se soudem ;sporno jes,t zda-li pořa· 
dem práva či cestou nespornf)u. (Pro tento názor Otl, Rechts· 
fiirsorgeverfahren, str. 103., ,též H o Ir a, Řízení nespomé (1926) 

str. 5.). 
K odst. 2. srv. čl. 105 a poznámky k němu. Právním ná· 

stupcem není cessionář jakéhokoli ~ároku vzešléh~ ze spole· 
čenského vztahu, n)'hrž jen dědic anebo ten, kdo vstoupil v 
práva~polečníkova obsahu a dosahu odůvodňujícího nahléd, 
nutí do knih resp. jejich použití. 

Oddíl šestý. 

o pro mlč e niž a I o h pro t i s p o leč n í k ů m. 

čl. 146. Žaloby proti společníku z nároků proti 
společnosti promlčují se v pěti letech po ,zrušení spo
lečnosti neho po odpadnutí či vyloučení S'poleČDíkově 
ze společnosti, pokud neplatí po zákonu kratší lhůta 
promlčecí podle povahy pohledávky. . 

Promlčení počíná se dnem, kdy zrušení společno
sti neh odpadnutí či vyloučení společníkovo ze spo~ 
lečnosti hylo zapsáno do ohchodního rejstříku~ 

Dospěje-li pohledávka až po zápisu, ' počne . se 
promlčení dohou' dospělosti . . 

Čl. 147. Jeli tu společenské jmění ~ještě neroz· 
dělené, nemůže hýti věřiteli namítáno pětileté pro
mlčení, pokud pohledává uspokojení jen ze jmění 
společenského. 

Čl. 148. Promlčení na prospěch spol~čníka od
padnuvšího neho vyloučeného nepřerušuje se právní
mi úkony, jež ' se podnikají proti trvající společnosti 
neho proti jinému společníkovi. 

Promlčení na prospěch. společníka, jenž nfiležel 
ke společnosti při jejím zrušení, nepřerušuje se práv
ními úkony proti jinému společníkovi, arci však práv
ními úkony proti likvidátorům. 
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čl. 149. Promlčení plyne i proti nezletilcům a 
poručencům jakož i proti právnickým osobám, jimž 
po zákonu příslušejí práva nezletilých, aniž se při
pouští navrácení ve stav · předešlý, arci však 8 vý
hradou postihu proti poručníkům a správcům. 

1. Ž,alobami proti společníku »z nároků proti společnosti« 
jest tu rozuměti žaloby, jimiž !Se uplatňuje ručení veřejného 

sp'olečníka ve čl. 112 vytčené, a to v době, kdy již přestal býti 
společníkem, tedy bud' po zrušení společnosti, nebo po jeho 
odpadu nebo vyloučení; nespadají sem žaloby proti němu, opí· 
rající se o zvláštní, samostatný důvod právní, na př. když 
zvláště převzal společenské passivum, když se za dluh společ· 

nosti ještě zvláště zaručil, nebo když byl na základě čl. 112 
rozsudkem k placení odsouzen (causa judicati). 

2. Ustanovení čl. 146 nepodléhají vůbec žaloby proti spo· 
lečnosti, nýbrž jen žaloby proti společníku. I není čl. 147 ni· 
kterak výjimkou ze čl. 146, ježto žaloby v něm dotčené mohou 
směřovati jen proti společnosti (é1rv. čl. 141,144). 

3. Pětileté promlčení počíná se ode dne, kdy zrušení spo· 
lečnosti, odpad společníka nebo jeho vyloučep.Í bylo do ob· 
chodního rejstříku zapsáno; na veřejné vyhlášce zápisu toho 
v tom směru již nesejde. Zápisu rovná se po té stránce zajisté 
poznámka konkursu společnosti (Staub·Pisko). Při pohledáv. 
kách dospívajících teprve po zápisu počíná se promlčení od 
dospělosti. 

4. Tendencí předpisu čl. 146 jestohmeziti časově spole· 
čenské závazky společníků maximální lhůtou pěti- let; i zůstá· 

vají kratší promlčeCÍ lhůty vyhrazellY. 

5. V příčině právních úkonu promlčení přel ušujících jest 
zachována ve čl. 148 zásada samostatnosti nároků proti jednot· 
livým společníkům ze společnosti odpadnuvším resp. vylouče. 

ným nebo při zrušení společnosti k ní náleževším; naproti to· 
mu úkony proti likvidát,orům (pokud vůbec jim přísluší podle 
povahy jejich účinek promlčení přerušovací) přerusuJe se 
promlčení nároků proti společníkům společnosti při zrušení 
její náleževšÍm. 
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6. V příčině čl. 149 jest odkázati k § 36 uvád. zák., podle 
něhož jest osobami pod poručenstvím a osobami právnickými 
rozuměti opatrovance po rozumu čtvrtě hlavy prvého dílu 
všeobec. zákoníku občanského a korporace po rozumu § 1472 
téhož zákona. Pokud jde o osoby nezletiléa na duchu choré, 
jest čl. 149 potud odchylkou od práva občanského, že nezleti· 
lost re6p. opatrovnictví osob, kterým přísluší nárok proti spo· 
lečníku ve smyslu čl. 146, není ve smyslu· článku toho důvo· 
dem p,romlčení stavícím. Naproti tomu čl. 149, pokud dává 
pětiletému promlčení místo i proti osobám právnickým, neni 
odchylkou od občanského práva, neboť podle § 1485, odst. 2. 
ve znění třetí dílčí novely, platí promlčecí lhůta čtyřiceti let 
jen pro příp,ady, pro něž záko~ nevy,měři1 lhůtu kratší. (Viz 
We n i g, str. 56.) - Pokud čl. 149 vylučuje navrácení v pře· 
dešlý stav proti ztrátě p'ráva ,promlčením, nemá pro naše právo 
významu; čl. XLVI. uvád. zák. k c. ř. s., Jednající o jiné 
otázce, zůstává jím nedotčen (správně Staub·Písko). 

7. V § II exek. ř. ustanovuje se a) pro případ, že se žádá 
na základě exekučního titulu znějícího proti společnosti o po· 
volení exekuc:e proti bj-valému veřejnému společníku po zru· 
šení společnosti, nebo za trvání společnosti proti veřejnému 
spoleěníku společnos,t jíž opustivšímu, jakož i b) pro příp,ad, 

že se žádá na základě exekučního titulu proti veř. s.polečníku 

v záležitostech společenských vydobytého o exekuci ve jmění 
$poleěnosti, - že má před rozhodnutím o návrhu exekučním 
býti provedeno slyšení zavázaných anebo osob k zastoupení 
společnosti povolaných o otázce ručební (»iiber die Haftungs· 
frage«). 

Ustanovení čl. 146 obch. 
zák., podle něhož žaloby na 
některého ze společníků zná· 
roků proti $polečnosti proml. 
čují se v pěti letech po Z'ru· 
šenÍ společnosti, platí i v pří. 
podě zrušení společnosti kon
kursem; promlčení počíná tu 
dnem, kdy bylo ,zahájení kon· 
kursu v obchodním rejstříku 
poznamenáno. (13. březen 

1906 k čís. 12067/1905. R e p. 
n á 1. č. 189. - Právník 1906, 
str. 301. 

Ustanovení čl. 146 obch. 
zák. vztahuje se ku všem zá· 
vazkům, ,za něž společníci pb
dle čl. 112 obch. zák. solidár· 
ně ručí, nechť si vznikly z ja. 
kéhokoli právního důvodu. Za 
nároky proti společnosti . na 
náhradu škody hývalý společ. 
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ník neručí déle než po pět 
let počítaných od zápisuzru
šení společnosti (vyhostění 
neb vyloučení), tře,baže do té 
doby neuplynula ještě tříletá 
promlčecí lhůta §u 1439 obě. 

zák. počítaná ode dne, co po
škozený zvěděl O škodě. (N. 
S. 4306 : 29. říjen 1924, Rv I 
901{24.) 
, Viz též rozh. č. 4701 při čl. 

122. 

Titul druhý. 

o s p o leč n o s t ik o man d i t n í. 

Oddíl prvý. 

o k o man d i t n í s p o leč n o s t i v ů b e c. 

čl. 150. Komanditní společnost jest tu, když se 
při obchodní živnosti provozované pod společnou fir
mou jeden neb více společníků účastní jen majetko
vými vklady (komanditisté), kdežto u jednoho neb 
více jiných 8polréníkťt účast' n6ní tímto zpusohem 
obmpzéna (společníci osobně ručící). 

Je-li' tu více společníků osobně ručících, jest spo
lečnost pokud se těchto týče, zároveň společností ve-
řéjnou. ' 

K~' platnosti společenské smlouvy není třeba zří
zení li~p'ny. 

1. i>Účast majetkovými ,vklady« značí tu, podobně jak to
mu jest ve čl. 85 (viz výše pozn. 1. ke čl. 85), »ručení«, a to 
ručení majetkovým vkladem resp. do jeho v)Tše (srv. níže čl. 

165) za, závazky společenské. Stran požadavku ,provozování ob
chodní živnosti a společné firmy, jakož, i stran použití § i 
uvád. zákona k obch. zákonu viz výše výklad ke čl. 35. 

2. Společnost komanditní jest upravena v zákoně jako 
zvláštní útvar, jako species obchodní společnosti, rozpadajíc 
ee arci ve dva typy: komanditní společnost »vůbec«, resp., jak 
se často říká, »prostou« (čJ. 150-~172) a komanditní společnost 
»rta' akcie«, neboli »akciovou« (viz čl.' 173-206). Zákon se 
Vyjadřuje nepřesně, praví-li v odst. 2, že, je.Ji tu více osobnč 
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ručících společníků, t. zv. »komplementářů«, jest společnost, 

pokud se jich týče, »zároveĎ společností veřejnou«. Jest tím 
jen vysloveno, že použíti je"t v tom případě na společnost ko· 
manditní, pokud jde o právní postavení komplementářů, no
rem čl. 35 ná,sl. o společnosti veřejné. ~ Zvláště jest zdůmz
niti, že při prosté společnosti komanditní netvoří komanditiste, 
je-li jich více, jakýs celek v p,rávním smyslu vůči společníkům 
osobně ručícím,' a rovněž ne tito vůči komanditistům. Ovšem 
hy smlouva ve směru tom mohla míti zvláštní předpisy. 

3. V příčině formy smlouvy platí zde v podstatě to, eo 
řečeno ke čl. 85. - Arci »obme'zená účast« resp. »obmelzené ru· 
čení« komanditisty resp. komanditisti't musí tu dojíti výrazli 
ať přímého, ať nepřímého. 

4. O nové firmě komandi,tnÍ společnosti viz výše čl. 17 
odst. 2. a pOlznámky tam při činěné. - Srv. zvláště též rozhod
nutí Č. 5424 při čl. 17. a č. 3051 při čl. 22. a 23. 

Čl. 151. Zřízení komanditní společnosti jest ode 
všech společníků přihlásiti k zápisu do obchodního 
rejstříku u obchodního soudu, v jehož obvodu má 
společnost své sídlo. 

Přihláška musí obsahovati: 
L jméno" předjmení, stav a bydliště každého 

společníka O'sobně ručícíhO'; 

2. jméno, předjmení, stáv a bydliště každého ko· 
manditisty s označením jeho jako komanditisty; 

3. firmu společnosti a místo, kde má své sídlo; 
4. výši majetkového vkladu každého komandi

tisty. 
Přihláška musí ode všech společníků osobně před 

obchodním soudem býti podepsána nebo podána ve 
formě ověřené; celým svým obsahem budiž zapsána 
do obchodního rejstříku. Při vyhlášce komanditní 
společnosti ve veřejných listech (čl. 13.) upustí se 
od údaje jmen, stavu a bydliště komanditistův, jakož 
i od údaje výše jejich majetkových vkladů. 

Obdl ók, 12 
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1. Přihláška statI se musí ode vše ch společníků, tedy 
i od komanditi,stů, a musí býti všemi společníky podepsána; 
jinak při přihlášce vedlejšího závodu podle čl. 152, odst. 2. 
- Sankci soudního přidržení ke přihlášce podléhají jen kom· 
plementáři (čl. 154). 

2. Vůči kores,pondujícímu čl. 86 jest vytknouti jako roz

díly: 
a) Osobní údaje vytčené ve čl. 86, č. 1 jest přihlá,siti 

a z,apsati také o komanditistech, a to s vyznačením této jl'" 
jich kvality. b) Nepřihlašuje se doba, kterou společnost se 
začala (srv. ostatně čl. 163, odst. 1. a 2., odpovídající v pod
statě předpisu čl. 110); c) Přihlásiti jest obnos (Betrag) ma
jetkového vkladu každého komanditisty; patrno z. toho, že musí 
býti vyjádřen v penězích, třehas stal se vklad apportem in 
natura; d) Ve čl. 151. není předpisu odpovídajícího číslu 4 
ve čl. 86, odst. 2.; dlužno však zajisté v důsledku ustanovení 
čl. 150, odst. 2. (viz výše pozn. 2 při čl. 150) ve spojení s čl. 

153 a 167, odst. 1. pollŽi,ti předpisu čl. 86, odst. 2., čís. 4 také 
na komanditní společnost, pokud jde '0 komplementáře. (Viz 

též W e n i g, str. 59.) 
3. Vyhláška má podle čl. 151 in Hne užší obsah než při· 

hláška, resp. zápis, a to v tom směru, že odpadá v ní ú.da.i 
osobních dat, jakož i výše vkladů, komanditistů. Třebas tím 
má býti šetřeno soukromých zájmů účastníků, platí předpis ten 
ahsolutně, tedy i při opačné jejich vůli. (S t,a u bll i s k o ke 

čl. 151.) 
a) Společnos,t s ručením ob

mezeným nemůže býti kom
plementářkou společnosti ko
mandi,tní; úprava a podstata 
její toho nedopouští. (N. S. 
3911 .: 28. květen 1924, R I 
278/24.) 
. b) Cizozemská akciová spo
lečnost potřebuje připuštěni 
vlády k tomu, by se stala ko
manditistkou tuzemské spo
lečnosti. (N. S. 3971 : R I 
429/24.) 

c) Zápis předmětu obchodu 

nem sice při komanditní spo
lečnosti obligatorním, dojde-li 
však k němu, musí býti prav
divým. (N. S. 5325: 2. říjen 
1925, R I 818/25.) 

d) Stali-li se dědicové osobně 
ručícího společníka (komple
mentáře) podle společenské 
smlouvy komanditisty, musí 
bý,ti zapsáni jako takoví s čí
selným udáním společenského 
vkladu každého z nich; ne· 
stačí poukaz na vklad jich 
právního předchůdce. Ve 
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vnitřním poměru společnosti 
může dojíti k úmluvě, že dě· 
dicům příslušejí pouze práva 
a povinnosti jedinéhokoman-

ditisty. (N. S. 5974 : 27. duben 
1926, R J 277/26.) 

Vilz též výše při čl. '86 ro'z, 
hodnutí č. 4059. ' 

čl. 152. U každého obchodního' soudu, v jehož 
obyodu komanditní společnost má závod odštěpný, 
jest to přihlásitÍ k zápisu do obchodního rejstříku. 

Přihláška obsahujž vše to~ co bylo naznačeno ve 
čl. 151. čís. 1.-4. a budiž podepsána ode všech spo
lečníku osobně ručících před obchodním soudem 
anebo podána ve formě ověřené. 

Srv. čl. 86, odst. 1. - Přihlášku podati ukládá tu zákon 
jen komplementářům a contrario přihlášky podle čL 151. 

čl. 153. Společníci osobně ručící, kteří mají za
stupovati společnost, jsou povinni znamenati osobně 
firmu spolu s podpisem svého jména před obchodním 
soudem, v jehož obvodu společnost má své sídlo a 
před každým. obchodním soudem, v jehož obvodu má 
svůj odštěpný závod, anebo podati z.namenání to ve 
formě ověřené. 

Srv. výše čl. 86, ds. 4 a poznámku k ustanovení tomu se 
vztahující. - Také tato povinnost jest zabezpečena donucovací 
mocí obchodního soudu podle čl. 154. 

čl. 154. Na obchodním soudu jest, aby doháněl 
z povinnosti úřadu pořádkovými tresty společníky 
osobně ručící k zachování předpisů obsažených Vii! 

čl. 151., 152. a 153. 
Srv. §§ 12, 1~ uvád. zák., tež poznámky výše při č1. 2ti. 

Přihláška podle čl. 151 musí se státi od všech ,společníků, 
soudnímu přidržení však podléhají jen k,omplementáři. 

čl. 155. Když se změní firma trvající společ
nosti komanditní anebo se přeloží sídlo společnosti 
na jiné místo, jest skutečnosti tyto přihlásiti k zá
pisu do obchodního rejstříku od veškerých společní
kfl Zpllsohem ustanoveným ve čJ. 151. Na obchodním 

12* 



Obch. ·zák. 

soudu jest, aby doháněl z povinnosti úřadu společní
ky osobně ručící pořádkovými tresty k zachování to-
hoto předpisu. . 

Při vyhlášce jest zachovati se stran komanditistů 
podle ustanovení čl. 151. 

Účinek proti třetím osobám řídí se ustanove-
uími čl. 25. 

Srv. čl. 87, v němž jest arci okruh skutečností, jež dlužno 
přihlásiti k zápisu, ěíře vytčen; nebe však pochybovati, že také 
vstup no·vých společníků, j.akož i dodatečné udělení neho zru
šení zastup ovací moci dlužno k zápisu přihlásiti: pokud jde 
o vstup nových komplementářů a o poměry zas.tupovací moci, 
vyplývá to již ze čl. 150, odst. 2., pokud jde o přístup nových 
komanditistů, vysloveno to zvláště ve čl. 156. O vystoupení 
komanditisty, at' totalním, ať dílčím, a zápisu toho v rejstřík 

jedná čl. 171_ 

Čl. 156. Přistoupí-li do trvající společnosti ko
manditní nový komanditista, jest to od veškerých 
společníků přihlásiti k zápisu do obchodního rejstří
ku a k vyhlášce podle ustanovení čl. 151. 

A majori ad minus dlužno usouditi, že také zvýšení vkla
du komanditisty dlužno přihlásiti k zápisu do rejstříku; ta
kovýmto zvýšením není však p<ČÍpis úroků resp. zisku podle 
čl. 161 ve spojení s čl. 106 a 1.07 (Stauh-Pisko ke čl. 156). -
Dovolání ·se čl. 151 dlužno vykládati zaj·isté také jakož.to ne
přímý vztah na čl. 154 (v němž jest čl. 151 citován), jímž ulo· 
ženo obchodnímu soudu, aby komplementáře ke přihlášce do· 
háněl. (Srv. poznámku 1. při čl. 151). - O ručení přistupu
jícího komanditis·ty za vzešlé již závazky společnosti viz níže. 

čl. 166. 
čl. 157. Právní poměr společníků navzájem se 

řídí nejprve společenskou smlouvou. Pokud není 
úmluvy, platí i zde zákonná ustanovení o vzájemném 
poměru právním veřejných společníků, avšak 8 od~ 
chylkami, které vyplývají z následujících článků 
(lS8. až 162.). 
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čl. 158. Správu společnosti obstarávají společník 
aneb společníci osobně ručící. 

Komanditista není oprávněn ani povinen, áby 
spravoval podnikání společnosti. 

Nemůže odporovati předsevzetí jednání ku sprá
vě náležejícího (čl. 99. až 102.) společníky osobně 
ručícími. 

čl. 159. Komanditista smí bez svolení ostatních 
společníků v obchodním odvětví společnosti provozo
vati jednání na vlastní neb cizí účet, jakož i účastniti 
se jiné obchodní společnosti stejného druhu jako ve
řejný společník. 

čl. 160. Každý komanditista jest oprávněn žá· 
dati sdělení opisu roční bilance a zkoumati její 
správnost nahlédaje do knih a spisů. 

Další práva veřejnéhO' společníka vytčená v čl. 
105. komanditistovi nepříslušejí. 

Avšak obchodní soud muže k návrhu komanditi
stovu, jsou-li důležité pro to důvody, naříditi každé 
doby, aby sdělena byla bilance anebo jinaká vy
světlení vedle předložení· knih a spisů. 

čl. 161. Ustanovení článků 106.-108. o zúrO'ko
vání vkladu, o ročním výpočtu zisku nebo ztráty, o 
oprávnění vybírati si úroky a i:isk platí též stran ko
manditisty. 

Na ztrátě má však komanditista účast jen do 
výše splacenéhO' nebo dlužného vkladu. 

Není povinen pro ztráty pozdější vraceti obdrže
né ~roky a zisk; pokud však jeho původní vklad jest 
ztratou zmenšen, používá se ročního zisku k úhradě 
ztráty. 

. čl. 1.~2. ~ení-1i ni~~ho ujednáno stran výše, 
J~kou s,: ucastnl komandItIsta zisku a ztráty, ustano
Vl se",:yse ,tato soudcovským uvážením, podle potřeby 
za prlvzetl znalců. 
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1. Pokud nedosahují zvláštní předpisy čl. 158, platí prů 
správu zálež;'o.stí spo.lečenských články 99-104. -- Ke čl. 158 
jest po.znamenati, že ustano.venÍm 3. .odst., které upírá ko.. 
manditisto.vi právo. veta p,odle čl. 100 a 102 veřejnému společní. 
ku příslušející, není do.tčeno. jeho. právo míti účast jednak v o.d. 
vůlání správy za po.dmínek čl. 101, jednak v usnesení po.dle 
čl. 103svo.lujícím ku předsevzetí jednání, jež přesahují meze 
o.byčejného. pro.vo.zo.vání živnQsti spo.lečenské anebo. jSo.u cizí 
účelu spo.lečno.sti. - Vzhledem k dispo.sitivnímu rázu čl. 158 
může býti správa (právo. i po.vinno.st) přenesená smlo.uvo.u ta. 
ké na ko.manditistu; tu platí pak také pro. něho. předpisy čl. 
99-104. 

2. Ke čl. 159: Smlo.uvo.u (čl. 157) by mo.hl zákaz ko.n. 
kurenční ko.mplementáře' po.dle čl., 96 vÍžící vztažen býti ta. 
ké na ko.manditistu. Zákaz již záko.nný, z,ahrnující i koman. 
ditisty, ztěžo.val by kapitálo.vo.u líčast ko.manditistů; také ne. 
jSo.u so.utěŽí ko.manditisty, jenž má jen ůbmezené p:rávo. na. 
hlédací ve spisy resp. právo. ko.ntro.ly, zájmy spo.lečno.sti zvláš. 
tě o.hro.ženy. • 

3. K ustano.vení čl. 160 srv. výše pozu. 1 ke čl. 105. -

Spo.rno. jest, zda-li zabo.čení so.udu po.dle o.dst. 3. dějé se 
cesto.u nesporno.u, či spo.lrem k žalo.bě. O t t (Po.cta Rando.va 
str. 390) vyslo.vuje se pro. cestu nespo.rno.u. Tak i Ran d a 

HR, 150 svýhrado.u, že by po.dklady no.rmálníhQ o.právněnÍ 

spo.lečníko.va se stály spo.rnými; též W e ni g, str. 62, H o. r a, 

"Říz. nesp. str. 5. Opačně S t a u b· P i s k o. ke čl. 160. 

4. Kdežto. se ustano.vení čl. 106 a 107 předpisem čl. 161 
přenášejí na ko.manditisty v plném dosahu, do.znává čl. 108 
pro. komanditis,ty mo.difikace ustano.vením .odst. 2. a 3. ve čl. 

161. - Poznamenati jest, že zdánlivý o.dpo.r mezi čl. 161 a 
čl. 165 vysvětluje se tím, že čl. 161 upravuje poměr vnitřní, 

čl. 165 však po.měr zevnější (k věřitelům). - Viz též níže 
po.známky ke čl. 165. 

5. čJ. 109 není vztažen na ko.manditisty, nýhrž pla,t~ tu 
od(~hylný čl. 162: není·li tu úmluvy, ro.zho.duje so.udco.vské 
uváženÍ. Záko.n nemluví o. návrhu i dlužno. usouditi, že hu· 
de tu na místě po.řad práva. (Tak i We n i g, str. 61.) 

Čl. 163, t 64. 

čl. 163. ,V poměru k osobám třetÍIll nastává 
právní účinnost koman?itní společnosti dob?u,kd! 
zřízení společnosti bylo zapsáno do obchodnlho reJ
stříku u obchodního soudu, v jehož obvodu má spo
lečnost své sídlo anebo, kdy společnost též jen za
počala provozovati své obchody. 

Obmezení, že společnost má míti počátek teprve 
pozdější dobou, než kdy byla zapsána, nemá právní
ho účinku proti třetím osobám. 

Jestliže společnost započala svoje obchody před 
zápisem, ručí každý komanditista třetím osobám za 
závazky společnosti až do .zápisu vzešlé tak, jako 
osohně ručící společník, jestli neprokáže, že jeho ob
mezené účastenství ve společnosti bylo těmto osobám 
známo. 

K o.dst. 1. a 2. srv. čl. 110 a po.známky k němu. 

Zápis spo.lečno.sti ko.manditnÍ nemá ko.nstitutivní ráz pro její 
bytí; odst. 3. nelze vykládati v ten smysl, že ko.manditní spo.· 
lečno.st před zápisem ,neexistUJje; jest tu de jure i před zá· 
pisem již o.d zřízení svého., resp. s účinkem vůči třetím usů· 

bám již .od po.čátku pro.vo.zo.vání své živno.sti, arci vš~k má 
o.ko.lno.st, že není zap'sána, za následek neo.bmezené ručení 

také ko.manditistů za závazky společnosti až do. zápisu vzešlé, 
~ výhrado.u v záko.ně vytčeno.u. V příčině této. výhrady jest 
po.znamenati, že nedostačí k Hberaci ko.manditisty důkaz, že 
tertius o. o.bmezeném jeho. účastenství ve spo.lečno.sti musil 
věděti; o.bmezení výhrady té na případ vědo.mí o.so.by třetí 

jest zcela důsledné vůči principu publicity (čl. 25 a 46). -
nalší případy, kdy ko.manditista ručí neobmezeně za závazky 
společno.sti, jSo.u up,raveny jednak ve· čl. 167, o.dst. 3., jednak 
ve čl. 168. 

O .obdobném po.užití čl. 1(3, .odst. 3. na případy pří

stupu ko.manditisty do společno.sti veřejné nebo. ko.manditnÍ 
viz níže po.známku při čl. 166. 

čl. 164. Komanditní společnost může pod svou 
firmou nabývati práv, vcházeti v závazky, nabývati 
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vlastnictví a jiných věcných práv na pozemcích, před 
soudem žalovati a žalována býti. 

Řádným jejím sudištěm jest soud, v jehož ob
vodu má své sídlo. 

Srv. čl. III a poznámky k němu, dále § í5 jur. n. ci· 
tovaný výše při § 39 uvád. zák. pod I, B, a. 

Komanditní společnost mů· 1 jiné komanditní společnosti. 
že býti společníkem veřejné I (N. S'. ~059: 15. července 
společno'stÍ i komplementářem 1924, R I :J24/24.) 

čl. 165. Za závazky společnosti ručí komanditi
sta jen vkladem, a pokud tento není vplacen, slíbe
ným obnosem. 

Komanditistův vklad nemůže býti za trvání spo
lečnosti ani zcela ani z části zpět vyplacen nebo pro
minut. 

Úroky mohou mu býti od společnosti placeny 
jen potud, pokud se tím původní vklad nezmenšuje. 

Pokud není vklad ztrátou zmenšený opět do
plněn, nemůže komanditista vybírati ani úroku ani 
zisku. 

Ručí za závazky společnosti, jestliže a pokud 
přijal od společnosti nějaké platy proti těmto před
pisům. 

Není však povinen, zpět splatiti úroky a zisk, 
kteréž byl přijal poctivě na základě bilance poctivě 
zřízené. 

1. Ručení komanditistů za závazky společllos,ti jest ~á

sadně ručením bez,pros,tředním, primárním a solidárním, arci 
však obmezeným: komanditista ručí totiž jen, pokud bud' 
nebyl V'klad 'svůj s,platil, ač ho již splatiti měl, nebo pokud 
ohdržel n.a účet vkladu nebo úroků re,sp. zisku něco, čeho 

se mu nemělo dostati ve smyslu čl. 165, odst. 2., 3. a 4.; vý
jimka platí v tom směru jenom v příčině platů, které přijal 

jakožto úroky a zisk, a to poctivě a na základě bilance pocti
vě zřízené; ručení do výše přijatých těchto platů, resp. zá
vazek vrátiti tyto bezprávně přijaté platy společnosti, stíhá 
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teuy i poctivého komanditistu, byla-li bilance nep,ocúvě zří· 

zena a v důsledku toho úrok resp. zisk vyšší částkou vy
počten, :q.ež jak náleželo, res'p. zmenšení vkladu ztrátou za
,.,třeno. Že nepoctivost již při zřízení bihnce jest tu na úkor 
komanditistovi i poctivéli1U, souvisí s tím, že komanditista 
má podle čl. 160 právo kontrolovati roční bilanci; i jest tím
to ručením dána proň pobídka, aby své právo kontroly vy

konával. 
2. Zdánliv)T nesouhla,s čl. 165 s čl. 161 vysvětluje se ,tím, 

že čl. 161 jedná o poměru vnitřním, čl. 165 o poměru zev· 
nějším, k .os,obám třetím; i nelze tudíž spatřovati v odst. 
2.-4. čL 165 přímé zákazy, nýbrž význam norem jest jen 
ten, že - jedná-li se proti nim - má to za následek ručení 
komanditistys.p.olečenským věřitelům resp. jeh.o povinn.o;;t 
vůči společn.osti pHs-pěti k úhradě společenských dluhů. 

3. Neobmezei1é ručení komanditis,ty nastává ve případech 
čl. 163, .odst. 3., 167, odst. 3. a 168. 

4. Poznamenati jest, že ručení komanditistovo bývá v 
doktríně i v p1raxi začaslté označováno také jak.o'žt.o ručení 

»osobní«, čímž má }lýti vytčena jeho bezprostřednóst resp. pri· 
márnost; označení ~.o se však ned.o,poručuje z důvodu t,oh.o, že 
p.odle termin.ologie .obchodního zákona (viz čl.' 150) míní se 
»sobním ručenÍm« ručení neobmezcné. 

čl. 166. Kdo vstoupí do obchodní společnosti 
tu jsoucí jako komanditista, ručí podle předcházejlcí
ho článku za všecky závazky, ve které vešla společ
nost před jeho vstoupením, ať se firma její změnila 
čili nic. 

Opačná smlouva nemá právního účinku proti tře
tím osobám. 

Znění zákona z.ahrnuje případy vS1tupu komanditisty jed
nak d.o společn.osti veřejné (která pak tímt.o vstupem přechází 
ve společnost komanditní), jednak do společnosti k.omanditní. 
Vstup do záv.odu kupce jednotlivce, tedy n.ové zřízení spo
If'čnos1ti, sem nespadá. - Srv. též výše čl. 113. 

Ručení k.omanditisty za závazky již posa'Vadní jest ru-
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čením oLmezeným ve smyslu čl. 165. - Pokud arci vstup 
komanditisty nebyl' zapsán do obchodního rejstříku, ručí ko
manditista za závazky vzniklé v mezidoLí od svého vstupu 
až do zápisu nf'oLmezeně, podle zásady čl. 163, odst. 3., leč 

hy dokázal, že jeho oLmezené ručení bylo třetí osobě známo 
(srv. výše pozn.při čl. 163; viz též Staub-Pisko, Wenig, str. 
65). 

čl. 167. Komanditní společnost nabývá práva 
zavazuje se skrze společníky osobně ručící; jest jimi 
zastupována na .soudě. 

K doručení obsílek a jiných dodání pro společ
nost stačí, stane-li se některému ze společníků k za
stupování oprávněných. 

Komanditista, který činí pro společnost právní 
jednání, aniž výslovně prohlašuje, že jedná jen jako 
prokurista nebo jako zmocněnec, jest z těchto jedná
ní zavázán tak, jako společník osobně ručící. . 

O zastupovací moci komplementářů platí tu zásady vytče
né ve čl. 114-118 (viz též poznámky při nich). - K »výslov
nému pt."ohlášení« podle odst. 3. stačí proďev, z něhož ne
pochybně vyplývá, že komanditista za společnost jednající 
jedná nikoli jakožto společník, nýbrž jen jako zmocněnee, 

te,dy na základě uděleného mu příkazu. Kdyby prokury neměl 
anebo zmocňovací příkaz překročil, ručil by jako ff.llsus pro
curator podle čl. 55 obch. z. 

Další dva případy neobmezeného ručení koma,nditisty viz 
ve čl. 163, odst. 3. a 168. 

Komplementář komanditní 
s,polečnosti může v poměru 
k tře,tím osohám sám odvo
lati prokuru, třebas dle usta
novení společenské smlouvy 

mohl tak učiniti jen v sou 
hlasu s komanditistou. (N. 
S. 4455: 10. prosinec 192t. 
R I 950/24.) 

čl. 168. Jméno komanditistovo nesmí býti ob
saženo ve firmě ,společnosti; jinak ručí věřitelům spo
lečnosti tak jako veřejný společník. 

.Neohmczené ručení komanditisty nastává i tenkráte, když 
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IUU vůbec nehylo známo, že jméno jeho 1ylo d,o firmy po
jato, ano i tenkrá.te, když shodné jméno (tedy v obe,cném 
smyslu »jeho« jméno )ve firmě již před jeho vstupem' bylo 
obsaženo. Na tom~ zda-li tertius mohl zvěděti o tom, že jm,s· 
no, o něž jde, nebylo do firmy pOt jato jakožto komandi,tisto
vo jméno, nezáleží; jenom pokud lze třetímu v příčině okol
nosti té přičísti ob mysl při nabytí pohledávky, ubránil by se 
komanditist<a' exceptione doli. (Otázky sporné.) - Srv. též níže 
čl. 257 v příčině společníka tichého. _. Další případy neob
meizen,ého ručení komanditisty viz ve čl. 163, odst. 3. a čl. 167, 

odst. 3. 

čl. 169. Ustanovení čl. 119., 120., 121. a 122. platí 
také při společnosti komanditní. 

Viz výše poznámky při čl. 119--122. 

čl. 170. Zemře-li komanditista, nebo stane-li se 
právně nezpůsohilým ke správě svého jmění, nemá to 
za následek zrušení společnosti. 

Jinak platí ustanovení daná ve čl. 123 až 128 pro 
společnost veřejnou též o společnosti komanditní. 

čl. 171. Zruší-li se komanditní společnost nebo 
odpadne-li některý komanditista s celým svým vkla
dem nebo s jeho částí ze společnosti, musí tyto změ
ny býti zapsány do obchodního rejstříku. 

Při vyhlášce pomíjí se označení komanditisty a 
údaj výše vkladu. 

Ustanovení článku 129 jest i tuto použíti. 

čl. 172. Co jest ustanoveno při veřejné společ
nosti o způsobu vypořádání se· (čl. 130., 131. a 132.), 
o likvidaci a o promlčení žalob proti společníkům, 
platí též při komanditní společnosti v příč~ně všech 
společníků. 

1. Odchylka obsažená ve čl. 170, odst. 1. od zásad při 

veřejné společnosti platných souvisí s tím, že komanditista 
nemá ani práva resp. povinnosti správy ani moci zastup ovací; 
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i nedotýká se jeho odpad resp. ztráta jeho svéprávnosti zaJmI! 
~polečenských. .....:.. Poznamenati jest, že zvláště také čl. 126 
(1. j. .7xušenÍ společnosti výpovědí soukromého věřitele) platí 
i v příčině věřitele komanditisty. (Jinak' při akciové koman. 
ditě: čl. 200.) 

2. Dílčím odpadem komanditisty ve smyslu čl. 171 roz· 
uměti jest zmenšení vkladu komanditistova; zmenšení takové 
předpokládá arci svolení všech společníků, jinak by nastaly 
tu účinky čl. 165. - Pokud nebylo zmenšení do rejstříku za. 
psáno a vyhlášeno, nelze je třetímu namítnouti,. když nabý. 
vaje práva, o něm nevěděl; i ručí tedy komanditista v tolU 
případě podle výše původního vkladu. 

3. V důsledku čl. 172 nabývají komanditisté zrušením 
společnosti pro stadium likvidace relativně větších práv, než 
měli posud; platí tu v jejich prospěch plná nároveň s kom. 
plementáři. (Staub·Pisko sitr. 524 prohlašuje tQ za důsled· 

né, ježto zrušením společnos,ti mizí také rozdíl mezi společní. 

ky co do správy a zastoupení.) - Pokud jde o nová jednání 
a závazky likvid.ační s,polečnosti z nich, vznikající, platí tu 

ovšem posavu-dní poměr co do ručení; pro komplementáře 

neobme,zené, pro komanditisty obmezené: arg. čl. 172 ve spo. 
jení s čl. 144. 

a) Nejen jednotliví sipole'č· 
mCI, nýbrž i komanditní spo· 
lečnost jako taková má právo 
navrhnouti prozatímní opa,tře· 
ní proti disposicím bývalého 
srpolečníka~ jenž není více 
oprávněn, by s jměním tím 
nakládal. (N. S. 998: 5. duo 
ben 1921, R I 366/21.) 

b) So'Uld' jest OlPll'álViIlěn jme· 
novati v případě neshody spo
lečníků (likvidátorů stanove· 
ných společenskou smlouvou) 
likvidátora komanditní spo
lečnosti a má co do volhy 
osoby likvidátora úplnou vol. 
nost. (N. S. 4641: 5. únor 
1925, R I 1088/24.) 

c) Byla-li komanditní spo
lečnost souhlasnou vůlí stran 
zrušena a do obchodního rej. 
stříku bylo zapsáno zrušení 
společnosti i nastoupení lik
ryidlace, neLze j,i,ž uděliti pro· 
kUl'U. (Z důvodů:) Zrušooím 
společnosti a zahájením likvi
dace končí Pl"avidelná výděl
ková činnost společnosti, na
stává změna v její organisad 
a vedení, i zákonné zastoupe
ní společnosti přechází na lik
vidátory (čl. 137 a 172). Ne
mohla by tedy komplementář-
I~a v tomto obdohí již vůbec 
zříditi Piťokuru (čl. 104, 118), 
poněvadž prokura předpoklá· 
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dá pravidelnou p'rovQ~Qvaci 
činnoet společnosti, která prá
vě přestává jejím zrušením tl 
zavedením likvidace (čl. 137), 
nehledíc ani k tomu, že za· 
stupitelská moc likvidátorů 

jest obmezenější, než prokl1· 
rÍ;;ty (čl. 42,137, 140) aže 
by likvidací pominula i pro· 
kur a dříve zřízená. (N. S. 
4963 : 23. duhen 1925, Rv I 
246/25.) 

Oddíl druhý. 

o kom a II d i t II í s P o leč n o sti n a akcie 
z v I á š t ě. 

čl. 173. Kapitál komanditistů může býti rozložen 
na akcie neb akciové podíly~ 
. Akcie neb akciové podíly musí zníti na jmeno 

Musí. býti vydány na peníz aspoň dvou set spolkových 
tolarů, ač-li zemské zákony 'nepřipouštějí menších 
částek vzhledem ke zvláštním místním potřebám. 

Akcie neb akciové podíly, které znějí na majitele 
anebo vydány jsou na menší peníz než zákonem 
stanovený, jsou neplatny. Vydavatelé takovýchto akcií 
neb akciových podílů ručídržit-elům solidárně za ve
~kerou škodu vydáním z'působenou. 

Tato ustanovení platí též o promesách a listech 
prozatímních. 

1. N a akciové komandity provozující obchody vztahuje 
lie ta,ké t. 'zv. starý spolkový zákon, t. j. CÍos. p,atent z 2ó. 
listorp. 1852 č. 253 ř. z., vyjmouc jeho §§ 9 a 12, jak ustano· 
vuje § 32 uvád. zák. k zák. obch. (Viz § 4, I)dst.3 tohoto, ds. 
patentu.) - Akciový regulativ se nevztahuje nakomandity 
akciové. (Odst. 4 úvodu k regulativu.) - K odst. 2 o výši 
akciového nominale vztahuje se § 33 uvád.· zák.; viz níže 
pOml. 3. 

2. K 9dst. 1: Ro~ložení ka,pitálu ~omanditistů na akci(~ 

resp. akciové podíly jest podstatným znakem akciové koman· 
dity. V tom směru slovo ».může« tu není na místě; jest zvo· 
leno patrně s hledi~ka toho, že akciová komandita jest v zá. 
koně nprawna jako zvláštní případ spolf'řnosti komanditní 
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(viz výše čl. 150 a p>()známky k němu) specifikovaný prh ve 

zmmenym rozložením kapitálu komanditistů. Má lÍm býti ře

čeno: je.li kapitál ten roz!o'žen, Jak zákon praví, jde o ko
manditní společnost na akcie. . 

3. K odst. 2.-4.: Přísné piedpisy, zabezpečené sankcí 
nullity, o vystavení akcií resp. podílů jejich na jméno, JSHU 
ukázkou utužení některých norem. při akciové komanditě vů
či větší volnosti dopuštěné zákHnem při společnosti ,akciové; 
tento úkaz vysvětluje se tím, že původně zamýšleno požada. 
vek státní koncese obmeziti na společnost akciovou a nahra
diti ho při akciové komanditě některými tužšími., normami 
kautelárními. Ve druhém čtení návrhu obch. zákona přijata 
koncese i pro akciovou koma'nditu, avšak zmíněné tužší nor· 
my pro ni ponechány, ačkoli se některé z nich při málo uŽÍ· 
vané ,této společenské formě jeví mnohem méně odůvodněny, 
než by tomu tak bylo pH společnosti akciové. 

Sem náleží rovněž pod sankcí nuIlity ustanovená mini
mální výše akcií v odst. 2.; podle § 33 uvád. zák. stanovena 
ta,to částka na 300.- zl. r. č., t. j. 600.~ Kč, pokud jsou 
akcie neb akéiové podíly vydány na měnu tuzemskou. O pro
mesách a interimních č. prozatímních listech viz níže poznám

ky u čl. 222. 

čl. 174. Komanditní společnosti na akcie mohou 
hýti zřizovány jen se schválením státním. 

O zřízení a obsahu společenské smlouvy musí 
býti sepsána listina soudní neb notářská. K upsání 
akcií stačí písemné prohlášenÍ. 

1. O státní konce'si srv. též § 4 CÍs. pat. z r. ] 852 (sta
rého spolk. zákona) a k němu nejv. rozhodnutí z 18. červen

ce 1868 č. 3145 min. vn., kterým bylo ministerstvo vnitra 
zmocněno povolovati zřízení spolků v dohodě se zúčastněn)'

mi ministerstvy. (Mayrhoffer:. ,Handbuch des pol. Ve'rwaItungs
dienstes, 5. vyd., sv. V., str. 334 pozn. 5)., 

2. Listina soudní nebo notář,ská sepisuje se o zřízení rl 

ohsahu smlouvy l'IpHlečenské. Smlouvu tuto zřizují zakladateli" jimi? hývají :;:pra"iflla komplf'mentáři: tito aspoň musí 

Čl. '175, 176. 191 

býti zřízeni účastni (arg. čL 175 čís. 1.). Není ovšem vylou~ 
čeno, aby byl i jen jediný komplementář (arg. čl. ISO, od&t. 
1.); komanditistů předpokládá zákon a,spoň pět (čl. 175, čís. 

6), neklade toho však jako podmínku pla,tnosti společnosti 

(viz níže poznámku u čl. 175). O soudní formě listiny není 
bližších předpisů, formu notářskou upravuje notářský řád 

v §§ 52 násl. a 87 (notářský spis resp'. protokol). 

3. Upsání akcie má o sobě ráz prohlášení jednostranné
ho. Význam poslední věty je'st, že písemná fOlrma k účinkům 
upsání akcie ne pouze stačí, nýbrž že jest k tomu také mi
nimálně nutnou. 

Co do podrobností srv. též poznámky ke čl. 208. 

čl. 175. Společenská smlouva, která má dojíti 
schválení, musí zvláště ustanovovati: 

1. jméno, předjmení, sŤav a bydliště každéhO' 
spO'lečníka osO'bně ručícího; 

2. firmu společnosti a místo, kde má své sídlO'; 
3. předmět podniku; 
4. dohu, na kterou se podnik zřizuje, má-li vůbec 

býti obmezen na určitou dobu; 
5. počet a obnos akcií neb akciových podílů; 
6. ustanovení, že musí býti zřízena dozorčí rada 

volbou nejméně pěti osob z počtu komanditistů; 
7. formu, v jaké se děje svolání valné hromady 

komanditistů; 
8. formu, v jaké se dějí vyhlášky spO'lečností vy

dávané, jakož i veřejné listy, v nichž jest je uveřej
iíO'vati. 

čl. 176. Společenská smlouva a schvalovací listi
na musí u obchodního soudu, v jehož obvodu' má 
8polečnost své sídlo, do obchodníhO' rejstříku býti za
psány a ve výtahu uveřejněny. 

Výtah musí obsahovati: 

1. datum společenské smlouvy a schvalovací li
"tiny; 
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2. jméno~předjmení, stav a bydliště každého 
8polečníka osohně ručícího; 

3. firmu společnosti a místo, kde má své sídlo' 
4 v ' . pocet a obnos akcií neb akciových podílů; 
5. způsob, jak se dějí vyhlášky společnosti vy

~áva~é, jakož i veřejné listy, v nichž jest je uveřej
novatI. 

Údaje resp. disposice uvedené ve čl. 175 mají význam 
minimálního obsahu smlouvy, jež má dojíti státního schvá
lení. Není tím však zabráněno státní správě jednak požadova
ti ještě další urči,té údaje nebo disposice (pro akciovou spo
lečnost sem hledí akciový regulativ. Viz níže pozn. při čl. 
207), jednak ,s'chváliti i smlouvu, třebas nevyhovuje v plnC: 
míře obsahovým požadavkům čl. 175; byl by to sice případ 
odchylky od zákona, avšak o sobě bez sankce neplatnosti 
smlouvy nebo schvalovacího aktu, leda že by se nedostávalo 
smlouvě obsahu vzhledem k pova'ze společnosti podstatného. 

Podrobnější výklad o těchto otázkách a zvláště i jednotli. 
vých bodech zákonem vytčených ve čl. 175 a 176 viz níže 
při čl. 209 a 210 v poz.námkách k ustanovením o:bdobný'm. 

. Čl. 177. Ku přihlášce. pro zápis do obchodního 
rejstříku musí býti připojeny: 

1. osvědčení, že veškerá suma kapitálu koman
ditistů jest kryta podpisy; 

2. osvědčení, že aspoň čtvrtina obnosu každým 
komanditistou upsaného jest od něho vplacena; 

3. průkaz, že dozorčí rada byla zvolena podle ob
sahu smlouvy (čl. 175. a č. 6.) na valné hromadě ko
manditistů. 

Přihláška musí býti ode všech společníků' osobně 
ručících podepsána před obchodním soudem anebo 
po~ána ve for~ě ověřené. Spisy připojené ku při
hlasce uschovaJ1 se u obchodního soudu v prvopisu 
nebo v ověřeném opisu. 

Čl. 177 klade požadavky co do výkazů, jež dlužno podati 
přihláškou spolť'čnosti k zápisu do rejstříku; i nejde tu 

Cl. 1'18, 179. 198 

ň podmínky platného zřízení společnosti, ani platného zaplSU 
v rejstřík. Poznamenati jest, že pod čís. 1 a 2 žádá se pouze 
osvědčení, pod čís. 3 však průkaz. - Zvláštní dokročení oh· 
chodního soudu na komplementáře tu není předepsáno; dů' 

sledkem opominutí bude tu průtah resp. odepření zápisu spo
lečnosti v rejstřík a tím odsunutí počátku její právní exi

stence. 
Srv. min. výnos z 24. dubna 1870 č. 948 jednající o kon

trole vykonávané rejstříkovým soudem v' příčině upsání resp. 
splácení akciového kapitálu při společnosti akciové, kde jest 
se doV'oláno analogie čl; 177, čís 1. Viz výnos ten v podst,at
ném obsahu níže v Oddílu IV. 

Obchodní dohodci nesmějí býti členy dozorčí rady ko
manditní společnosti na akcie (čl. 69 zák. ze 4. dubna 1875 

č. 68 ř. z.). 

čl. 178. Před schválením 'a zápisem do obchodní. 
ho rejstříku nestává společnosti komanditní jako ta
kové. Vydané akcie neb akciové podíly jsou neplatny. 
Vydavatelé ručí držitelům solidárně za veškerou ško
du vydáním tím způsobenou. 

Bylo-li před schválením a zápisem jednáno jmé
nem společnosti, ručí ti, kteří jednali, osobně a soli
dárně. 

Podmínkou právní existence společnosti jest tudíž smlou
va SiPolečenská v řádné formě zřízená (čl. 174, odst. 2.), dá
le státní schválení (čl. 174, odst. 1.) a posMze zápis do rej· 
střiku (čl. 178). - V odst. 2. předpokládá se,že jednáno za 
společnost deště neexistující tak, jako kdyby již existovala; 
i nespadají sem ani jednání předsevzatá za sdružení zaklada
telů, ,edy za společnost »příp.ravnou«, ani jednání jménem bu· 
doucí společnosti provedená, tedy s přičiněním výminky, že 
ke zřízení společnosti vskutku dojde. - Srv. též poznámky 
při. ·čl. 211. 

čl. 179. Předpisů čl. 152. a 153 šetřiti jest i při 
komanditníspoleČDosti na akcie; přihláška musí ob
sahovati údaje naznačené ve čl. 176, č. 1 až 5. Na 

Obch. zák. 13 



Obch. zák. 

obchod"ním soudu jest, by osobně ručící společníky 
k šetření těchto předpisů doháněl z povinnosti úřadu 
pořádkovými tresty. 

Se zřetelem k odkazu na čl. 152 jednající o přihlášce 

odštěpných závodů k rejs.tříku jest zaznamenati vládní naří

zení ze dne 27. července 1920, č. 465 o zřizování společností 

I') r. o. a společností akciových (komanditních na akcie), \) 
zvyšování základního kapitálu těchto společností a zakládání 
pobočných ústavů, vydané na základě zákona ze dne 15. dub
na 1920 Sb. č. 337. V § 3 se tu ustanovuje, že po dobu mi
mo,řádných poměrů ve smyslu cit. zákona jest třeha zvlášt
ního státního povolení: »c) ke zři~ování pobočných ústavů 

akciových sp,olečností (komanditních společností na akcie) v 
mís,tech, na která se nevztahuje působnost zákonných před
pisů platných v sídle společno.sti«. »Ddíleti povolení pHsluší 
ministerstvu vnitra v dohodě s ministerstvy financí a obcho. 
du, po případě s ostatními příslušnými ministerstvy.« 

čl. 180. J estliženěkterý společník učiní vklad, 
jenž nezáleží v hotovosti, anebo vymíní-li si ve svůj 
prospěch zvláštní výhody, musí ve valné hromadě ko
manditistů nařízeny býti odhad a zkoumání přípust
nosti a v pozdější valné hromadě usneseno býti 
schválení. 

U snesení činí se většinou komanditistů ve shro
mážděnípřítomných nebo ,plnou mocí zastoupených; 
tato většina musí však obsáhnouti nejméně čtvrtinu 
všech komanditistů a úhrnná suma jejich podílů před
stavovati aspoň čtvrtinu celkoyého kapitálu komandi
tistů. Společník, jenž činí takový vklad, anebo si vy
miňuje zvláštní výhody, nemá při tomto usnášení se 
hlasovacího práva. 

Smlouva učiněná proti obsahu tohoto ustanove
ní nemá právního účinku. 

čl. 180 jest kautelárním předpisem rázu vytčeného výše 
vpozn. 2 při čl. 173. Jde tu jednak o t. zv. věcné vklady čili 
příno8Y (apporty), jednak 'o zvláštní výhody některých spo· 

CI. 181. 195 

lečníků, pn cemž >se nerozeznává, zda-li jsou to komplemen. 
táři nebo komaltditisté; také nečiní se rozdíl, zda·li" se dějí 

výhrady v období zakládacím nebo p·ozději. O pojmu pří

noSů a zvláštních výhod viz níže poznámky ke čl. 208 a násl. 
Usnesení se činí valnými hromadami komanditistů; po. 

kud jde o období zakládací, jsou to valné hromady upisova
telů akcií.·" Většina k usnesení - pod sankcí neplatnosti po
třebná - (viz 'Odst. 3. čl. 180) jest kvalifikována ve dvojím 
směru: subjektivním, t. j. co do počtu hlasujících v poměru 
k celkovému počtu k'Omanditistů, a objektivním, t. j. co do 
úhrnné sumy podílů representovaných hlasujícími komanditisty 
v poměru k celk'Ovému kap~tálu. 

Čl. 181. Na podíly společenského kapitálu, které 
připadají na vklady společníků osobně ručících anebo 
které jim jsou yymíněny jako zvláštní výhody, ne
smějí býti vydány akcie; tyto kapitálové podíly ne
smejl od společníků osohně ručících, pokud jsou v 
tomto svém právním poměru ke společnosti, býti 
zcizeny. 

1. Ratio legis čl. 181 jest zabrániti tomu. aby komple· 
mentáři založivše společnost vymkli se z odpovědnosti zcize
ním svých po·dílŮ resp. vystoupením ze společnosti na úk'Or 
komanditistů. 

2. Zákon tu mluví o »s,polečenském "kapitálu« a contra
rio »kapitálu komanditistů« (čl. 173, 177 Č. 1, 180, odst. 2.). 
Společenský kapitál vůbec nemusí býti veličinou 'Od kápit~Úu 
komanditistů různou; majetkové vklady k'Omplementářů ne· 
j~ou oblig.atorní. Jsou-li tu však takové vklady aneho j'sou-li 
komplementářům vymíněny zvláštní výhody, nesmí· býti tyto 
hodnoty representovány akciemi, a podíly kapitálové nesmějí 
býti, pokud komplementáři trvají ve svazku společenském, 

zcizeny. Jak vydání akcií, tak i zcizení pr'Oti tOllluto předpisu 
l>rovedené neměl 'O by právních účinků. »KapitálovýDŮ podí
ly« ve smyslu druhé věty rozuměti jest (.jak Staub-Pisko 
právně dovozuje) »podíly« ve smyslu čl. 98, věty 2. obch.z.; 

dlužno však souditi, že také akcie proti zápovědi první· věty 
\~duné jsou nezcizitelny. 

13* 
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Poznamenati jest, že čl. 180 není na překážku tomu, ab) 
komplementáři získali - buď již od počátku, t. j. upsáním 
anebo později převodem - akcie komanditní; nabytí takov.j 

nevykazuje zvláštností. 

čl. 182. Akcie neb akciové podíly jsou nedílny. 
Musí býti zapsány do akciové knihy společnosti 

s přesným vyznačením majitele podle jména~ bydliště 
a stavu. . 

Není-li ve společenské smlouvě ustanoveno jinak~ 
mohou býti převáděny na jiné osoby beze svolení 
ostatních společníků. 

Převod může se státi indosamentem. 
Co do formy indosamentu jest použíti ustanovení 

čl. 11.-13. obecného německého řádu směnečného. 

čl. 183. Přechází.li vlastnictví ,k akcii na osobu 
jinou, jest to, za předložení akcie a průkazu o pře
vodu, přihlásiti u společnosti a poznamenati ve knize 
akciové. 

V poměru ke společnosti považují se za vlastníky 
akcií jen ti, kteří jsou v akciové knize zapsáni jakožto 
takoví. 

Zkoušeti legitimaci jest společnost oprávněna, 
nikoli však povinna. 

Podle čl. 223 platí tyto normy také pro společnos,t akcio. 
vou; i jest odkázati k poznámkám při cit. čl. 223. Text cit. 
předpisů směn. řá,du resp. obdohných ustanovení směn. zá· 

kona viz níže při čl. 305. 

čl. 184. Pokud obnos akcie není úplně vplacen, 
zůstává původní upisovatel povinen vplatiti spole;;· 
nosti nedoplatek; společnost nemůže ho . sprostiti to· 
hoto závazku. . 

Nemožnost liherace závazku ke splacení akcie jest Lu 

vyslovena imperativně; ani svolením všech společníků by ne· 
nastala. Ovšem nejde tu o závazek vůči věřitelům společen. 
ským, nýbrž jen vůči společnosti jako takové. - Pro akciu· 

Čl. 185.·-188. 1H7 

VOU společnost předpis ten neplatí; jest nahrazen ustanovením 

čl. 223, odst. 2. a. 3. 

Čl. 185. Společníci osobně ručíCí jsou povinni 
nejpozději v prvých šesti měsících každého závodní
ho roku předložiti dozorčí radě. a komanditistům bi
lanci za minulý rok závodní. 

USltanovení ,toto souhlasí s druhou větou v prvním od· 
stavci čl. 239. Povinnost vésti obchodní knihy, uloženou před. 
stavenstvu při akciové společnosti v 1. větě čl. 239., mají kom. 
plementáři již podle obecné normy čl. 28 (srv. čl. 5). - Po. 
znamenati jest, že prodloužení šestiměsíční lhůty, vyhrazené 
v § 35 uvád. zák. povolovacímu úřadu správnímu pro společ. 
nOSiti akciové, nemá místa při akciové komanditě. 

Jinak odkázati jest v příčině bilance k poznámkám při 

čl. 239. 

Čl. 186. Práva, která příslušejí komanditistům 
proti společníkům osobně ručícím podle společenské 
smlouvy nebo podle ustanovení předešlého oddílu 
stran vedení správy a stran nahlížení v bilanci a je
jího zkoumání, stran ustanovení o rozdělení zisku, 
stran zrušení nebo výpovědi společnosti a stran opráv
nění žádati za vyloučení společníka osobně ručícího, 
\'ykonávají se souhrnem komanditistů ve valné hro
madě. 

Usnesení valné hromady vykonává dozorčí rada, 
není·li o tom jiného ustanovení ve 3polečenské 
mlouvě. 

čl. 187 . Valnou hromadu komanditistů svolávají 
polečníci osobně ručící nebo dozorčí rada, pokud 

nejsou osoby jiné k tomu oprávněny podle společen
. k~ smlouvy. 

čl. 188. Valnou hromadu komanditistů jest svo
lati mimo případy výslovně ustanovené ve společen. 
k' smlouvě, když se toho objeví potřeba v zájmu 

. polftčnosti! ..' 
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Valná hromada musí také tenkráte býti svolá
na, když za to žádají komanditisté nebo takový počet 
komanditistů, jejichž akcie představují dohromady 
desetinu celkového kapitálu komanditistů, v podání 
od nich podepsaném, s údajem účelu a důvodů. Je-li 
ve společenské smlouvě právo žádati za svolání valné 
hromady vázáno držbou v.ětŠího neb menšího podílu 
celkového kapitálu, zůstává při ustanovení smlouvy. 

,čl. 189. Svolání valné hromady staniž se ,způso
bem ustanoveným ve spol~čenské smlouvě. 

Účel valné hromady musí býti vždycky oznámen 
při svolánÍ. O předmětech, jejichž projednání nebylo 
takto ohlášeno, nelze činiti usnesení; z toho však jest 
vyňato usnesení o návrhu učiněném ve valné hroma
dě, aby svolána byla valná hromada mimořádná. 

činiti návrhy a rokovati bez usnášení se jest pří
pustno, i když se nestalo ohlášenÍ. 

čl. 190. Pokud neustanovuje společenská smlou
va jinak, dějí se usnesení valné hromady komanditi
stů prostou většinou hlasů a každá akcie propůjčuje 
majiteli hlas. 

Články 186-190 jednají o valné hromad~ komanditistů. 
a korespondují v podstatě s čl. 224, 225, odst. 3., 236, 237, 
238, při nichž, dlužno srovnati příslušné poznámky. 

Ke čl. 186 jest poznamenati, že jedná pouze o právech, 
která komanditis,tům příslušejí vůči komplementářům. Usne
sení náležejí tu valné hromadě, výkon Jejich (podle disposi. 
tivního předpisu) radě dozorčí. Valná hromada má však ještě 
i další úkoly, jak vyplývá z ustanovení čl. 192, 193, odst. 2., 
194, odst. 1., 195, 199, odst. 2., 205. - Usnesení valné hro. 
mady komanditistů není arci usnesením společnos,ti; k tomu 
jC1st ještě potřebí souhlasné vůle komplementářů., V poměru 

vnitřním, 'iP'okmi jde totiž o' správu, jedn,ají, Ip()kud~m1ouva 
neustanov-uje )róak, komplementáři (čl. 158 a 102);" souhlasu 

komanditistů ~ t. ~. ~odle čl. l86 ~sn~sen~ valné jejich p.rq-

CI. 191-194. 199 

mady) jest po,ttebí v příp,adech čl. 103, odst. 1.; nedojde.li 
tu k usnesení souhlasícímu, musí komple~entáři správu ve· 
doucí od jednání, o něž jde, upustiti. - Zastoupení slpoleč· 

nosti na venek obstarávají komplementáři (čl. 196). 
Ze čl. 190 vyslo;vujícího pro valnou hromadu zásadu ma· 

jority, ustanovuje výjimky čl. 180. - K poslední větě jest 
po'znamenati, že komanditista, jenž jest zároveň komplemen
tářem, nebude se moci hlasování zúčastniti, jde·li o výkon 
práv komanditistů proti komplementářům. 

čl. 191. Dozorčí rada nemůže býti zvolena na 
poprvé na delší dobu než na rok, později pak ne na 
déle než na pět let. 

Volba, jež by se stala na delší dobu, nemá práv
ního účinku. 

čl. 192. členům první rady dozorčí smí býti 
povolena odměna za výkon jejich úkolu jenom usne
sením valné hromády komanditistů vyžádaným po 
uplynutí prvního závodního roku. 

Byla-li odměna povolena dříve nebo jiným způ
sobem, než jak tuto vytčeno, nemá ustanovení to 
právního účinku. 

Čl. 193. Dozorčí rada dohlíží na vedení závodu 
ve všech odvětvích správy; může se přesvědčovati o. 
postupu záležitostí společenských, nahlédati každé do
hy do knih a spisů společnosti a vyšetřovati stav' spo
lečenské pokladny. 

Náleží jí zkoumati roční účty, bilance a návrhy 
k rozdělení zisku a podávati o tOlm každého. roku 
zprá'Vu valné hromadě. 

čl. 194. Dozorčí rada jest zmocněna proti spo
lečníkům osobně' ručícím vésti rozepře, na nichž se 
usnesla valná hromada. 

Každý komanditista jest oprávněn vstoupiti 
v rozepři na své útraty jako intervenient. 

Jde-li o vlastní odpovědpost (lozorčí rady, může 



~oo Obch. z·ák. 

tato hez usnesení valné hromady, ano i proti uěmu, 
žalovati společníky osohně ručící. 

Clánky 191-194 jednají o dozorčí radě, obligatorním to 
orgánu, akciové komandity, sestávajícím aspoň z pěti členů 
zvolenych valnou hromadou komanditistů ze středu těchto 
(čl. 175, č. 6, 177, č. 3). Dozorčí rada jest orgánem jednak 
dozo!l"čím (čl. 193), jednak výkonným pro usne,sení valné hro. 
~ady komanditistů (čl. 186, odst. 2., 194), jednak zastupova. 
Clm pro spory komanditisty usnesené protikomplementáři'tm 
(čl. 194), jednak posléze správním v určitých dvou směrech 
t. ! .. pro svoláv~ní valoné hromady komanditistů (čl. 187), ja~ 
koz lP~~ ~edem SpOIl"U proti komplementářům i bez usnesení 
komandItIStu. 

Obmezení vytčená ve čl. 191 a 192 v příčině funkčního 
období první rady do'zOlrčí, jakož i stran předchozího povo. 
lení ,'Odměny této prvnír,adě z!Úžují vlív zakladatelů, jenž by 
se tu snadno mohl na úkor společnosti uplatniti. 

ČI. 193 shoduje se v podstatě s čl. 225, článku 194 (a též 
195) jes't se pak přímo dovoláno ve čl. 226; srv. tudíž také 
příslušné poznámky při těchto článCÍch; pro čl. 194 též roz
hodnutí čís. 5307 citované při čl. 226. 

Obchodní ,dohodce nemů'že býti členem doz,orčí rady 
akciové komandity (čl. 69, čís. 2). 

V ,příčině státních úředníků viz níže poznámku 3 při 
čl. 225 a 226. 

čl. 195. Jestliže komanditisté sami v celku a v~ 
společ~ém ,,~ájmu chtějí vystoupiti proti společníkům 
oso~,ne ruclC.lm anebo mají vésti spor se členy do. 
zorCI rady, JSou zastupováni zmocněnci, kteří volí 
(Oe valnou hromadou. 

Kdyby z jakékoli příčiny bylo překaženo zří. 
zení, zmoc~ěnců vo~bou ve valné hromadě, může je 
k navrhu Jmenovab obchodní soud. 

~aždý k~m;tnditis~a jest oprávněn vstoUPÚi dQ 
~ozepre na sve utraty Jako intervenient~ 

Čl. 196-197. 201 

Kdež,to podle čl. 194 jest dozorčí rada již po zákonu 
urgánem obstarávajícím vedení rozepří usnesených valnou hro. 
madou komanditistů proti komplementářům,zůstavuje čl. 195 
komanditistům volnost dáti se zastupovati nikoli dozorČÍ ra. 
dou, nýbrž zvláštními zmocněnci ve valné hromadě zvolený. 
mi, po případě k návrhu jmenovanými soudem obchodním. 
V případě, kde jde o spor se členy dozorčí rady, jsou ko. 
manditisté ar ci výlučně odkázáni. na zastupování zvláštními 
zmocněnci. 

Také tento článek jest vztažen ve čl. 226 na společnost 
akciovou; SIl"V. též poznámky při čl. 226 uvedené. 

čl. 196. Společnost nabývá práv a zavazuje se 
skrze osobně ručící společníky; tito ji zastupují před 
soudem. 

K doručení obsílek a jiných dodání- pro společ. 
nost stačí, stane· li se některému ze společníků k za· 
Etupování oprávněných. 

Ustanovení článku 167 .. stran komanditisty, jenž 
činí pro společnost právní jednání, neplatí při ko. 
manditní společnosti na akcie. 

K odst. 1. a 2. srv. poznámky uvedené výše při čl. 167 

resp. 114 a násl. - Ro,zdíl akciové komandity vůči komanditní 
společnosti prosté ve právním ,postavení komanditi.sty osvěd. 

čuje se "také vyl,oučením phdpisu odst. 3. čl. 167 při akciové 
komanditě. (Srv. též čl. 230 násl.) 

čl. 197. Vklady nemohou býti komanditistům 
zpět vyplaceny, pokud společnost trvá. 

Úroky určité výše nemohou býti pro komandi
tisty ani vymiňovány ani vypláceny; rozděleno smí 
býti mezi ně jen to, co objeví se podle roční bilan· 
ce, a bylo.li ve smlouvě společenské předepsáno míti 
reservní kapitál, po jeho srážce jako ryzí přehytek. 

Komanditisté ručí za závazky společnosti, . jest
liže a pokud přijali proti těmto předpisům platy od 
I:!polečnosti; nejsou však povinni zpět . splatiti (fivi' 
(Iendy poctivě vybrané, 
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Kdežto. v příčině kůmplementářů platí eo do· úča,..,ti na 
zisku a ztrátě nůrmy pro veřejnůu spůlečnůst platné, jest tato. 
stránka up,ravena pro. kůmanditisty způsůbem zvláš,tním. 
V sůuhlasu se zásadůu platnůu při spo.lečnůsti akcio.vé (čl. 

217) nesmějí býti komanditistům býti ani vymíněny ani vy. 
pláceny pevné úrůky; ano. neplatí .tu ani výjimka v příčině 

t. zv. úroků stavebních ve čl. 217, ůdst. 2. vytčená. 

Co. do. půjmu čistého. zisku (ryzího. přebytku) srv. po· 
známky při čl. 217. - Výplaty průti zápůvědi odst. 1. uči. 

něné zavazují ],to.manditisty ručením· za spůlečenské závazky 
ve výši bezprávně vyplacených výplat; jen ,to., co. přijali bon fl 
fide jako.žtů podíl, na zisku (»dividendy«) nemusí »vraceti« 
resp. nenasltává tu jejich ručení společenským věřitelům. -
Viz též výše půznámku při čl. 165. Upůzo.rniti jest tu na roz· 
díl vůči čl. 165, kde se při výhradě ve pro.spěch . poctivého. 
příjemce ještě předpůkládá, že byla bilance zřízena po.ctivě. 

(Srv. ,též čl. 218.) 

čl. 198. Každá změna společenské smlouvy po
tř.ebuje ku své platnosti sepsání notářského nebo 
soudního, jakož i státního schválení. 

Pozměňovací smlouva a schvalovací listina lliU!!Í 

býti zapsána týmž způsohem jako smlouva původní 
do obchodního rejstříku a ve výtahu uveřejněna (čl 
176., 179.) ~ 

Pozměňovací smlouva nenlá právního účinku, 
pokud nEní zapsána do obchodního rejstříku u oh
chodního soudu, v jehož obvodu má společnost 8l'é 
sidlo. 

o sepsání so.udním nebo. no.tářském srv. výše poznáinku 
2. při čl. 174. Předmětem sepsání resp. státního. schválení tu 
musí :býti usnesení všech kůmplementářů sp'o.lu se so.uhlasným 
projevem ko.manditistů, kterýž se uskutečňuje usnesením jejich 
valné hro.mady (viz výše půznámku při čl. 186). -- Srv. té;' 
§ 3 vl~dního. nařÍ'zeníčís. 465/1920 (cito.vaný výše při čl. 179), 
kdež 'se vyža,dujezvláštníhů státního. po.volení ve smyslu toho 
předpisu: b) »kc zvf'šení ,základního. kapitálu akciov?'ch Spll" 

Čl. 199-202. 203 

lečno,sti (ko.manditních společností na akcie), i když nejtiou 
společnůsti ty dle ,stano.v anehůzárkonných předpisů platných 
v ~ich sídle povinny o.patřiti si takové povůlení«. 

čl. 199. Vystoupení společníka osobně ručícího 
na základě vzájemné úmluvy (čl. 123., čís. 4.) jest 
nepřípustno, pokud trvá společnost. 

Takováto úmluva rovná se zrušení společnosti; 
jest k ní zapotřebí svolení valné hromady komandi
tistů. 

čl. 200. Zemře-li komanditista neh upadne-li 
v konkurs nebo stane-li se právně neschopným spra
vovati své jmění, nemá to za následek zrušení spo
lečnosti. Článek 126. neplatí stran 'soukromých' vě
řitelů . komanditistových. Jinak platí články 123. až 
128. také o komanditní společnosti na akcie. 

čl. 201. Zrušení společnosti musí býti zapsáno 
do obchodního rejstříku, jest-li že nenastává násled
kem uvalení konkursu na společnost. 

Zápis tento se musí státi i tenkráte, když se spo
lečnost skončí uplynutím doby, na kterou byla 
ujednána. 

čl. 202. Při zrušení komanditní společnosti na 
akcie, jež nastává mimo případ konkursu, nesmí 
býti rozděleno jmění mezi společníky dříve, než 
uplyne rok ode dne, kterého bylo zapsáno zrušení 
společnosti do obchodního rejstříku. 

Věřitelé patrní z obchodních knih společnosti 
aneb jiným způsobem známí, buďtež vyzváni zvlášt
ními vybídkami, aby se přihlásili; neučiní-li tak, bu
diž obnos jejich pohledávek složen k soudu. 

Totéž se musí státi v příčině závazků ještě ne
i!!kOllcovaných a pohledávek sporných, ,pokud se neod
lOŽÍ n:}zdělení jmění společenského až do jejich vy
řízení ~lleho Re nezřídí věřitelům přiměřená jistot~. 
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Otázky týkající se zrušení akciové komandity upravují 
čl. 199-202. 

Ke čl. 199 jest poznamenati, že citace čl. 123, Č. 4 není 
v souhlasu s textem, ježto se tam nejedná o vystoupení spo. 
lečníka, nýbrž o zrušení společnosti vzájemnou úmluvou. Vy. 
loučeno jest tu p,rávě jen vystoupení společníka ze společno. 

sti dále trvající, kteréžto jest při veřejné společnosti umožněno 
ustanovením čl. 127. Ratio legis jest zde patrně táž jako při 

čl. 181 (srv. pozn. 1). Předpis tento pokládati jest za donu. 
covací (jinak Staub·Pisko). - Poznamenati jest, že jinak 
platí prro akc. komandi-tu také čl. 127 :arg. čl. 200 in fine. 

Ustanovení druhé věty v odst. 2. jest vzhledem k tomu, 
že tu jde o disposici "polečnosti ~ako takové, důsledným vůči 
čl. 186. (Srv. též výše poznámku u čl. 186.) 

čl. 200 obsahuje důležité odchylky od norem platných 
pro komanditu prostou (čl. 170): a) konkurs komanditisty' se 
existence společnosti nedotýká; b) čl. 126 obch. zák. neplatí 
v příčině komanditisty. 

Ke čl. 201 srv. čl. 120 a 171; v důsledku citace čl. 129 
ve čl. 171 platí čl. 129 i tuto. - Ke čl. 202 srv. čl. 245 a po· 
známky k němu, zejména též rozhodnutí Rep. nál. Č. 14 a 
nové rozh. č. 3439 ,tam citované. 

čl. 203. Částečné zpětné splacení kapitálu ko~ 
manditistů může státi se jenom na základě státem 
schválené změny společenské smlouvy. 

Zpětné splacení se může státi jen za šetření 
ustanovení platných pro rozdělení společenského 
jmění v případě zrušení společnosti (čl. 201., 202.). 

Předpis tento souhlasí v podstatě s čl. 248, k jehožto 
poznámkám jest odkázati. 

čl. 204. členové dozorčí rady jsou právě tak 
jako. společníci osobně ručící solidárně zavázáni na
hraditi to, co bylo vyplaceno~ když s jejich vědQmím 
ft bez je.ii~h zakročení; 

Čl. 204--'c-206. 205 

1. byly vklady komanditistům splaceny zpět. 
ueho 

2. byly placeny úroky a dividendy, jež nebyly 
vzaty z výtěžku na akcie připadajícího, nebo 

3. bylo rozděleno společenské jmění nebo byl 
částečně zpět splacen kapitál komanditistů, bez še
tření zákonných ustanovení (čl. 202., 203.). 

Srv. čl. 241, odst. 2., 245, odst. 4. a· poznámky k nim 

při činěné. 

čl. 205. Likvidace se koná, pokud není ve spo
lečenské smlouvě ustanoveno jinak, všemi osobně 
ručícími společníky. a jednou neb více osobami zvo
lenými valnou hromadou komanditistů. 

V příčině promlčení není tu zvláštních předpisů. Pro 

pohledávky věřitelů společenských proti komplementářům pla
tí čl. 146 (arg. čl. 172) nesporně; podléhají p.romlčení tomu 

i nároky proti komanditistovi? W e n i g (str. 153) odpovídá 

negativně, uváděje, že akcio:ví komanditisté za závazky spo

lečnosti osobně neručí. - Pojímajícearci případ čl. 197; 
odst. 3. za ručení za závazky společnosti v pravém smyslu, 

musíme plŮužíti také norem o promlčení čl. 146-149. 

čl. 206. Zemským zákonům' jest vyhrazeno 
ustanoviti, že ku zřízení komanditních společnosti 
na akcie vůbec aneb jednotlivých jejích druhů není 
třeba státního schválení. V tomto ·případě platí usta
novení tohoto oddílu jen potud, pokud se nezabý
smlouvy nebo při změně její; společenská smlouva 
vají státním schválením při zřízení společenské 
musí však ůbsahovati ustanovení vytčená ve článku 
175., dříve než-li smí proveden býti zápis do obchod
ního rejstříku článkem 176. předepsaný. 

Ustanovení toho nebylo použito ani ve starém r.akouském 

ani v českoslove~ském zákonodárství. 
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Titul třetí. 

o a k c i o v é s P o leč n o sti. 

Oddíl prvý. 

čl. 207. Obchodní společnost jest společností 
akciovou, když účastní se všichni . společníci jen 
vklady, aniž ručí osobně za závazky společnosti. 

Společenský kapitál jest rozvržen na akcie neho 
též na akciové podíly. 

Akcie neb akciové podíly jsou nedílny. 
Mohou zníti na majitele nebo na jméno. 

I. P o zná m k a o p' o s i t i v ní ú p r a v ě a k c i o v é 
společno."tL*)· 

Sedes materiae jest tento třetí titul druhé knihy ohchod
ního zákona. Dále jest uvésti: 

1. O použi,ti s tar é h o s p o I k o v é h o z á k o n a (cÍs. 
pat. č. 253/1852) na akciové společnosti platí to, co řečeno výše 
u čl. 173 pro akciovou komanditu. - O ohchodních společno
stech akciových v ohoru průmyslu a ohchodu - s výjimkou 
hankovních, úvěrních, pojišťovacích, dále oněch, jež zahývají 
se stavhou a provozováním plavehních pruplavu a železnic, 
jakož i provozováním paroplavhy - vydán hyl t. zv. a k c i o
výr egu I a t i v niinist. nařízením z 20. září 1899 č. 175 ř. z., 
modifikov:aný vlád. nařízeními č. 465/1920 a Č. 211/1924. 

2. Podle zákona č. 337/1920 vydáno o zřizování společ. 
ností akcio'vých (též akc. komandit a společností 8 r. o.), 
o zvyšováni základního kapitálu a zakládání pohočných ústa. 
vu vládní nařízeni ze dne 27.' července 1920, Č. 465 Sh. 

3. Pojišťovací společnosti akciové pooJéhají' t. zv. po. 
j i š ť o v a c i m u regulativu, t. j. nařízení' z 5. hřezna 1896, 
č. 31 ř. z., z části již modifikovanému nařízeními pozdějšími. 
O soukT. pojišťorvání vydána Shírka předpisu péčí Jednoty pro 
vědy pojistné sestavená vzorně K.. Malkovským (1925). 

*) O vývojových tendencích ve právu akciovém viz nej
nověji "rudii K i z 1 i cll k o v uve Vědecké ročenee mor. práv. 
fakulty 1926 a 1927. 
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4. Akciových hank zvláště se týká II. díl zákona ze dne 
10. října 1924, Č. 239 Sh., dále p.ak vyhláška' ministe'rstva 
financi ze dne, 7. čei-vence 1926, Č. 147 Sh., kterou vystřídána 

:;tarší vyhláška čís. II 11921. . v , 

5. O »Akciové hance cedulové«, resp. Jak nove nazvana 
'~Národní hance Československé« vydány zvláštní zákony ze 
;ne 14. duhna 1920, č. 347 Sh. a ze dne 23. duhna 1925, čís. 
102 Sb. s vyhláškou ministerstva financí ze dne 1. dubna. 1926, 

č. 43 Sb. o zahájení jedí činnostÍ.. ...., , 
6. Zvláštní :předpisy našeho zakonoda~'stvl tykaJlcl s~ 

řipouštění cizo'zemských společností akciových k provo,z~va

~í v tuzemsku jsou zejména císař,ské nařízení ze dn
3
e y 29421~sto. 

d 1365 Č. 127 ř. z. zák. ze dne 29. hř~zna 187 c. r. z., 
pa u" . k v. y, I Y 

vládní nařízení ze dne 13. září 1920, č. 532 Sb., Ja oz 1 pns us-
ná ustanovení ohchodních smluv. 

II. K ohs'anu čl. 207 jest poznamenati: 
1. Úvodními slovy »Ohchodní společnost« jsou ,vy~čeny 

ky akciové společnosti, jež má společny s ostatlllml oh· 
zna , ák ( . 
chodními společnostmi druhé knihy ohchodlll~o z ona v~z 

výše Úvodní slovo ke 2. a 3. knize o~ch. zá~ .. ČIS. II., 1.), kd~'Z-
větě dvuhé uvádějí se differentlae speclflae, znaky to ruz-

to ve . V' t kl 
'cí akcio'vou společnost od ostatních: positivne Jest o v a

nI k . . Y k 
dová účast všech a kapitál rozvržen)' na a Cle, negatlvne pa , 
že neručí žádný společník věřitelum. 

2. Akciová společnost jest ryzí kapitálovou vs~oloečností 
bhodní: podstatnou jest jí kapitálová účast spoleclllku; spo-
oCh . ďly ve lečník jest na podniku účasten jedním ne o vIce po I , • 

které jest společenský kapitál pevné výše rozvržen. Podll; 
t jakož i členská práva jim odpovídající a i lis,tiny o pra-
~ch těch vydávané zovou se »akcie«. Výše jak kapitálu,tak 

v v • h (Vl i akcií, re.sp. jejich podílu, musí hýti určena v pene~lc c . 
209, č. 4, 210 č. 4, 222, 223); údaj ve měně korunovese ne
vyžaduje (jinak při spol. s r. o.). Zákon připouští ve čl. 207 
( 'Y vI 173 .175 č. 5 182, 222) také »akciové podíly« (ne· srv. tez c. , . , , . Y • 

boli akcie dílčí), t. j. rozvržení akcií na dílce; v tomto ~rI

padě mohou nedílná práva z ak;cie plynoucí, na př. prá~o h~a
~o"ací, býti vykonána jen ,společným zástupcem, resp. Jedmm 
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z oprávněnych, jehož ostatní k výkonu práva zmocní. Jiml
kého dělení akcií resp. dalšího dělení jejich' podílů zákon 
nedopouští (srv. § 25, odst. 4. a 5.akc~· reg.). Nabyvatelé akcie 
nebo akciQvého podílu pro indiviso nejsou akcionáři; i musí 
se dohodnouti, který z nich má vůči společnosti býti de jun~ 

a,kcionářem. 

3. Na rozdíl od akciové komandity mohou tu akcie resp. 

jejich podíly zn~ti buď na majitele nebo na jméno; ta:ké může 

býti, jak tomu svědčí čl. 209 čís: 5, část .akcií vydána na ma· 
jitele, část na jméno a připuštěna stanovami j vzájemná jejich 

přeměna. Akc. regulativ tu mluví v § 25 o způsobu akcií (Art 

der Aktien), kdežto. druhy akcií (Gattungen) rozumí v § 26 

rozdíl zakládající se v ohsahu a objemu práv akcionářů (akcie 
kmenové č. základní a prioritní). Podle § 30 akc. regulativu 

mají zníti akcie na jméno (a mají býti převodné jen se svo
lením. Sipolečnosti) tenkráte, když se akcionáři zavazují vedle 
svých vkladů kapitálových ještě .k opětujícím se dávkám na· 
turálním. Ustanovení to. není ovšem pod sankcí neplatnosti 
akcií proti předpisu tomu vy~aných. 

4. Zákon neurčuje (na rozdíl od akc. komandity) mini
mální Qbnos pro. nominale akcie resp. její podíl. Pouze akciQ
vý regulativ ustanovuje v § 27 jakožto pravidelnou výši »appo· 

inty« aspoň 200 Kč, dopouštěje výjimečně při malých podni. 

cíchmÍstnídůležÍtosti i nominale menší, ne však pod 100 Kč. 

Nedodržení předpisu toho nepůsobí však neplatnost akcií, 

o něž jde, nýbrž jen následky správní povahy v důsledku toho, 

že předpis stanov (které, maM·li býti schváleny, musí §u 27 vy· 

hovovati) nehyl zachován. (Jinak při akciové komanditě, kde 

jak vystavení akcie na jméno, tak i minimální její nominale 

jest zabezpečeno sankcí nullity. Viz čl. 173.) 

5. Akcionářem může býti také osoba právnická, zejména 
i korporace' veřejného práva, jako stát, obec a j. Sdružuje.li 

se veřejná korp~raCe s·e soukromníky ve společen;,;ký útvar 

(případy to poslední dobou se množící), mluví se opodnících 

smíšených (gemischte Wirtschaft, économie mixte). - Viz 
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Vrb ú v relerat ó Ch éro n o v ě spisu »De Pactionn.adat des 
collectivités pubuques«. (Právník 1928.) 

Rozdro·bení akcie nebo ak' 
ciového podílu na ideelní čá
sti jest vůči svolečnosti bez 
právního účinku, byť i bylo 
valnou hromadou schváleno. a 
do knihy alkcio.nářů ,zapsáno. 
Ti, kdož na· nedílné akcii, pO' 
kud ,se týče .akciovém podílu, 
na'byli ideelního spoluvlast· 
nictví, j'sou v· právním pomč. 

ru pouze vůči akcionáři, ni· 
koli však vůči akciové společ
nosti, jejíž s,tanovy se od im
perativního předpisu zákona 
o nedílnosti akcií, pokud se 
týče akciových podílů, nesmí 
odchýliti, a nestanou se tím 
.akcionáři. (N. S. 300: 21. ří· 
jen 1919, Rv II 200/19.) 

čl. 208. Společnosti akciové mohou býti zřizo· 
vány jen se státním schválením. 

O zřízení a obsahu společenské smlouvy (sta-
nov) musí býti sepsána soudní nebo notářská listina. 

K upsání akcií staČí písemné prohlášení. 

I. K o d s t a v cil. : 
1. Státní »schválení«, též »povolení«, čili »koncese« jest 

podstatnou podmínkou pro vznik akciové společnosti (čl. 211 
obch. z., § 1 pat. z r. 1852); výhrady čl. 249 v příčině uimště. 
ní od této podmínky, nebylo použito v našem zákonodárství. 
Koncesi tuto dlužno přesně rozeznávati od koncese ve smyslu 
živnostenského řádu potřebné tenkráte, když akciová společ
nost má provozovati živnost koncesi podléhající (viz § 1, odst. 
1. a 2. živn~ ř.); tato není podmínkou prá,'ní existence spo
lečnosti, nýb,rž provozování živnosti bez této koncese má ná
sledky jen podle řádu živnostenského (srv. čl. II obch. z.). 

Rovněž jen správního rázu jest povolení dle dvor. 
dekretu ze 17. prosince 1847, Č. 1105 sb. z. s. k vydávání par
ciálních (dílčíčh) dlužních úpisů znějících bud' vůbec na ma
jitele .anebo --při nominale nižším než 100 zl. konv. mince ~ 
nn jméno. - Srv. též § 23 akc. regul. 

V § 20 spolk. pat. se výslovně vytýká, že po.volení, aby 
ZfÍzen byl spolek, má toliko v)'znam koncese nebo připuštění 
a že neobsahuje nikterak prohlášení, že státní správa shledává 
~ařízení podniku a prostředky, jež byly zvoleny k dosažení za. 
Ill)'šleného cíle, za přiměřené, nebo že podnikání zaručuje vý. 

ujdi L~k. 14 
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hody z něho očekávané; jes.t věcí účastníků, dodává cit. § 20, 

aby si' o tom sami zjednali potřebné přesvědčenÍ. 
2. Podle § 4 cit. spolk. zákona bylo vyhrazeno povolení 

určitých »akciových spolků«, resp. za určitých podmínek roz· 
ho.dnutí mocnáře, kdežto v ostatních v § 2 vytčených přípa· 
dech mělo povolení udělovati ministerstvo vnitra dohodnouc 
se se zúčastněnými ministerstvy a s nejvyšším úřadem policej~ 
ním; avšak také rozhodnutí v případech vyhrazených bylo 
zmocněním z r. 1868 citovaným výše při čl. 174 v pozn. 1. pře· 
neseno na jmenované ministerstvo, jež má jednati v dohodě se 

zúča,stněnými ministerstvy. 
3. Žádost o povolení podati jest podle § 7 spolk. pat. 

zemskému polit. úřadu země, kde má míti vrchní vedení spolku 
své sídlo; žádost může se nésti k povolení zřizovacímu samému 
nebo ke zmocnění ku přípravným opatřením. Podle § lS jest 
zakladatelům zpravidla dáno na vůli po,dati tuto žádost za před
běžné povolení; nutnou jest jenom, jestliže a) mají býti k zí· 
skání účastníků vydána veřejná vyzvání nebo vyhlášky, nebo b) 
podnik de takové povahy, že je potřebí příprav dotýkajících 
se práv osob třetích, nebo takových, které předpokládají do
volení, zprostředkování nebo pomoci veřejných úřadů ( § 7 

spolk. pat.). 
Úřad rozhoduje o žádostech o povolení jak předběžné 

tak j konečné podle volného uváženÍ. U děliti může povolení 
předběžné také S vyznačením podmínek, za nichž k utvoření 
spolku má dojíti, resp. po jichž splnění možno žádati o schvá· 
lení konečné (§§ 16, "18 spolk. pat.). Z prozatímního povolení 
nelze dovozovati právo na povolení zřizovací ( § 19). Rovněž 
konečné povolení může úřad učiniti závislým jednak na urči. 
tém obsahu stanov, jednak na zachování určitého postupu za· 
kládacího, a může je uděliti též podmínečně, t. j. »pod výmin. 
kou« spLnění dalších ještě určitých kr,oků a kautel.~') 

*) Připojení podmínek takových nesmí arci odporovati 
.zákonu. V tom směru srv. nález nejvyššího ,správního soudu 
ze dne 18. června 1919, č. 296: Odporuje zákonu, bylo-li povolení 
ku zHzení akciové společnosti učiněno závislým na podmínce, 
že do stanov hude poj,ato ustanovení, jímž se vyhrazuje :právo 
předeps.ati .společnosti poplatek za výkon všeobecného státního 
dozoru. 
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4. Význam akciového regula,tivu (viz po-zn. I. CIS. 1 při 
čJ. 207) záleží pak podstatně v tom, že pro okruh akciových 
flpolečností v něm vytčených státní správa určuje všeobecně 
podmínky co do obsahu s.inlouvy resp. to do zakládacího po

stupu, za je.jichžto splnění hodlá koncesi uděliti, resp. že ko> 
nečné povolení uděluje připojujíc ještě určité, podmínky, jichž. 
to nesplnění by mělo Za následek odvolání koncese (§ 12), 
jakož i, jak je,st souditi, odepření zápisu s;polečnosti v rejstHk 
(viz též níže pozn. 3 při čl. 210). Touto vlastní direktivou, 

k~,,:rou si státní sp-ráva pro povolovací svůj postup ukládá, do· 
st ,vá se žadatelům aspoň relativní jistoty v příčině docílení 

kGncese, z.achovají·li se podle us,tanoveni akciovým regulati· 
vem daných, jichžto sankce záleží vůči žadatelům buď v ne· 

udělení, resp. odvoláni koncese, nebo v odepření zápisu spo

lečnosti při nesplnění výminek ke koncesi připojených. 

5. Specielně pro zakládací postup přicházejí tu v úvahu 

§§ 2-14 regulativu: 

a) V § 2 jedná se povšechně o žádostech za povolení, 

zejména po stránce formální, v § 3 zvláště o žádosti o povolení 
předběbé, zejména o nutném jejím obsahu, v § 4 o vyřízení 
žádosti o Ipovolení předběžná a o dosahu povoleni takových. 
(p.Qznamenati jest, že v citovaný právě § 4, pokud zmocňuje ~e 
jím zemský úřad politický udělovati předběžná povolení jmé. 
nem ministerstva vnitra, zasáhlo vládní nařízení čís. 465/1920, 

výše při čl. 179 citované; ustanovuoe totiž, že za jeho plat· 

nosti pozbývá § 4 ods·t. 1. regulativu své účinnosti a mohou 
tudíž předběžná povolení k založení akciových společností 
~ýti udílena jen ministerstvem vnitra.) 

b) V § 5 reg. vytčeny údaje, jež má žádost o konečné 
povolení obsahovati a zejména nutné přílohy a doklady, jež 
dlužno s žádostí předlo·ži,ti; zejména jest to výkaz o upsání 
akciového kapitálu hotově splatitelného, jakož i určité do· 
klady v případech, že' zamýšlejí se t. zv. přínosy čili »apporty«, 

to j. ne.peněžné vklady na akciový kapitál anebo t. zv. zakládací 
14* 
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nabý~ání*) (Griindungserwerbungen), záležející v túm, že mají 
býti převzata zařízení -. ať již tu jsúu nebú teprve budúu 
púřízena - anebú jiné majetkúvé předměty. Výkaz 00 upsání 
kapitálu staniž se předlúženímpříslušných prúhlášení upisú. 
vacích určitého minimálníhú úbsahu aspúň v úvěřeném úpise 

a seznamu upisúvatelů (§ 16). 

c) Prú přínúsy a zakládací nabývání púžaduje se evidence 
z obsahu i z dúkladů žádústi, zejména z předložené v úvěře

ném úpise smlúuvy 00 transakcích těchtú již uzavřené (§ 8); 
žadatelé 00 kúncesi mají pak ve zvláštní t. zv. zakladatelské 
zprávě, jimi všemi púdepsanéblíže precisovati a vylúžiti púd
mínky transakcí těch (§ 9}.a húdnútní púměry jejich dosta
teooě objasniti; ItÚ státi 'se může zejména přezkoumáním zprá
vy dvěma revisúry podle § 10 regul. vybranými, prúvedeným 
bud' již k púdně,tu žadatelů samých, nebú púdle o,pa'tření státní 
správy; revisúři vylúží pak ve zvláštní pís,emné zprávě základy 

výpúčtu' prú vyměření ceny. 

O publicitu transakcí zmíněných jest pak postaránú taka 
ještě ,tím, že pújmúu se příslušná us,tanúvení dú stan úV (kdež 
musí, pokud jde 00 zakládací nabytí, i púzději, třebas hisltori
cky shrnuta, trvale zůstati: § 20), dú veřejných vyzvání k úpi. 
sům a dú -p;rOohlášení upisov,acích samých, dále že předlúží se 
dúklady 00 transakcích těch ustavující valné hromadě a že uloží 
se doklady ty u úbchúdní a živnostenské komory, kdež budou 
uschovány a, v evidenci chovány k vOolnému nahlédnutí pro 
každého (§§ 7, 13, 14 reg.). 

6. Konečné povolení udělí ministerstvo vnitra vždy, když 
plán podniku vyhovuje .platným předpisům, zvláště i regula
tivu a není.Ii v cestě některý důvod uvedený v § 14 spolk. 
pat., a vydá koncesio'nářům schvalovací listinu (§ 12). Důle· 

žitým jest tu Ustanovení odst. 5. v § 12: Púvolení. děje se 

*) V pos,avadních překladech akc. regulativu užito ne· 
přesného a zejména zde příliš úzkého názvu »převzaté závody«. 
V § 7 půvúdního textu regulativu se tu pnví: »W enn ; .. vor
handene oder herzustellende Anlagen oder andere Vermogens· 
gegenstiinde von der zu errichtenden Aktiengesellschaft uber· 
nommen werden súllen (Grundungserwerbungen) ... c. 
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povždy pod výminkou (Bedingung), že před zaplsem spole.č

nosti do r~jstříku hude skutečně zcela splacen obnús akciú
véhú kapitálu, jenž má býti podle slanúv při zřízení spúleč

nústi hútúvě splacen, jakúž i že ustavující valná hromada bude 
podle § 13 reg. konána. Dále se ustanúvuje, že udělené po· 
volení Izanikne do roka (není .. li v listině jiná lhůta ustano
vena) úd data listiny, nebyla.li spúlečenská smlúuva dúp,rů
běhu doby té v příslušnéhú úbchodníhú soudu zapsána v rej
střík; lhůtu může ministerstvo výjimečně ze závažných důvodů 
proldlOoužiti. Kúnečná púvúlení vyhlašují se v Úředním listě 

Československé republiky (§ 12, údst. 7.; vylhášk~ veškerého 
ministerstva č. 58/1919 a ,vlády č. 4/1920). Exemplář schvále
ných stanúv z,ašle státní správa' úbchúdní a živnústenské ko
moře příslušné púdle sídla spúlečnústi (§ 12, odst. 8.). 

II. K 00 d ,s t a v c ů m 2. a 3.: 
1. O podmínce soudní nebú nútářské listiny srv. vyse 

pozn. 2 při čl. 174. O nútářské fúrmě viz §§ 52 násl., 87 nút. ř. 

O soudní formě zvláštních předpisů není. Byl 'by tu, jak lze 
souditi, na místě soudní prútúkúl (srv. § 87 nút. ř.). - Pouhým 
ověřením púdpisů nútářským nebú súudním není ovšem vy
hověnú púžadavku fúrmy čl. 208, údst. 2.; listina se tím ne
~tává »notářskúu« nebú »súudní«. 

2. V příčině odst. 3. viz pozn. 3 při čl. 174. Arciť pov,aha 
upsání akcie je,st velmi spúrnou. Spor súuvisí těsně 8 právní 
konstrukcí zakládacího postupu při společnústi akciúvé. Prú 
různost pústupu rozeznává se v akciovém právním životě dvújí 
založení: s i m u I tán n í a s u k c e s i v n í (názvů těch užito 
v německém návrhu akciúvé núvely z r. 1883). Při prvém za
kladatelé společnúslti přejímají sami všechny akcie, kryjí tedy 
svými úpisy celý akciúvj kapitál. při druhém úpatřují upsá~í 
kapitálu zcela nebi) z části u osob jiných, zejména výzvou 
ubecenstva. 

I jsou konstrukce o,perUJlCl na podkladu smluvním 
a rozeznávající jednak smluvní společenský púměr mezi těmi, 
kdo připravují zalúženÍ akciové společnústi (t. zv. zakladatelé), 
jednak smlouvu 00 vzniku akciové spúlečnosti samé pod ,vÝ
Jt1inkou splněpí d.alšh:h pOŽ~~av~ů. zákonem prú vZQik spo· 



214 Obch. zák. 

lečnosti kladených (státní schválení, zápis do rejstříku). Hle
disku tomu pak odpovídá spatřovati v upsání akcie projev 
smluvní: podle konkretní situace bud' ofertu, bud' akceptaci. 
Názorem protilehlým jest pojetí zakládacího aktu jakožto 
jedno'stranného právního aktu hromadného, aktu konstitutiv
ního, zakládajícího korporaci, a v souvislosti s ,tím též pojetí 
uspání akcie j.ako~to jednostranného projevu statusového. Mimo 
to hájí se také názory střední kombinující v ji.sté míře hledi
ska obě. _ Přednost dáváme, jak již výše v po,zn. 3 při čl. 
174 vyjádřeno, názoru operujícímu s aktem jednostranným. 

Z naší literatury viz jednak výklad v Randových učebni· 
cích (Obch. právo, Handelsrecht), jednak názor Wenigův vy
tčený ve Příručce 'seš. 5., str. 90 násl., jakož i názor Kizlinkůy 
(Akc. sp-olečnost v konk., str. 74 násl.). Jde o problém velmi 
nesnadný~ Právem uvádí W e n i g (str. 92, po-zn. 16 in fine): 
» . .• elementy smluvního a ko-rporačního práva prolínají Sf' 

tak těsně, že zákonodárství, věda i judikatura mimoděk pro
mí,seně užívá názvů, mluvíc jednou o stanovách, po druhé 

o smlouvě společenské.« 
Podrobněji budiž tu sdělen názor R a II d f1 v vyjádřený 

naposled ve 2. vydání jeho »Handelsrecht«. O založení simul
tánním (viz výše) praví na str. 105 pozn. 84: »Z .tohoto hle
diska rozeznávám nyní, pojímaje akciový spolek za osobu práv
nickou, jednak s m I o u v u s p o leč e n s k o u, jejíž účel jest 
splněn registrací akciového spolku resp. vznikem právnickf 
osoby, jednak společenský s t a t u t, jehož právní účinnost po
číná se zápisem společnosti v obchodní rejstřík. Svým obsahem 
se smlnuva společenská a statut shodují (viz doslov čl. 208); 
podobně také B e h r e n d § 115. Zachovávati příslušná ustano
vení jsou společníci nejprve smluvně povinni; p o registraci 
společnosti jsou ve vlastnosti členů právnické osoby, kteréž 
nyní příslušejí, podrobeni jejímu statutu se smlouvou spole
čenskou shodnému.« - Na str. 107 v pozn. 85 pak praví o upsá
ní akcie: »Nepochybně jest subskripce přijetím oferty tenkráte, 
když při zvýšení kapitálu nebo při nových zakládáních se sub
~kripčnÍ oferta dodává jen určitým osobám, na pře posavad
ním akcionářůlll a pod.« »Projektanti nesmějí subskripci 801· 

ČI. 208, 209. 215 

ventního upisovatele libovolně odmítnouti, leda že si toto 
právo vyhr.adili. V tomto případě jest tu na straně upisovatele 
arci jen oferta.« Se vztahem ku případu sukcesivního zaklá
dání praví Ran d a na str. 107: »Dpsáním podrobuje se upi
sovatel ustanovením společenské smlouvy (budoucího statutu), 
přejímá závazky v ní vytčené á prohlašuje svůj vstup jako:t) 
člen do budoucího akciového spolku. Již se .zřetelem k nutné 
součinnosti všech upisovatelů k témuž účelu mají tato' prohlá
šení povahu přístupu k societě. Prohlášení ta přijímají za
kladatelé pro všechny spoluupisovatele resp. pro budoucí 
akciový spolek. (Societní pov.aha osvědčuje se praktick5-m vý· 
znamem, zhusta popíraným, zejména v tom způsobu, ze jen 
majorita. u p i s o vat e I ů by mohla v zakládacím stadiu lik
navé zakladatele přidržeti ku provedení přisHbených kroků 

ke zřízení akciového spolku.)« - Na str. 108 poukazuje R. 
ještě ke případu, kde zakladatelé v programu vice neb méně 
detailovaném (prospektu)udá~ají pouze účel společnosti, výši 
základního kapitálu a poěet akcií a vyzývají obecenstvo, aby 
upsáním akcií dalo základ k utvoření akc. spolku, Tu splňuje 
se první podmínka pro zřízení společnosti teprve tím, že valná 
hromada upi-sovatelů usne'se se o statutu předpisům čl. 209 vv
hovujícím. Subskripce by tu mohla míti pouze pov.ahu pac~i 
de contrahendo a zavazovati tudíž jen, obsahuje-li pr'ospekt 
aspoň podstatné kusy společenské smlouvy. 
. Úpis ~~cií ~ů~e se ~ýkati a to ani tehdy, vykonával-li 
Jen akcu a~cIO~e 'spolecnoysti druhý -smluvník proti společ-
!~p,rve ~~klada.ne ,nebo zvysu· nosti akciová -práva. Ovšem 
JICl , sV~J akclOvy kapitál. a nemůže druhý smluvník toliko 
nema mlstopo ustavující valné ústně se zavázavší žáda~i zpět 
h~omad,ě. K úpisu vyž.aduje se co byl p-odle sv'ého ústníh~ 
Plsem~eho pr.?hláš,ení, upisy~- přislíbení skutečně zaplatil. 
v~tele; z pou~e,ho ~tmh? pn- Tomu by bránil předpis § 1432 
slIb.em, nevzm~a a~l .z~kladané obč. zák. (N. S. 5757: 16. 
akclO;e spolecnoS!1 narok, ani únor 1926, Rv I 1661/25.) 
druhemu smluvmku závazek, 

čl. 209. Společenská smlouva, která má dojíti 
schválení, musí ,zvláště ustanovovati: 

1. firmu a sídlo společnosti; 
~. předmět podniku? ' 
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3. dobu trvání podniku, když má býti obrilezen 
na určitou dobu; 

4. výši základního kapitálu a jednotlivých akcií 
neb akciových podílů; 

5. vlastnost akcií, zda mají býti vydány na jmé
no nebo na majitele, rovněž určitý snad počet toho 
neb onoho druhu, jakož i připuštěná snad přeměna 
jejich;. 

6. zásady, podle kterých jest zřizovati bilanci, 
vypočítati a vypláceti zisk, jakož i způsob přezkou
šení bilance; 

7. způsob zřízení a složení představenstva a for
my pro legitimaci jeho členů a úředníků společnosti; 

8. formu, kterou se děje svolávání akcionářů; 
9. podmínky hlasovacího práva akcionářů a for-

mu, kterou se . toto vykonává; . 
10. předměty, o kterých nelze učiniti usnesení 

již prostou většinou hlasů akcionářů k pozvání se 
dostavivších, nýbrž jen značnější většinou hlasů nebo 
podle jiných požadavků; 

ll. formu, kterou se dějí vyhlášky společnosti, 
jakož i veřejné listy, kterými se díti mají. 

A. Viz PQznámku výše při čl. 175 a 176. - PrO' spQleč. 

nQlsti spadající PQd akciQvý regulativ jsou jednak některé 

z kusů prO' Qbsah společenské smlouvy v čl. 209 poladovaných 
blíže precisovány, jednak také hojný počet dalších obsaho. 
vých požadavků vytčen, zahrnujících z části podrobnou úpra. 
vu určitých oprávnění akcionářských, z části kautelární opa~ 

tření k O'chraně účastníků (akcionářů resp. i věřitelů společ. 

nO'sti). K některým z těchto ustanO'vení regulativu jest tuto, 
k jiným bude v ~alší věcné SO'uvislosti stručně O'dkázáno. 

K čís. 1. O znění firmy nové viz čl. 18. - Co do star{~ 

finny JSO'U tu pochybnO'sti, zdali mO'žnO' při akciO'nO'vání pO'd· 
niku PO'd firmO'u vedenéhO' dO'Pustiti prosté podržení firmy P()· 
savadní bez dodatku naznačujícíhO' nástupnictví, či zdali dO'· 
datku takO'vého je'st pO'třehí, ať prostéhO', ať dO'kO'nce do· 

~!a~~ naznaču1icihO' společllost *~0v:oui dodate~ ~en~Q pO'-
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žadují někteří vůhec (viz We n ig, § 24, po-zn. 36), někteří 

aspoň tenkráte,. když převzatá se závO'dem firma jest firmO'u 
osO'bní (P i s k 0', HR, str. 66). Akciový regulativ požadující 
v § 21, O'dst. 2. výkaz o svO'lení PO'savadníhO' majitele závO'du 
od akciO'vé sPO'lečnO'sti nabytého, »m~.li s~ p .O' j m O' u t i dO' 
f i r m y akciové sPO'lečnO'sti dO'savadní firma«, vychází, jak .lze 
z tO'ho,tQ znění .sO'uditi, z předpO'kladu, že firma akciO'vé sPO'leč

nO'sti bude míti širší znění než prostě firma posavadní; arci 
však o znění zákoria (čL 22) sepO'žadavek ten O'příti nedá, 
a rO'vněŽ ne o § .5 zák. č. .58/1906 O' sPO'lečnO'sti s r. 0'., jenž 
jest výjimkou vůči obecné nO'rmě O' firmě staré (čl. 22). Ran· 
d a ve svých výkladeeh nečiní tu výhrady z čl. 22, rovněž nc 
S v a m ber g (Pr. firemní str. 26), ačkO'li se přímO' zmiňuje 

o akcionování závO'du a převzetí jeho firmy' akciovO'u sPO'leč' 

nosti. 
Pouhý důsledek čl. 22 vyjadřuje cit. § 21, odst. 2. akc; 

regul.; prak,tický význam jeho jest v tO'm, že svolení posavad· 
ního majitele závQdu k vedení dřívější firmy prQkázati jest již 
i úfa,du kO'ncesi udělujícímu (viz We ni g, 'stlr. 99pozn. 32) 

Sídlem společnosti mmí býti podle akc. regulativu určité 

mísIlO' v tuzemsku (§ 22 akc. reg. ve spodenÍ se zák. č. 449/1919), 
a sice musí to býti místO' obchO'dníhO' závodu společnosti; O'd· 
kazuje se při tom ke čL 19 a 210 Č. 2. - SídlO' jest při nej· 
menším jednou ze slO'žek určujících t. zy~. nárO'dnO'st akciO'vé 
společnO'sti. Srv. k tétO' otázce výklad ve pracech dra B. ~ej. 
haca a dra O. Flanderky »0 nárO'dnO'sti O'bchO'dních společ. 

ností« podaných ke II. s'jezdu čsL právníků v r. 1925, jakO'ž 
i diskusi a resO'luci sjezdO'vou v prvni sekci· (Zápis O' jednání 
I. sekce &tr. · 67-81). - CizozemskO'u PO'vahu akciO'vé společ. 

n.usti přímO' oprrá o sídlO' js'oucí mimo obvod čsl. státu vlád· 
ní nařízení č. 53211920 v § 1, odst. 2. - O cizO'zemských spo· 
lečnO'stech viz předpisy níže ve příslušném oddílu. 

K čís. 2. Statutárním údajem předmětu pO'dniku určuje 

se zamýšlená půsO'bnO'st sPO'lečnO'sti (srv. § 2), · jejíž překrO'čení 
by mO'hlO' vésti k O'patřením správního úřadu PO'dle spO'lko· 
vého patentu. Ke změně předměllu podniku PO'třebí jest zrně· 

n! stanO'v? tedy podmín~~ ~l~ 2H; ~snc:se~í o z~ěn.ě př~(l 
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mětu podniku vyžaduje jednohlasnosti, není-li ve smlouvě 
společenské jinak ustanoveno (čl. 215, odst_ 1.). 

K čís. 3. Je-li trvání podniku ve stanovách udáno vytče. 
ním určité doby, vyžaduje pokračování v podniku přes dobu 
tu usnesení valné hromady za týchž podmínek, jichž je po

třebí ke změně společenské smlouvy. Viz též níže poznámky 
při čl. 214 a 242 k čís. 1. 

K čís. 4. Výše akciového kapitálu není limitována ani 
maximem ani minimem; pouze akc. regulativ ukládá v § 24 

určení kapitálu ve výši přiměřené obchodním potřebám spo

lečenského podniku a v pojišťovacím regulativu položena pod. 
mínka jistého minima hotově splatitelného ( § 3 min. naříz. 
č. 31/1896); ve 2. odst. § 24 akc. reg. se pak vytýká, že jest 
vý,~i kapitálu udati ve stanovách povždy podle stavu akcií sku

tečně emittovaných. s uvedením počtu, nominale', po případě 
druhů akcií (viz výše pozn. II., 2 a 3 při čl. 207), jakož i uči
něných splátek, při čemž údaje změn, jež byly nastaly v těch
to vztazích za trvání společnosti, jest podržeti ve stanovách ve 
znění historickém. O výši akcií resp. akciových podílů viz 
výše pozn. II., 4 při čl. 207. 

K čís. 5. Srv. výše pozn. II., 3 při čl. 207. 

K čís. 6. O těrhto předpisech (zejména též o §§ 37, /~9 
až 53 akc. reg.) viz níže poznámky při čl. 217 a 239. 

K čís. 7. Srv. čl. 227 násl. s příslušnými poznámkami, 
jakož i §§ 34, 35 akc. reg. 

K čís. 8.-10. Srv. čl. 236--238 s přísl. poznámkami, jakož 
i §§ 42-48 akc. reg., z nichžto § 44 je,st nově textován vlád. 
ním nař. Č. 211jt1924. 

K čís. ll. Podrobnější předpis má § 54 akc. reg., jenž 

doznal pozměny v důsledku minist. vy,hlášky Č. 58/1919 
o »Úředním listu Česko,sloven,ské repuhliky«. 

B. O vlivu, který má vadný ohsah smlouvy na práv. 

ní existenci společnosti do rejstříku zapsané? vi:i; níže pozn
r 

1 
při čl. 2H, 

ČI. 210. ' 21.9 

Sídlo akciové společnosti 
není všude tam, kde jes,t její 
odštěpný . závod. o ~ídlo, pO,?le 
ohch. zákona muze hy tl Jen 
jednotným. Odštěpné závody 

zakládajísudiště podle §, 87 
j. .ll., nikoli však nová sIdla. 
(N. S. 1522 : 28. únor 1922, R 
II 45W21.) 

čl. 210. Společenská smlouva a listina schvalo
vací musí býti zapsány' do obchodního rejstříku 
_ obchodního soudu, v jehož obvodu má společnost 

u h" . " své sídlo, a ve výta u uvereJneny. 
V ýtah musí obsahovati: 
1. datum společenské smlouvy a listiny schva-

lovací; 
2. firmu a sídlo společnosti; 
3. předmět a dobu trvá~í, pod~iku; . , 
4. výši základníhokapitalu a Jednothvych akcií 

neb akciových podílů; 
5. jejich vlastnost, zda-li jsou vydány na j~éno 

anebo na majitele; 
6. formu, kterou se dějí vyhlášky společnosti, 

jakož i veřejné listy, kterými se díti "mají. .,,, 
Je-li ve společenské smlouvě urcena forma, JIZ 

představenstvo prohlašuje projevy své vůle a za spo
lečnost podpisuje, budiž uveřejněno i toto ustano-
vení. 

1. O povaze zápisu do rejstříku platí zde, co řečeno výš~ 
V' vl 1~,7 že nemá tu místa soudní vynucení zápisu. Povolám pn c. •. . 

učiniti přihlášku k rejstříku jsou' podle povahy věci zakladatele, 
aneho osohy hud' již společenskou smlouvou nebo ~snese~ím 
upisovatelů k tomu zřízené, tedy zejména ustanovene v za pred
stavenstvo budoucí společnosti. Jakmile hyla spolecnost za
psána a tudíž po právu existuje (čl. 211, odst. 1.), jest výhradně 
představenstvo povoláno opatřiti přihlášky (srv. čl. 212, odst. 

2. 228, odst. 3., 243 odst. 1.). 
, 2. Zápisem do rejstříku dovršuje' se zřizovací postup při 

společnosti akciové. Zápis mu tu ráz konstitutivn~; před zá· 
pisem společnost neexistuje po právu. Ohchodm soud po
voluje ~ápis, shledá-li, ~e jso~ splněny vše4.!hny ostatní pod-
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mínky zákonem vyžadov~né ke vzniku společnosti akciové, 
tudíž že tu jest smlouva společenská (statut) ve formě zá
konné a s obsahem zákonu vyhovujícím, dále státní schválení 
a posléze také upsání akciového kapitálu. Blíže jest uvésti: 

a) Nedostává·li se smlouvě náležité formy (čl. 208, odst. 
2.), odepře soud zápis, třebas schválení státní tu jest, nebot' 
jím se ne sanuje nedostatek zákonné formy; rovněž vady co do 
obsahu smluvního z hlediska čl. 209, pokud se týkají pod
statných kusů smlouvy resp. pokud se příčí kogentním usta
novením zákona, jsou důvodem pro odepření zápisu. 

b) Také nedostatek státního schválení má nutně za ná
sledek odepření zápisu. Naproti tomu není důvodem takOvým 
nedostatek koncese živnostensko-právní. 

c) V příčině podmínky upsání ,akciového kapitálu jest 
v' doktrině kontroverse; podmínka ta dá se však obhájiti již 
z povahy akciové společnosti jakožto associace kapitálu a 
z účelu registrace, s nímž by bylo ve příkrém rozporu, aby jako 
právně existentní v rejstříku apparovala akciová společnost, 
jejíž kapitál vůbec není ani ještě upsán. Názor ten hájí ze
jména Ran d a (HR II., § 20, zejm. po zn. 80 a), W e n ig 
(str. 90), též P i s k o (HR str.' 388). Opačný názor zastává 
kom. S t a u b - P i s k o, dopouštěje zkoumání podmínky zmí
něné jen, když jest upsání to učiněno ve stanovách výminkou 
pro zřízení společnosti (§ 9 ke čl. 210). To jest také stano. 
visko výnosu ministerstva justice z 24. dubna 1870, Č. 948, 
jehož podstatný obsah sdělen níže v Oddílu IV. 

Pro přípády spadající pod akcio.výregulativ jest po. 
:;taráno se o upsání kapitálu, jenž má býti hotově splacen, 
již cestou správní, totiž tím, že podle § 5 má býti k žádosti 
o konečné povolení přiložen výkaz o upsání v § 6 blíže vy. 
tčený. (Viz již výše po,zn. I, 5, b při čl. 208.) 

3. Z povinosti úřadu zko'umati bude soud rejstříkový 
také, zdali jsou splněny požadavky, které povolovací úřad 
správní při~o.jil ke koncesi jakožto výminky (viz výše' pozn. 
6. k 1. .odst. čl. 208), nehol' - pokud splněny nejsou - nc' 
může býti pokládán požadavek koncese za uskutečněn; rov

!)ě~ z~011matj jest~ zdali neupl~nula již Jh.~ta jednofoění~ klf'-

ČI.- 210, 2Jt. 

tOUŽ' jest účinnost. udělené koncese se strany státní správy 
podle § 12, odst. 6. akc. reg.ohmezena a do které musí -
není-li ve schvalovací listině výslovně jiná lhůta ustanovena a 
nebylo-li prodloužení lhůty státní správou povoleno - spole
čenská smlouva býti do rejstříku zapsána. 

4. Vládním nařízením Č. 465/1920 vydaným na základě 
zákona z 15. dubna 1920, Č. 337 Sh. ustanoveno v § 6, odst. 4., 
že po dobu ~imóřádných poměrů způsobených válkou a pře. 
chodem z válečného . do mírového hospodářství v podnikání 
hospodářském nesmí býti proveden zápis akciové společnosti, 
pokuď nebylo plně vyhověno povinnosti uložené v odst. 1. 
téhož § 4 zakladatelům v příčině zřízení reservního fondu 
k úhradě možných ztrát, ve výši 10% akciového kapitálu ho
tově splaceného. Výjimku může povoliti ministerstvo vnitra 
v dohodě s ministerstvem financí z důvodů zvláštního zřetele 
zasluhujících. 

5. Podle § 62 zákona č. 347/1920 novelovaného zákonem 
Č. 102/1925 není »Národní banka Československá« povinna 
dáti sebe a své filiálky a pobočky (pobočky jako takové) za
psati do obchodního rejstříku. 

Soudy nemohou se z8lbývati 
zkoumáním stanov, jichž 
schválení přísluší jinému stát
nímu úř,adu, ano m~sí za rej
stříkovati řádně státem séhvá· 

lené stanovy, i když by usta
novení čl. 209 obch. zák. úplně 
nevyhovovaly. (N. S. 1547 : 14. 
březen 1922, R I 299/22.) 

čl. 211. Akciové'společnosti jako takové tu ne
ní, dokud nedošlo ke schválení a zápisu do obchod
ního rejstříku. 

Když bylo jednáno jménem společnosti před 
schválením a zápisem do obchodního rejstříku, ručí 
osoby jednající osobuě a solidárně. 

1. Z odst. 1. nelze souditi a contrario, že schváleni a zá
pis zakládá akciovou společnost, třebas by nebylo vyhověno 
ostatním náležitostem výše v pozn. 2 při čl. 210 vytčeným. 

Akty těmito . nehojí se nedostatky v příčině státní koncese, 
upsání akciového kapitálu, formy společenské smlouvy a pod-
tatnébo jejího obsahu. Arci j~st velmi sporno, jaké právní 
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následky se pojí pro zapsanou společnost k těmto vadám: 
S t a u b·P i s k o (str. 643) trvá pro případ vad jím (z části 

podle analogie § 87 zák. o společnostech s r. o.) za podstatné 
uznaných na absolutní neplatnosti zapsané společnosti ex 
tunc; Randa (HR, 2. v., str. 111) dopouští - odkazuje k po· 

třebě ochrany třetích, v zápis rejstříkový důvěřujících -: jen 
zrušení spolt~čnosti (tedy zánik ex lllme) správním úř,adem 

resp. obchodním soudem; podobně pro případy vad jím vytče
ných dopouští zrušení společnosti obchodním soudem k návrhu 
Fin. prokuratury We ni g (str. 103) se zřetelem k zákonu Č. 
257/1921 a k §§ 43 a 87 zák. č. 58/1906; podobně také K i z· 
Li n k (str. 63), hledě k obdobě § 87, a P is k o (HR, str. 390), 
jenž však nedostatek upsání kapitálu pokládá za zhojený zápi. 

sem. 
2. Pro použití odst. 2. jest předpokládati, že bylo jed. 

náno jménem společnosti, jako kdyby již existovala, že se tedy 
(třebas i nezúmyslně) budí na venek zdání, že společnost po 
právu existuje; platí to také ve případu neplatnosti (zmateč' 

nosti) smlouvy při společnosti již zaps.ané (viz výše pozu. 1.). 
Nespadají však pod ustanovení toto případy, kdy jednají za· 
kladatelé resp. koncesionáři pouze jménem sdružení (konsor. 

cia, syndikátu) zakladatelského, nebo kdy jednají sice jmé· 
nem společnosti akciové, avšak jakožto bud o u c í, pod v5" 
minkou, že. k založení spoJečnosti dojde. - Srv. též § 2 zák. 
ř. 58/1906 o~P()1. s ruč. obmez. a vý'še čL. 178. 

a) Ustanovení čl. 211 ob ch. b) Ustanovení čl. 211 obch. 
zák. předpokládá, že bylo zák (§ 2 zák. o společno. 
jednáno jménem akciové stech s r. o.) předpokládá, 
společnosti dosud neschvále- že jednáno bylo jménem spo· 
né a do obch. rejstříku ne- lečnosti dosud do obchodní-
zapsané tak, jako kdyby spo- ho rejstříku nezapsané a pro-
lečnost právně již existovala, to po právu nejsoucí, tak ja. 
nelze ho však použíti, bylo-li ko kdyby již právně existo· 
jednáno hledíc k budoucí vala. (N. S.' 3075 : 23. říjen 
existenci akciové společnosti. 19'23, Rv II 212/23.) 
(N. S. 2763 : 26. červen 1923, 
Rv I 187/23.) 

čl. 212. U každého obchodního soudu, v jehož 
obvodu má akciová společnost odštěpný _.závod, musí 

Čl. 212, 213. 223 

toto býti přihlášeno za účelem zápisu do obchodního 
l'ejstříku. 

Přihláška musí ohsahovati údaje vytčené ve 
článku 210. odst. 2. a 3. Obchodní soud dohánějž 
z povinnosti úřadu členy představenstvá pořádkový
mi tresty k zachování těchto předpisů. 

Podle § 3 lit. c) a cl) vládního nařízení č. 465/1920 jest 
pro dobu mimořádných poměrů zapotřebí zvlá~tního státního 
povolení jednak ke zřizování pobočných ústavů akciových spo. 
Lečností (komanditních společností na akcie) v místech, na 
která se nevztahuje působnost zákonných předpisů platných 
, i"ídle společnosti, jednak k zakládání pobočných ústavů ci. 

7.ozemských akciových společností na Slovensku a v Podkar. 
patské Rusi. 

Podle § 6 zákona č. 239/1924 mohou společnosti akciové 
provozující bankovní a peněžní obchody (akciové banky) zři. 

zovati nové pobočné závody jediné se svolením ,státní správy. 

Předpisy o zřizování odštěpných závodů společností 

akciových cizozemských viz níže ve příslušném oddílu. 

čl. 213. Akciová společnost jako taková má sa. 
mostatně svá práva a závazky; může nabývati vlast
nictví a jiných věcných práv na pozemcích; může na 
soudě žalovati i žalována býti. 

Řádným jejím sudištěm jest soud, v jehož ob. 
vodu má své sídlo. 

Ze slov v odst. 1. »jako taková« bývá dovozována povah .. 
akc. společnosti jakožto osoby právnické, i z hlediska těch, 
kdož pro společnost veřejnou a komanditní hájí povahu society. 
K odst. 2. jest srovnati §§ 75, 83 bl, 99 jur. normy. 

Poznamenati jest, že cizozemské .akciové společnosti mají 
(lodle čl. IV. cís. nařízení č. 127/1865, jsou-li připuštěny k pro. 
,ozování obchodů v tuzemsku, z,říditi pro celé toto provo
w vání tuzem~kou representaci, která je,st opatřena neo,bmeze
ROU plnou mocí zastup ovací pro jednání před soudem i mimo 
-oud. V tomto případě pak bude podle § 99 jur. n. pro ža
loby proti takovýmto společnostem příslušným soud, v jehož 
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obvodě nalézá se ».jejich stálé zastupitelství pro tuzemsko(, 
tedy zmíněná representace. 

čl. 214. Každé usnesení valné hromady, které 
má za předmět pokračování ve společnosti nebo 
změnu v ustanoveních společenské smlouvy, potře
buje ku své platnosti zřízenf notářské nebo soudní 
listiny, jakož i státního schválení. 

Takovéto usnesení a listina schvalovací musí 
býti stejným způsobem jako původní smlouva za
psány do obchodního rejstříku a uveřejněny ve vý
tahu (čl. 210., 212.). 

Usnesení nemá právního účinku, dokud nebylo 
zapsáno do obchodního rejstříku u obchodního sou
du, v jehož obvodu má společnost své sídlo. 

1. Je·li podle ustanovení čl. 209 čís. 3 ve stanovách vy. 
sloveno, že podnik má jen po určitou dobu trvati, pak jest 
usnesení o pokračování , společnosti přes tuto dobu zároveň 

změnou s'tanova vyžaduje pak již z té příčiny zřízení listiny 
notářské nebo soudní, státního schválení a zápisu. Potud lze 
pak ustanovení to pokládati za zbytečné, nikoli však naprosto, 
jak někteří, na pře Staub·Pisko (§ lke čt 214) soudí, neboť 
jest též možným případ, že usnesení zmíněné nezahrnuje v so
bě změnu stanov: tak když společnost, statutárně ve svém 
trvání neobmezená, usnese 'se podle čl. 242 čís. 2 o svém zru· 
šení po uplynutí určité doby; tu bude zapotřebí k tomu, aby 
ve společnosti mohlo býti pokračováno, usnesení za podmí
nek čl. 214, ačkoli lunejde o změnu stanov. - Viz též po. 
známku níže ke čl. 242, čís. 2. 

2. Změna stanov potřebuje podle§ 21 spoJko pat. z r. 
1852, má-li nabýti účinnosti, schválení· státní správy, které 
podléhá týmž nařízením, jako povolení původní. 

3. Z akciového regulativu hledí ke případu pokračováni 
ve společnosti přes čas původně ustanovený § 39 čís. 5, dle 
něhož má býti us,nesení to stanovami vyhrazeno valné hroma
dě; případů pak změn stanov týkají se ustanovení §§ 15 a 48: 
Předpisy ó žádostech za schválení změn, zeJména pak Q po-
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třebnýcll dokladech á o vyřizování žád()stí obsahuje § 15, 
odst. 2.-5.; v odst. 6. se ustanovuje, že udělení schválení za
niká, není-li ve schvalovací listi~ě udána jiná lhůta, v šesti 
měsících od jejího data, nebyla-li v této lhůtě (výjiinečně ze 
závažných důvodů prodlužitelné) schválená změna zapsána 
v rej~třík. 

O hlas,Ování valné hromady o návrzích na změnu stan o'\' 
jsou v § 48, odst. 1.-4. obsaženy bližší předpisy, které mají 
ve stanovy akc. společnosti býti pojaty. 

Ku změně sídla hlavního 
závodu akciové společnosti, 
jež bylo dosud na Slovensku, 
jest třeba státního schválení, 
má-li nové sídlo b),ti v ze
mích historických. (čl. 214 
obch. zák. a § 15 akc. reg.) 
Lhostejno, že změna sídla 

provedena byla již v ohrTlOd· 
ním rejstříku soudu sl",\'cn. 
ského a v obchodním rejstří· 
ku pobočného závodu v ze· 
mích historických. (N. S. 
3372 : 8. leden 1924, ll. II. 
479/23.) 

čl. 215. Změna předmětu společenského podni
ku nemůže býti usnesena většinou hlasů, pokud to 
není ve společenské smlouvě výslovně dovoleno. 

Totéž platí o případu, že společnost má býti 
zrušena převodem svého jmění i svých dluhů na 
jinou akciovou společnost za současného poskytnutí 
akcií této. 

1. Předpis jest dispositivní v tom smyslu, že ustupuje vý

slovnému odchylnému ustanovení společenské smlouvy; není-li 
takového ustanovení odchylného, mohla by býti změna před
mětu resp. ruse usnesena většinou hlasů (viz níže pozn. č. 2) 
jen, provede-li se dříve změna stanov výslovným dopuštěním 

usnesení většinového o předmětech těch; zdali tato změna 

stanov musila by býti provedena usnesením jednohlasným, jest 
sporno: pro jednohlasnost vyslovuje se S t a u b-P i s k o (§ 1 
ke čl. 215) pro pouhé většinové usnesení R a II d a (str. liO 
k pozn. 111 a). 

2. Konklusí ze čl. 215 jest usouditi, že o změně podniku 
a fusi dlužno usnésti se jednohlasně; arci stačí tu jednohl asné 
usnesení akcionářů k hlasování oprávněných, na valné hro ma· 

Obch. zák. 15 
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dě přítomných; nelze požadovati, není·li tO stanovami vytče

no, jednohlasného usnesení akcionářů veškerých. 
3. Zdali jde o »změnu předmětu podniku«, posouditi jest 

z hlediska toho, jak jest předmět ten ve smlouvě společenské 
určen (srv. čl. 209 čís. 2, čl. 210, čís. 3). - O případu odst. 
2., t. zv. fusi, viz níže čl. 247 a poznámky k němu. 

4. Ve stanovách společností spadajících pod akc. regulativ 
niá býti podle § 39, č. 5 reg .. valné hromadě vždy vyhrazeno 
mezi jiným také usnášení se o změně předmětu podniku, ja
kož i o fusi. - Srv. též §§ 48, odst. 5. a 55, odst. 2. reg. 

Oddíl druhý. 

P r á v n í p o měr a k c i o n ář ů. 

čl. 216. Každý akcionář má poměrný podíl na 
jmění společnosti. 

Akcionář nemuze vplacený peníz požadovati 
zpět a má, pokud společnost trvá, nárok toliko na 
čistý zisk, pokud jest tento podle společenské smlou
vy určen k rozdělení mezi akcionáře. 

1. Z odstavce 1. nelze dovozovati důsledků pro právní 
povahu akciové společnosti a právní postavení akcionáře; zně· 

ní jeho .odpovídá náz.oru téměř již zcela opuštěnému, že akcio· 
vá společnost jest societou. Z hlediska vládnoucího názoru 
o akciové společnosti jakožto orsobě právnické, jest odstavec 1. 
vykládati korektivně: Jmění společenské náleží společnosti ja· 
ko právnímu subjektu; akcionář má nárok na podíl nikoli 
durante socictate, nýbrž telprve po jejím zrušení, a t.o nárok. 
na podíl ryzího zbytku jmění, na t. zv. podíl likvidační. Za 
trvání společnosti má akcionář jen nárok na čistý zisk podle 
ťl. 216 a 217. (Bližší u čl. 217.) 

2. Předpis odst. 2., jímž vyloučen nárok akcionáře na 
vrácení splaceného . vkladu, vztahuje se ovšem i na vklad 
naturální (viz Kizlink, str. 71). Není výjimkou z tohoto před
pisu (jinak Pisko HR 403), že při přeměně akciové společ

nosti ve společnost s ručením obmezeným může akcionář, 

jenž neúčastní se kmenovým vkladem v nové společnosti, po. 

CL 217. 

žadovati výplatu toho, co na jeho akcii podle bilance připadá 
(§§ 100, 97, č. 3 zák. č. 58/1906); jde tu o nárok obdobný 
s nárokem na likvidační podíl. - O podmínkách »částečného 
zpětného splacení. základního . kapitálu« viz níže čl. 248. 

3. Nároky na dividendu, na t. zv. stavební úroky (čl. 217, 
odst. 2.) a na likvidační podíl jsou, pokud jsou jejich kon
krétní p.odmínky dány, hlavními případy t. zv. jedineckých 
čili zvláštních (individuálních) práv akcionáře, která nemo
hou býti dotčena usnesením společnosti; práva tato jsou pro
tějškem t.zv. vespolných čili členských práv akcionářských, 

pro jichžto výkon jest odkázán na pospolitý postup spoluak
cionářů, a kteráž se zpr.avidla vykonávají většinou, někdy do· 
konce naprostým souhlasem všech, jindy zase i jen určitou 

menšinou akcionářů (práva menšinová, minoritní). 

čl. 217 .. Úroky určité výše nesmeJ1 býti pro 
akcionáře ani vymiňovány ani vyplácen,y; rozděleno 
smí býti mezi ně jen to, co se objeví podle roční 
bilance, a bylo-li ve společenské smlouvě předepsáno 
míti reservnÍ kapitál, po jeho srážce jako ryzí pře
bvtek. 

• Mohou však na dobu ve společenské smlouvě 
udanou, které vyžaduje příprava podniku až do po
četí úplného provozování, akcionářům vymínčnybýti 
úroky určité výše. 

1.' Zápověd' úmluvy resp. výplaty úroků určit.é výše 
v odst. I. vyslovená, doznává výjimky t. zv. »stavehní~i úro
ky« v odst. 2. vytknutými; výjimka ta jest obmezena na 'dohu 
determinovanou dvojím způsobem: vytčením ve spo)ečemké 

smlouvě a trváním příprav podniku až do početí úplného pro
vozování; i odpadají úroky, jednak počalo-li se s provozováním 
před uplynutím dohy, pro kterou úroky vymíněny, jednak též 
uplynutím této dohy, třehas přípravy ještě nedokončeny resp. 
provozování podniku nezačalo; k dalšímu vyhírání úroků by 
v tomto případě musila h),ti provedena změna stanov pro
dloužením udané v nich dohy. 

2. V odst. 1. určen pojem >dividendyc; dopouští se jen 
16* 
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podle »ročnÍ« bilance, čímž jsou vyloučeny dividendy dílčí 

(Ahschlagsdividenden). Hodnota v odst. 1. vytčená jest ma
ximum, které se mezi akcionáře smí rozděliti. »Odečísti« jest, 
t. j. uvésti mezi passivy, reservní kapitál (t. zv. reservnÍ fon
dy); tím více platí to také o kapitálu základním (akciovém). 
(Srv. § 23 zák. Č. 58/1906 o spol. s ruč. obmez.) - Z akc. 
regulativu hledí sem § § 52 a 53: Blíže tu precisována cit_ 
ustanovení zákona, jak mají býti pojata do stanov; zejména 
8e pak dále nařizuje učiniti ve stanovách opatření stran »do
tace« re8ervního fondu k úhradě možných ztrát, která má 
přede.házeti všechny jiné příděly. Teprve když reservní fond 
příděly v § 53 pod Čí8. 1-3 vytčenými překročí desítinu 
akciového kapitálu, mUže ho - dopouštějí·li to 8tanovy -
býti (s výbradou uvedenou v poslední větě 2. odstavce §u53) 
upotřebeno k doplnění dividendy až do maxima stanovami 
určeného, jež nesmí v obchodním roce přesahovati 5% spla
ceného akciového kapitálu. Vůbec lze některého fondu (ne
hledíc k částečnému vrácení akc. kapitálu podle zákonných 
předpisů) použití k rozdělení mezi akcionáře usnesením řádné 
valné hromady na základě roční rozvahy jen, pokud to do
pouštějí stanovy a jen ve formě mimořádné dividendy. - Viz 
k tomu vůbec: W e n i g, 8tr. 121 násl. 

3. Výkonu práva akcionáře na dividendu 810uží dividen
dové listy, kupony, znějící zpr.avidla na majitele a mající také 
právní povahu auporteur-papírů; právo poutá se tu ke vlast
nictví papíru. Naproti tomu jest papírem jen legitimačním t. 
zv. talon, t. j. poslední dílec kuponového ,archu, na kterýž 
d08tane se akcionáři nového archu takového. 

4. Dividendy nejsou ročními dávkami a nepodléhají tu
díž tříletému promlčení podle § 1480 obč. Z., nýbrž obecné
mu třicetiletému. 

5. O pojmu t. zv. 8uperdividendy viz výklad II Ran d y 

(HR) !Str. 196 násl., 250. 

Čl. 218. Akcionář není v žádném případě povi
nen vraceti úroky a dividendy bezelstně přijaté. 

Cl. 219. 229 

»Úroky« rozumí se tu úroky 8tavební podle čl. 217. -
K ochraně akcionáře proti nároku na restituci dostačí zde 
bezelstné přijetí; nežádá se, jak tomu jest podle čl. 165, odst. 
6., při prosté společnosti komanditní, aby .také bilanc~ ~yla 
octivě zřízena, nýbrž jest tu shoda s akcIOVOU komandltou 

~čl. 197). - Ze čl. 218 jest a contrario 8ouditi, že nepoctivý 
příjemce, t. j_ ten, jenž jest si při přijetí, vě~om: že pod~lad 
resp. výpočet částek přijatých jest nespravny, Je8t povmen 
k restituci, arci však nikoli vůči věřitelům, nýbrž vůči společ
nosti; jinak jest tomu podle čl. 197 při komanditě akciové, 
při níž komanditisté ručí ,za závazky společnosti, jestliže a 
pokud přijali proti předpisu čl. 197 platy od společnosti (s vý' 

jimkou dividend poctivě vybraných). 

Stejně jako akcionář, chráněn jest arci také majitel ku
ponu dividendového, jenž poctivě dividendu inkasoval. Na 
jiné výplaty však, zejména na remunerace a tantiémy, se tato 

ochrana nevztalmje_ 
O odpovědnosti členů představenstva, kteří dividendy 

resp. úroky v odporu k ustanovení čl. 217, anebo vědouce 
o insolvenci společnosti vyplácejí, jedná čl. 241, odst. 2. 

čl. 219. Akcionář riení povinen přispívati k úče
lům společnosti a ke splnění jejích závazků více než 
příspěvek, který má podle stanov za akcii plniti. 

1. Dosah předpisu toho jest sporným; obtíže působí ze
jména se zřetelem ku případům v praxi a také v akc. regu
lativu (§ 30) uznaným, kde akcionáři zavazují se vedle ka· 
pitálových vkladů k opětujícím se dávkám naturálním (zejmé
na na pře k dodávání řepy při podnicích cukrovarnických). 
Němci tu mluví o »Nebenleistungsgeselhchaften«; nčm. ob· 
chodní zákon přímo uznává v § 212 tuto instituci. V doktrině 

bývá se tu zhusta dovoláváno zvykového práva, anebo se ope
ruje se zvláštním smluvním závazkem akcionářů. V naší dok
trině vyslovují se o tom Ran d a, jenž poukazuje k tomu, že 
čl. 219 nevylučuje naprosto výklad instituci té příznivý, jakož 
i ke právnímu obyčeji dlouholetému v tuzemsku (HR, 2. vyd., 

s~~. 7? ~"sl.)~ W e n i g (str: 114~ zejme pozn. 68), ~~ož 



230 Obch. zák. 

i K i z li n k (str. 53). - We n i g přikládá článku 219 jen 
ten smysl, že »společnost nemůže akcionáře majoritním usne· 
sením donutiti k dalším příplatkům nad částku vkladu. Jestliže 
však a.kcionář sám převezme povinno,"t k dodávkám, •.• nelze 
v tom spatřovati nic, co by se příčilo povaze akciové spolftč, 

nosti«. Také K i z I i n k spatřuje ve čl. 219 jen zápověď uklá· 
dati akcionářům doplutky nebo dávky proti jejich vůli; do
platky resp. dávky nepříčí se však předpisu čl. 207 (»jen 
vklady«), který zdůrazňuje pouze, že tu není osobního ručení 
společníků. 

2. Akciový regulativ ustanovuje v § 30 o případu natu· 
rálních dávek uložených akcionářům ve stanovách vedle vkla· 
dů kapitálových, že má Lýti určen jejich způsob a rozsah, ja· 
kož i event. konvenční pokuty. Vyt$'ká dále, že ustanovení ta· 
ková připouštějí se jen výjimečně, zejme při rolnických pod· 
nicích průmyslov)'ch. Akcie mají tu zníti na jméno a mají 
býti převodnými jen se souhlasem společnosti. K novému 
pojetí takového ustanovení ve stanovy vyžaduje regulativ -
zajisté zcela logicky - souhlasu všech akcionářů. 

čl. 220. Akcionář, který nesplatí obnos své akcie 
včas, jest po zákonu povinen' platiti úroky z prodlení. 

Ve ,společenské smlouvě mohou býti pro případ 
prodlenl se vplatem upsaného akciového obnosu ne
bo jeho částky ustanoveny konvenční pokuty bez 
ohledu na zákonná obmezení, jinak platná; též může 
býti ustanoveno, že liknaví akcionáři pozbývají ve 
prospěch společnosti svých nároků z úpisu akcií a 
z učiněných splátek. 

čl. 221. Není-li ve společenské smlouvě určena 
zvláštní forma, jak se má státi. výzva ku vplácení, 
stan~ ... se tato v~ for:r.ně, v níž vůbec musí býti činěny 
vyhlasky spolecnostI podle společenské smlouvy (čl. 
209. čís. 11.). 

Avšak nikdy nelze akcionáře prohlásiti zbav&
~ým svého práva, jestli výzva platební nebyla vyhlá
~e.na aspoň třikrát~ ve veřejných ~istech k to:m:q 
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určených (čl. 209. čís. ll.), naposledy nejme ne čtyři 
neděle před konečnou lhůtou pro vplacení stano
venou. Jestliže akcie znějí na jméno a nemohou 
hýtibeze svolení ostatních akcionářů převáděny, 
může býti výzva učiněna zvláštními dopisy na jed
notlivé akcionáře místo prohlášením ve veřejných 
listech. 

čl •. 222. Jsou-li akcie neb akciové podíly vy
staveny na majitele, jest šetřiti těchto zásad: 

1. Akcie nesmějí býti vydány před vplacením 
eelé nominální své hodnoty; taktéž nesmějí býti o 
učiněných splátkách vystaveny rpromesy nehO' pro
zatímní listy, které znějí na majitele. 

2. Upisovatel akcie nIčí bezvýjimečně za spla
cení čtyřiceti procent nominální hodnoty akcie; to
hoto závazku nemůže sprostiti se ani převodem své· 
ho oprávnění na třetí osobu, ani z něho býti od 
společnosti propuštěn; byl-li upisovatel pro obmeš
kané vplacení prohlášen zbaveným nároku z upsání 
plynoucího (čl. 220.), zůstane přes to zavázán zapla
titi čtyřicet procent nominální hodnoty akcie. 

3. Ve společenské smlouvě může býti ustano
\ eno, že se připouští a za jakých podmínek sprostiti 
llpisovatele po vplacení čtyřiceti procent od ručení 
za další splátky a že ve případě nastalého sproštění 
.~mějí býti vystaveny promesy nebo prozatímní listy~ 
které znějí na majitele. 

čl. 223. Znějí-li akcie na jméno, použiti jest 
také tu ustanovení platných při komanditní společ
nosti na akcie o zápisu akcií do akciové knihy a 
o převodu akcií na jiné osoby (čl. 182., 183.). 

Pokud obnos akcie není úplně splacen, spro· 
št'uje se akcionář převodem svého oprávnční na 
osobu jinou závazku k zaplacení nedoplatku jen 
tenkráte, když společnost přijme nového nabyvatele 
na místo něhO' a jej ze záv~zku propustí. 
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Také v tomto případě zůstává vystupující 
akcionář suhsidiárně zavazan za všechny závazky až 
~?t~? od společnosti podstoupené ještě po rok, po
clta]lC ode dne vystoupenÍ. 

1. V ustanoveních čl. 220-223 snaží se zákonodárce za. 
bezpečiti včasné splacení upsaného kapitálu akci'ového. Spla. 
cení to jest ohsahem vkladové uhrazovací povinnosti upisova. 
telů resp. akcionářů. Zákon tu určuje subjekty povinností 
touto zavázané a vytýká jednak následky, které při neplaeení 
postihují liknavého dlužníka (upisovatele resp. akcionáře), 

jednak podmínky pro vydávání akcií na majitele resp. převod 
akcií na jméno znějících. 

2. Ke čl. 220, olbt. 1. jest poznamenati, že povinnost úro. 
ková jest uložena akcionáři »po právu« (von Rechts wegell), 
což značí bez úmluvy a bez upomínky (dics intcrpellat pro 
homine). - Výše úroků jest 6% (čl. 287, odst. 2.). - Stran 
otázky, stačí·li k nároku tomu již objektivní prodlení, jest od· 
kázati ke čl. 288. 

Společen::;ká smlouva mllže obsahovati i ustanovení o dal. 
ších následcích, a to konvenční pokuty - pro něž neplatí zá. 
konná ohmezení ohčansko.prá\'ní - jakož i kadnkaci práv 
akcionářem nalJytých. Předpokládati jest tu prodlení subjek. 
tivllí (arg. zařadění § 1336 olJč. z.). Kadllkace provádí se 
prohlášením r:.polečnosti po přellehozí výzvě ve vcřejn)'dl li· 
ste('h (čl. 209, čís. 11) se zachováním modalit čl. 220, odst. 2. 
Formu tuto může nahraditi i soukromá výzva dopisy, při 
aunom.akciích, které heze svolení ostatních akcionářů (t. j. 
společnosti: Stauh·Pisko str. 710) nelze převáděti. 

3. Dlužníkem podle čl. 220 jest akcionář té dohy, kdy 
splacení mělo se státi; při převodu akcie přistupuje nástupce 
jako dlužník solidární, s výhradou, že a pokud nastala libe· 
race předchůdcova v mezích zákonem připuštěných (srv. čl. 

223). : ; '1 rl 
4. čl. 222 jedná o akciích na majitele znějících. Ráz n a· 

prosto k o g e ft t n ímá zde první věta pod čís. 1, jakož 
i ustanovení pod . čís. 2: a) Před splacením celého nominale 
nesměji akcie biti vydány; b) U II i s o V ~H ~ l akcie jest kp. 
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splacení 40% nominale (po případě 25% podle § 35 uvád. 
zák.) naprosto zavázán a nesprošťuje se závazku toho ani 
vzdáním se společnosti ani převodem svého práva ani kadll
kací svých práv; zbytku může býti naproti tomu sproštěn, arci 
však jen, je·li to ve smlouvě společenské připuštěno a za pod
mínek tam vytčených (čl. 222, čís. 3). - D i s p o s i t i v n í~ 
h o rázu jest ustanovení druhé věty čísla 1, že před splacením 
nominale nemají býti vydány o učiněných splátkách promesy 
nebo interimní listy majiteli svědčící; to neplatí totiž ten· 
kráte, když nastala t. zv. liberace statutárně připuštěná, t. j. 
osvobození upisovatele 40% (resp. 25%) splativšího, od splá· 
tek dalších a dopouštějí.ll stanovy vydání zmíněných aupor-

teur·listin. 
Sporno jest, zdali sproštění upisovatele ve čl. 222, čís. 3 

vytčené působí také pro jeho nástupce; Ran d a (H. R. § 24 
k po zn. 118) přisvědčuje, uváděje, že sproštění od osohního 
platehního závazku jest objektivní (in rem), a že nastanou 
pak, při nezaplacení zbytku, následky jen čl. 220 a 221; 
S t a u b·P i s k o (§ 7) hájí osobní závazek nástupcův, P i s k o 
(H. R. str. 408) kloní se k názoru Randovu. 

Zmíněné výše snížení splátky 40% nominální sumy akcie 
až na 25% vyhrazeno jest v § 35 uvád. zákona posouzení úřa· 
du, povolaného udělovati státní schválení, od případu k pří
padu hledíc ke zvláštní povaze provozovaného podniku. 

5. Promesy a prozatímní listy jsou listiny rázu provisor· 
ního vydávané na místo akcii před jeji(~h emissí a obsahujíc: 
potvrzení o členském právu akcionáře, třehas jen v tom srny· 
RIu, že se slihuje v nich vydánJ akcie, až hudou splněny ně· 
které ještě podmínky pro emisi samu nutné, na pře splacení 
vkladu. Rozdíl mezi promesami a interimními listy jest jen 
zevnější; prvý název ukazuje na obsažený v nich slib, druhý 
na provisomost listiny o členském právu vystavené. 

Oba tyto drt;.hy listin mají právní povahu v podstatě · 
touž jako akcie; nikoli právo jimi dokumentovan'; jest proza
tímní, nýbrž jen listiny samy, jsouce určeny k tomu, ahy při 
emis~ akcií hrl! za tyto vyměněnr_ 
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6. O akciích na jméno znějících jedná čl. 223, odvolá
vaje se v příčině zápisu akcií do akciové knihy a převodu je
jich na čl. 182 a 183. Se zřetelem k tomu, že podle čl 182, 
odst. 4. může se převod aunom-akcií státi indosamente~ ná
ležejí akcie ty mezi »zákonné ordre-papíry« (podobně jako 
směnka) ; rektapapíry slanou se výslovným vyloučením indo
sovatelnosti, zejména t. zv. zápornou ordredoložkou, avšak sta
čilo by také ~yloučení indosovatelnosti ve stanovách. - Spor
nou otázku, zdali se převod práva uskutečňuje již indosamen
tem (ve spojení s nabytím vlastnictví k papíru se strany indo
satáře) či teprve zápisem do akciové knihy podle 183, odst. 
1., jest rozhodnouti ve smyslu prvém; arg. úvodní slova čl. 

183. Poznámkou převodu . ve knize akciové získává se jen 
legitimace vůči společnosti; tato, resp. její orgány, nečiní se 
odpovědnými, když plní bona fide tomu, kdo jest ve knize 
jako akcionář zapsán, aniž jest potřebí podmínky jeho opráv
nění resp. převodu práva na nčho zkoumati (čl. 183, odst. 3.). 
- Další spornou otázku, zdali platí pro akcie na jméno svěd· 
čící také zás,ada čl. 74 směn. řádu (resp. § 76 srn. zák.), 
řešiti jest ve smyslu kladném. Pro názor ten vyslovují se 
Ran d a v Právníku 1889, str. 7, pozn. 8, W e n i g, str. 10i, 
pozn. 54; opačně. S t a u b·P -i s k o, str. 718, P i s k o HR, str. 
307. - K oběma zmíněným otázkám srv. též bližší odůvod

nění v mém spisu »0 práv. povaze rektapapírů« str. 57 násl. 

Převodem akcie na jméno ov';;JčíCÍ pozbývá převoJ(;:~ 

svého práva, avšak, nebyla-li akcie dosud splacena, nezbavuje 
se svého závazku k zapravení nedoplatku; pouze, když spo
lečnost přijala nabyvatele akcie na místo něho a jej ze zá· 
vazku propustila, nastává - ne sice jeho sproštění - ale pře
ce zmírnění jeho závazku, a to ve třech směrech: ,a) závazek 
stává se subsidiárním, t. j. může býti uplatněn jen, když zůstal 

výkon práva proti nabyvateli resp. dočasnému akcionáři bez
výsledným; b) závazek trvá jen za závazky »až dotud od spo
lečnosti podstoupené«, t. j. může býti uplatněn od společnosti 
jen k úhradě závazků těchto, nikoli pozdějších; c) závazek 
trvá jen ještě po rok od vystoupení, t. j. od převodu práva. 
(S t a u hoP i s k o operuje t-p. veswěs se zápisem převod~ do 
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knihy akciové, nikoli s převodem samým.) Poznamenati jest, 

že subsidiární tento z~vazek může býti uplatněn jen od spo

lečnosti, nikoli od věřitelů. (Ke čl. 223, odst. ~. a 3. viz ze

jména též K i z I i n k, str. 73.) 

7. Akciový regulativ ustanovuje směrnice, jichž má býti 

dbáno ve stanovách pro úpravu vydávání a způsob splacení 

akcií. Jako pravidlo ustanovuje § 28, odst. S., že akcie mají 

býti splaceny před zřízením společnosti, pokud se týče před 
vydáním akcií; v odst. 8. se applikuje předpis čl. 2H o mini

mální splátce 4.0% resp. 25%, dále určuje se minimální ciferní 
výše první splátky (200 Kč, jen výjimkou méně až k 50 Kč) 
a upravuje se vydávání prozatímních listů, zpravidla na jméno 
znějících. V § 31, odst. 1. se ustanovuje, že nové akcie smějí 
býti vydány jen po úplném splacení akcií z vydání dřívějších. 

Podle pojišťovacího regulativu (§ 3, odst. 2.) mají akci( 
pojišťoven majiteli svědčící spJaceny býti úplnou hodnotou 

nominální, znějí-li pak na jméno, aspoň 30% jmenovité sumy; 

zbytek budiž zajištěn dlužními úpisy nebo solasměnkami a 

budiž předložen seznam všech upisovatelů udávající jejich 

jméno, bydliště a stav, jakož i počet akcií každým upsaných. 

8. O zvýšení akciového kapitálu neobsahuje obchodní zá
kon předpisů; ar ci má však akciový regulativ předpisy v §§ 16, 
17 a 31. - Se zřetelem ke čl. 209 č. 4 a 214 potřebí jest ke 
zvýšení kapitálu usnesení o změně stamov. V akc. regulativu 
obsaženy podrobné normy o instruování žádostí o státní schvá
lení hledícího sem usnesení, jakož i změněného textu stanov, 
zejména též ve případě přínosů při novém vydání akcií a pře
nášejí se sem ve přiměřeném ,použití normy o zakládání spo
lečnosti (§§ 16, 17). Určení výdejního kursu nových akcií 
(»mladých«) budiž ve stanovách vyhrazeno valné hromadě 

II obmezením, že nesmí býti pod pari; akcionářům možno ve 
stanovách propůjčiti přednostní právo odběru, jiným osobám 
nikoli (§ 31). Sankce jest' tu arci jen rázu správního: schvá· 
lení usnesení resp. změny slanov bude, jsou·li v odpo~ s vo. 
ž!ldavkr regulati~ ode:pře~o7 
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a) Upisování ,:"ladýc~ ak· 27. únor 1923, Rv II 225/22.) 
dí. Danka, jež Jest uplsova· c) Vlastníky akcii proti 
cím místem, jest pouhým společnosti nejsuu osohy, 
zmocněncem upisovatele. Ak· které ve skutečno:.li vlastníky 
cie nepřiděluje upisovací mí· akcii býti přestaly, třebas by. 
sto, nýbrž podnik, o jehož ly ještě v knize akcii zapsá. 
akcie jde. (N. S. 2046 : 22. ny. (N. S. 4873 : 1. duben 
listopad 1922, Rv I 599/22.) 1925, R II 92/25.)') 

b) UI)isování nových akcií. d) Prozatímní list není ak. 
Byl·li vyhrazen starým akcio· cie a nemůže ji nahraditi, 
nářům jako celku jistý počet má·li někdo nárok na akcie 
nových akcií, nebyla tím je· samy. Ncšlo·li vůbec o upsání 
ště vzata správní radě vol· akcií, nemá prozatímní list 
nost rozděliti akde na jednot· právního významu čl. 222 
Iivé staré akcionáře dle vol. obeh. zák. (N. S. 5757 : 16. 
ného uvážení. (N. S. 2331: únor 1926, Rv I 1661/25.) 

čl. 224. Práva, která příslušejí akcionářům 
v záležitostech společnosti, zvláště stran vedení oh· 
chodů, nahlédání v bilanci a její zkoušku a eztran 
rozhodování o rozdělení zisku, vykonávají se od 
akcionářů jakožto celku ve valné hromadě. 

Každá akcie poskytuje majiteli hlas, neustano
vúje-li společenská smlouva něco jiného. 

1. Valná hromada jest, jak se obvykle říká, »orgánem 
vůle« akciové společnosti (a contrario představenstva jakožto 
orgánu zastupovacího, výkonného a správního). Jest orgánem 
pro výkon oněch práv akcionářských, která nemohou býti 
uplatněna individuálně, isolovaně od ostatních, nýbrž vyžadují 

1) Z důvodů N. S.: Ustanovení čl. 183, odst. 2., po pří. 
padě čl. 223 sloužiti má zájmům společnosti v ten způsob, by 
tato nebyla nucena zkoumati v každém příp.adě oprávněnost 
osoby, jež zapsána jest v knize akcií jako vlastník akcií. To 
praví ostatně i odst. 3., čl. 183, ponechávaje zároveň společ. 
nosti právo, zkoumati tuto oprávněnost. Tím není vyloučena 
zásada poctivosti a víry, jež platí pro veškeren život obchodní. 
Ví·1i akciová společnost, t. j. vědí·li zákonní její zástupci, že 
osoba zapsaná v knize akcii není jich vlastníkem, a že zápis 
ten neodpovídá skutečnosti,' nemůže se dovolávati předpisu čl. 
183, odst. 2., nýbrž musí přihlédnouti ke skutečnému stavu, 
jí známému, zejména nesmí nesprávného zápisu toho využíti 
na újmu skutečntch akcionái~, 
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v'ýkon pospolitý, práv t. zv. vespolných (viz výše pozn. 3 při 
řl. 216). 

Zákon uvádí' v demonstrativním jejich výpočtu: vedení 
obchodů, nahlédání v bilanci, zkoušku bilance a rozhodování 
o rozdělení ~iskll; všeobecně je naznačuje názvemarci příliš 
~irokým jakožto práva příslušící akcionářům »v záležitostech 
=-polečnosti«, čímž má býti naznačena různost vůči právům 

..; akcionářovou osobou úžeji spojeným a specielně co do vý· 
konu zůstaveným jeho vlastnímu, isolovanému uplatnění. 

Účat;t akcionáře ve výkonu práv vespolných určuje se 
podle dispositivního ustanovení zákona (odst. 2) tím, že kaž· 
aá akcie poskytuje hlas. 

Jiná forma výkonu členských práv v záležitostech spo· 
lečnorsti není v obchodním zákoníku uznána. Ovšem Ran d a 
(B. R., 2. v. str. 162) tu dodává: »Tím však nemá býti popře· 
no, že podle povahy akciové společnosti může míti platnost 
také jed no h I a s n é, mimo valnou hromadu učině!. é a li· 
stinně prokázané usnesení vše c h akcionářů. Případ toho dru· 
hu upravuje rak. akc. regulativ (§ 13, odst. 7 in Cine), an 
ustanovuje, že - má~li býti založen závazek akcionářů k o b· 
č a sn Ý ID dá v k á m (§ 3, č. 12), v upisovacím prohlášení 
neobs.ažený, jest prokázati s o u h I a s vše ch upisovatelů 

akcií (nejen valné hromady). (Ověření podp1su se nežádá.) 
Ovšem musí také tu usnesení o z měn ě stá n o v státi se 
valnou hromadou.« 

2. O valné hromadě jednají vedle čl. 224 také ještě čl. 

214, 215, 236-240, 248. Z hlediska těchto norem jest valná 
hromada shromážděním akcionářů řádně, t. j. podle předpisů 
zákonných resp. podle stanov, svolaná; její v témže smyslu 
řádné usnesení jest pro spólečnost závazným, jsou-li splněny 

další ještě podmínky, které v těch neb oněch případech zá· 
kon anebo stanovy kladou (srv. čl. 214, 215). 

3. Valné hromadě řá d n é předkládá se účetní uzávěrka 

se zprávou o činnosti a to nejpozději v prvních šesti měsících 
každého obchodního roku; může vštlk býti lhůta tato podle 
§ 35 uvád. zákona úřadem k udělování koncese povolaným 
prodloužena od případu k případu až na dvanáct měsíců. Této 
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valné hromadě přísluší zkoumati bilanci a vysloviti se o spro
stění představenstva (čl. 239, § 50 akc. reg.). 

Mim o řád ll. á valná hromada svolává se vedle případů 
ve stanovách vytčených a) vždy, když se to jeví potřebným 
v zájmu společnosti; b) když Zd to žádá písemným podáním 
s údajem účelu a důvodů člen resp. členstvo představující 
aspoň desátý díl základního kapitálu, s výhradou určení jiné
ho podílu ve společenské smlouvě (čl. 237; § 40 akc. reg.); 
c) usnese-li se o tom valná hromada (čl. 238, odst. 2.); d) 
vyplývá-li z poslední bilance zmenšení základního kapitálu 

o polovici (čl. 240, odst. 1.). 
Oprávněni resp. povinni svolati valnou hromadu jsou 

zpravidla představenstvo (čl. 236), dále, když jest to v zájmu 
společnosti žádoucím, dozorčí rada, je-li zřízena (čl. 225, 
odst. 3.), resp. i jiné orgány podle stanov k tomn povolané 

(čl. 236, § 40 reg.). 

4. Svolání valné hromady musí státi se způsobem ve sta· 
novách určeným (čl. 238); svolání v tomto smyslu řádné jest 
podstatnou podmínkou pro platné konání valné hromady; rov
něž jest podle povahy věci podstatným údaj jejího. místa a 
času; podle § 40, odst. 9. akc. reg. má vyhláška obsahovati 
též statutární předpisy o výkazu oprávnění k výkonu hlasova· 
cího práya; podle odst. 10. a ll. může býti v. hr. svolána jen 
v sídle společnosti (s výhradou jinakého výslovného ustano
vení stanov) a má vyhlášení státi se aspoĎ 14 dní přede dnem 
konání. 

Dále musí podle čl. 238, odst. 2. býti povždy při svolání 
oznámen účel valné hromady, pod sankcí, že o předmětech, 

jejichž projednávání nebylo takto ohlášeno, nelze činiti usne· 
sení (s výjimkou usnesení o návrhu na mimořádnou valnou 
hromadu). Ohlášky není třeba k učinění návrhů a k roko. 
vání bez usnášení se. »Účel valné hromady« jest zde totožný 
s t. zv. »denním pořádkem«, čili »jednacím pořadem«, jak to 
vyplývá z § 38, odst. 2. zák. č. 58/1906 o spol. s ruč. obme· 
zeným; v akciovém regulativu (§ 40, odst. 8.) se uvádí, že 
stanovy mají požadovati oznámení účelu valné hromady »co 
možno určitým označením jednotlivých předlnětůc, a zejména 

CI. 224. 239 

zamýšlené změny stanov mají se uvésti ve vyhlášce »podstat
ným obsahem«. Regulativ tu zachází ve příliš extensivní výklad 
zákonné normy, kteráž vyžad~je výkladu striktního. Již obecný 
pojem »denního resp. jednacího pořadu« svědčí tomu, ž~ tu 
jde o· údaj stručný, přehledný a při více předmětech článko· 
vaný; tento ráz oznámení dotvrzuje se i momentem účelnosti 
z hlediska zájmů akcionářů: obšírnost údaje vadí jeho pře· 

hlednosti a praegnanci, a oznámení takové může se minouti 
::l účelem upozorniti akcionáře na předměty jednání; tomuto 
účelu upozorňovacímu ustupuje účel informace obsahové; této 
mohou akcionáři denním pořadem· upozornění nabýti jinak 
(srv. § 41akc. reg.). K tomu přistupuje i zřetel z nebezpečí 
spojeného s podrobnějším údajem, t. j. nebezpečí prozrazení 
obchodních a závodních tajemství vůči konkurenci. I dlužno 
tudíž také »podstatný obsah« ve smyslu § 40, odst. 8. akc. reg. 
vykládati restriktivně. 

5. Akciový regulativ nutí vyhraditi ve stanovách okruh 
působnosti valné hromady předměty v § 39, čís. 1-7 vytče. 

nými; nutí dále pojmouti do stanov ustanovení zabezpečující 

akcionáři moznost informovati se blíže o návrzích pro valnou 
hromadu připravených, vydáním písemného jich sdělení nej. 
později tři dni před valnou hromadu na požádání akcionáře 

resp. poskytnutím mu nahlédnutí do veškcrých předloh a do
klauů (§ 41), dále též předpisy o průkazu hlasovacího práva 
(zápisem do akciové knihy, uložením akcií atd.; § 42), o hla
sovacím právu samém (s možností podmíniti hlasovací právo 
majetkem i více akcií, arci jen v určitých ciferní ch mezích 
a s event. výhradou jmenování společného hlasovacího zmoc
něnce pro akcionáře s menším počtem akcií sdruživší se za 
účelem výkonu hlasovacího práva, § 43), o výkonu hlasovacího 
práva zmocněnci (§ 44 nově textovaný vlád. nařízením č .. 2111 
1924), o usnášení způsobilosti valné hromady (minimum za
stoupeného akciového kapitálu 1/10; event. statutární předpisy 
o svolání druhé valné hromady při usnášecí nezpůsobilosti 

prvé, o blíže kvalifikovaném seznamu dostavivších se resp. za
,;toupených akcionářů: § 45), o usnasení se (nutnost· určitého 
statutárního označení předmětů vyžadujících silnější než pro· 
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sté majority hlasů nebo jiných náležitostí, ustanovení o vý
konu voleb a o předscdnictvu: § 46); zvláštní kvalifikovanou 

majoritu (% odevzdaných hlasů representují cích aspoň % ake. 

kapitálu) jest statutárně předepsati pro t. zv. dodatečná za· 

kládání (Nachgriindungen), spolu též zvláštní instruování ná· 
vrhů k nim se nesoucích a zabezpečení inCormace všech akció. 
nářů o předkládaných smlouvách (§ 47); rovnčž kvalifikovaná 

většina (% odevzdaných hlasů representujících aspoň % akc. 

kapitálu) budiž statutem požadována též pro usnesení o změně 

stanov (§ 48). 

6. Zvláštním rázem vyznačuje se valná hromada ustavu· 

jící, jejíž úkolem jest usnésti se o zřízení akciové společnosti 

a určiti s konečnou platností obsah stanov ve znění státní sprá· 

vou schváleném, jakož i zvoliti první orgány společnosti. 

Akciový regulativ má o jejím konání podrobné předpisy 

v § 13. - Viz též výše při čl. 208 pozn. I., 5, c; 6. 

7. Usnesení valné hromady, jež přišla k místu s opomi· 

nutím formálních podmínek jich platnosti nebo jejichž obsa· 

hem se pllrušují donucovací hmotněprávní normy resp. usta· 

novení stanov, anebo nabytá práva akcionářů, mohou býti brá· 

na v odpor žalobou o zmatečnost, na kterouž lze použíti ob· 

dobně hlavních zásad vyslovených pro společnost s ručením 

obmezeným v §§ 41 a 42 zák. Č. 58/1906. - Žaloba ta má po· 

vahu žaloby určovací (§ 228 civ. ř. s. - Srv. též § 83 b) jur. 

normy). Z literatury viz zejména výklad u Ran d y (H. R., 

2.. V., str. 171 násl.). 

Řiditel (správní rada) ak· 
ciové společnosti, . jenž měl 
smluvní nárok na tantiému z 
čh:tého zisku (na podíl z 
tantiémy) a zúčastnil se val· 
né hromady, na níž 8 jeho 
80ublai'em schválena rozvaha, 
dle jejíhož či~tého zisku mu 
pak hyla tantiéma vyplacena, 
new6že se dowáhati tantiémy 

na základě vyššího skutečně 
prý docíleného zisku. Mohl 
by po případě jen domáhati 
se toho, by zrušeno bylo u· 
snesení valné hromady, schvá· 
livší rozvahu, aby sdělána 
byla nová správná rozvaha. 
(N. S. 2672 : 29. květen 1923, 
Rv II 554/22.) 

Čl. 225, 226. 241 

čl. 225. Je-li ZrIzena dczorčí rada, dohlíží tato 
na vedení závodu společnosti ve všech od větvích 
správy; může se přesvědčovati o postupu záležitostí 
společenských, nahlédati každé doby do knih a spisů 
společenských a vyšetřovati stav společenské po
kladny. 

Náleží jí zkoumati roční účty, bilance a návrhy 
na rozdělení zisku a podávati o tom každého roku 
zprávu valné hromadě akcionářů. 

Má svolávati valnou hromadu, když jest to žá
doucím v zájmu společnosti. 

Čl. 226. J edná·li se o vedení rozepří proti čle
nům představenstva nebo dozorčí rady, platí také 
zde ustanovení o komanditních společnostech na 
akcie (čl. 194., 195.). . 

1. Dozorčí rada jest při akciové společnosti, s výjimkou 
akciových bank, jen fakultativní (jinak při akc. kománditě: 
čl. 177). Jest stálým orgánem, jehož hlavní funkcí .jest dozor na 
vedení závodu; nejdůležitější směry této dozorčí činÍlOsti na· 
značuje odst. 1. čl. 225. Vedle této činnosti jest však dozorčí 
radě přikázána již zákonem také funkce výkonná (čl. 226 ve 
spojení s čl. 194) a sprá,-::í (čl. 225, odst. 3.); zejména tato 
správní funkce bývá dozorčí radě ve stanovách nezřídka dosti 
rozsáhlou měrou přiznávána. 

Zmíněnou činnost dozorčí nemůže vykonávati podle liho· 
vůle, nýbrž jen v mezích dozorčího účelu; zejména též právo 
nahlédati »každé doby« do knih a spisů společenských bude 
dlužno vykládati z podobného hlediska jako obdobné právo 
kontroly společníka veřejného (srv. výše pozn. ke čl. 105). 

2. Již z názvu »rada dozorčí« lze souditi, že se předpo. 
kládá orgán vícečlenný (viz též čl. 227, odst. 2. a contrario); 
bližších předpisů obchodní zákon nemá, arci však akciový re· 
gulativ obsahuje v § 37 podrobnou úpravu této instituce a nuti 
pojmouti pří~lušné směrnice do stanov: Přes působnost ve čL 

225 stanovenou dopouští se přiznati dozorčí radě ve stano· 
vách ještě, bez újmy čl. 231, odst. 2. součinnost při jed. 
notlivých jednáních itanovami vyznačených, jakož i pověřiti 

Ob~ll. sák. 
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ji zřízením představenstva. Dozorčí rada má aspoň tři členy, 

jichž volba má býti vyhr.azena při zřízení společnosti ustavující 
valné hromadě, později pak valné hromadě. Ustanoveními, 
která mají stanovy obsahovati o volbě, jest zapezpečeno zvlášt
ní menšinové právo záÍežejíeí jednak v tom, že k žádosti tře
tiny zastoupených na valné hromadě hlasů konati jest volbu 
pro každé místo zvláště, jednak v tom, že - vyjde·li na jevo 
před poslední . volbou, že aspoň třetina hlasů byla při všech 
předcházejících volbách odevzdána pro tutéž osobu, ale bez 
výsledku - musí tato bez. dalšího hlasování prohlášena býti 
zvolenou na poslední místo (§ 37, odst. 6.). Po~ud jest v. do. 
zorčí radě člen tímto způsobem zvole.ný, předpis tento neplatí 
(odst. 7.). 

Na místo dozorčí rady dopouští se také volba přehlížitelů 
účtů ke zkoumání ročních účtů a rozvahy, a to aspoň dvou 
(§ 37, odst. 3.). - Funkční období jak dozorčí rady, tak i pře
hlížitelů jest určiti ve stanovácll po prvé až do skončení val· 
né hromady, která se usnáší o roční rozvaze za první obchodní 
rok, později ne déle než na pět let; opětná volba vystupují
cích se dopouští. Orgány zmíněné mL hou býti kdykoli odvo
lány valnou bromadou. 

Ve stanovách budiž vyslovena inkompatibilita · v ten 
smysl, že členové dozorčí rady a přehlížitelé účtů nesmějí býti 
zároveň členy představcnstva neb úředníky společnosti aneb 
účastniti se v bezprostředním vedení obchodů společnosti. 

3. Obchodní dohodci ' nesmějí býti členy dozorčí rady 
akciových společností (čl. 69, čís. 2 zák. č. 68/1875). 

Podle ds. rozhodnutí z 5. listopadu 1860 nemá býti ak
tivním stá t ním ú ř e dní k ů m nadále dovoleno, při správě 

akciových a jiných výdělkových společností přijímati místa, jež 
JSou spojena s požitkem p·o,dílŮ na .zisku, presenčních platů, 
remunerací anebo jinakých odměn (Mayerhofer: Handb. des 
pol. Verwaltungsdienstes, 5. vyd., sv. 1., str. 246, pozn. 1.). 
Nejv. rozhodnutím z 3. června 1860 bylo vysloveno, že zrní· 
něná zápověď neplatí povšechně pro členy učitelského stavu. 
Konkretní zákonné předpisy jsou nyní tyto: 

tl. 225, 226. 243 

Státním úředníkům ve smyslu čl. I. služební pragmatiky 
(zák. čís. 15/1914) jest v §33 zapověděno, účastniti se ve 
správě akciových nebo jinakých na zisk vypočtených společ· 

nostÍ v představenstvu, ve správní nebo dozorčí radě. Ústřední 
mís,to může výjimečně dovoliti bezplatné účastenství v řízení 

podniku takového druhu, je-li to v bezprostředním státním 
zájmu. Takového povolení není třeba~ jde-li o podnik, který 
má za účel výlučně podporovati lidumilné snahy nebo hospo· 
dářské poměry veřejných úředníků nebo jejich příslušníků. -
Poznamenati jest, že pod úředníky ve smyslu tuto použitém 
nespadají státní učitelé (čl. I.); arci platí tu pro učitelstvo 

státních středních .a nižších učilišť zákon č. 319/1917, jenž 
ustanovuje v § 37, že bez předchozího schválení služebního 
úřadu není učiteli dovoleno' účastniti se některé .akciové nebo 
jiné na zisk vypočítané společnosti jako člen zakládajícího ko
mitétu, představenstva, správní nebo dozorčí rady. 

4. Ke čl. 226 viz též pozn. při čl. 194 a 195. - K ved
lejšíintervenci podle čl. 194 srv. § 17, odst. 2. civ. ř. soud.; 
vzhledem k tomu, že zde zákon sám (čl. 194, odst. 2.) pro
půjčuje akcionáři právo vedlejší intervence, nebude musiti 
akcionář prokazovati právní zájem podle § 17, odst. 1. c. ř. s. 
- Zvláštní zmocněnci podle čl. 195, odst. 2. mají pro kon
kretní případ, v . němž jsou zastoupením pověřeni, právní po
stavení zástupců zákonných. 

5. Zvláštní, přísnější normy platí podle zákona č. 239/192·,1, 
o dozorčí radě při a k c i o v Ý c h han k ách. Tyto jsou po
vinny zříditi dozorčí radu ustanovením zákona toho vyhovující 
(§ 10). Tato musí čítati aspoň pět fysických svéprávných osob; 
volí se valnou hromadou; funkce ta jest inkompaktibilní 
s členstvím před~tavenstva nebo jiných správních orgánů spo
lečnosti; také jsou z ní vyloučeni vůbec zaměstnanci společ· 

nosti, dále pak vylučuje volitelnost do doz. rady manželství, 
příbuzenství a švakroystvÍ se členy představenstva nebo s ři· 

diteli společnosti, a to příbuzenství v pobočné linii a švak· 
rovství jen do druhého stupně. (§ ll, ' odst. 1.-3.) Ustanovení 
výše pod čís. 2 citovaného § 37, odst. 6 akc. reg. pojato pro 
akc. banky do zákona (§ ll, odst. 4.). Členství v doz. radě 

164 



244 Obch. zák. 

zaniká salllO sebou, nastala-li okolnost, jež vylučuje volitelnost. 
Úřad jest buď čestnj'm, anebo s odměnou ve stanovách urče

nou pevným ročním penízem (tedy ne tantiémou) (§ ll, odst. 
6. a 7.). 

V § 12 určen jest blíže obsah a rozsah ú1~lu dozorčí 

rady; zás'adním měřítkem jest tu péče řádného kupce, a to. ~ 
když členové jsou nekqpci. Doz. rada jest povinna vyznačItI 

v »dozorčím řádě« zpi'lsob výkonu svých, povinností. Zásqdy 
pro řád tento ustanovuje v mezích tohoto zákona ministerstvo 
financí; poru'šení dozorčího řádu jest zanedbáním péče dozorčí 
radě zákonem uložené. Členové musí povinnosti své vykoná
vati osobně a zachovávati mlčení o všech okolnostech, o nichž 
se při výkonu svého úřadu dovědí. 

Zařízení, které si akciové banky k doplnění vnitřní kon
troly zavedly, t. j. t. ~. kontrolní oddělení uloženo v § 13 
zák. za povinnost akciovým bankám zaměstnávajícím více než 
25 zaměstnanců; sestávati má z osob nezúčastněných na ob
chodním provozu. Provádění kontroly ostatních oddělení ústa
vu, ,přikázané v zákoně odděleiní k<ontrolnímu (§ 13 odst. 3.), 
upravuje 'podrobně jednací řád. 

V § 17 ukládá se členům dozorčí rady, jakož i vedoucím 
úředníkům (mezi kteréž náležejí také ti, kterým svěřeno jest 
vedení jednotlivých oddělení banky, tedy také oddělení kon
trolního), ručení za náhradu škody, jež vznikla společnosti 

z obchodu, při němž došlo k porušenípovinnoSlti osobám těm 
uložené zákony, jednacím nebo dozorčím řádem anebo smlou
vou' více osob dle předpisu toho ručících ručí solidárně, po· 
kud' se nedá určiti poměr jejich zavinění. Trestní sankci jakož
to přečin podléhá vědomé nesprávné uvedení nebo zamlčení 

okolností důležité pro seznání pravého ,stavu jmění společ

nosti ·čímž vzbuzuje se víra v lepší, než jest skutečný, stav jmění 
, I" h, společnosti, děje-li se uvedení nebo zam čem tO

d 
ve spIse~ 

výkazech, resp. upisovacích vyzváních v § 31, o st. 3. vytcc-

ných. . 
Poznamenati jest, že týž zákon č. 239/1624' upravuJe \ I 

své části III. (§ § 18 násl.) také zevnější revisi bankovních ústa
vů, oprávněných vydávati vkladní knížky (listy) podle § 'J 
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téhož zák., a to na podkladě autonomním. Ústavy ty jsou totiž 
povinny státi se členy revisního a duvěrnického společenstva 
s ruč. obmez. zřízeného podle zák. čís. 70/1873, kteréžto spo. 
lečenstvo samo nepodléhá revisi podle zák. č. 133/1903, nýbrž 
revisi ministerstva financí. Podrobné normy obsaženy tu v §§ 

18-29. - (Obecné ocenění jednotlivých těchto soustav a způ
sobu revise viz u K i z li n k a ve Věd, R.oč, 1927, str. 228 
násL, 245 násl.) 

Dozorčí rada akciové spo· 
lečnosti (čl. 194, 226, obch. 
zák.) není oprávněna podati 
žalobu proti vůli valné hro
mady v případě, kde tato 
jest ochotna sprostiti ji i 
správní radu zodpovědnosti 

udělením absolutoria pod vý
mínkou, již dazorčí rada po
dáním žaloby zmařila. Zmoc. 
nění valné hromady možno 
dáti po případě dodatně. (N. 
S. 5307 : 23, září 1925, Rv 
I 251/23.) 

Oddíi třetí. 

Práva a po.vinnosti představenstva. 

čl. 227. Každá spo.lečnost musí míti předsta
venstvo (čl. 209. čís. 7.). Toto ji zastupuje před 
soudem i mimo soud. 

Představenstvo muze sestávati z jednoho neh 
více členů; tito mohou býti placeni neh hez platu, 
akcionáři neb jiné osoby. 

Zřízení jejich 'jest každé doby odvolatelno bez 
újmy náhradních nároků ze jsoucích tu smluv. 

čl. 228. Členy představenstva té které doby je!"t 
jhned po jich zřízení přihlásiti k zápisu do obchod
ního. rejstříku. Ku přihlášce budiž připojena jejich 
Jegitimace. 

J sou povinni znamenati svůj podpis před sou
dem anebo. podati znamenání jeho v ovčřené formě. 

N a obchodním soudu jest, hy doháněl členy 
představenstva z po.vinnosti úřadu pořádkovými 
tresty k zachování těchto předpisů. 
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úl. 229. Představenstvo jest povinno činiti pro
jevy své vůle a znamenati za společnost ve formč 
ustanovené společenskou smlouvou. Není-li o tom 
ničeho ustanoveno, jest potřebí znamenání všech čle
nů představenstva. 

Znamenání děje se tak, že osoby znamenající 
připojí svůj podpis k firmě společnosti nebo k po
jmenování představenstva. 

čl. 230. Společnost nabývá práv i vchází v zá~ 
vazky právními jednáními uClnenymi od předsta
venstva, v jejím jménu; jest lhostejno, zda jednání 
bylo učiněno výslovně jménem společnosti, nebo zda 
vychází z okolností, že podle vůle kontrahentů m.ělo 
býti pro společnost učiněno. 

čl. 231.' Představenstvo jest vůči společnosti 
zavazano šetřiti obmezení, která ve společenské 
smlouvě neb usnesenÍnli valné hromady byla usta
novena stran rozsahu jeho oprávnění k zastupování 
společnosti. 

Proti třetím osohám nemá však obmezení před
stavenstva v jeho právu zastupovati společnost práv
ního účinku. To platí zvláště pro ten případ, že za
stupování se vztahovati má jen na určitá jednání 
nebo druhy jednání, nebo že niá se díti jen za ji
stých okolností nebo po určitý čas, aneb na jistých 
místech, aneb že vyžaduje se pro jednotlivá jednání 
80uhlasu valné hromady, správní rady, dozorčí rady 
neb jiného orgánu akcionářů. 

čl. 232. Přísahy jménem společnosti vykonává 
představenstvo. . 

čl. 233. Každá změna členů představenstva musí 
býti přihlášena k zápisu do obchodního rejstříku pod 
pořádkovým trestem. 
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Třetím osobám může namítána býti zrněna jen, 
pokud jsou zde stran této změny podmínky vytčené 
ve čl. 46. stran zániku prokury. 

1. Představenstvo jest orgánem společnosti výkonným, 
správním a zastupovacím; těžiskem jeho činnosti jest zastu
pování na venek (čl. 227, odst. 1.). Jest orgánem nutným. Na 
názvu o sobě nezáleží; podstatnou jest zastup ovací moc vůči 
třetím neobmezená a podle zákona též neobmezitelná (čl. 
231). V životě obchodním, zvláště také ve stanovách, užívá se 
zhusta i názvů odchylných, zejména na pře názvu »správní ra
da« (arci v jiném smyslu, než ho užito ve čl. 231 na konci). 
_ Viz též níže pozn. 7. 

2. Představenstvem může býti jednotlivec nebo kolIe
gium (čl. 227), v tomto případě jest potřebí, není-li o tom 
ničeho odchylného ustanoveno (ve stanovách, ve smlouvě o zří
zení představenstva nebo usnesením valné hromady), kolektiv
ního jednání všech. Arg. čl. 229, odst. 1., věta 2, kterouž 
dlužno vykládati extensivi1ě, přes meze pouhého podpisování; 
toto děje se způsobem ko~irasign~ce, t. j. pqdpisu připojeného 
k vyznačení firmy resp. představenstva. - Stran vyloučení oh· 
chodních dohodců a státních úředníků z členství představen
stva, platí, co řečeno výše v pozn. 3 při čl. 225 a 226. 

3. Cleny mohou býti .zřízeni i neakcionáři; zřízení děje 
se bezplatně nebo za plat. Zřízení může státi se na počátku 
již zakladately nebo volbou ustavující valné hromady; obno
vování může příslušeti podle statutu. valné hromadě nebo jiné
mu orgánu společnosti, zvláště na př.dozorčí radě. Vnitřní 
poměr může býti mandátem po případě smlouvou sui gene
ds; také smlouvou služební? Ustanovení čl. 227 odst. 3 o old· 
volatelnosti »zřízení« by svědčilo proti tomu, leč že by je 
bylo rozuměti pouze ve smyslu odvolatelnosti plné moci, jež 
byla členům při zřízení udělena; 'vyhrazeny zůstávají při tom 
nároky z kausalního, vnitřního podkladu,· na němž plná moc 
spočívá. (Viz výše Úvodní slovo k 5. titulu první knihy před 
čl. 41). - K tomu Randův výklad (HR II, str. 146) proti 
Staub-Piskovi § 8, u čl. 227, jenž arciť, ačkoli pojímá zři
zení představenstva jakožto smlouvu služební. nepřiznává mu 



248 Obch. zák. 

postavení obchodní1lO pomocníka. Tak i P i s k o (HR, str. 
399); opačně Mayer· G r li n her g v komentáři zák. o obeh. 
pom. str. 38. K i z I i nk (str. 96) popírá povahu poměru ja

kožto služehního aspoň ve smyslu § 25 konk. ř., takže správ. 
ce podstaty tu nemůže užíti práva výpovědi. 

Není závady, ahy veřejné korporaci v podniku zúčastněné 
bylo stanovami vyhrazeno zajistiti si vliv výhradou jmenování 
jistého počtu. členů představenstva (srv. § 73 zák. o Národní 
bance čsl.) Členy představenstva jsou tu však nikoli korporac,~, 
nýbrž zástupci. - Viz k té otázce: Vrb a v Právníku 1928, 
str. 61 násl. 

4. Jak původní zřízení představenstva, tak i obnovení jeho 
po uplynutí jeho funkčního oLdobí (čl. 228, odst. 1.), jakož 
i změny nastalé ve složení orgánu toho (na př. odvoláním, 
úmrtím) (čl. 233) kst přihlásiti k zápi:m do rejstříku. Soud 
doháněti bude ke přihlášce ty, kde jsou té doby členy před. 
stavenstva. Pokud tu nastane zájmová situace pro ochranu dů

věry osob třetích v zápis do rejstříku, použíti bude, a to za· 
jisté i pro okruh čl. 228, zásady publicity obeh. rejstříku (čJ. 

233). »Třetími« tu nejsou akcionáři jako takoví. 

5. V příčině m:tanoveníčl. 230 odkázati lze k poznámce 
při čl. 52 resp. též k pozn. 2 při čl. 114 násl. Věcně doplňuje 
se ustanovení to ještě předpisem čl. 241, odst. 1. - Také 
pro čl. 231, odst. 2. jcst poznamenati (podobně jako výše 
v pozn. 4 in Cine pro čl. 233, odst. 2.), že »třetími« tu nejsou 
akcionáři jako takoví, nýbrž míní se tím osoby, vůči kterým 
představenstvo vystupuje jakožto zástupce společnosti, nikoli 
však ve funkci jen výkonné nebo správní. - V odst. 2., čl. 

231 mluví se o eventualitě obmezení přcdstavenstva souhlasem 
»správní rady«, čímž se arci míni orgán jiné působnosti, než 
kterou bývá _zpravidla t. zv. »správní rada« pověřena; užíváť 

Be označení toho zpravidla právě pro »před~tavenstvo« v tech· 
nickém smyslu (srv. výše pozn. 1). 

6. Ke čl. 232 srv. v příčině důkazu výslechem stran § 373, 
odst. 3. a 4. civ. ř. s., jež mtanovují, že, když rozepře jest ve· 
dena od některé jiné společnosti než veřejná nebo komandit· 
ní, má býti naloženo s jejími zákonnými zástupci jak.o se 
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stranou, co se týče výslechu; může-li následkem toho býli vy. 
slechnuto osob několik, má soud ustanoviti, zda všechny nebo 

které z těchto osob mají býti vyslechnuty. - Pro vyjevovací 
přísahu ustanovuje se v § 100, odst. 6. konk. ř., že, je-li úpad
cem obchodní společnost, určí konkursní kouůsař, zda·1i mají 

vykonati přísahu všechny nebo které z osob oprávněných ji 
zastupovati. 

7. Podle § 34 akc. reg. má býti orgán určený ku převzetí 
funkcí představenstva ve smyslu čl. 227 a násl. označen vý. 
slovně jako takový (viz výše pozn. 1.); za členy jest zříditi 

osoby svéprávné -a eo možná takové, jež se z povolání zabývají 
bezpro:~ilředním řízením .g,polečenskéhozávodu. Stanovami jest 
zachovati představem~tvu také na vnitřní správu vliv odpovída
jící zastupovaci jeho moci. Statutární funkční období nemá 
zpravidla přesahovati dobu pěti let; opětnou volbu lze stanl)
v.ami připustiti. Ve stanovách budiž ustanoveno, že funkční ob
dobí představen8tva končí se valnou hromadou, v níž se činí 

usnesení o posle dni roční rozvaze, při jejímž sestavení členům 
představenstva bylo úřadovati. - V § 35 nutí akc. regulativ 
pojmouti do stanov zápověď konkurence pro členy předsta. 
venstva blíže precisovanou, při čemž má býti též ustanoven 
orgán povolaný uděliti souhlas s funkcí konkurenční. 

8. Zvláštní předpisy obsahuje zákon č. 239/1934 o akcio
vých bankách v § 9 o povinnostech členů představenstva, ze
jména též o zvláštním jednacím řádu, který má představen· 

8tvo vypracovati a předložiti ministerstvu financí k event. 
změnám resp. doplňkům, jakož i o periodickém předkládání vý. 
kazů stavu, pro které vydány bližší předpisy ve vyhlášce mi· 
nisterstva financí čís. 147/1926, spolu se vzorci výkazů, výroční 
zprávy a čtvrtletních zpráv akciových bank. - Viz též níže 
Oddíl IV. 

a) Řiditel akciové společno. 
sti není v jejím !ilporu stranou 
rozepře (§ 373 č. ř. s.). (N. 
S. 2iH2 : 27. červen ' 1923, Rv 
I 251 ?23.) 

L) Změnu v členství správ-

ní rady akciové společnosti 
jest ihned opověděti též kn 
zápisu do rejstříku poboční. 
110 závodu. (N. S. 45i6 : 2L 
leden 1925, R I 4/25.) 
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, c) Nejde o obmezenízastupi
telského práva představenstva 
ve smyslu čl. 231, druhý od
stavec, oLch. zák., podepisuje-

li dle stanov prokurista ko
lektivně se členem přťidsta
venstva. (N_ S. 5919 : 7. du
ben- 1926, R I 213/26.) 

Cl. ·234. Provozování obchodů společenských, ja
kož i zastupování, společnosti při vedení těchto ob
chodů, může býti přikázáno také jiným plnomocní
kům neb úředníkům společnosti. V tomto případě 
řídí se jejich oprávnění udělenou jim plnou mocí; 
tato vztahuje se v pochybnosti na všechny právní 
úkony, jež obyčejně přináší sebou provádění jedná. 
ní toho drohu. . 

1. Zákon mluví tu výslovně o plné moci; i jde tu tedy 
o zastouprmí společnosti vůči třetím; na interní styk s akcio
náři jako takovými se čl. 234 nevztahuje. I nelze tudíž ani 
funkcionářům podle čl. 234, ba ani prokuristovi společnosti 

jako takovým přiznati oprávnění nastupovati na akcionáře 

o splnění povinností členských (jinak soudí Stauh-Pisko v § 13 
ke čl. 234); ovšem není vyloučeno, že plnomocníci tito mohou 
býti - a zhusta budou (event. i konkludentně) - pověřeni 

také funkcemi v poměru vnitřním. 

2. Podle § 34, odst.· 9. akc. Tegul. mohou stanovy obsaho
vati. opatření, .aby představen~'tvo sklád'Uljící se z většího počtu 
osob zřídilo ze svých členů výkonný výhor (exekutivní ko
mitét) k bezprostřednímu řízení obchodů, s působností podle 
plné moci představenstvem udělené. Statutární takováto usta
novení o okruhu působnosti výkonného výboru jakož i jiných 
zmocněnců jsou, jak se výslovně dodává v odst. 10~ přípustna 
jen bez újmy předpisů čl. 231; odst. 2., resp. 234 ohch. zák. 

Cl. 235. K doručení obsílek a jiných dodání pro 
společnost stačÍ, stane·li se členu představenstva, kte
rý jest oprávněn podpisovati nebo 8polupodepisovati~ 
aneb úředníku spole,ěnosti, jenž jC8t oprávněn zastu· 
povati společnost před souderp.. 

Srv. čl. IV, č. 2. uvád. zák. k civ. řádu soud., jakož i § 90, 
odst. L, větu 2 ... civ. ř.8oud. citované výše v pozn. 4 při čl. 
114 násL 

Cl. 236-239. 251 

Cl. 236. Valnou hromadu akcionářů svolává 
představenstvo, pokud podle společenské smlouvy 
nejsou také jiné osoby k tomu oprávněny. 

Čl. 237. Valná hromada akcionářů hudiž kromě 
případů výslovně ustanovených ve společenské smlou
vě svolána vždy, když ée to jeví v zájmu společnosti 
potřebným. 

Valná hromada musí také tenkráte býti svolána", 
když za to žádají akcionář nebo takový počet akcio
nářů, jejichž akcie dohromady představují desátý díl 
základního kapitálu, v podání jimi podepsaném, udá. 
vajíce účel a důvody. Je·li ve společenské smlouvě 
právo žádati za svolání valné hromady váz'áno držbou 
většího neh menšího podílu v základním kapitálu, 
zůstává při ustanovení smlouvy. 

čl. 238. Svolání v.alné hromady staniž se způso
hem ustanoveným ve společenské smlouvě. 

Účel valné hromady musí povždy hýti oznámen 
při jejím svolání. O předmětech, jejichž projednává
ní nehy 10 takto ohlášeno, nelze činiti usnesení; z toho 
však jest vyúato usnesení o návrhu učiněnénl ve val
né hromadó, aby svolána byla valná hromada mimo
řádná. 

OhlášenÍ. není třeha k učinění návrhů a rokování 
bez usnášení se. 

K ustanovením čl. ~36-238 vzat zřetel již v poznámkách 
přičině.ných výše ke čl. 224; zvlliště pro čl. 236 a 237 jest od· 
kázati k pozn. 3., pro čl. 238 k po zn. 5_ 

. čl. 239. Představenstvo jest povinno pečovati o 
to, aby byly vedeny potřebné knihy společnosti. Před
~tavenstvo musí nejdéle v prvních šesti měsících ka:l
dého závodního roku pí'edložiti akcionáiům bilanci 
za uplynulý rok závoUní. 
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Ke sproštění představenstva při kladení účtů ne. 
mohou býti zřízeny osoby, které jakýmkoli způsobem 
jsou účastny správy závodu. 

Tato zápověď se nevztahuje na osoby, jimž pří. 
s]uší dohled nad správou závodu. 

1. K odst. 1. jest odkázati k poznámkám při čl. 216, 217, 
dále k pozn. 3 při čl. 224. Podle § 35 uvád. zák. jest rozhod. 
nutí o tom, zda-Ji lze ustanoviti ve stanovách prodloužení 
lhůty ke předložení bilance ve čl. 239 vytčené až na 12 ~lěsÍCi'1 
od uplynutí obchodního roku, zůstaveno jest od případu ku 
případu posouzení úřadu, p-ovolaného udělovati koncesi, za 
zřetele ke zvláštnÍ povaze provozovaného závodu. 

2. Podrobné, v některých směrech,předp~sy obsahují pro 
účetní uzávěrku a zřízení bilance akciový regulativ v §§ 49 
až 53. Vyhláškou ministerstva financí ze dne 7. července 1926 
Č. 147 Sb. vydány vzorce výkazu stavu podle zák. č. 239/192.'1" 
dále vzorce výroční zprávy a vzorce čtvrtletních zpráv akcio. 
vých bank. Vyhláškou tou nahrazena vyhláška starší čís. 
11/1921. 

Z literatury jest odkázati na výklady Ra n d o v y (H. R. 
str. 302 násl.), We n i g o v y (str. 121-127) a K i z 1 i n k o vy 
(Akc. sp. str. 12, 84 násl.), též na spis P a z o u rků v Bilance 
akciových společností (1906). 

3. Jak usnesení se o schválení bilance, tak i o spro
štěníp,ředstavenstva (udělení ahsolutoria) musí se státi val
nou hromadou a nemůže hýti k tomu cíli nějaký jiný orgán 
delegován. (Již z povahy věci tak usuzuje v souhlasu s Leh
mannem fR. der Akt.·Ges., II. 312] S t a u h - P i s k o § 27, ke 
čl. 239). Os,tatně akciový regulativ má v tom směru v)'slovné 
ustanovení v § 39 č. 2. Z odst. 2. čl. 239 nelze usuzov,ati op'ak; 
»zřízením ke sproštění« (Bestellung ZUl' Entlastung) jest tu 
rozumě,ti jen pověření zkouškou kladených účtů neho účastí 

při ní (arg. slova »při kladení účtů«); samo udělení absolu
toria jest úkolem širším, a to náleží výhradně valné hromadě. 

čl. 240. Vyplývá-li z poslední bilance, že zmen
šil se základní kapitál o polovici, musí představen-

CI. 240, 241. 258 

stvo bez odkladu svolati valnou' hromadu a učiniti 
o tom oznámení této jakož i příslušnému úřadu 
správnímu. 

Správní úřad může v tomto případě nahlédnouti 
do knih společnosti a vysloviti podle nalezených okol
ností zrušení společnosti. 

Ukáže-li se, že společenské jmění nekryje již dlu
hy, Illusí představenstvo o tom učiniti oznámení soudu 
za účelenl prohlášení konkursu. 

Cl. 240 jedná o dvou případech: a) z bilance, ať roční 
ať ad hoc učiněné (zákon nerozeznává), vyplývá VÝl8ledek 
pasivní ve výši aspoň polovice ,akciového kapitálu; h) aktivy 
společnosti nejsou kryty dluhy, t. j. pasiva ve vlastním smyslu, 
tedy vylučujíc akciový kapitál a reservní fondy. (K tomu 
K i z I i n k str. 9 a násl) Ve případě a) svolati jest valnou 
hromadu k ,o'známení této ,situace a spolu ji o'známiti správ· 
nímu dohlédacímu úřadu, který popříp'adě vysloví zrušení 
8ipolečnosti podle čl. 242, čís. '2. Úřadem tímto jest zemská 
správa politická (§ 25 star. spolk. zák., pat. z r. 1952). Ve 

případě h) jest, představenstvo pO\TÍnno oznámiti fakt pře

dlužení soudu »za účelem prohlášení konkursu«. K tomuto 
dojde podle § 69, odst. 1. konk. ř., podle něhož při osohách 
právnických staČÍ ku prohlášení konkursu již situace předlu

žení, třebaJS neschopnostplatehní ještě nenastala. Oznámení 
podle čI. 240 odst. 3. jest tu návrhem ve smyslu § 70 konk. ř. 

čl. 241. členové představenstva nejsou z práv
ních jednání, jež podnikli jménem, společnosti, osob· 
ně zavázáni vůči třetím olOohám za závazky společ
nosti. 

Členové představenstva, ktetí jednají mimo meze 
svého příkazu anebo proti předpisům tohoto titulu 
nebo společenské smlouvy, ručí osobně a' solidárně za 
škodu tím vzešlou. To platí zvláště tenkráte, když se 
proti předpisům článku 217. vyplácejí akcionářům 
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dividendy neh úroký neho když se platy ještě konají 
v d.obě, ve které hy jim bylo musilo hýti známo, ~e 
společnost není způsobilou k placení. 

Ke čl. 241, odst. 1. viz výše pozn. 5. při čl. 227-233. 
Pro odst. 2. jest předpokládati jednání zavinilé; zachování 
péče řádného kupce výslovně požaduje se pro akciové banky 
v § 9, odst. 1. zák. č. 239/1924. Solidárnost ručení platí podle 
čl. 241, odst. 2. odchylkou od práva občanského (§ 1302) i při 
culpa levis; při usnesení majoritním ručí ti, kdo je z~)ů:sobili, 

ať hlasováním, al' třebas' návrhem, ačkoli při hlasování již 
nebyli. Zvláště jest ještě táž odpovědnost členů představen

stva vyslovena ve čL 245, odst. 4 a čl. 247, odst. 2., Č. 3., 
jakož i ve čl. 248, odst. 3. 

Oddíl čtvrtý. 

Zrušení společnosti. 

čl. 242. Akciová společnost se zrušuje: 
1. uplynutím dohy ustanovené ve společenské 

smlouvě; 
2. usnesením akcionářů, o němž zřízena soudní 

neh notářská listina; 
3. opatřením úřadu správního, když se základní 

kapitál zmenšil o polovici (čl. 240.); 
4. prohlášením konkursu. 
Když se zruší akciová společnost z jiných důvodů 

neb odejme-li se jí státní schválení podle práva v jed
notlivých státech platného, použiti jest taktéž ustano
vení v tomto oddílu ohsažených .. 

1. O pojmu »zrušení« společnosti viz výše ipozn. 2. při 

čl. 133 a násl. »Likvidační společnost akciová« trvá až do 
skoncování společenských poměrů. (Viz níže pozn. 4 při čl. 

244 násl.) Případy zrušení nejsou tu uvedeny taxativně (arg. 
ods,l. 2.). 

II. K jednotlivým případům jest uvésti: 
K čís. 1.: Usnesení o tom, že má býti přes dobu sta-
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tutární ve společnosti pokračováno, jest změnou stanov (čl. 

214). Srv. též poznámku 1. výše při čl. 214. 
K čís. 2 •.. Usnesení to vyžaduje také ještě státního schvá

lení, obsahuje-li v sobě změnu stanov (R a n d a, str. 245). 
Podle akciového regulativu § 55, resp. § 48, odst. 1. mají tu 
stanovy klásti k platnosti usnesení požadavek většiny % hlasů 
valné hromady, na níž' jest zastoupena aspoň Vs akc. kapitálu. 

K čís. 4. viz §§ 68-71 konk. ř. 

III. Stran jiných zrušovacích důvodů viz výklady R a n
d y .(str. 345 násl.), W e n i g a, str. 138 násl. - Specielné o fusi 
viz níže čl. 347, o přeměně akciové' společnosti ve společnost 
s ruč. obmezeným §§ 97-100 zák. č. 58/1906. 

O tom, že akciová. společnost nezaniká ani přeložením 
sídla do ciziny, ani soustředěním se všech akcií v jediných 
rukou, viz Ran d a, str. 250 a násl., o druhém případě též 
We n i g, str. 138 li k tomu též § 95 zák. o spol. s ruč. obm. 
č. 58/1906. 

čl. 243. Zrušení společnosti musí hýti, jestliže 
nenastalo jako následek prohlášení konkursu, přihláa 

šeno představenstvem k zápisu do ohchouního rej
stříku pod pořádkovým trestem; musí hýti třikráte 
vyhlášeno veřejnými listy k tomu určenými (čl. 209. 
čís. 11.). 

Touto vyhláškou musí hýti zároveň vyzváni věři
telé, aby se u společnosti přihlásili. 

čl. 244. Likvidace se děje představenstvem, nema 

li svěřena spo]ečenskou smlouvou neh usnesením ák
cionářů jiným osohám. 

Ustanovení daných při veřejné společnosti oh
chodní o přihlášce a právním poměru likvidátorů po
užiti jest i tuto, s tím, že přihlášky k zápisu do oh
chodního rejstříku jest povinno učiniti představenstvo. 

Zřízení likvidátorů jest každé dohy odvolatelno. 
čl. 24,5. J mění zrušené akciové společnosti. se 

rozdělí po zapravení společenských dluhů mezi akcio~ 
uáře podle poměru jejich akcií. 
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Rozdělení nemůže býti provedeno dříve než po 
uplynutí jednoho' roku, počítajíc ode dne, kterého se 
vyhláška ve veřejných listech k tomu určených po 
třetí stala. 

Stran věřitelů patrných z obchodních knih neb 
jinak známých a stran závazků nevyřízených a pohle
dávek sporných platí ustanovení, která jsou dána pro 
komanditní společnosti na akcie (čl. 202, odst. 2. a 3.). 

členové představenstva a likvidátoři, kteří jedna
jí proti těmto předpisům, ručí osobně a solidárně za 
náhradu vykonaných platů. 

čl. 246. Obchodní knihy zrušené spol~čno~ti 
buďtež uloženy na bezpečném místě, jež urČl obchod
ní soud, k uschov&ni po dohu desíti l~t. 

. 1. Ke čI. 243: Uvalení konkursu na jmění společnosti 

akciové poznamenává se v obchodním rejstříku. § 76 konk. ř. 

(viz též pozn. při § 14 uvád. zák.). - Také předpis o trojí 
vyhlášce ve veřejných listech a výzvě věřitelů ke iPřihlášce 
vztahuje se na případy zrušení společnosti mim o případ 

konkursu. Vyhláška zápisu podle § 13 uvád. zák. má při tom 
rovněž místo. Přes to, že není se tu dovoláno čl. 25 resp. 46, 
dlužno zajisté použíti také tuto zásady publidty obchodníbo 
rejtStříku ve smyslu obdobném, jak tomu jest při mušení SPOl 
lečnosti veřejné (viz čl. 129). 

2. Zastup ovací funkci, dále i výkonnou a správní preJl· 
mají likvidátoři: po zákonu jest jimi (neustanoví·li se jinak 
stanovami nebo usnesením valné hromady) představenstvo (čl. 
244). Podle § 55 akc. reg. má býti ve stanovách vysloveno, že 
práva valné hromady a dozorčí rady, resp. i přehlížitelů účtů 

zůstávají i za likvidace v platnosti. O rozsahu zastupovací 
i správní moci likvidatorů platí normy dané při společnosti 

veřejné; přihlášky k zápisu učiniž představenstvo (čl. 244). 
3. Po skoncování společenských poměrů rozdělí se jmění 

po zapravení dluhů zbývající mezi akcionáře (»likvidační po
díly«). Kautelární norma čl. 245, odst. 2. byla zmlrněna cis. 
nařízením z 21. června 1873, Č. 114 ustanovujícím, že, zruší·li 
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se akciová společnost mimo případ konkursu, muze. po zaplal 
cení nebo zajištění společenských věřitelů býti vykonáno roz· 
dělení zbytku (aneho sloučení se jměním jiné společnosti) 

již p o u pl y n u tít ř í m e SIC ů ode dne třetí vyhlášky 
v listech k tomu určených s údajem této zkrácené lhůty. 

Věřitelé známí (zejména z obchodních knih se znatelní) 
vyzývají se ku přihlášce zvláštními vybídkami; nepřihlásí·Ii se, 
složí se peníz jejich pohledávek k soudu (čl. 202, o~s,t. 2.); 
totéž staniž se i v příčině zá,vazků ještě pendentních a pohle
dávek sporných, pokud nezůstává rozdělení jmění společen. 

ského až do jejich vyřízení odsunuto anebo pokud se věřitel 

lům poskytne přiměřená jistota (čl. 202, ods,t. 3.). 

4. Stanovy mohly by, ježto odst.!., čl. 245 není rázu 
koge.ntního, obsahovati také jinou disposici se zbytkem likvi· 
dačním; ovšem, není·li úprava táková ve stanovách již od PŮ" 
vodu, má akcionář podle zákona právo na likvidační podíl' a 
nemůže ho býti usnesením ostatních zbaven; i vyž.adovala by 
taková změna stanov jednohlasnosti všech akcionářů (»právo 
zvláštní«, »individuální«). -- Vyjde-li dodatečně, již po skon· 
čené likvidaci, nějaké jmění »zrušené« akciové společnosti na 
jevo, jest ,patrno, že likvidD.ceneměla býti zakončena, a řízení 
se obnovuje. 

5. Obdržel·li akcionář jako likvidační podíl více, než mu 
náleželo, na pře před uspokojením nebo zajišiěním všech věl 

řitelů, bude povinen k restituci, a to i tehdá, když to přijal 

bona fide. čl. 218 jest rázu' singularního a nedopouští analogie. 

6. Ke čl. 246: Lhůta 10 le,t .poČítá se od uložení obchod· 
ních knih; tyto jest tu pojímati v nejširším smyslu (i spisy 
a korespondenci). Sporno jest, má·li každý bývalý akcionář 

právo volného nahlédnutí do knih. Důvody přiměřenosti (zře. 

tel k obchodní důvěrnostnÍ sféře třetích osob) svědčí proti 
analogickému p'ouŽi.tí čl. 145, odst. 2. a § 93, odst. 4. zák. č. 

58/1906. Rozhodnutí tu bude při soudě v řízení nesporném. 
Uschování děje se na útraty společnosti; příslušný náklad 
dlužno reservOovati. (Stauh-Pisko). 

Obch. zák. 17 
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1. Právo věřitelovo, ply
noucí ze čl. 245 ve spojení 
s čl. 202, odst. 2. a 3. ob ch. 
zák., žádati od rozpuštěné 
společnosti akciové, aby po
přená pohledávka byla k sou· 
du složena, ač·li se nesečká 
s rozdělením jmění spole
čenského až do vyřízení spo
ru nebo nedá.li se věřiteli 
přiměřená jistota, nemusí bý
ti uplatňováno žalobou. Žá
dost v tom směru podaná 
budiž po výslechu obou 
stran konečně vyřízena. (6. 
sT'pen 1872, Č. 8271. R e p. 

Práv. XII, nál. ě. 14. 
500.) 

2. Nároku ve smyslu čL 
245 (202, odst. 2. a 3.) obch. 
z. netřeba domáhati se ža
lobou, nýbrž stačí žádost v 
řízení nesporném. Akciová 
společnost (komanditní spo
lečnost na akcie), chce.li po. 
sečkati 's rozdělením spole
čenského jmění, nepotřebuje 
ani skládati hodnotu pohle. 
dávky na soudě ani zříditi 
jistotu. (N. S. 3439: 29. leden 
1924, R I 41/24.) 

čl. 247. Zrušení akciové společnosti, sloučením 
s jinou společností akciovou (čl. 215.), může státi se 
jen se státním schválením. 

Při takovémto zrušení platí tato ustanovení: 
1. Jmění společnosti, o jejíž zrušení jde, budiž 

tak dlouho odděleně spravováno, až dojdou její věři
telé uspokojení nebo zajištění. 

2. Posavadní sudiště společnosti zůstává v platno
sti, pokud trvá oddělená správa jmění; avšak správu 
vede společnost druhá. 

3. Představenstvo této společnosti jest odpovědno 
věřitelům osobně a solidárně za provedení oddělené 
správy. 

4. Zrušení společnosti budiž přihlášeno k zápisu 
do obchodního rejstříku pod pořádkovým trestem. 

5. Veřejná výzva věřitelů zrušené společnosti (čl. 
243.) může býti opominuta neb odložena na pozdější 
dobu. Avšak sloučení jmění obou společností připouští 
se teprve v době, kdy smí býti rozděleno jmění zni
šené společnosti akciové mezi akcionáře (čl. 245.). 

1. Jde o t. zv. fusi; zákon zabývá se pouze případem 
fuse dvou akciových společností toho způsobu, že jedna spo· 
lečnost vplývá v jinou, čímž de jure zaniká, kdežto druhá 
společnost, v níž se osvědčuje fuse zvýšením akciového kapie 
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tálu, trvá dále (viz čl. 215: »za souč'asného poskytnutí akcií«)' 
obecně však se pod pojem »fuse« řadí také případ, kde dv~ 
společnosti se slučují v novou spolecnolSt akciovou.' takže obě 
zanikají. Fusí způsobuje se sukcesse universální: ve příp'adě 
prvém jelSt společnost přejímající universálním, nástupcem spo. 
lečnosti převzaté; ve příp'adě druhém jest jím společnost nově 
vzniklá' vzhledem k oběma společnostem fusí zaniklým. 

Perfektní jest fuse zápisem zvýšení akciového kapitálu 
společnosti přejímající do obchodního rejs,tříku. To jest také 
moment »zániku« společnosti p,řevzaté, »zrušené« ve smyslu 
čl. 242 usnesením společníků (viz výše pozn. I při čl. 242). 
Arci jest také zrušení společnosti přejímané přihlásiti k zá. 
pisu ,do rejstříku (čl. 247, odst. 2., č. 4). Likvidace společno. 
sti té arei nemá místa (srv. výše pozn. 5 při čl. 133 násl.). 

Usnesení obou společností vyžadují státního schválení: 
přejímané podle čl. 247, odst. 1., přejímající pro změnu sta. 
nov (čl. 214). 

2. Blíže jest uvésti k odst. 2.: 
a) jmění společnosti převzaté, Jez se spravuje podle čl. 

247, čís. 1 odděleně, jest již jměním společnosti přejímající; 

oddělená správa děje se jen k zabezpečení zájmu věřitelů. 

Zákon se vyj'adřuje nepřesně (»jmění společnosti, o jejíž zru. 
šení jde«, »der aufzulosenden Gesellsehaft«). Oddělení toto 
arci neposkytuje věřitelům zrušené společnosti přednostního 

práva; nejde tu o »benefieium separationis« s účink~m před. 
nosti před věřitely společnosti přejí~ající. (Tak mínění panu. 
JICl: Randa, str. 254, Wenig 146, Staub-Pisko § 9 ke čl. 247, 
KizHnk, str. 104.), Sloučení obou mass dopouští se podle čl. 
247, čís. 5 teprve v době, kdy dopouští 15e rozdělení jmění 
zrušené společnosti mezi akcionáře (čl. 245); také sem se 
výslovně vztahuje cís. nařízení čís. 114,1873 zkracujícÍ na tři 
měsíce roční lhůtu čl. 245. 

b ) Vzhledem ke stanovisku v pozn. 1 zaujatému dlužno 
ustanovení čl. 247, odst. 2., čís. 2 vykládati v ten smysl, že 
žalovanou jest zde sice společnost přeJímající, jako universální 
sukcessor, že však bude moci býti' žalována u for a, jež bylo 
pro zrušenou společnost příslušným. 
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c) Pod čís. 3 vyslovuje se odpovědnost představenstva 

společnosti přejímající ve smyslu zásady výše v pozn. při čl. 

241 vytčené. 

d) Z toho, že může bYti, jak čl. 247, č. 4 ustanovuje, 
veřejná výzva věřitelů zrušené společnosti (čl. 243) opominuta 
neb odložena, vyplývá ve spojení s poslední větou čl. 247, že 
může oddělená správa obou mass zůstati zařízením trvalým. 

(Staub·Pisko, § 13.)' 
3. O specialním případu fuse společnosti s ručením ob. 

mezenj"m se společností akciovou jedná § 96 zák. č.' 58/1906. 

Viz o tom níže při cit. právě UJstanovení. 
a) Výmaz (firmy) akciové ně výslovně uvedené nelze 

společnosti, jež splynula s ji-o při obchodech považovati 
nou akciovou společností, lze mlčení za souhlas. (N~ S. 4] 16 
povoliti teprve tehdy, když : 3. 3. září 1924, R I 656/24.) 
hylo vyhověno všem náleži. c) Dokud nebyla provede-
tostem čl. 247 obch. zák. (N. na fuse a vymazána firma 
,S. 3400 : 16. leden 1924, Rv ·akciové společnosti z .rejstří. 
I 843/23.) ku, nepozbývá akciová spo-

b) Řádně provedené fusi lečnost procesní způsobilosti, 
ve smyslu čl. 247 obch. zá~. třebas již byla zrušena a 
věřitelé akciové společnosti zrušení do rejctříku zapsáno. 
zabrániti nemohou. Mimo (N. S. 5014 : a. květen 1925, 
případy v obchodním záko· Rv I 446/25.) 

čl. 248. Částečné zpětné splacení základního ka
pitálu akcionářům se může státi jen z usnesení valll~ 
hromady; toto usnesení potřebuje ku své platnostI 
státního schválení. 

Zpětné splacení může státi se jen za šetření před-
pisů platných pro rozdělení společenského jmění ve 
pří padě zrušení (čl. 243., 245.). v, • ., • 

členové předsta,venstva, kten JednaJl protI tomu
to předpisu, ručí věřitelům společnosti osobně a soli
dárně. 

1. Nepřesný obrat v odst. 1., čl. 248 »částečné zpětné 

splacení základního KUlpitálu«. jest rozuměti jakož.to zmenšení 
statutární výše akciového kapitálu a v důsledku toho nastáva
jící uvolnění vázanosti. společenského jmění, vázanosti to proti 
rozdělení mezi akcionáře (viz výše pozn. 2. při čl. 217 a 239. 

Srv. též K i z I i n k, str. 46 pozn. 18). 
Různé způsoby zmíněné redukce kapitálu akciového viz 
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ve výkladech Randových (str. 209 násl.) a Wenigo. 

vých (~tr/ 133 nás!.). 
Kautely ustanovené ve čl. 248 k ochraně věřitelů spole

čenských vyplývají z části (usnesení valné hromady, jehož 
platnost jest podmíněna státním schválením) již ze čl. 214, 
ježto snížení výše akciového kapitálu jest povždy změnou sta
nov (čl. 209, čís. 4), kteréž musí býti také zapsáno do obchod· 
ního rejstříku (čl. 214); další pak kautelou jest, že státi se 
má vyhláška s výzvou věřitelů podle čl. 243 a že je,st sečkati 

s výplatou do uplynutí lhůty ve čL 245 resp. cís. nařízení Č. 

114/1873 vytčené. 

2. Podrobné předpisy obsahuje o snížení akciového kapi. 
tálu § 18 akc. reg., v němž žádá se ku »zrpětnému splacení« 
akc. kapitálu povždy usnesení valné hromady státně schvále· 
ného. K žádosti o schválení .požaduje se tu průkaz řádného 
o tom usnesení a objasnění okolností ke snížení kapitálu nu· 
tících a finančních poměrů společnoI8,ti, předložení poslední 
společenské rozvahy a výklad zamýšlených modalit sníženÍ. 
Po provedení. schváleného snížení jest provésti změnu stanov; 
žádost o schválení změny této jest instruovati doklady v regu
lativu Vytčenými o 2lachování kautel čl. 243 a 245 obch. z. 

V odst. 5. dodává § 18 akc. reg., že předpisů těchto po· 
užíti jest přiměřeně na každou redukci statutární výše akciové· 
ho kapitálu, ať se provede nevydáním všech akcií, jež podle 
stanov mají býti vydány, ať nabytím vlastních akcií - s vý. 
hradou pHpa,du statutární 'Postupné jejich výplaty podle § 33, 
ať odkolkováním ztrát z nominale akcií; ať posléze sproštěním 
akcií plně nesplacených od zbývajících statutárních splátek. 

Sta.tutární postupná výplata akcií v § 18 zmíně.ná připouští 
se výjimečně podle § 32 při podnicích, kde majetková pod
stata Erpolečnosti se podle povahy věci provozováním podniku 
stravuje anebo kde jmění společnosti se skládá z práv ča

~ově obmezených. Podmínky této t. zv. amortisace akcií resp. 
amortisace akciového kapitálu musí býti ve 8,tanovách přesně 

určeny se zachováním směrnic v § 33 vytčených. Za akcie slo. 
sováním vyplacené mohou b)"ti vydány jejich držitelům t. zv. 
požitkové listy, kterýmž, jak regulativ nařizuje, mají býti ve 
stanovách výslovně propůjčena p~á,,"a akcií, se zachováním 
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určitých praeroga,tiv pro majitele akcií ještě nevyplacených; 
tyto nabývají tím tudíž povahy akcií prioritních. 

3. Odchylky Jlěkteré platí podJ.e zák. č. 78/1927 o stahili· 
sa.čních bHancÍch. Viz níže Oddíl IV. 

Oddíl pátý. 
Zivěr~čni ustanoveni 

čl. 249. Zemským zikonům zůstivá vyhrazeno 
ustanoviti, že není vůbec třeba stitního schvilení ku 
zřízení akciových společností vůbec neb jednotlivých 
jejich druhů. I v tomto případě však platí ustanovení 
v tomto titulu obsaženi, s výjimkou však, pokud: 

1. ke zřízení společnosti akciové (čl. ~08,210,211), 
2. k usnesením valné hromady (čl. 214.), 
3. ke zrušení akciové společnosti sloučením s ji

nou společností akciovou (čl. 247.), 
4. k čistečnému zpětnému splacení zikladního 

kapitilu akcioniřům (čl. 248.) 
vyžadují stitního schvilení a jeho zipisu do rej

stříku obchodního, a pokud: 
5. jednají o oznimení, že se zikladní kapitil 

zmenšil o polovici, jakož i o opatření sprivního úřadu, 
jež pak mi býti vydino (čl. 240., 242. čís. 3.); spo
lečenski smlouva musí však obsahovati ustanovení ve 
článku 209. vytčeni, dříve než se může vykonati zipis 
do obchodního rejstříku předepsaný ve člinku 210. 

Mimo to zůstávi zemským zikonům vůbec vyhra
zeno ustanovení, že při zvláštních druzích akciových 
společností nebo ve zvlištních případech může býti 
společenskou smlouyou se stitním schválením 

1. snížena čtyřicetiprocentní splitka nominilního 
obnosu akcií stanovená ve člinku 222. až. na dvacet 
pět procent obnosu tohoto, a 

2. prodloužena lhůta ku předložení bilance stano
vená ve článku 239. až na dvanict měsíců od uplynutí 
závodního roku. 

Výhrady odstavce 1. nebylo v našem zákonodárství použi· 
t-o, ard VJšak výhra,dy odstavce 2., a tG v § 35 uvád. zák. 
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Kniha třetí. 

o SPOLEčNOSTI TICHÉ A O SPOLčENí SE 
K JEDNOTLIVÝM OBCHODůM NA SPOLEčNý 

účET. 

Titul prvý. 

O tiché společnosti. 

čl. 250. Tichi společnost tu jest, když se někdo 
majetkovým vkladem súčastní v provozoviní obchod
ní živnosti jiné osoby za podíl na zisku i ztrátě. 

K platnosti smlouvy není potřebí zřízení listiny 
nebo jiných formilností. 

čt 251. Majitel obchodní živnosti provozuje ob· 
chody pod svou firmou. 

Nesmí pod pořidkovým trestem přijmouti k vůli 
zúčastnění se tichého společníka firmu naznačující 
poměr, obchodní společnosti. 

čl. 252. Majitel obchodní živnosti stává se vlast· 
níkem vkladu tichého společníka. 

Tichý společník není povinen zvýšiti svůj vklad 
nad čistku ujednanou ve smlouvě ani doplniti vklad 
ztritou zmenšený. 

1. Viz výše »Úvodní slovo« 'ke 2. a 3. knize obch. zá· 
kona na str. 123 násl., pod čís. III. 

Tichá společnost není obchodní společností V technickém 
smyslu. Vykazuje však některé rysy podobné se společností 

komanditní. Jest arciť obchodní věcí ve smyslu jak materiel· 
ním (čl. 1 obch. z.) tak i formálním (§ 39 č. 3 uvád. zák.). 
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Subjektem obchodní živnosti resp. provozovaných .ob· 
chodů jest zde »majitel obchodní živnosti«, zhusta též zvaný 
»komplementářem«. Může to býti kupec plného práva i ne· 
úplného, osoba fysická nebo morální, zejména také, obchodní 
společnost. »M:ajetkovým vkladem« mohou býti také služby, 
zejména určitou majetkovou hodnotou taxov'ané. V tomto pří· 
padě blíží se společenský . poměr tichého společníka poměru 
»commis intéressé«, liší se však od něho tíni, že tu není mo· 
mentu podřízenosti karakterisujícího poměr služební. K to· 
mu Ran d a HR str. 38, »Zák . .o obch, pomocnícÍch« (1910), 
str. 14, W e n i g, str. 68; viz též H e II e r v Právu'íku 1896, 
str. 1 násl. »Commis intéressé a tantiéma«. 

Spornou otázku, zda-li dopouští se vyloučení účasti ti· 
chého společníka na ztrátě, zodpovídá panující názor kladně. 
(Tak Ra n d ll, str. 38, 200, nyní též W e n i g, seš. 4. ve 2. vyd., 
str. 67 a P i:s ko H. R. str. 338; opačně S t a u b . P i 's k o § 6 

ke čl. 250.) 

2. Ke čl. 251 srv. čl. 16. - Jméno tichého společ~íka 
vůbec nesmí býti pojato do firmy »majitele .obchodní živno· 
sti«, jinak by tichý společník ručil věřitelům »společn!>sti«, 

t. j. majitele závodu, olsohně (scil. neobmezeně) a solidárně 

(čl. 257). SpOn'lOU jest otázka, zdali nastává toto ručení již 
i při pouhé stejnosti jména (homonymitě); v zájmu ochrany 
důvěry osob třetích odpověděti jest spíše kladně, jako při 

společnosti komanditní (viz výše pozn. při čl. 168). 
3. Ve čl. 252, odst. 1. jest subin~elligovati vklad »quoad 

dOlninium«, nikoli jen »quoad usum« ; v tomto případě na· 
bývá majitel závodu jen ,práva přiměřeného užší intenci stran 

(Isrv. výše pozn. 3 při čl. 91). 

a) Podíl na zisku sám ne· 
postačuje ku· vzejití tiché spo
lečnosti podle čl. 250 obch. z. 
Stěžejní zásadou tohoto před. 
pisu' jest, že tichý společník 
musí učiniti svůj vklad od. 
vislým od osudu obchodu, 
tedy nejenom podílnictvím na 
zisku; nýbrž i podílnictvím ' 

na ztrátě. Je·li smluveno, že 
tichý ! společník nemá se ú· 
časniti na ztrátě, že jeho 
vklad neručí za ztráty, je ta· 
kové smlouvě odňat hlavní 
znak smlouvy dle čl. 250 
obéh. z.,. nejde o tichou spo· 
lečnost, nýbrž učiněný vklad 
má P.ovahu zápůjčky. Zákon 
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zná· i bezúročné zápůjčky, a 
proto by ani ujednání .o po. 
dílu na zisku bez pevných Ú. 
roků nemluvilo nezbytně p'ro· 
ti zápůjčce. (N. S. 3394: 15. 
leden 1924, Rv I 1508/23.) 

b) Vkladem tichého spo. 
lečníka může býti jaká.koli 
majetková výhoda, v penězích 
ocenitelná. Není třeba, by ti· 
chý společník byl původním 
vlastníkem vkladu, stačí, 
když vklad za něho učiní o. 
soba třetÍ. (N. S. 3650 : 26. 

březen 1924, Rv I. 91./24.) 
c) K tiché společnosti se 

vyhledává, aby tichý společ. 
ník měl podíl i na ztrátě. Za 
vklad při ti~hé společnosti 
nelze pokládati ani propůj
čení místností v užívání, když 
za ně musí hlavní společník 
platiti nájemné, ani nšlý ViT. 
děle k, jehož by byla snad 
docílila majitelka domu kdy. ~ 
hy si byla sama obchoď pone
chala. (N. S. 3727: 15. dub. 
na 1924, Rv JI 63/24.) 

, Čl." 2:>3 •. Tichý společník jest oprávněn žádati sdě
lenI ~OC~ll bIlan?e v opise. a zkoumati její správnost 
nahledaJe do knIh a'spisů. 

?bchodní soud může k návrhu tichého společní
ka, J'sou-li důležité pro to .důvody, naříditi každé 
d?'by, aby ~.děle~a ?yla. bilance aneb jinaká vysvětle
nI vedle predlozenl knIh a slpisů. 

čl. ~?4. ~e~í-li, ničeh~ ~jednáno stran výše, ja
kou, se u~~stnI twhy spolecnlk zisku a ztráty, usta
nOVl se vyse tato soudcovským uvážením, podle po
třeby za přivzetí znalců. 

" Čl.~ 255. Ke, konci každého roku závodního se vy
poete ZIsk a ztrata a vyplatí se tichému společníkovi 
zisk, jemu připadající. 

, Tichý společník účastní se na ztrátě jen do výše 
sv~h.o. vk~~~u ,sp~aceného nebo dlužného. Není povinen 
vr:.alItI J:?rIJaty ~Isk pro pozdější ztráty; avšak pokud 
puvodnI vklad Jest zmenšen ztrátou, používá se roční
ho ziElku k úhradě této ztráty. 

~i~kem, ~terý si tichý společník nevybral, neroz
~n?zuJe se Jeho vklad, ač nebylo-li umluveno něco 
JIneho. 
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1. Ke čl. 253 srv. výše čl. 160 ft pO'zn. 3 k němu. - Je-li 
majitel závůdu kupcem neúplnéhO' práva, vyplývá průĎ ze čl. 
2j3 - nikůli sice půvinnůst vésti O'bchůdní knihy - přece 
asp'ůĎ závazek k růčnímu kladení účtů (Staub-PiskO' s ůdvO'lá
ním se na Behrenda). 

2. Ke čl. 254 shůdnému .s čl. 162 v~z výše pa zn. 5 při 
čl. 157 násl. - Růzhůdnutí sůudcůvské stane se tu půřadem 

práva. .. 
3. Ze čl. 255 vyplývají některé shůdy, arci i rozdíly vůči 

spůlečnůsti kůmanditní: Zúrůkůvání vkladu tu nemá místa; 
nevybraný zisk nerůzmnů~uje vkladu s,půlečníkůva (není-li ji
nak smluvenů), nýbrž tvůří jehO' půhledávku prO'ti majiteli 
závůdU:; půkud jest však vklad ztrátami zmenšen, nevyplácí 
se zisk, nýbrž vyrůvnává se jím tatO' ztráta. Vrácení zisku prO' 
půzdější ztráty nemá místa. Ztráta jest vůbec limitůvána výší 

vkladu ať splacenéhO' ať dlužnéhO'. 

čl. 256. Z jednání obchodní živnosti vzcházejí 
jedině majiteli práva a závazky proti třetím osobám. 

čl. 257. Jméno tichého společníka nesmí býti ob
saženo ve firmě majitele obchodní živnosti; stane
II se tak, ručí tichý společník věřitelům společnosti 
osobně a solidárně. 

Ke , čl. 256 viz pozn. 1, ke čl. 257 půzn. 2 výše při čl. 

250-252~ 

čl. 258. Upadne-li majitel obchodní živnosti v 
konkurs, jest tichý společník oprávněn, pokud, jeho 
vklad převyšuje podíl ve ztrátě naň připad.ající, uplat
ňovati svou pohledávku jako konkursní věřitel. 

Nebyl-li vklad splacen, jest tichý společník po
vinen tento vklad splatiti do konkursní podstaty až 
do té sumy, které jest potřebí k úhradě jeho podílu 
ve ztrátě. 

čl. 259. Když byl zrušen společenský poměr 
úmluvou mezi majitelem obchodní živnosti a tichým 
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společníkem v době jednoho roku před prohlášením 
konlk.ld·,m na jmění majitele obchodní ' živnosti, mohou 
konkursní věřitelé žádati, aby tichý společník vrátil 
vklad mu vyplacený do konkursní podstaty bez újmy 
svého práva uplatniti jako konkursní věřitel svou po
hledávku, příslušející mu v době zrušení ze společen
ského poměru. 

Totéž platí, když tichému společníkovi byl za na
značené lhůty zpět vyplacen vklad beze zrušení spo
lečenského poměru. 

Rovněž tak, když majitel obchodní živnosti za 
naznačené lhůty zcela neb z části prominul tichému 
společníkovi jeho podíl na vzešlé ztrátě, jest prominu
tí toto bezúčinným ye prospěch konkursních věřitelů. 

Ustanovení tohoto článku místa nemají, dokáže-li 
tichý společník, že konkurs má příčinu v okolnostech, 
jež nastaly až po době zrušení, zpětného splacení nebo 
prominutí. 

1. Půdle čl. 258 důznává tich)' spůlečník dvůjí ztráty 
v pří,padě, že majitel závůdu upadne v konkurs, maje . ztráty 
v ůbchůdě:. O'dpůvídá tO' dvůjí stránce pO'měru tichéhO' spůleč
níka, spoleěnické a věřitelské; jaků spO'lečník bude míti účast 
na ůhchůdní ztrátě, jaků věřitel přihlásí půhledávku na vrá· 
cení vkladu, pO'kud převyšuje jehO' pO'díl ve ztrátě. O ' tům 
Ran d a Obch. pro 3., seš. str. 31, We ni g, str. 69. 

2. Ke čl. 259 jest půznamenati, že nastalému vrácení ne
bO' průminutí v:kladu může ' býti ůdpůrůvánů, podle O'becných 
předpisů za půdmínek §§ 27 a násl. kůnk. řádu resp. půdle 
p,ředpisů řádu ůdpůrčíhů č. 337/1914. Obchůdní zákůn přizná· 

vá však kůnk. věřitelům také zvláštní ůdpůrčí nárůk průti 

zmíněným aktům, když v důbě jednůhO' růku předprůhláše

ním kO'nkursu na jmění majitele závO'du. Akty O'ny jsO'u a) 
výplata vkladu v důsledku zrušení společnosti, b) výplata beze 
zrušení tůhů, c) dílčí nebO' celkO'vé prO'minutí podílu spůleč. 
níkůva na vzešlé ztrátě. N árO'ky budO'u vykůnány správcem 
kůnkursní půdstaty (Wenig, str. 71). 
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U stanovení o povinnosti tichého společníka vplatiti do 
konkursní podstaty vklad mu vrácený zachována výslovně v 
platnosti článkem III č. 2 uváděcího předpisu ke konkursní

mu řádu. 
Předpokládá se pn tom, že konkurs jest způsohen' okol

nostmi pozdějšími, než společnost byla (v prvním případě) 
zrušena resp. než·li vrácení vkladu re!Sp. prominutí se stalo. 
Proti důkaz povede tichy společník (čl. 259 posl. odst.) ~ 

čl. 260. Podle obecných právních zásad jest po
souditi, zda-li a pokud nastane právhí účinek ve pro
spěch třetích osob, když tichý sp"olečník sám aneb ma
jitel obchodní společnosti s jeho svolením vyhlásí, že 
jest tu tichá společnost. 

Ve sporné otázce, jaký význam přísluší vyhlášení ve čl. 
260 dotčenému, zaujímá Ran ~ a (II str. 41 násl.), a s ním 
W e n i g (str. 71), stanovisko, že zakládá se tím při prohlá. 
šení vůči určitým osobám podle" § 1019 obě. z., při prohlášení 
vůči neurčitým podle zvyklosti (čl. 279) suhsidiárni závazek 
tichého společníka za obchodní závazky majitele závodu. Jiní 
operují tu s úvě-rním příkazem, se slibem garančním, resp. 
připouštějí (Staub·Pi~ko) jen účinek záležející v závazku, že 
právní poměr nebude zrušen protiprávně, nýbrž jen z důvod'ů 
zákonných nebo smluvních. - Z hlediska Randova názoru 
dlužno se nyní dovolati § 881 obč. zák. v textování III. dílčí 

novelly. 

čl. 261. Tichá společnost se zrušuje: 
1. smrtí majitele obchodní živnosti, ač-li smlouva 

neustanovuje, že společnost dále má trvati s dědici ze
mřelého; 

2. nastalou právní nezpůsobilostí majitele ob
chodní živnosti k samostatné správě jmění; 

3. uvalením konkursu na jmění majitele obchod
ní živnosti neb na jmění tichého společníka; 

4. vzaJemnou úmluvou; 
5. uplynutím doby, na kterou tichá společnost 
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byla ujednána, ač-~i se v ní mlčky nepokračuje; 
v tomto případě pokládá se smlouva od té doby za 
učiněnou na neurčitou dobu; 

6. výpovědí té neb oné strany, byla-li smlouva 
učiněna na neurčitou dobu. 

Smlouvu učiněnou na doživotí jest pokládati za 
smlouvu učiněnou na neurčitou dobu. 

V ýpověď smlouvy učiněné na neurčitou dobu 
musí státi se, není-li nic jiného ujednáno, aspoň šest 
měsíců. před uplynutím závodního r~ku. 

čl. 262. Za zrušení tiché· společnosti možno žá· 
dati před uplynutím doby, pro trvání její ustanove
né, nebo při smlouvě učiněné na neurčitou dobu bez 
předcházející výpovědi, pokud jsou tu p.ro todůle
žité důvody. 

Ve případě odporu, jest na soudci, by uvážil, zda 
tu jsou takovéto důvody. 

čl. 263. U stanoveni článku 126. platí také ve 
prospěch soukromých věřitelů tichého společníka. 

čl. 264 .. Zemře-li tichý společník nebo stane-li 
se právně nezpůsobilým ku správě svého jmění, ne· 
má to v zápětí zrušení tiché společnosti. 

čl. 265. Po zrušení tiché společnosti musí ma
jitel obchodní živnosti vypořádati se s tichým spo· 
lečníkem a zapraviti mu jeho pohledávku v penězích. 

Majitel obchodní živnosti obstará likvidaci ob
chodů v čas zrušení společnosti ještě nevyřízených. 

L K čís. 1 a 2 ve čl. 261: Smrtí společníka tichého 
ani nastalou jeho právní nezpůsobilostí ke správě jmění se 

společnost nezrušuje, jak výslovně ustanovuje čl. 264. -
K čís. 3 jest srovnati čl. III, čís. 2 uváděcího nařízení ke 
konk. řádu. - Ostatními případy přibližuje se úprava tiché 
společnosti k úpravě společnosti veřejné ve čl. 123, čfs. 4-6, 
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jen s ro'zdílem, že uvádí při tiché společnosti také výpověď 

se strany majitele závodu. 

2. Ke čl. 262 jest odkázati k poznámce při čl. 125, ke 

čl. 263 k poznámce při čl. 126; z hlediska tohoto případu 
arci nelze při tiché společnosti mluviti o »soukromých věřite· 

lech« společníka lichého na rozdíl od věřitelů společenských, 
rovněž ne o jmění soukromém naproti jmění společenskému. 
Tu jde prostě o exekuci bezvýslednou proti tichému společ. 
níku a exekuci v event. jeho pohledanost proti majiteli závodu, 

aby mohla dána býti exekventem výpověď poměru toho. 

Také tu má ostatně místo § 333 ex. ř. Srv. výše pozn. 2 při 

čl. 126. 

3. Ke čl. 265: K vypořádání se 's tichým společníkem 

bude třeba zúčtová~í a konstatování salda buď v jeho pro· 

spěch nebo na jeho vrub. Poměr jeho k majiteli závodu se 

tím stává ryzím poměrem věřitelským nebo dlužnickým. Slo· 

va »likvidace« jest v odst. 2., čl. 265 použito nikoli v tech· 

nickém smYlilu čl. 133: jde tu jen o skoncování nevyřízených 
obchodů. Pohledanost tichého společníka vyplácí se v peně. 
zích; jen vklad naturální »quoad usum« vracel by se in na· 

tura. Viz též výše pozn. 2 při čl. 130, 131, jichž bude lze 

zajisté v jistých mezích (princip čl. 253) použíti analogicky. 

Viz We ni g, str. 73. - Nároku na celkové vyúčtování příjmů 
a vydání za dobu společenského poměru nemá společník ani 
po ukončení společnosti. - Viz níže rozh. N. s. č. 4702. 

Tichý společník není opráv. 
něn žádati na komplementáři 
plného práva vyúčtování pří' 
jmů a vydání za dohu spole· 
čenského poměru, a to ani po 
skončení tiché společnosti. 
Oprávnění lichého společníka 
ve čl. 253 uvedená zůstávají 
nezměněna i po skončení spo· 
lečnosti. Nespadá.li její konec 
y jedno s koncem obchodního 

roku může tichý společník 
ohledně obchodování žádati 
pouze o sdělení hilan~e k~ 
dni skončení společnostI; ma 
také právo 1 po zrusení spo· 
lečnosti nahlížeti v knihy a 
papiry, pokud toho vyžaduje 
zájem na řádném vypořádání. 
(N. S" 4702: 18. únor 1925, 
Rv J. 1864/24.) 

Čl. 266-270. 271 

Titul druhý. 

O spolčení se k jednotlivým obchodům 
n a s p o leč n Ý ú čet. 

čl. 266. Spolčení se k jednomu neb více jed. 
notlivým obchodům na společný účet nepotřebuje 
zřízení listiny aniž jest podrobeno jiným formál. 
nostem. 

čl. 267. Není-li něco jiného umluveno, jsou 
všichni účastníci stejnou měrou povinni přispívati 
k společnému podniku. 

čl. 268. Není-li ničeho ujednáno o podílu účast. 
níků na zisku a ztrátě, zúrokují se vklady, zisk pak 
nebo ztráta se rozděluje podle hlav. 

čl. 269. Ze smluv, které uzavřel jeden z úča'st. 
níků s osobou třetí, vzcházejí jen jemu práva a zá. 
vazky vůči třetímu. 

Byl-li účastník činným zároveň z příkazu 'a jmé. 
nem ostatních účastníků, anebo jednali-li všichni 
účastníci společně nebo společným plnomocníkem, 
jest každý účastník vůči třetím osobám solidárně 
oprávněn i zavázán. 

čl. 270. Po skončení společného obchodu musí 
ten. z účastníků, jenž jej vedl, složiti ostatním. účast
níkům účet a sděliti doklady_ 

TýŽ obstarává likvidaci. 

1. Příznačným rysem společnosti t. zv: příležitostné (»pří
padné«; viz výše Úvodní slovo ke II a III knize, str. 125), 
nebo-li též t. zv. konsorcia, také syndikátu, jest, že spolčení 
nemá účel provozování obchodů po živnoste.nsku, nýbrž je. 
nom uzavření resp. provedení huď jednoho obchodu, nebo 
sice více obchodů, avšak nikoli jako neuzavřeného pásma 
jednání, nýbrž ,lakožto aktů individuálně určitých, arci však 
na společný účet; tento poměr může býti upraven způsobem 
různým, vyloučena jest jen societa's leonina. t. j. ujednání 
účasti pouze na ztrátě (Staub·Pisko § 5 ke čl. 266). 
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S.polčení se podle čl. 266 nevyžadUlje určité formy, státi 
se může i konkludentně; nemá vůbec právní subjektivity, ne· 
má také firmy ve smyslu právním. - Spolčující se mohou 
býti osoby fysické i právnické, arci také obchodní společnosti; 
nemusí všaK vůbec býti kupci; stačí, když účelem jest uza· 
vření obchodu (čl. 271-273) na straně' aspoň některého z nich. 

2. Vnitřního poměru společenského se týkají dispositivní 
p,ředpisy čl. 267, 268. Jinak jest použí~i, pokud není zvláštních 
norem obchodněprávních(zákonných resp. práva obyčejové. 
ho), předpisů § § 1175 násl. obč. z., pokud nejsou obchodním 
zákonem odstraněny; analogie z předpisů o obchodních spo· 
lečnostech bude lze použíti jen s velkou op-atrno1stí. 

3. Poměru zevnějšího týče se čl. 269; smlouvy jedním 
z účastníků uzavřené· zavazují i opra:vňují zpravidla jen jed· 
najícího; pro všechny všakz.akládají se práva i závazky jed· 
náním jednotlivce, když tak činil jménem ostatních a z pn· 
kazu jejich, nebo jednali.li všichni Sipolečně anebo společ. 
ným plnomocníkem (tedy extraneem), a sice vzniká v těchto 
případech pro všechny účastníky oprávnění i závazek soli· 
dární; předpis tento přesahuje, pokud jde o závazek, i pod· 
mínky čl. 280 obch. zák., který předpokládá, že jednání je1st 
na straně všech osob se společně zavazujících obchodem, 
kdežto při čl. 269 tomu tak nemusí býti (viz výše pozn. 1 

na konci). 
4. »Skončením« společného obchodu ve smyslu čl. 270 

míní se provedení toho, co bylo úkolem spolčení se; to není 
vždy již uzavření konkretního obchodu. Konečné zúčtování se 
sdělením dokladů uložené vedoucímu účastníku nevyčerpává 
jeho povinnost ke kladení účtů; tato řídí se jinak právem ob· 
čanským (viz § 1199 obč. z.). - »Likvidaci« ve smyslu odst. 
2., čl. 270 nelze rozuměti ve smyslu technickém čl. 133 násl. 
a neplatí tudíž pro ni předpisy citované ani. analogicky. 

5. Spory z právního poměru účastníků k jednotlivým 
obchodům na společný účet náležejí jak za trvání, tak i po 
zrušení společenského poměru k jurisdikci obchodní (§ 39 čís. 
3 uvád. zák." k zák. ob ch., § 51, č. 2 jurisd. normy). 

Čl. 266,--270. 273 

6. Podle čl. 69, odst. 2., č. 3 obch. zák. nesmějí se ob. 
chodní dohodci navzádem spojovati ke společnému provozo. 
vání dohodčích obchodů nebo jejich čáJSlí; ke společnému 

sprostředkování jednotlivých jednání jsou oprávněni, svolí.Ji 
k tomu p-říkazce. - Podle § 16 zákona čís. 10;1903 o orga· 
nisaci burs jest sp·olčení se k uzavření nebo ke sprostředko. 

vání obchodů podle § 12 téhož zákona zapověděných právně 
bezúčinným. 

a) Sdružení ke koupi ce· 
lého závodu za účelem, by 
prodán byl zřizované akcfové 
společnosti, jest posuzov:'!ti dle 
čl. 266 a násl. obch. zák. Pro 
odpovědnost podílníků vůči 
třetím osobám platí ustano· 
vení čl. 269. Přiznal·li jeden 
podílník zakladatel třetí oso· 
bě o -své vůli upisovací pod· 
mínky, odchylné od ujedna. 
ných a ohlášených podmínek, 
není z úpisu práv druhý pu· 
dílník zakladatel. (N. 5. 2763 : 
26. červen 1923, Rv I 187/23.) 

b) O příležitostné společ. 
nosti zakladatelské platí před. 
pisy obč. zák. o společenství 
statků (§ 825 a násl. obč. 
zák.). (N. S. 2914 : ll. září 
1923, Rv I 320/23,) 

c) Příležitostná společnost, 
jakou jest syndikát, jest zá· 
konem uznaná .společnost a 
proto zajisté právní podmět, 
ježto může jako taková práv 

nabýv:ati a v závazky vchá· 
zeti, i. jest tedy také dle § 1 
c. ř. s. Zipůsobilou, býti stra· 
nou ve 'sporu. Ale není ovšem 
způsobilou míti firmu a pod 
firmou nabývati práv a tedy 
pod firmou žalovati a žalo· 
vána býti, a ip.roto, j~.li ža· 
vána neb žaluje, , nemůže 
se to díti pod' nějakým 
soubornýln jménem, v nemz 
právě záleží podstata r spole. 
čenské firmy, nýbr~ musí.' vy. 
stupovati . všichni jednotliví 
spoleČníci; a to každý, pod 
vlastním jménem.*) (N."·S. 
4531 : 7. leden 1925, R I 9161 
24, Rv I 1651/24.) . 

d) Při vyúčtování' společ. 
ných obchodů příležjtostné 
společnosti jest vedoucí čini· 
tel povinen (čl.. 270 obch. 
zák.) .předložiti o jednodivých 
položkách doklady, me.zi něž 
náleží také obchodní knihy. 
(N. S. 6278 : 15. září 1923,Rv I 
124/26.) 

*) Poznamenati jest, že tu šlo o »Výkupní syndikát pro 
Slovensko«, podléhadící slovenskému obchodnímu zákonu; 
v důvodech Nejv. soudu však podotčeno výslovně, že jest se 
říditi us,tanovením §u 1 c. ř. s., protože jde o spor vedený 
v jeho oblasti. 

Ob ch. zák. .JR 
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Kniha čtvrtá. 

o OBCHODECH. 

Titul prvý. 

O o b chod ech v ů b e c. 

Oddíl prvý. 

Poj e ID o b c hod ů. 

čl. 271. Obchody jsou: 
1. Koupě neb jinaké zjednání si zboží nebo 

jiných věcí movitých, státních papírů, akci! nebo 
jin)'ch cenných papírů určených pro obchodnl obrat, 
s úmvslem je dále zciziti; nečiní rozdílu, zda-li zboží 
nebo~ jiné věci movité mají býti dále zcizeny'v pů
vodním stavu, neho po úpravě nebo zpracování; 

2. převzetí dodávky předmětů druhu naznače
ného pod číslem 1., které dodavatel k tomuto účelu 
zjednává; 

3. převzetí pojištění za premu; 
4. převzetí dopravy zboží . nebo cestujících po 

moři a zápůjčka námořní. 
I. Běžné roztřídění »obchodních jednání« čili »obchodů« 

uvedených 've čl. 271-273 jest v obchody a b s o I ut n í (ob· 
jektivní), vytčené ve čl. 271, a rel a t i v ní (subjektivní), uve· 
dené ve čl. 272 a 273. Obchody absolutní tvoří spolu s rela· 
tivními uvedenými ve čl. 272 obchody -t. zv. základní, ježto 
živnostenské jejich ,provozování činí p·rovozujícího kupcem 
(čl. 4); relativní obchody čl. 273 označují se .jako po moc· 
Jl é, též ve dle j š í (akcessorní), vykazujíce se pomocným 

vitáh: -m k obchodní živnosti toho, kdo je ClOl. 

1 ll. K jednotlivým případům čl. 271 jest poznamenati: 

a.271. 275 

K čís. 1. Jde tu ozáplatnou smlouvu směřující k nabytí 
vlastnictví; typem jest spekulační koupě. - Předmětem jsou 
věci movité (viz čl. 275); z cenných papírů jsou vyloučeny 
ony, které nejsou určeny pro obchodní obrat (rektapapíry, 
avšak i některé papíry majiteli svědčící, jako spořitelní II 

vkladní knížky resp. listy: § 10 zák. č. 302/1920, § 1 zák. č. 

239/1924). - Úmysl dalšího zcizení musí tu býti v době zjed. 
nání; na jeho realisaci nezáleží, avšak musí býti protistraně 

objektivně patrným (arg.: zřetel právní bezpečnosti); lhu· 
stejno jest, zda·li se zamýšlí zciziti věc nezměněnu či upra· 
venu nebo dokonce z.pracovánu (tak že i substance se přetvo. 
řuje). 

K čís. 2. Typem jest spekulační prodej s odloženým 
plněním. 

I( čís. 3. Míní se tu prémie fixní, . takže pojištění vzá· 
jemné sem nenáleží. - V § 164, odst. 2. t. zv. p'ojišťovacího 

řádu (cía. nařízení z 22. listopadu 1915, č. 343 ř. z.) prohlá· 
šeny i vzájemné !Smlouvy pojiŠťovací p'od zákon ten spada. 
jící za »obchody«; ovšem předpis ten nevstoupil v život, ježto 
nebyl převzat zákonem o smlouvě pojišťovací z 23. prosinc~ 

1917, č. 501 ř.z., jimž p·ojišťovací řád vystřídán ještě dříve, 

než cit. § 164, odst. 2. nabyl účinnosti. - Poznamenati jest, 
že vzájemné pojištění po kupecku provozované považovati jest, 
přes to, že není »obchodem«, přece za »věc obchodní« ve 
smyslu čl. 1 obch. zák. - K tomu viz Hermann.OtaViský, 
Soukr. pojišťovací práv-o čsl. (1921), str. 27 násl. 

K čís. 4. Jde o smlouvy soukromého práva nám o ř n í· 
ho. Toto jelSt samostatným speciálním oho~em práva soukro· 
mého. Pátá kniha elaborátu konference N orimberské (vypra· 
covaná v zasedání konaném za tím účelem v Hamburku) ne· 
byla v Rakousku přijata (viz výše v uváděcím zákoně k zák. 
obchodnímu formuli uváděcí na str. 3). O pramenech čsl. 

námořního práva viz bližší údaje v »Poctě Heyrovského«, str. 
226 (relsp. ve »Sborníku věd pr. a st.« 1922, str. 334), jakož 
i v »Pojistném Obzoru« II. roč. (1923), str. 150 a násl. článek 
»Úvahy k námořnímu pojištění«, v jehož zvláštn' ťi-l51l 

(1924) přidána ve stati I pod čís. 5 úvaha též 
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ním významu právního obyčeje v oboru tom. Vzhledem 
k § 39 zák. o vlajce a rejstříku lodi námořních (č. 316/1920) 
pokládati lze dualismus práva námořního zákonem č •. 11/1918 
převzatý potud za odstraněn, že za platné pro nás nor· 
my námořního práva (pokud jim posud nederogováno 
anebo pokud se nestaly bezpředmětnými změnou poměrů ter· 
ritoriálních a ús,tavních) pokládati jest normy býv. práva ra· 
kouského. O těchto normách, mezi něž nále,ží zejména i druhá 
kniha franc. »Code de commerce« z r. 1807 resp. Jt1.10 ital. 
ského překladu »Codice di commercio«, viz R. P o II a k 
v »Zeitschr. f. deut:schen Zivilprozess« sv. 23, str. 258. 

III. Jako pá t Ý .případ druží se k absolutním obchodům 
jednání b u r so v n í definovaná v § 12 zák. o organisaci burs 
č. 67/1875 jakožto jednání, která ve veřejné bursovní míat· 

nosti v ustanovené době bursovní uzavírají se o 'takových 
předmětech obratu, jimiž na té které burse se smí obcho· 

dovati a jež se tam notovati směJí. 

a) Převzetí pojištění poji. 
šťovnou čistě vzájemnou není 
obchodním jednáním ve srny· 
slu čl. 27l, č. 3 obch. z. Čistě 
vzádemné pojišťovací společ. 
nosti nejsou sp.olečnostmi ob· 
chodními (30. březen 1881 k 
Č. 834 z r. 1880. K n i haj u
d i kát ů Č. 110. - Právník, 
roč. XX., str. 318). 

b) 1. Nákupy podnikatelů 
staveb, kteří si opatřují mo
vité věci, ,aby stavby z nich 
pořízené zcizili, jsou obcho(i}y 
(čl. 271, Č. 1 obch. z.). Sta· 
vební podnikatelé ,tací jsou 
kupci. - 2. Právní jednání 
podnikatelů staveb, kteří bu
dují stavby ze hmot dodaných 
stavebníkem, jsou obchody 
podle čl. 272, č. 1 obch. z. 
Stavební podnikatelé tací jsou 
kupci,přesahuje·li provozo· 
vání jejich živnosti rozsah 

řemesla. (27. duben 1915, č. 
151 Praes. K n i haj u di
kát ů Č. 223. Právník 1915, 
str. 603, spolu s přehledem li· 
teratury.) 

c) Podnikatele staveb pova· 
žovati jest za obchodníka po· 
dle čl. 271, č. 1 a 272, č. 1 
obch. zák. (N. S. 144 : 23. duo 
ben 1919, R I 15919.) Sou· 
hlasně též N. S. 2374 : l3.bře· 
zen 1923, R I 225/23. 

d) . Provozování městské 
elektrárny, která neslouží jen 
vlastním potřébám města, 
nýbrž provozována jest způso. 
bem živnostenským, jest ob
chodem ve smyslu čl. 27l, č. 
1. (N. S. 3043 : 16. říjen 1923, 
Rv I 617/23.) 

e) Generální zastupování 
cizího podniku (textilních zá· 
vodů) nelze ,pokládati za pro
vozování obchodu ve smyslu 

Čl. 272. 277 

čl. 271 a násl. obch. zák. a 
nelze je tudíž zapsati do rej
stříku. (N. S. 3948 : 5. červen 
1924, R I 411/24.) 

(N. S. 4906: 15. duben 1925, 
R I 81/25.) 

g) Pachtýř dvora provádě
jící prvotní výrobu, obhospo. 
dařování pozemků a chov do. 
bytka neprovozuje obchodů ve 
smyslu čl. 271-273. (N. S. 
2556 : 25. dubna 1923, R I 
333/23.) 

f) »Zje,dnáním« věcí movi
tých ve smyslu čl. 271 čís. I 
obch. zák. jest rozuměti jaké
koliv úp 1 a t né právní jed
nání mezi živýmí směřující 
k nabytí vlastnictví oněch mo-
vitostí, jež mají býti zcizeny. h) Skladnictví tabáku zá1e-
Zjednáním není nabytí bez. žející v nákupu a prod~ji ta-
platné nebo jednostranné, ze- bákových výrobků, jakož i 
jména ziskání věcí prvovýro- v obstaratelství, jest obcho. 
bou, ať již na vlastním neho dem. (N. S. 6064: 25. květen 
snad zpachtovaném pozemku.*) 1926, Rv II 851/25.) 

. ~l. 272. Obcho.~y jsou dále následující jednání, 
Jesthze se provozuJI po živnostensku: 

1. převzetí úpravy nebo zpracování věcí movi
tých ?ro ji~é os~by, přesahuje-li živnostenský provoz 
podnlkateluv oby:·m remesla; 

2. j.ednání bankéřů a penězoměnců; 
3. jednání komisionáře (čl. 360.), speditora a 

dovozníka, jakož i jednání ústavů určených pro 
dovoz osoh; 
.. , 4. e:prostře?kování neb uzavírání obchodů pro 
J1ne oso~y; nejSOU ~šak v to pojata úřední jednání 
obchodnlCh dohodcu; 

5. jednání nakladatelská jakož i jiná jednání 
ohchodu kn~~ního a uměleckého; dále jednání tiská .. 
ren, pokud JICh provoz není jen řemeslným. 

"J ~enovaná jednání jsou obchody také tehdá, 
kdyz JSou k?nána třebas jednotlivě, avšak kupcem 
ll, p,rov~~u, jeho živnosti s.měřující obyčejně k jed
nunlm JInym. 

'v *)!n c?ncreto šlo o lámání žuly a prodej její, pokud se 
tyce dlazebmho kamene z žuly získané z lomu na 'I v .. 'h 

v,. I v 'k o ' ezeJlCI o 
z. castI, spo ~cm um, z ·čás,ti osobě mimo společnost. Všichni, 
tI.to_ sve pOdlly na lomu bezplatně věnovali společensky'm úče-
I um. . - ". 



278 Ob ch. zák. 

I. Jednání pod ČÍS. 1-5 uvedená jsou ·obchody za alter· 
nativní kvalifikace: bud' že se provozují po živnostensku, ne· 
bo že se konají kupcem u provozování jeho živnosti obchodní 
obyčejně k jednáním jiným směřující. Při alternativě první 
(živno,stenské provozování) vyžaduje se ve případech čís. 1, 
jakož i 5 in fine (jednání tiskáren) . objem přesřemeslný, ve 
případě čís. 3 in fine objem přiměřený pojmu ústavu pro do· 

pravu osob. 
II. K jednodivým případům čl. 272 jest poznamenali: 

K čís. 1. Právním typem jest tu smlouva o dílo; ,'e pří. 
padě prvé kvalifikační alternativy (viz pod č. I) vyžaduje se 

objem přesřemeslný. 
K čís. 2. Smluvními typy jsou tu trh, deposit a zápůjčka. 

Příklady II Randy a Weniga. - Viz též § 10 zák. č. 241/1924. 

K čís. 3. Při komisionáři a speditoru jsou to záplatné 
smlouvy příkaz ní, v jichžto uzavírání a provádění záleží živ· 
nost, při dovozníku jest to smlouva nákladní či dovozní (loc. 
conductio operis). Při dopravě osob pQžaduje oSe z hlediska 
prvé kvalifikační alternativy objem dopravního »ústavu« (viz 

pod č. I). 
K čís. 4. Jde tu o smlouvy, jimiž se přejímá zprostřed

kování ncb uzavření obchodů, tedy zejména o smlouvy pří
kazní (záplatné) a smlouvy o dílo. Z hlediska kvalifikační 
alternativy prvé předpQkládá se tu činnost taková jako samo· 
statná pro různé osoby; nenáleží sem uzavírání resp. spro· 
středkování smluv zmocněncem nebo pomocníkem pro prin-

cipála. 
K čís. 5. O smlouvě nakladatelské viz nyní zákon z 11. 

května 1923, čís. 106 Sb. - O ostatních jednáních obchodu 
knižního a uměleckého viz cit. učebnice, též Hermann·Otav
ský, »0 obchodech« (1928) § 4. - Pro jednání tiskáren vy
žaduje se při kvalif. alternativě první objem přesřemeslný. 

III. Pro posQuzení objemu »přesřemeslného« (čl. 272, 

čís. 1 a 5) může býti objem placené daně (§ 7 uv. zák. texto· 
vaný zákonem č. 260/1921) potud důležitým indiciem, že pra
videlně živnost taková hude meze řemesla přesahovati. Na· 
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prosto bez,pečně však tu nelze konkludovati, rovněž nikoli 

z pojmu »řemesla« nebo - a contrario - z pojmu >továrny« 
ve smyslu předpisů živnostenského práva •. (Viz o živnostech 
řemeslných §§ 1 a 14 násl. živnost. řku, o živnostech a pod. 
nicích po továrnicku provozQvaných týž § 1 a mini st. výnos 

ze dne 18. července 1883, č. 22037). Rozhodným tu bude po
jem řemeslníka dovozený ze základní myšlenky pronikající ve 
čl. 272, čís. 1; vycházíť se zde z toho, že řemeslník neprovo· 
zuje »obchod« jakožto výdělkové sprostředkování mezi pro
dukcí .a konsumpcí, ježto dává zákazníkům výsledek vlastní 

práce, ať manuelně vlastní, ať aspoň v tom smyslu, že při ní 
spolupůsobí, k ní bezprostředně aspoň dohlédá •. Jinak jest to 
při podnikateli, jenž sám nepřikládá ruku k dílu, dodávaje 
»práci« svých zaměstnanců a jest tudíž prostředníkem mezi 
producenty a konsumenty práce, t. j. obchodníkem. 

Otázkou obchodní kvalifikace živnosti zabývá se též vý. 
nos ministerstva justice z 8. února 1864~ č. 803. Praví se 
v něm: »V pochybnosti, zda-li jest živnostníka pokládati za 
kupce, není se říditi článkem 10 obch. zák., na jehož místo 
vstoupil § 7 uv. zák., nýbrž oněmi ustanoveními obchodního 
zákoníku, která blíže. označují a vymezují obchodní jednání, 
jichžto živnostenským provozováním se získává vlastnost 
kupce. Nelze·li rozsah a povahu ihned seznati, zejména se 
zřetelem na 1. a 5. odst. čl. 272 a poslední odst. čl. 273 obch' 
zák., může si obchodní soud vyžádati nutnou zprávu u pří. 
slušné obchodní a živnostenské komory.< 

IV. Zpravidla bývají k relativním obchodům čl. 272 při

řaďovány t. zv. dednání skladištní podle § 6 zákona o veřej· 

ných skladištích čís. 64/1889, který prohlašuje náležející jed. 

nání veřejných skladišť k provozování jejich závodu za ob
chody ve smyslu obch. ·zákona a podniky skladištní samy za 
kupce. Ze stanoviska p,řesně logického jde tu vlastně o sa
mostatný p,řípad obchodů (o tom Hermann-Otavský. O obcho

dech § 4 pod č. III). 

a) Ku protokolování svých 
firem jsou povinny ony spo
řitelny, které .dle Qhsahu svých 
8tano~ jsou oprávněny ku 

provozování obchodů ve čL 
272, odsl. 2. obch. z. označe· 
ných. (31. prosinec 1873, ě. 
12.095: K n i haj U d i k li t Ů. 
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čís. 84. - Právník XIII., str. I 

206.) *) 
. b) Viz judikát. Č. 223 (od

stavec 2.) otištěný výše při 
čl. 271. 

c) Záložna poskytující čle
nům úvěr provozuje obchody 
podle. čl. 272. (N. S. 2161 : 16. 
leden 1923, R I 1332/22.) 
. d) Viz též rozhodnutí čís. 

144 a 2374 výše pod lit. c) 
při čl. 271. 

e) »Úřadovna pro krmiva c. 
k. úřadu pro výživu lidu, od~ 
bočka pro Čechy« (Futtermit
telstelle des k. k. Amtes mr 
Volksernahrúng, Zweigstelle 
Bohmen) byla státním úřadem 
:/Iavazujícím bývalý c. k. erár. 
Předmětem její. činno'sti bylo 
podle §§ 4 a' 11 nařízení po 

podle §§ 4 a 11 nanzenÍ ze 
dne 3. června 1918, č. 192 ř. 
z. obhospodaření a přidělová· 
ní zásob sena a slámy, které 
by ly státem ve veřejném záj. 
mu z,ahaveny, te,dy vykonává· 
ní ve,řejné moci a plnění úko
lů. Ježto tudíž nevztahovald se 
činnost úřadovny na žádný z 
obchodů čl. 271 a 272 obch. 
z., nejde tu při »komisionáři« 
úřadovny o poměr ke státu 
jako obchodníku. (N. S. ~152 
: 13. liswpad 1923, Rv I 647/ 
23.) 

f) Že obec jest jako provo
zovatelka městské dráhy ob
chodníkem podle čl. 272 Ns. 
3, není sporu. (N. S. 4684 : 12. 
únor 1925, Rv II 886/24.) 

. čl. 273. Veškerá jednotlivá jednání kupcova, 
která náležejí k provozu jeho obchodní živnosti, jest 
p,okládati za obchody. 

To. platí zejména o živnostenském dalším zcizo
vání zboží, movitých věcí a cenných papírů, k tomu 
účeiu zjednaných, jakož i o zjednávání si nářadí, 
inatedálu . a jiných movitých věcí, jež mají býti bez
prostředně v užívání nebo spotřebě při provozování 
živnosti. 

Další zcizování prováděná řemeslníky nepoklá
dají se za' obchody, pokud se dějí jen u výkonu zá
vodu řemeslného. 

Jsou to jednání kupcova, jež zákon determinuje jednak 

*) Podle § 1 zákona č. 302/1920 upravujícího p,rávní po· 
měry spořitelen (jímž nahrazen byl spořitelní regulativ z roku 
184-4), jsou spořitelny samostatnými veřejnými peněžními' ústa
vy; které provozují pod státním dozorem úvěrní obchody a 
ktete. přebytků svých mohou užíti toliko k účelům všeuži· 
tečným. 'Spořitelny zapisují se do obchodního rej.\!tříku jako 
fii-tu)'·, jednotlivců. 
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positivně, t. j. pomocným vztahem (odst. 1.), a to bezpro
středním, nikoli jen vzdáleným (odst. 2.), jednak negativně 
vyloučením dalších zcizení řemeslníků v mezích výkonu ře

meslnéhoprovoz,ování. O pojmu řemeslníka viz výše iP'oz.n. 
III při čl. 272. 

a) Sn:I1ouvu s obchodním 
pomocníkem sluší na straně 
zaměstnatelově pokládati za 
obchod ve smyslu čl. 273 a 
274 obch. z. (N. S. 1163: 6. 
září 1921, Rv I 304/21.) 

b) Objednání kotle zahrad
níkem, . ďenž provozuje ob
chodní zahradnictví a zaku
puje květiny a rostliny za 
účelem dalšího zcizení, jest 
obchodem ve smyslu čl. 273 
obch. z. (N. S. 2889: 4. září 
1923, R I 640,'23.) 

hlavnímu obchodnímu provo
zu. třebas se jím má zvýšiti 
odbyt pokrmů a nápojů a vý
nos živnosti hostinské. (N. S. 
4764 : 3. březen 1925, Rv 1851/ 
24.) 

d) I p,řípravné práce k z.a· 
hájení provozu obchodu jsou 
obchody ve smyslu čl. 273 
obch. zák. Náležejí sem i 
platy, jež vynaloiH obchodník 
se zřetelem k provozu obcho· 
du jiného obchodníka .. (šlo 
o zálohy a hotová vydání na 

c) Kabaretní podnik v ho- poplatcích, clech, dani atd. z~ 
telu nemá povahu vedlejších jiného obchodníka vyplacené.) 
obchodů, jež náležejí k ho. (N. S. 5539 : ll. prosinec 1925 
stinskému podniku jako k R I 977/25.) , 

čl. 274. Smlouvy kupcem uzavřené platí v po. 
chybnosti za náležející k provozu obchodní živnosti. 

, Dlužní úpisy kupcem podepsané platí za pode
psany ; provozu obchodní živnosti, pokud z nich 
nevyplyva opak. 

Domněnka odstavce 1. jest vyvratitelná, odstavce 2. ne
vyvratitelná, Ječ z ohsahu dlužního úpi,su Isamého. Po' 
»dl ~'h ,. dl · Jem 

UZ~l o .U~l'8U« . užno tu pojmouti v širším smyslu, jsou 
to n~Je~ hstmy vydané O' zápůjčce, nýbrž i z jiných poměrů 
kausalmch vzešlé a také i listiny zavazovacího obsahu kausu 
neudávajícÍ (abstraktní). Zákon nerozeznává také, zda-Ii jde 

~ ~en,né papoíry či o listiny jenom průvodní; arci při pouhých 
hstmach pruvodních neosvědčí se okolno.st že J'e,iich ·d'· á1 ~, k ' .. vy am 
n , eZ~l . provozu obchodní, živnosti, du,sledky praktick5'mi, 
nybrz sejde jen na tom, zda-li jednání samo nebo poměr, 

o němž jes1t zřízena, jest obchodní čili nic. 
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Výrazem :l>dluhopis« čl. 274, 
odst. 2. obch. zák., míní se 
též směnky. Protidůkaz, že 
nejde o jednání, náležející ku 
provozování obchodu, musí 
se podávati z listiny samé. 

Není zjednána tím, že obchod. 
ník se podepsal jménem ob· 
čanským, od firmy se uchy. 
dujícím. (N. S. 1587 : 28. bře· 
zen 1922, Rv II. 119/22.) 

Čl. 275. Smlouvy o věcech ~emovitých nejsou 
obchody. 

»Ahsolutní neohchody« (Staub·Pi'sko). Podle § 3 ·uvád. 
zák. nejsou zákony o nabývání, obmezování a zrusenÍ věc. 
ných práv' na nemovitostech dotčeny ustanoveními obchod· 
níhozákoníku. Pojem »nemovitých věcí« určují §§ 293-297 
obč. z. Pohledávka nestává se hypotekárním zajištěním věcí 
nemovitou (§§ 298, 299 obě. zák.). 

»Smlouvami o věcech nemovitých« jsou smlouvy, jimiž 
se nemovitostí, ať právně, ať fakticky, disponuje, kde tedy ne· 
movitost jest přímým· !předmětem ,smlouvy resp. smluvní 
di,sposice. Tomu tak není při smlouvách o p'ojišt~ní nemovi· 
tostí, třebas se nemovitost zhusta při tom o,značuje, ar ci ne· 
přesně, jakožto »předmět pojištění«; i nenáležejí smlouvy tyto 
pod čl. 275. Viz spis výše při čl. 271 v [pozn. II. k čís. 3 

citovaný str. 26, 135 násl. 

Čl. 276. Vlastnost nebo platnost obchodního 
jednání není tím vyloučena, že některé osobě pro 
její úřad n~bo stav nebo z dů~odů živ~~stenskopo
Hcejních či jiných podobných Jest zakazano provo
zovati obchod nebo uzavírati obchody. 

Srv. čl. 69, č. 1 obch. zák. ve znění zák. ze dne 4. dubna 
1875, Č. 68 ř. z. - Podniku veřejného skladiště jest pod ztrá' 
tou koncese zakázáno obchodovati na vlastní nebo cizí účet 
zbožím, které podle své povahy se hodí k přijetí do skladiště 
(§ 12 zák. z 28. dubna 1889, č. 64 ř. z.). -Srv. též čl. ll, 
dále čl. 96, § 24 zák. o spol. s r. o., § 7 zák. o ob ch. pom. 

Právně bezúčinným jest jednání zap'Ovězené podle § 12 
zák. č. 10/1903 (novely k zák. bursovnímu č. 67/1875), jak 
ustanovuje § 16 téhož ·zákona. Právní jednání akciových bank 
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příčící se zápovědi §u 8 zák. čÍ-s. 239/1924 jsou právně bez· 
účinná vůči ban,ce. 

'Pojišťovací obchody, Jez nebyla v tuzemsku připuštěna 
uzavřela cizozemská pojišťov. k obchodování. (N. S. 3609: 
na s tuzemcem, nejsou ne· 12. březen 1924, Rv 1530/23.) 
platny proto, že pojišťovna 

čl. 277. Při každém právním jednání, které jest 
obchodem na straně jednoho' z kontrahentů, použíti 
jest ustanovení této čtvrté knihy stejnou měrou se 
vztahem na oba kontrahenty, pokud z těchto usta
novení samých nevyplývá, že zvláštní jejich liředpisy 
vztahují se jen na toho z obou kontralu:~l.atů, na 
jehož straně jest jednání obchodem. 

,v obsahu čtvrté knihy obchodního zákona možno různiti 
čtyři druhy norem, pokud jde o vlastnost zúčastněných osob 
jakožto kupců a kvalifikaci jednání jako obchodů, t. j. normy, 

1.· které předpokládají »obchody«, při nichž všichni bez· 
prostřední účastníci, specielně při smlouvách oba kontrahenti, 
jsou kupci: náležejí sem čl. 289., 309.-311., 313.-316.; 

2. které předpokládají »obchod« a jednoho účastníka 
(kontrahenta) jako kupce: čl. 290., 292. II., 297., 300.-306., 
323., 360.--431.; 

3. které předpokládají »obchod«, aniž vůbec některý 

z účastníků musí býti kupcem: čl. 280.-287., 293. 299., 317. až 
322., 324.-336., 337.-359.; 

4. které nepředpokládají ani kupce, ani obchod: čl. 307. 

Oddíl druhý. 

Obecná ustanovení o obchodech. 

Z hlediska právní systematiky možno ustanovení tohoto 
druhého 9ddílu (čl. 278-316) alespoň do jisté míry uvésti 
v tyto čtyři skupiny norem: 

1. o výkladu vůle stran (čl. 278, 279), 
2. o některých obligačně-právních ,poměrech (čl. 280-

300), 
3. o cenných papírech zvláště (čl. 301-309), 
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4. o vzniku .a obsahu jistých věcně právních poměrů 

(čl. 310-316). 
čl. 278. Při posuzovanl a výkladu obchodních 

jednání jest na soudci, aby vypátral vůli kOlltrahentů 
a nelpěl na doslovném smyslu výrazu.' 

čl. 279. V příčině významu a účinku' jednání a 
opominutí jest míti zřetel ke zvyklostem a obyčejům 
v obchodním styku platícím. 

čl. 278 převzat v podstatě v nový text §u 914. o,bč. zák. 
podle III. ·dílČí novely. Zůstaly jím nedotčeny ja'k předpisy 
o dissensu (§ 869) tak i normy o naříkatelnosti smluv pro 
omyl (§§ 871 a ná,sl.). Odchylně Canstein a Pollitzer. 

Rovně'ž druhý předpis o výkladu vůle stran (čl. 279) 
není v odporu se zásadami práva občanského (§ 863, odst. 2. 
dř. z.). Obratem »zvyklosti a obyčejec( rozumě,ti jest nikoli. 
právní obyčej jakožto pramen práva objektivního (čl. 1 
obch. z.), nýbrž pouhé 'zvyklosti (usance). Viz též výše 'P0ZTII. 

2 lit: b) pH čl. 1. 
Zvyklosti (ll1sance) jsou jednak důležitou vykládací po· 

můckou ,pro ,projevy 'stran, jednak i začasté přímo součástkou 
projevů smluvních, bud' že je strany souhlasně za obsah smlou' 
vy přijímají anebo dokonce i bez souhlasné vůle stran: Tak 
může kontrahent dovolati se ll1sancí jako obsahu svého projevu, 
když je protistrana z konkretních okolností, jí při uzavírání 
smlouvy známých nebo patrných, musila jako smluvní obsah 
předpokládati; naopak může tak učiniti ve svůj prospěch také 
adresát projevu, když ze svého hlediska totéž předpokládal 
a předpokládati směl. Tomu tak bude zejména, když jde 
o kontrahenty obchodníky. Ve případě SP'oru hude soudce, ne· 
příčí·li~e tomu skutečnosti jím konstatované, vycházeti z toho, 
že oba kontrahenti postupují poctivě a počítati s adresátem 
projevu jakožto osobou průměrné inteligence a péče. Nezna. 
losť kontrahentova o obsahu zvyklostí není již o sobě omylem 
odůvodňujícím naříkatelnost smlouvy podle norem omylových; 
str,any zhusta kontrahují nejs.ouce si vědomy - anebo jen 
nedokonale - obsahu 'Zvyklostí pro smlouvu rozhodných, 
~řebas i ve zvláštní podmínky formulovaných, tedy, jak lze 
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říci, submitujíce na jejich obsah. Podobná »submissio in 
trahendo« jest častým zjevem denního právního styku 
jízdě n.a železnici, na tr.amvaji, při návštěvě divadel, 
váren atd.). 

con· 
(piů 

plo-

a) V ča·sným přijetím na
bídky, učiněné s výhradou 
»bez závaznosti« (freiblei. 
bend), stane se sice smlouva 
hotovou, ale je závislou na 
p,otestativní rozvazovací vý. 
mince, neustoupÍ.li oferent 
neprodleně od smlouvy. *) (N. 
S. 890: 25. lede.n 1921, Rv f 
769/20.) 

b) Je-li obchodním zvykem, 
že určité cenné papíry kupují 
se na určité burse a nechá
vají se v místě, kde byly kou· 
peny, jest komisionář opráv
něn, papíry na téže burse pro
dati. (N. S. 696 : 5. říjen 1920, 
Rv I 449/20.) 

c) VÝznam doložky: »po 
zhotovení« (nach F ertig:stel. 
lung) při sukcesivních dodáv. 
kách připojené k ustanovení 
o lhůtě dodací. Nesejde na 
tom, co si prodávající strana 
při. tom myslela, když tento 
dodatek připojila, nýbrž jen 
na tom, jak mu kupující stra
n:l musela podle zvyklostí po
ctivého obchodu rozuměti. (N. 
S. 1089: 14. červen 1921, Rv 
I 273/21.) 

d) Ustanovení železničního 
tarifu, jimž podrohujese ode· 
sílatel podpisem nákladního 
listu, opatřeného doložkou, že 
pro nákladní smlouvu platí 
předpisy dopravního řádu a 
příslušné tarify, mají ráz usta· 
novení smluvních, jež dlužno 
vykládati podle pravidel o vý. 
kladu smluv (čl. 278 obch. z., 
§.914 dř. z.). (N. S. 1329 : 6. 
prosinec 1921, Rv I 564/21.) 

e) V obchodě pohledniceuli 
jes't obchodním zvykem, že při 
objednávce nákladu 100.000 
kusů může tiskárna dodati o 
10 proc. více nebo méně, arciť 
proti vyúčtování toho, co sku· 
tečně dodala. (N. S. 1377: 
21. prosinec 1921, Rv I 688( 
21.) 

f) Byl.li výběr zboží pone
chán slušnému uvážení. pro
datele, jest kupitel vázán pro. 
datelovým výběrem, pokud se 
Htal v rámci nabídky a hověl 
zásadám poctivého obchodo. 
vání (čl. 278 obch. z., § 914 
obč. z.). Cena nemusí býti 
urřena, stačí, byla-li určitelna. 
Rylo-li určení její ponecháno. 

. :2, V důvodec~ první instance, ,schválených v odůV\ dnění 
neJvysslh~ so~du, ~es~ konstatováno, že se doložky té užívá 
v obchode, a ze zeJmena v době válečné a poválečné a vůbec 
v ~~bách mimořádných, kdy také občas nastává nedostatek 
zbozl, byla v kruzích obchodních zjevem nikoli řídkým' dále 
ž~ není ani :se stanoviska čl. 278 a 279 ob ch. z. a § 914 ~bč. z. 
~~~ady, proč by se takovému projevu nepřikládaly právní 
uemky. 
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pro dateli, nesmí účt.ovati cenu 
přemrštěn.ou. (N. S. 2090 : 12. 
prosin€'c 1922, Rv I 521/22.) 

g) Upsání válečné půjčky. 
Přihlá~ka sama .o Robě není 
rQzhQdující prQ výklad, k če
mu se nesla· srQvnalá vůle 
stran. TutQ jest PQsuzQvati ve 
smyslu § 914 Qbč. z. i PQdle 
.ostatních zjištěných skuteč
nQstÍ. (OdvQlací SQud .odka
zuje také ke čl. 278 .ob cll. z.). 
(N. S. 2262: 7. únQr. 1923, 
Rv II. 496/22.) 

h) BylQ-li smluvenQ plnění 
prQmptní s podmínkQu, že 
prQdatel .opatří VÝVQzní PQVQ
lení, nelze jinak vylQžiti vůli 
stran - na které jedině zá
leží (čl. 278 Qbch. z.) - než-li 
v ten smysl, že jest kupítel 
.oprávněn .od smlQuvy ustQU' 
piti, neQpatřil-li prQdatel PQ
vQlení do uplynutí dQdatečné 
lhůty. (N. S. 2927: 12. září 
1923.Rv II 200 '23.) 

ch) Třebas bylQ .ohledně 
dG dávek smluven.o placení 
akkre,ditivem, jest kupitel, 
ztrativ vzhledem ku předcho
zím vadným dQdávkám důvě
ru v prQdatele, .oprávněn 
.ohledně zbývajících dQdávek 
pla,titi z ruky dG ruky. Ne
srQvnávalQ by se s pravidly 
čl. 278 a 279 Qbch.z. nutiti 
kupujícíhQ, třeb8lS tQ má pr.o 
sebe literu smlQuvy, aby na
před pbtil, ač se dův.odně mů
že .obáva'ti, že plnění prQdate
IQVQ hude zase prQtismluvní a 
že mu nez.bude, než PQ pQza
stavení zboží d.omáhati se ná
kladným SPQrem vrácení za
placené ceny. (N. S. 3313 : 18. 
prQsinec 1923, Rv II 388/23.) 

i) I když jest při určitém 
druhu zbQží (na pře přízi) 
QbchQdní zvyklQstí výměna 
uzávěrných listů, platí i úst
ně uzavřený QbchQd, leda že 
smluvníci uje.dnali, že QbchQd 
jelst dQjednán teprve vyme· 
mill uzávěrných listů. (N. S. 
3-1.07 : 22. leden 1924, Rv I 
615/23.) 

j) Úmluva .o dQdání strojů 
»kQmpletních« nezahrnuje v 
s.obě prQ všechny případy i 
úmluvu .o dG dání strQjů ve 
stavu schQpném k pr.odeji. 
Případný rQZPQr mezi praVQU 
vůlí strany a jejími písemný
mi pr.ojevy jde výhradně na 
její vrub. (N. S. 3588 : 5. bře· 
zen 1924, Rv I 1615/23.) 

k) ObchQdní zvyklQsti JSQU 
pro výklad pravé vůle stran 
smě'l'odatny i tehdy, neSQU
hlasí-li s dispositivními p'řed
pisy zákona. Není třeba tvrdi
ti že .odpůrce 'O zvyklosti vě
děl, nýbrž jest na odpůrci, b! 
dQkázal, že mu zvyklQst zn a
ma nehyla. Při výkladu vůle 
stran nelze zvyklQst pokládati 
za bezvýjimečně závaznQu jen 
tehdy, když byla .oběma stra
nám známa. ZáleŽÍ i na tQm, 
zda smluvník mQhl u druhéhQ 
smluvníka znalQst zvyklQsti 
předpokládati. ' nehQ naQpak, 
zda byl smluvník PQvinen, 
druhéhQ sm]uvníka na zvyk
lQst UPQzQrniti. (N. S. 4137: 
10. září 1924, Rv I 772/24.) 

1) N akladatelskQu smlQUVU 
jest vyložiti s pQužitím před
pisu § 914 Qbč. zák., jenž usta
nQvení čl. 278 .ob ch. z. pře
vzal a zárQveň dQplnil a zdQ
kQnalil, dQdávaje, že každQu 
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sml.ouvu r.ozuměti jest tak, jak 
tG QbvyklQstem PQrtivéhQ .ob
chQdu QdpQvídá. (N. S. 4473 : 
16. prQsinec 1924, Rv I 1518/ 
24.) 

m) Umluven.o-li, že přene
chané zbQží ( cukr) jest vrá
titi nebQ zaplatiti rQzdíl v ce
ně, pak-li zb.oží v ceně st.oup
ne, jest úmluvu vztahQvati i 
na pH-pad, že cena zb.ožÍ ·sice 
v tuzemsku nestQupla, ježt.o 
zdražení bylQ zap.ovězen.o, ale 
vzhledem k vyšším cenám 
v cizině nebyl.o lze je d.ostati 
(§ 914 Qbč. z., čl. 278 .obch. 
z.). (N. S. 4629 : 4. ún.or 1925, 
Rv I 1822/24.) 

S. 4727 : 24. ún.or 1925, Rv II 
847/24.) 

.o) Zasílatel jest jen tehdy 
PQvinen dáti zásilky pQjistiti, 
hylo.li mu tG zvláště přiká. 
zán.o. ObchQdní zvyklQsti mG
hQU přicházeti v úvahu teprve, 
nedá·Ji se zásada ani .obd.oh.ou 
vyvoditi z .obch.odníh.o zákQna. 
(N. S. 5802: 2. březen 1926, 
Rv I 1920;25.) 

p) Byly.li strany PQ delší 
dQbu v nepřetržitém QbchQd· 
ním sPQjení a nevznesen-li 
pr.oti výpisům z běžnéhQ účtu 
c.o d.o úr.ok.ové míry v nich vy
značené odpor přes tG, že vý
pisy .obsahovaly dQI.ožku, že 

n) UjednánQ-li ve ~pr.ostřed- případné diference jest do 
kQcvatelské smlouvě, že pr.ovise určité lhůty .oznámiti, jest 
se připíše zpr.ostředkQvateli míti za tQ, že byla účtQvaná 
až »PQ úplném zaplacení se úrokQvá míra schválena, tře-
strany zákazníka«, nemá zpr.o- bas byla vyšší než zák.onná 
středkovatel nár.oku na pr.o· míra úrQkQvá. (N. S. 6383: 
visi, utrpěla-li firma ztrátu 19. říjen 1926, Rv I 577/26.) 
slev.ou PQskytnutQu zákazníku r) Viz také rQzh.odnutí čís. 
z nutkavých příčin (§ 914 2139, 4466 a 5583 sdělená výše 
.obč. z., čl. 278 .ob ch. z.). (N. při čl. 1 obeh. z. 

čl. 280. Jestliže se dvě neh více osoh společně 
zavázaly jiné osohě jednáním, které jest na jejich 
straně oh chodem, jest je pokládati za solidární dluž
níky, pokud nevyplývá opak toho z ujednání s vě
řitelem. 

čl. 280 jest odchylk.oU 'Od práva Qhčanskéh.o (§ 888 Qbč. 
z.); má místQ zajisté i tenkráte, když závazek někQlik,a olS . .ob 
vznikl jednáním prQvedeným jejich jménem .od spQlečného 

jejich zástupce. Srv. též výše čl. 269 a p.ozn. 3. ke čl. 266 a 
násl. 

čl. 281. Při ohchodech, jakož i ve všech pří
padech, v nichž se v tomto zákoníku ukládá závazek 
solidární, nepřísluší solidárnímu dlužníku obrana 
dělhy neho žalohy předchozí. 
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Totéž platí o rukojmích, vzejde-li dluh z jed
nání, jež jest na straně hlavního dlužníka obchodem 
anebo, je-li rukojemství samo obchodem. 

. T.oto vyloučení excepce »divisionis« a »excussionis« není 
odchylkou od práva občanského. Požadavek upomínky p.odle 
§ 1355 o·bč. z. zůstává předpisem tím nedotčen. (Sporno.) 

čl. 282. Kdo jest z jednání, které jest na jeho 
straně obchodem, jinému povinen k péči, musí za
chovati péči řádného kupce. 

čl. 283. Kdo má pohledávati náhradu škody, 
mfIže žádati náhradu skutečné škody a ušlého zisku. 

1. Měřítko čl. 282 (»péče řádného kupce«) jes.t v souhlasu 
se zás.ad.ou práva občanského (§§ 1295, 1297, 1299 obč. z.), 
pokud jde o záv.aznost kupců, naproti tomu jest úchylkou při 
nekupcích ,z obchodu k péči ,zavázaných. Výslovně jest zacho
vání »péče řádného kupce« uloženo ve čl. 344, 361, 367, 380, 
v § 14 zák. o veř. skladištích č. 64/1889, v § 49, .odlst 4. akc. 
regulativu, v ' § 9 zák. o akciových hankách č. 239/1924; syno
nymně o »péči řádného ohchodnílm« (»Sorgf.alt eÍnes ordent
lichen Geschijftsmannes«) mluví se ve čl. 343, odst. 2., v § 25, 
od,st. 1. zák. o spol. s ruč, obmez. č. 58.1906, dále též v § 9, 
odst. 1. zák. o práv. poměrech spořitelen č. 302/1920. S věc· 
ným rozdílem vůči čl. 282 ukládá se ve čl. 397 a 399 »péče řád· 
ného dovoz.ník.a«, ježto znamená to již péči specifikovan.ou. 
Jen »diligentiam quam suis« ukládá veřejnému spoleěníku 

čl. 94 obch. z. 

2. čl. 283 ohsahuje důležitou úchyJku od práv.a ohčan· 

ského (§ 1324 obč .. z.), ježto dává při .obchodech (čl. 377) 
poško,zenému ná~ok taKé na »lucrum cess,ans«. i p,ři cul pa le
vis. Může tudíž věřitel při obchodních peněžných dluzích po· 
žadovati na moro,sním dlužníkovi náhradu šk.ody a ušlého zisku 
i přes výši úroků z 'prodlení, co'ž jest ve právu ohčanském 
S.poroo (§ 1333 obč. z.); na dlužníku by bylo, ahy pr.okázal, že 
obmeškal se s pl.acením naprosto beze své viny. 

Zvláš.tnÍm způsobem jest upraven náhradní závazek do-

vozníkův za ztrátu II p.oško,z'ení nákladu (čl. 396 obch. z. Viz 
hl ižší při to1nto článku). 

a) Ze čl. 344 a 2.82 obch. 
z. plyne povinnost. pro datele, 
by prodané zboží kupujícímu 
ode,slal a při tom vynaložil 
péči řádného kupce. Povinná 
péče musí se přizpůsobiti po
niěrům v čase d.opr.avy a dle 
nich se zachovati.. Z poměrů 
tehdy panujících a jemu zná
mých vyplývala povinnost 
pro datele pečovati .o řádné, 
('eně zboží odpovídající, po
jištění; i ručí za následky ne
zachování této péče. (N. S. 
1390 : 31. prosinec 1921, Rv I . 
629/21.) , I 

b) K hedliv,.ostl řádného .ob . 
chodníka (čl. 282 a 344) ná· 
leží jen znalost vše.obeClllých, 
nikoli však Ispecielních, časo
vě obme,zených a jen pro ně
které odběratele význam ma
jících tarifních předpisů. (N. 
S. 3957: ll. čer,vna 1924 Rv 
I 459/24.) , 

c) Dbáti ·pečlivosti řádného 
.obchodníka jest kupec povi. 
nen i ve smluvním pomě.ru 
vůči svým z.aměstnancům. (N. 
S. 4695 : 17. únor 1925, Rv II 
721/24.) 

I 
čl. 2841. Konvenční pokuta není co do vyse ni-

kterak obn'~zena; může přesahovati dvojnásob inte-
resse. 

DI~ž~ík ~ell,í v pochy~n?sti oprávněn sprostiti 
se plnenl slozenlm konvencnl pokuty. ' 

Sjed?án! konvenční pokuty nevylučuje v po
chybnosti narok na náhradu škody, jež přesahuje 
v)'ši pokuty. . 

1. Konvenční pokuta, její úmluva dest aS/poň na jed.né 
straně obchodem (čl. 277), nep.odléhá podle odst. 1. zmírňo. 
vacímu právu soudc.ovskému (§ 1336, ·odst. 2. obč. z.). Iu· 
dikatura 'po většině opačně. Pokud by arci konv. pokúta pr.o 
svou přílišnos·t, hledíc k zájmům v konkretním případě zúčast. 
něným, příěila se dobrým mravům, jest neplatnou (§879, 
odst. 1. ohč. z.), rovněž kdyby sp.ad.ala p,od týž § 879, ods,t. 2., 
č. 4 (lichva). 

Výjimkou podléhá konv. ,pokuta zmírň.ovacímu právu 
soudcovu i při ohchodech: a) ve služebním póměr.u podle § 33 
zák. Č. 20/1910 o obch. pom. (jus cogens jedn.ostranné ve pro
"pěch zamě·stnance § 40); b) v ,pojišťovacím poměru p,odle 

Obell. zák. lH 
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§ 16 e;ák. Č. 501/1917 (jus cogens oiboustr,anné). 
2. Odst. 2. čl. 284 souhlasí '" obČoanským pr'ávem (§ 1336, 

odst. 1., věta 2.). (Výjimka 'z toho v § 37, odst. 3. zákona 

o .obch. pom. č. 20/1910.) 
3. Odst. 3. čl. 284 jest odchylkou od občanského p,ráva 

(§ 1336, věta 1.). (Výjimka také tu podle cit. § 37; odst. 3. 

zák. O ohch. pom.) 
4. Ustan.ovenÍ 1. odst:lvce, že konve pokuta může pi·et'iu· 

hovati dvo:jnálsob ínteresse, nemá pro naše práIVo yýznamu; 
vylučo'valo se tím obmezení obsažené v právu pruském. 

5. Bezúčinnou jest konvenční pokuta 8mluvená ve pro· 
spěch pro datele !při jednáních s plá ,t k o v ý c h, záleží·li v ně· 
čem jiném ne,ž ve -ztrátě platebních termínů; ustanovení to 

neplatí, je·li splátkové jednání o,bchodem na straně kupují· 

cího (§§ 3 a 10 zák. Č. 70;1896). 

,a) I jde·Li .o obohod, lze JIZ jen odškodněním. (N. S. 
ujednanou pokutu zmírniti. 5278 : 16. září 1925, Rv I 
(N. S. 1975 : 7. lislolpad 1922, 1070/25.) 
Rv I 351,/22.) 

b) I dle ohchodního práva 
lze smluvní pokutu zmírniti. 
Při zmírnění smluvní pokuty 
nelze nechati nep.ovšimnu
tým, že jde .o prodlení i na 
druhé straně a že odklad trval 
tak dr,ahnou dobu, že smluv· 
ní pokuta 'p,.ozbyla vlastně po· 
vahy trelstu a jest v pravdě 

c) Také konvenční pokuta 
smluvená mezi protokolova. 
nými firmami po,dléhá .omelze. 
ní co do vyse. Zákonitého 
předpisu, který by pro .o,b· 
chody stanovil něoo jiného, 
než co předpisuje § 1336 onč. 
Z., není. (N. S. ze d,ne 8. dub
na 1927, R I 106/27. Právník 
1927, str. 393.) 

čl. 285. Závdavek (arrha) platí jen tenkráte za 
litkup, když to bylo ujednáno neb jest to místní 
zvyklostí. 

Není-li cos jiného umluveno nebo místní zvyk
lostí, budiž závdavek vrácen nebo započítán. 

čl. 285 neobsahuje úchylek od práva občanského (§§ 908 
a násl., ,zejména též § 910 .obč.zák.). Zvláštn,í předpis .o zá· 
vdavku při jednáních splátko,vých daný v § 2, .odst. 1. zákona 
č. 70}l896 o jednáních splátkový,ch neplatí, je·li jednání na 

straně kupujícího obchodem (§ 10 téhož zák.). 

Čl. 286, 287 ~ 291 

Článkem 285 .o'bch: z. nelIlÍ 
zrušen § 908 ohč. z., pokud 
dává nevinné' straně práv.o, 
aby závd.avek p.řijatý p.održela 
ne,bopo,žadov:ala vrácení 
dvojnás.obné sumy toh.o, co 
s,ama závdavkem dala (18. 
duben 1873, č. 2678. R e p. 
n á 1. Č. 48. Právlllík XII., str. 
750.) 
Článkem 285 ohch. z. nebyl 

zrušen § 908 obč.· z., ,p.okud 
přiznává nevinnéstra,ně práva 
P.održeti to, co dostala závdav. 
kem, anebo žád.ati za vrácení 

dvojnásobné sumy toho, cO' 
sama dala závd.avkem. Také 
čl. 354 a 355 .ob ch. Z. ne· 
stojí t.omu v cestě, ,aby právo 
to při olbchodní koupi bylo 
uplatňováno. Tohotoprá'va 1ze 
však užíti pouze míst,o práva 
na 8Jplně,ní neho na náhradu 
šk.ody, v čl. 354 a 355 obell. 
z. nevinné straně' prolpuJce
ného, nikoli však společn(~ 
s jedním z nich. (13. duben 
1915, č. 97 Praes. K n i h a 
jud i kát ů č. 218. - Práv· 
ník 1915, str. 423.) 

čl. 286. Pro přílišné zkrácení, zejména pro 
zkrácení nad polovici, nelze obchodnímu jednání 
odporovati. 

Při ohchodu, třebas i jednostranném, jest tudíž vyloučen 
p,ro,st~edek §u 934 .obč. zák. Při jednáních splátkových obml'
zuje se P.oužití čl. 286 (tedy vyloučení prostředku §u 934 oh;;. 
z.) na příp,ad, že jednání jest nbchodem na 8,tr,aně kup.itelově 

(§ 10 zák. č. 70/1896). Ustan..ovení ds. nařízení z 12. října 

1914, Č. 275 ř. ·'z . .o lichvě p.ouŽíti jest také při .obchodech, 
a to, na rOlzdíJ od dřívějšího zákona proti lichvě č. 47/1881, 
hez výhrady. Rovněž platí p,tnou měrou také pro ohch.ody 
~ 879, Č. 4 obě. zák 

čl. 286 obch. z. nevylučuje, 
hy uplatňován byl nárok na 
zrušení smlouvy z důvodu § 
20, oast. 5. cÍis. nařízení ze 
dne 24. března 1917, č. 131 
ř. z. Uplatňování nároku t.oho 
před'pokládá trestní odsouze
ní žalovaného. (N. S. 385 : 21. 

leden 1920, Rv I 599/19.) 
Obrana zkrácení přes ·polo. 

viCÍ ceny není o sobě vylou· 
čena tím, že smluvník jest oh
chodníkem, nýbrž te,prve tím, 
že právní jednání jelst obcho
dem. (N. S. 1902: 10. říjen 
1922, Rv I 108/22.) 

čl. 287. Výše zákonných úroků, zvláště úroků 
z prodlení, jest při obchodech šest ze sta. 

Ve všech případech, ve kterých tímto zákoníkem 
jest vyslovena povinnost platiti úroky, ani z se urcu.le 
jejich výše, rozuměti jest \Íroky šesti ze sta za rok. 

19* ' 
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čl. 288. Kdo z jednání, které jest na jeho straně 
obchodem, má dospělou pohledávku, může z ní po
žadovati úroky počínajíc dnem upomínky, pokud 
podle občanského práva není oprávněn požadovati 
úroky již od dřívější doby. 

Zaslání účtu neplatí samo o sobě za upomínku. 

čl. 289. Obchodníci mezi sebou jsou oprávněni 
v oboustranných obchodech požadovati úroky bez 
ujednání a bez upomínky z každé pohledávky ode 
dne, kdy byla splatna. 

čl. 290. Kupec, jenž u provozování obchodní 
živnosti kupci nebo nekupci obstarává jednání anebo 
koná služby, může požadovati za to i bez předchozí 
úmluvy provisi, a když se jedná o uschování, také 
skladné podle sazeb v místě obvyklých. 

Ze svých zápůjček, záloh, výloh a jiných nákla
dů může si započítati úroky ode dne jich plnění' neh 
opatření. 

To platí zejména o komisionáři a speditorovi. 

čl. 291. Je-li kupec s jiným kupcem v běžném 
účtu (kontokorentu), jest ten, jemuž přísluší při 
účetní uzávěrce přebytek, oprávněn požadovati úro
ky z celé jeho sumy, třeba jsou v' něm zahrnuty 
úroky, ode dne uzávěrky. 

Uzávěrka účtu děje se jednou do roka, pokud 
není stranami něco jiného ustanoveno. 

čl. 292. Při obchodech mohou býti ujednány 
úroky šesti ze sta za rok; ujednati vyšší úroky při
pouští se jen, pokud to dovolují zákony zemské. 

Při zápůjčkách, jež kupec přijímá, a při dluzích 
kupcových z jeho obchodů uj.ednati možno také 
vyšší úroky než šest ze sta za rok. 

čl. 293. Úroky mohou při obchodech svým 
úhrnem jistinu převyšovati. 
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čl. 287-293 jednají, do jisté míry 'p'l".omi·scue, .o úrQcích, 
.o nár.ocích kupce za výkony a .o běžném účtu kupeckém. SrQv. 
nati jest též § 3, .ods,t. 2. urvád. zák. a p.oznámku výše na str. 4 
a násl. k němu p,řip.ojen.ou. P.oznamenati je'st blíže: 

I. O ú r .o cic h: 1. čl. 287, .odst. 1. stanoví výši úroků 
zák.onných na 6% úchylkQU od p·rávaobčaI1lSkého (§ 1 zák. 
č. 77/1885); jeh.o .odst. 2. má význam ·zejména pro případy čl. 

'}3, 95, 220, 289, 290~ 291. 

2. čl. 288, odst. 1. uchyluje se .od práva .ohčanského 
P.otud, že P.odle § 1334 m.ožn.o úr.okyz pr.odlenÍ požadovati 
teprve počínajíc dnem na' úP.omínku následujícím. Bezvýhrad
né znění čl. 288 8vědčitomu, že stačí při .obch.odu na straně 
věřitele pr.odlení i den objektivmÍ. Ust.an.ovením .odst. 2. není 
vyl.oučen.o, že i .z·asláni účtu může míti za zvláštních .okoln.ostí 
P.ovahu úp.omínky, na př. zaslání saldov,anéh.o účtu inkasist.ou 
(srv. čl. 296) (Stauh-Pisk.o, II., str. 71). 

3. I bez p·ředch.ozí úmluvy ne·b úp . .omínky možm.o P.odle 
ohch. zákona p.ožad.ovati úroky a) ,podle čl. 289; b) p . .odle 
čl. 290, odst. 2. (»úroky z nákladů«; viz Krčmář, Pr_ oblig. 
§ 23, 1., 3); c) P.o·dle čl. 291, odst. 1. při běžném úč·tu mezi 
kupci (a to i tenkráte, js.ou-li v běžném účtu ·z.ahrnuty úro
k.ové P.oložky; v t.om jest též r.ozdíl od občanskéh.o práva: § 3 
zák. č. 62/1363). 

4. čl. 292 nemá, jednaje .o výši smluvních úroků, význam 
Hlhledem ku předpisům zák.omů č. 62/1868 resp'. č. 77/1835 (§ 1)_ 
Před·pisy cílS. nař. o lichvě Č. 275/1914, r.ovněž § 379, Č. 4 .obč_ 
zák. platí též pro obchody. 

5. čl. 293 připouštějící vzrůst úr.oků ultra alterum tan
tum pH obchodech (i jednost.ranných: čl. 277), jest úchylkou 
od obč. práva (§ 1335 .obč. z.). 

Ustanovení § 12, odst. 2. zák.ona Č. 302/1920 .o p·rávních 
P.oměrech spořitelen - po.dle něh.ož m.oh..ou tyt.o 2íastaviti úr.o
kování pohledávky, jestliže nervybrané úroky vzrostly d.o v)'še 
původního v·kladu, aniž se vkladatel po tu d.ohu ke vkladu 
byl lllálSil - jest úchylkou jak vůči ~ 1335 obč. z. tak i vůčř 
čL 293 ohch. z. 

• ..... - .... -.!~ - ............. --' 
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II. N á r o. k n.a o. d měn u r e s p. n á h 1." a d u :-:a služ.})y 

a výko.ny (na pro.vi5i, skladné) má kupec za po.dmínek čl. 290 
již po úko.nu,' i belz ujednávky; předpo.kládá se, že jednal 
u výko.nu své o.bchodní živno.sti, lho.stejno. jest však, zda·li 

pro.tistrana jest kupcem čili nic. 
III. O lb ě ž n é m ú čtu jedná čJ. 291, o. jeho.ž o.dst. L 

zmíněno. ,se již výše v Po.ZlU. I. Po.d č. 3, C; o.dst. 2 obsahují 
disposritivní ,předpis o. ro.ční uzávěrce účtu. Záko.n tu přelI· 
kládá o.bě strany jako. kupce. O ko.nto.ko.rentu blíže viz: Ran. 
d a »Závazky k náhradě ško.dys přídavkem o. úrocích« (6. 

vyd. 1899), str. 112, Her man n - O t a v s k ý; O o.bcho.dech 

str. 17 násl. 

a) Z to.ho., že strany byly 
v o.bcho.dním spo.jení a že 
jedno.tně bylo. u:po.mínáno 
o. úhrnný peníz všech jedno.t
livých po.hledano.stí, neplyn~ 
ještě, že tyto. po.hledano.stI 
ho.u jedno.tno.u po.hledávko.u: 
ro.vnající se ko.nto.ko.rentm 
p(),hledano.sti. (N. S. 304: 25. 
říjen 1919, R I 419/19.) 

b) Záleží·li o.bcho.dní ·spo· 
jení stran po.uze v to.m, že jed. 
~.a strana druhé kredito.V'ala, 
tato. pak splácela, jde O. t: zv. 
běžný účet, niko.li však o. po· 
měr ko.ntro.ko.rentní; to.ho. zde 
není již z to.ho. důvo.du, že 
nejde o. vzájemno.u d,)ho.du 
nOViace, jež ku ko.nci urči· 
tého. účto.vacího. o.bdo.hí o.hlť'd· 
ně ,,'zájemných po.hledávek do 
do.by té vzniklých dle vllle 
"tmn má ll!listati. (N. S. 776: 
23. listo.padu 1920, Rv I 569.! 
20.) 

(' ) Ú r,o.ky (pro.vise atd.) 
byvše za'po.čteny do. salda, ne· 
po.dléhají již tříletému pro.
mlčenÍ. Tím, že ko.nto. o.d po.. 
slední uzávě,rky neo.bsahuje 
dalších po.lo.žek la saldo. se již 

ne'zjišťuje, je·st ko.nto.korentní 
po.měr uko.nčen,' byť. i v kni· 
hách majitele 's.alda by1 jako 
tako.vý dále veden, a ndze na 
dále po.čítail:i úro.ky z úro.kft 
a pro.visiz úro.kll. (N. S. 
1065 : 24. květen 1921, Rv I 
92/21.) 

d) Při o.pozděném vrácení 
kupní ceny jelst nahraditi ško.· 
du zaplacením jednak úro.kú 
iZ pro. dlení, jednak ro.'zdílu 
kursovní ho.dno.ty peněz. Ne· 
ní.li přímá výrp1at.a mo.žno.u, 
ro.zho.dný jest den, kdy peníze 
byly řádným způsobem po.. 
ukázány, niko.li den, kdy ku· 
phele do.šly. (N. S. 2484: 10. 
duben 1923, Rv I 1374122.) 

e) Při Po.měru ko.nto.ko.rent· 
ním jde o. .řadu po.hledávek 
z o.bcho.,dního. s,po.jení, při 
kterém vzájemné, pravé a 
splatné p'eněžní pohledávky 
po.stupně se vyro.vnávají a při 
kterém teprve ke konci účet· 
ního. o.'bdo.bí se zjistí, v ('~í 
pro.spěch vybývá po.hledano:il 
j,ako samo.lstatná po.hledávka 
(čl. 291 obch. z.). Zllst.alo.st 
jest tedy výsled'kem súčto.va· 
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ných již náro.ků a vzájemnýc11 
nár-o.ků 'za celé účetní období. 
Tím, že kupec připíše k do· 
hru svému s-po.luko.ntrahentu 
v běžném účtu určito.u po.lo.ž. 
ku, ktero.u sám byl v jeho. 
účtě :zatížen, jest po.lo.,žkatato. 
v mezích vZlÍljemných náro.kll 
uhrazena a přijde v úv;ahu již 
jen jako. článek celého. ob· 
cho.dního. spo.jení .při zjiš l'o.. 
vání zůstatku na ko.nci účet· 
ního. o.bdo.bí. (N. S. 2961 : 25. 
září 1923, Rv I 217i23,) 

f) Ko.ntokorentní po.měr jest 
tam, kde podle so.uhlasné, hyť 
i mlčky, ko.nkludentními činy 
pro jevené vůle stran spo.lu 
v o.bcho.dním spojení jso.ucích 
stflany nemají býti samo.stat· 
nými po.hledávkamia plně. 
pohledávky a plnění jedné 
ním, které by bylo. ve vztahu 
k :jednotlivým po.hledávkám a 
plněním druhé strany, nýbrž 
po.hledávky a plnění stran 
mají býti články jedno.ho. cel· 
ku, které přijdo.u v úvahu až 
při vzájemném súčto.vání, při 
kterém na jevo. vyšlé slaldo. té 
které str,any bude samo.statno.u 
po.hledávko.u. (N. S. 2997: 3. 
říjen 1923, Rv II 292/23.) 

~) Byl-li věřitel nucen pro 
dlužníko.vu liknavo.st v ,place. 
ní o.patřiti si drahý banko.vní 
úvěr, jest o.právněn do.máhati 
,:e na dlužníku náhflady ško
dv tím vzešlé, třebas přelsa. 
h~.ie výši záko.nných úrokll 
(čl. 28'7, § 1333), Těmito. usta· 
novemml není věřiteli brá
něno., aby po.dlezásad ·čl. 28:l 
o.bdl. z. a § 1323 o.bě. z. uplat. 
ňo.val veškero.u škodu, o. niž 
je 5 t,o. do.kázati, že mu pro· 

dlením vzešla; § 1333 o.hč. z. 
stano.ví jen zálsadu pro. pří· 
pady, vektterých věřiteli ne· 
vzešla ško.da jiná než ušlé 
úro.ky kapitálu, jeho.ž pr'o. ne· 
placení nemohl využíti. (N. S. 
3457 : 30. leden 1924, Rv II 
441/23.) 

h) Pohledávka úro.ků z 
prodlení, t.zv. úro.ků záko.n· 
ných ve smyslu §u 1333 a 1334 
o.bč. z., čl. 288 obch. z. adv. 
dekretu ze dne 18. ledna 1842, 
Č. 592 Sb. z. s. je záv;azkem 
akcesso.rním; Po.vstala·li však, 
může dále trvati. Po.mine-li 
hlavní dluh, nelze o.všem :lá· 
dati úro.ků dalších~ avšak úro.· 
ko.vý dluh, z hlavního. dluhu 
již vzešlý, nepo.míjí. (N. S. 
3530 : 26. úno.r 1924, Rv I 
1-179/23.) 

ch) Liknavý dlužník jest po.. 
vinen nahraditi věřiteli ztrátu 
na kursu. Tím, že dlužník, 
je,nž byl s věřitelem v ko.nrto.· 
ko.rentním po.měru, ne,přips,al 
ihned po.hledávku na účtě vě· 
Htelo.vě, neo.ctl se v pro.dlení. 
Dav dlužný peníz k di.s,po.siei, 
vyho.věl dlužník své povin. 
no.,sti. (N. S. 3766: 24. duben 
1924, Rv I 1713/23.) 

i) Uznání zjištěného. pře
platku ('salda) ko.nto.ko.rent· 
ního. má účinek no.vnce, ale 
lze mu o.dporo.vati za předpo
kladů ko.ndikce. Placení s vý
hrado.u není vědomým place· 
ním nedluhu .a zakládá ná· 
ro.k dle § 1431 o.lbč. z. i . bez 
o.mylu. (N. S. 4343 : 5. listo
pad 1924, Rv II 446/24.) 

. j) V to.m, že věřitel přijal 
splátku, urČeno.u dlužníkem 
výslovně na určito.u ,po.lo.žku 
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(§ 1415 ohč. z.), jest spatřo
v,ati souhlas věřitelů ( § 863 
obč. z.) s dlužníkovým urče
ním. (N. S. 5136: 17. červen 
1925, Rv II 395/25.) 

k) Předpis § 55. druhá věta 
jur. n. předpokládá, že jde 
o pohledávku spočívající na 
témže skutkovém ,a právním 
důvodu. Obchodní - spodení 
není, kromě případu čl. 291 
obch. z., zvláštním ústavem 
právním, nýbrž jenom ,pomě 
rem, podle něhož strany vchá· 
zejí mezi sebou navzájem v 
ul'čitá právní jednání,a jedině 
tato právní jednání j,sou dů' 
vodem pro jejich z toho vQ:e· 
šlá práva a záva,zky. (N. S., 
5222: 19. srpen 1925, R I 
641/25.) 

1) Kontokorentní poměr mů· 
že býti sjednán i faktickým 
jeho pr,ováděním, zejména za· 
síláním ;p,ravidelných účetních 
závěrek. V brojení proti 
správnosti výtahu nelze ještě 
spatřovati výpověď kontok.o· 
rentního poměru. (N. S. 5783 : 
23. únor 1926, R II 371/25.) 

m) Ten, jemuž kupec vy· 
konal určité služby, má uhra· 
diti náklady nutné ,a účelné; 
i nemusí se spokojiti s před
ložením účtů vydaných tře· 
tími osobami kupci za práce 
u nich objednané, nýbrž' lm"!· 
že je přelzkouma,ti, zda·li ne· 
jsou nesprávné nebo pře
mrštěné, a výtky činiti. Ku· 
pec má specifikovati v účtu, 
mnoho-li z celé částky při· 
padá na provisi; pro přimě. 
řenost této rOiZhodnou bude 

místní zvyklost a teprve, není· 
li jí, uvážení soudoovské. (N. 
S. 5346: 16. březen 1926, Rv 
I 1790/23.) 

n) Při kontokorentním spo. 
jení nastává uzávěrkou účet· 
ního období novace. Jednot· 
livou pohledávku neLze zvlá· 
ště uplatňoovati, a to ani ,za· 
počtenÍ~. Byl.Ji zjištěn zůsta· 
tek a převeden za souhla,su 
olbou stran na nový účet, stá· 
vá se tím prvou položkou no· 
vého účetního období, plati 
~a uvěřený až do uzávěrky 
nového účetního obdohí a ne· 
může býti samolstatně z,ažalo· 
ván. Hyl-li takový zůstatek 
pře'Veden se souhlasem komi·' 
tenla na jinou banku, .s níž 
pHk komitent dále byl v k.on· 
tokorentním SlPojení, d.al tím 
komitent zřejmě na je,vo, že 
počínaje tímto převodem, po· 
kládá jen Ilovou banku za 
svého smluvn~ka a přestal 
jakýlmli vztah jeho k bance, 
v níž byl dříve v kontokorent· 
ním spojení. (N. S. 6353 : 12. 
říjen 1926, R I 649126.) 

o) Byly-li strany po delší 
dobu v nepřetržitém ohchod· 
ním spojení a neVlZnesen-li 
pr,oti výpisům zběžného účtu 
co do úrokové míry v nich 
vyzn.ačené odpor přes to, že 
výpisy obsahovaly doložku, Žl" 

případné diference jest do 
určité lhůty oznámiti, jest 
míti za to, že byla účtovaná 
úroková míra schválena, tře· 
has byla vyšší než míra zá· 
konná (čl.' 278, 291). (N. S. 
6383 : 19. října 1926, Rv T 
577/26.) 
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čl. 294. Uznání účtu nevylučuje důkaz omylu 
nebo podvodu v účtu. 

Stejně tak v zásadě § 1338 obč. zák. V účtech se vysk~'
tující doložka: »S. E. & 0.« (= salvo errore et ommissione, 
sauf erreur el ommission) jest podle tohot.o článku .z.bytečná. 

Čl. 295. Průvodní moc dlužního UplSU neho 
kvitance není vázána na uplynutí lhůty. 

Článek tento nemá pro naše právo vý,znarmu. Rozhodují 
lu zásady soudního řádu o důka'zu Hstinném. 

čl. 296. Přínosce kvitance platí za zmocněna při. 
jmouti placení, pokud okolnosti plátci známé neod
porují úsudku o takovémto zmocněnÍ. 

Čl. 296 Jest positivním korrelátem negativního ustanovení 
čl. 51. KvitaOf~e jest tu dostatečnou legitimací příno.sce ku 
přije'tí peně1z; legitimace tato selhává vůči plátci, jemuž jsou 
známy okolnosti odporující úsudku o takovémto výběrčím 
zmocnění, tím více vůči tomu, jenž přímo ví o nedostatku 
oprávněni inkassního. Pouhou za1vinilou nevědomost nelze 
v tom směru rovnati znalosti. Praktickým jest předpis ten při 
inkassistech opatřených saldovanými účty, též pH inkasu smě. 
nek nesoucích záznam »,pour acquÍt«' věřitelem neb.o zástupcem 
jeho podepsaný, je·li placení· nebo inkasso obchodem (čl. 277). 
Ze všeobecné zásady, jež jest podkladem ustanovení obch. zá. 
kona o obchodní p1né moci (viz výše»Úvodní JSlovo« před 
čl. 41a násl., zejm. str. 91 násl.) dlužno souditi, že čl. 296 
předpokládá kvitanci p r a VQ u. 

Jest na dlužníku, by pro· 
kázal, že platil osobě, jež byla 
věřitelem s,pmomocněna ku 
přijetí, neb alespoň, že z viny 
yěNtele mohl· důvodně míti 

z,a to,. že tomu tak je,st (ěl. 296 
obch. Z., §§ 1027 a násl. obč. 
z.). (N. S. 4313: 30. říjen 
1924, Rv I 794/24.) 

čl. 29'7. N ahídka, příkaz nebo plná moc, které 
vyšly od kupce v jeho obchodní živnosti, neruší se 
jeho úmrtím, pokud opačná vůle nevychází z jeho 
projevu anebo z okolností. . 



Obch. zák. 

Ustanovení toto je!;t, pokud jde o pHkaz re1ip. plnou mo!:, 

úchylkou vůči § 1022 .obč. zák. (Srv. též výše pozn.2 .. ke čl. 
54.) Pokud jde u nabídku, souhlasí čl. 297 8 ustanuvelnílll 

§ 862 obč. zák. in Cine ve znění III. dílčí nuvely. 

čl. 298. Při plné moci k obchodním jednáním 
dlužno stran poměru mezi zmocnitelem, zmocněncem 
a třetí osobou, se kterou zmocněnec jménem zmoc
nitele obchod uzavírá, použíti týchž ustanovení~ 
která jsou dána ve článku 52. v příčině prokuristů 
a obchodních zmocněnců. 

Rovněž platí předpis článku 55. v příčině toho, 
jenž činí obchodní jednání jakožto zmocněnec, aniž 
byl k tomu plnou moc obdržel, nebo který při uza
vření obchodu překročuje plnou moc mu udělenou. 

Stanuvenu tu použití zásad . .0 přímém zasituupení (čl. 52), 
jakuž i ozáv,a,znosti falsi procuratoris (čl. 55) na plnuu moc 
k obchodům směřující, třebas i' nekupcem nekupcí udělenou. 
Viz též výše poznámky při cit. právě článcích. 

čl. 299. Ve případě postupu pohledávky vzešlé 
z obchodního jednání, žádati lze zaplacení plného 
jejího obnosu i tenkráte, když tento obnos převyšuje 
sunIu ceny za postup smluvené. 

U stanovením tímto vyloučeno pro cessi p.ohledávky z oh
chodu vzniklé použití římsko- resp. obec,rioprávního předpisu 
le~s Anastasianae; naše občanské právo však ,předpisu taku
véhu vůbec nezná. Poznamenati jest, že obmezení vyslovené 
v § 1397 obč. zák. týká se .otázky zcela jiné a zůstává' tudíž 

paragraf ten článkem 299 nedotčen. 

čl. 300. Kupec, jenž přijal poukázku (assigna. 
ci) naň vystavenou vůči tomu, v jehož prospěch byla 
vydána, jest tomuto povinen plněním. Přijímací pro: 
hlášení na písemnou poukázku napsané a podepsane 
platí za slib platební asignatáři učiněný.. . "-

1. čl. 300 a z části i čl. 301-303, jakož I 305, Jedna.!l 

o poukázce čili aB'signaci, a to čl. 300 o p,ulJlkázce, kde assignant 

Čl. 300. 299 

je kUI)CCIll, os·tatuí cit. články () písemné puukázce ,;; kupcem 
j,ak.ožto assignantem a s povahou ceil1néhu papíru (čl. 303, odst. 
2.); poukázka čL 301 a násl.zove se pak vzhledem ke zmíněné 
vlastnosti Il8rsignantově >>,kupeckou« v technickém smyslu. 

Zvláštními ,případy pouká,zky jsou zhusta též směnka ClU 

č. tratta (není-li vystavena na vlastní řad a také ne jako za
,.;třená směnka vlastní), jakuž i šek na třetí .osohu vydaný (ni
koli přím.o šekovníků k výplatě zasílaný); arci platí pro tyto 
pHp,ady v popředíspeeiální normy směnečně- a šekovn~lrávní. 

Z ohča~ského práva .přicházejí tu v úvahu §§ 1400-1403 
ohč. zák. ve znění III. dílčí novely. 

2. Poukázk:~ podle čl. 300 nemusí hý ti vydána v písemné 
formě, a je-li takto vydána, nemusí býti cen.ným papírem. Zá
kon pro ni nevyslovuje odchylných pravidel od práva .ohČ.ail-

3kého, neboť »přijeti« p.oukázky zakládá již podle občanského 
práva (§ 1400 in fine) závazek assignátův vůči as.signatáři. Ze
jména nelze ,s,p,atřov,ati rozdílu v tum, že podle § 1400 se po
žaduje, aby přijímací projev k assignatáři došel, že tedy »p,ři

jetí« jest tu nutně prOljevem »dochůdným«; vždyť stejně jest 
rozuměti obr,atu čl. 300 věty první (»přijal... vůči tomu, 
v jehuž proispěch jest vydána«), ve druhé pak větě čl. 300 rov
něž jCiSt předpokládati, že akceptuvána assignace, kterou assig. 
natář bud' k akceptu předložil nebo a-ssignátem již akcepto
vanou od assignanta obdržel. 

3. Pl'Iakticky důleržitým případem poukázky jest ,to z·v. 
akkreditiv (úvěrní list), záležející v tom, že výstavce jeho 
(adre,sant) poukazuje olbchudníhu SIVého přítele (adresáta, ko
respundenta), aby osobě akkreditované (pHjemci) vyplatil 
l'e<Slp. vyplácel hotovo,sti .až do výše zpravidla maximálně vytče 
né. Adre,sarnt a ko.respondent bývají zpr,avidla bankéři a uŽÍvá 
seakkreditivu zejmén.a při cestách du ciziny. V jiném smyslu 
užívá se slolVa »akkreditiv« při placení dluhu (zejména z trhové 
smlouvy) bankou :lJprostředkovaném; tu můrže, ale nemusí i:'C 

vůbec jednati o assignad. O tom případu viz S e cl J á ť e k, 

Obligační právo (1924) str. 223. 
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Poukázal·li objednatel (vo· 
jenská správ:a v r. ~9~ 7) v'J?r~. 
jevem stejného 'Zlnem tleme· 
ným dvěma výroh~ům, y ~b~ 
první z nich zhotovIl soucastt 
výrobku a dodal je dru~é.mu 
výrobci, jenž má ZbO~OVltl a 
dodati výrobek hotovy a z,~. 
platiti dodané součástky, m'l' 
že první výrobce, dodav zho. 

tovené součásti výrohci dr~l' 
hému požadov:ati na něm za· 
place~í. ( § 1400 obč. z., čL 
300 ob ch. z.) (N. S. 532: 1. 
červen 1920, Rv II 35/20.) 

Akkreditiv jest svou právní 
povahou poukazem ,'po rozu· 
mu §u 1400 a nás1. obč. 'z. a 
čL 300 ohch. IZ. (N. S. 3861 : 
Rv II 193/24.) 

čl. 301., Pou..kázky a _~~V~~é listy, kter~ byly 
vystaveny od "kupců o plnění peněz ne~oo kvan.~ty .za
stupitelných věcí nebo cenných papuu, anlZ J~s~ 
v nich povinnost k plnění učiněna závislou ~a plnenl 
vzájemném, mohou býti indosamentem prevedeny, 
jestliže znějí na řad (ordre) . 

K platnosti listiny neb indosamentu nevyžaduje 
se, aby obsahovaly údaj důvodů závazku nebo do
ložku o obdržení valuty. 

Kdo akceptoval takovou poukázku, jest povinen 
plniti tomu, v jehož prospěch byla vystavena neb na 
nějž byla indosována. 

čl. 302. Rovněž m~hou býti indosame~tem" p,ře
vedeny, znějí-li na řad, ' kono.sementy na~or~lCh 
plavců, J n~~ožné listy dovo~~íků, i~da;aCl "hsty 
(skladní/lišty, varanty) o ZbOZI neb o Jlnych v~c~c~ 
movitých, které jsou vydány ~st~vem ~ us?hOVaVa~l 
takových věcí od státu zmocnenym, dale hsty! o za
půjčkách námořních a námořní pojistky. 

čl. 303. Indosamentem listin jmenovaných 
v obou předcházejících čl~ncích ?řechá~:jí všechna 
práva z indosovaného papuu na lndosatare. 

Zavázaný může užíti jen takových, námitek. 
které mu pří~lušejí podle I!stiny sa~~ ne~o bezp~o
středně proti tomu, kdo Jest ve pnpade tom za· 
lobcem. 

Čl. 301-305. 301 

Dlužník jest povinen plniti jen proti vydání 
kvitované listiny. 

čl. 304. Podle zákonů zemských jest posouditi, 
zda-li kromě listin.' jmenovaných v tomto zákoníku 
ještě jiné na řad znějící poukázky, závazné listy 
nebo jinaké listiny mohou býti indosamentem pře
váděny s účinkem ve čl. 303. naznačeným. 

čl. 305. O papírech, jež znějí na řad a jež 
mohou býti indosamentem převáděny~ platí co do 
formy indosamentu, co do legitimace majitele a 
zkoušky této legitimace, jakož i éo do povinnosti 
držitele k vydání tatáž ustanovení, která jsou obsa
žena v článcích ll. až 13., 36. a 74. obecného řádu 
směnečného. 

Jestliže se ztratí papíry jmenované ve článku 
301., platí pro amortisaci ustanovení daná v čl. 73. 
obecného řádu směnečného. Amortisace papírů jme. 
novaných v článku 302. se řídí zákony zemskými. 

1. Ustanovení čl. 301-305 jsou v ohchodním zákoně 
~edes matedae pro éenné pa'píry, a sice rektapapíry a ordre. 
papíry, kdežto k papírům majiteli svědčícím (au porteur) hledí 
čl. 307.*) 

Ve čl. 301-305 jde o dvě skupiny cenných papírů: sku. 
pinu ěl. 301, t. j. t. zv. kupecké poukázky a kupecké závazné 
listy čili bony a skup-inu čl. 302, t. .j. určité kausální cenné 
papíry, z nichž tři náležejí právu námořnímu a dva, t. j. ná. 
ložné listy dovo,zníků. a cenné prapíry skladišť, ohecnému prá. 
vu ohchodní~u. O náložném listu dovOlzníka jedná oh ch. zá. 
kon ještě zvláště ve čl. 415-':"'418, o skladních listech vydáva
ných »veřejným skladištěm« v technickém smyslu ~ákori (~. 
64/1889. - Obě skupiny ce~ných papírů (čl. 301 a 302) hývají 

*) Co do výkladu o cenných papírech vůbec a o jednot. 
livých jejich kategoriích odkazuji též ku svému spisu »0 ob. 
chodech« §§ 9-15 (1928), pro směnku k »Čsl. právu směneč. 
nému« (1926) a »Dodatku« k němu (1928), jakož i k 1it~. 
ratuře tam citované. 
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někdy také shrnovány názvem »papírů kupeckých« (sIrv. § 89, 

odst. 2. not. řádu). 

2. Papíry čl. 301 a 302 jsou rektapapiry, znějí·li prostě na 
jméno nebo firmu; pohledávka IZ Illich převádí se pak podle 
zásad občanského práva. Sporno jest, je-li ku převodu potřehí 
odevzdání listiny Poznamenati jest, že pro papíry čl. 301 
a 302, i když neznějí na řad, platí předpisy čl. 303, odst. 
2. a 3., je~ neohmezují se na papíry indosovatelné. I možno 
v tomt.o smyslu také ,při rektap,apírech konstatovati 'záv,aizek 

dlužníkův k prvnímu věřiteli »secundum 'scdpturam«; pokurl 
jde o .poukálzku, p,řistupuje k -tomu ještě suhsidiární norma 

§ 1402 oihč. z. 

3. Pro naše právo uznati jest ,zásadní volnost k vydání 
ordrepapírů ,s účinky čl. 303 a 305 (čl. 304 odk,a'zuje k »zem· 
ským zákonům«; viz výše po.známku při § 1 uvád. zák.); arci 
bude předpokládati podle všeobecných ,zásad, že - pokud 
zákon nedopouští opak - musí pa.pír udávati causam de,ben· 
di; abstraktní papír byl by neplatný. Ordrepapíry s abstrakt
ností v zákoně uznanou jsou směnka (zákonný ordrepapír), 

papíry čl. 301 a ordrešek (§ 3 šek. zák.). 

4. V příčině indosamentu stanoví zákon ve čl. 303, odst. 
1. účinek jen transportní (nikoli též gara1nční) ve smyslu témž, 
jak tomu jest ve právu směnečném (čl. 10 18m. ř., § 9 směn. 
zákona). Ve čl. 303, odst. 2. vy~lovena, třebas s textováním 
poněkud odchylným, zásada věcně shodlllá s ustanovením čl. 
82 sm. ř. (§ 87 směn. z.) o vyloučení námitek ex persona 
indossantis (srv. Hermann·Otav,ský,· Směn. právo § 24 11.). 

5. Ve čl. 305, ods,t. 1. rOlzšířena platnost určitých směneč' 
ně-právních norem (čl. 11-13, 36, 74 sm. ř.) též na ordre
papíry čl. 301-304. Zvláště význačným jest tu použití ,z.ás,ady 
o n.abytí práva poctivým nabyvatelem listiny i přes nedostatek 
'práva auktorova (čl. 74 sm. ř.), zásady to .opíra"jící (lZejména 
vedle' zásady o vyloučení námitek IZ osob .předchůdců) cirku· 
lační úlohu ordrepapírů. Z nového směn. zák. srv. § 76 spolu 

~ ~~ 32, 87. 

Čl. 301-305. 303 

6. Pro amortisaci p.apírů jmenov,allých ve čl. 301 platí 
čl. 73 směn. ř. (§ 73 směn. zák.), pro papky uvedené ve čl. 

302,"pokud není norem zvláštních, normy obecné, jež jsou 
obsaženy v cís. nařízení z 31. Isrpna 1915, čís. 257 ř. ,z. o umo. 
řování listin, resp. ve vlád. nařízení ,ze 17.če,rvence 1919, čís. 

406 Sb. (Bližší o tom ve spisu »0 obchodech« v Dod,atku po 
§ 15, str. 51-54.) 

7. Podle § 110 nového směnečného zákona ze 

dne 13. prosince 1927 čís. 1. Sb. z; a n. z r. 1928, nabývá zá. 
kon tento účinnosti za tři měsíce ode dne vyhlášení, tedy. 
- ježto vyhláška stala se dne 10. ledna 1928 - dnem 10. 
dubna 1928. V § 107 odst. 2 zákona toho ustanovuje se, že, 
pokud zákony a nařízení se dovolávají předpisů Siněnečným 
zákonem zrušených v odst. 1. téhož §u uvedených, jest při. 

měřeně použíti příslušných ustanovení tohoto zákona. I bude 
dlužno tudíž od uvedeného data použíti na místo čl. 11-13, 
36, 73 a 74 směnečného řádu předpisů §§ 10, ll, 32, 73 až 76 
směn. zákona. 

A. Citované předpisy směn. řádu znějí takto: 

Čl. ll. IUldosament musíbý,ti napsán na směnku, JeJI 
kopii ueho na liSl spojeltlýse směnkou nebo kopií (alonge). 

čl. 12. Indos,amenrt jest platný, je,s,tli·že indotS'ant naiPí. 
še třeba jen své jméno nebo svou firmu na rub směnky nebo 
Kopie nebo na alongi (blankoindosament). 

čl. 13. Každý majitel směnky jest oprávněn blanko. 
indosamenty na směnce jsoucí vyplniti; může však také bez 
takového vyplnění směnku dále indO.8_ovati. 

čl. 36. Majitel. indosované směnky jest nepřetržitou, až 
k němu sahající řadou indosamentů legitomován jako vlast
ník směnky. I mUIlÍ první indosament podepsán býti jménem 
remitenta, každý další indosament jménem toho, koho bez. 
prostředně předcházející indosament uvádí jako indosatáře. 
N ásleduje.li po blankoindosamentu další indosament, před. 
pokládá se, že vydatel tohoto nabyl směnky blankoindosa. 
mentem. 

K vyškrtnutým indosamentům hledí se při zkoumání le· 
gitimace, jakoby nebyly napsány. 

Pravost indosamentů zkoumati plátce není povinen. 
čl. 73. Vlastník ztracené směnky může navrhnouti u 

soudu platebního místa amortisaci směnky. 
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Soud, u něhož podána byla žádost o amortisaei směnky, 
vydá edikt s výzvou k majiteli směnky, aby ji předložil sou· 
du, určí v něm lhůtu čtyřicetipětidní a položí její počátek, 
není.li směnka ještě splatna, na první den po době splatnosti 
smčnky. 

Po zavedení amortisačního řízení a po dospělosti směn· 
ky může vlastník. žádati od akceptanta placení, zřídí-li až do 
amortisace směnky jistotu. Nezřídí-li takové jistoty, má ' prá
vo žádati p'ouze slož ní sumy z akceptu dluhované k soudu. 

čl. 74. Držitel směnky podle ustanovení čl. 36 legiti· 
mov!lJný, může bÝ.ti ,přidržen k vydání jejímu jen, na,byl.li 
směnky ve zlé víře nebo dopustil.li se při nabytí směnky hru
bé nedbalosti. 

B. Ustanovení směne,ěného zákona, předpisům směn. řádu 
pod Ht. A. uvedeným odpovídající, jsou tato: 

§ 10. Ind~s~ment musí býti psán na rubu směnky nebo 
na rl,1bu kopie, nebo na listu, spojeném se směnkou nebo 
8 kopií (přívěsek, allonge). Indosament je platný, i kd~ž in
dosant podepíše jen své jméno nebo svoji firmu (blankoin· 
dosament, rukopis nevyplněný). 

§ ll. Každý majitel jest oprávněn blankoindosamnety 
vyplniti nebo i bez tohoto vyplnění směnku dále indosovati. 

§ 32. Majitel směnky indosované jest legitimován ja· 
kožto vlastník směnky nepřetrži~ou řadou indosamentů až 
k němu jdoucí. Prvý indosament musí býti tudíž podepsán 
jménem remitentovým, každý následující pak jménem toho, 
J,do je v indosamentu nejblíže předcházejících uveden jako 
indosatář. Následuje·li po indosamentu nevyplněném indo
sament ,další, má !Se za to, že vý.stavce ,toho,to na'byl směnky 
indosamentem nevyplněným. 

Přeškrtnuté indosamenty platí při zkoumání legitima
ce za nenapsané. 

Plátce směnky není povinen zkoumati pravost indosa
mentů. 

§ 73. Vlastník ztracené nebo zničené směnky může žá· 
dati u okresního soudu místa platebního za její umoření. Ří
zení jest nesporné. 

Žada~el je povinen předložiti opis směnky nebo udati 
alespoň podstatný její obsah a podle okolností osvědčiti, že 
:-;mě,nku měl dříve v drženÍ. U~ná-li soud jeho úd:aje z.a do· 
statečné, zapoví příjemci placení a vydá edikt, ve kterém vy. 
zve majite1e směnky, aby v 45 dnerh "mě,nkupředložil a své 
nároky ohlá~il, jinak že "lilěnka hude prohlášena z.a umořenou. 

ČI. 306-308. 305 

Lhůta 45 . dní počíná se, není-li směnka dospělá, prvým 
dnem po dospělosti', je-li dospělá, dnem, který následuje 
po dni, kd! edikt po prvé v ústředním listě vyšel; při směn
kách na VIděnou, jestliže v době prvého uveřejnění ediktu 
ještě neuplynula presentační lhůta, počítá se od posledního 
dne této lhůty; uplynula-li již, ode dne ediktu. 

§ 74. Po zahájení umořovacího řízení a po dospělosti 
směnky může vlastník žádati od příjemce zaplacení, p'oskytne
li až do umoření směnky jistotu. Nedá·li jistoty, jest opráv. 
uěn žádati jen složení dlužné sumy u soudu. 

§ 75. Předloží·li majitel směnku v ustanovené lhůtě 
bude umořovací řízení zastaveno, zákaz vydaný na prospěcl~ 
žadatelův zrušen a žadatel odkázán na pořad práva. 

Nepřihlásil.li se nikdo v ustanovené lhůtě jako majitel 
směnky,. bude směnka prohlášena na opětnou žádost. za umo
řenou. 

N a základě právoplatného umořovacího usnesení mož' 
no žádati zaplacení směnky na příjeinci podle směnečného 
práva. . 

§ 76. Majitel směnky, legitimovaný jako remitent neho 
podle u8tanovení §u 32, může býti jen tehdy přidržen k její
mu vydání, nabyl-li směnky obmyslně nebo' dopustil.li se 
při nabytí směnky hrubé nedbalosti. 

čl. 306. Když zboží neb jiné movité věci byly 
od kupce v provozování jeho obchodu zcizeny a 
odevzdány, získává bezelstný nabyvatel vlastnictví, 
i když zcizitel nebyl vlastníkem. Vlastnictví dříve 
vzniklé zanikne. Každé dříve vzniklé zástavní neb 
jinaké věcné právo zanikne, když nebylo při zcizení 
nabyvateli známo. 

Jestliže zboží ne}) jiné niovité věci byly zasta
venya odevzdány od kupce v provozování jeho obcho
du, nelze přiváděti k platnosti dříve vzniklé vlast
nictví, zástavní právo neb jinaké věcné právo 
k tělnto předmětům na úkor bezelstného příjemce 
zástavy nebo jeho právního nástupce. 

Zákonné zástavní právo komisionářovo, spedi
torovo a dovozníkovo jest na rovni zástavnímu právu 
nabytému smlouvou.' 

Tohoto článku nelze použíti, byly-li věci ukra
deny nebo ztraceny. 

Obch. zák. ?O 
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Čl. 307. Ustanovení předcházejícího článku 
platí při papírech znčjících na majitele i tenkráte, 
když zcizení nebo zastavení nestalo se kupcem y 

provozování jeho obchodu a když papíry byly ukra
deny nebo ztraceny. 

Čl. 308. Oběma předcházejícími články zůstá
vají nedotčeny zákony zemské, které obsahují usta
novení držiteli ještě příznivějií. 

I. čl. 306 jest obchodněprávní parallelou k· ustanovením 
§§ 367 a 456 obč~ zák. Týká se dvou případů: nabytí vlast· 
nictví a nabytí zástavního práva. 

1. Ke čl. 306 jest blíže poznamenati: .a) Věci musily býti 
»zcizeny a odevzdány«; sporno,zda.li »zcizení« zahrnuje i pře. 
vody bezplatné, pokud se dějí u provozování obchodní živ· 
nosti. Tendence předpisu svědčí odpovědi jistivé, a tudíž šir· 
šímu smyslu slova »zcizení«, než v jakém ho užito ve čl. 271 
čís. 1.; pro další otázku o dosahu podmínky »odevzdání<.~, 

zda·li stačí i odevzdání podle §§ 427-429 obč.zák., zamlouvá 
se odpověď, že není příčiny vykládati technický pojem »ode· 
vzdání« pro čl. 306 úže, než ho vymezuje občanský zákon. ~ 
b) Nabytím podle čl. 306 zaniká dřívější věcné právo na věci, 
jež nebylo nabyvateli při zcizení známo a - jak dlužno do· 
dati - jemu též nemusilo býti známo. (Arg. zásada § 368 obč. 

IZ., čl. 74 směn. ř.). - c) Věcem ve smyslu odst. 4. kradeným 
jest klásti na roveň také věci bezprávnou svémocí odňaté, na· 
proti tomu nikoli věci zpronevěřené nebo podvodně vylákané. 
- d) Sporno jest, vztahuje-li se, čl. 306 také na zcizení ře

meslníky u výkonu jich řemesla provedená. Tendence čl. 273, 

odst. 3. svědčí odpovědi ,záporné. 

2. V odst. 2. přenáší se zmíněná ochrana také na poctivého 
nabyvatele zástavního práva, a to jednak při zastavení dohro
volném, je'dnak také podle ustanovení odst. 3. při ,zákonném 
!Zástavním právu komisionáře, speditora a dovozníka (čl. 374, 
382, 409). 

3. Dosahem svým postihuje čl. 306 i případy, kde naby. 
vateli jest sice ,známo. že zdzov.atel nebo zastavov.atel není 

Čl. 306-308. 307 

vlastníkem, kde však llcizenÍ nebo z.astavenÍ děje se za okol
ností odůvodňujících přesvědčení na,byvatelovo, že disposice ta 
jest vůči vlastníku oprávněnou, ať v důsledku zvláštního prá. 
va osoby disponující, ať na základě svolení vJastníkova. _ 
Poznamenati jest, že hona fides nabyvatele tu musí býti v době 
jak zcizení resp. zastavení, tak i odevzdání. Mal,a fides super. 
veniens non nocet. 

II. Ochrana .poctivého nabYVlatele jest velmi rodířena při 
cenných papírech au .porteur, při nichž podle čl. 307 platí 
zásada zmíněná i tenkráte, když zcizení nebo zastavení stalo 
se od nekupce, a když pápíry byly ukradeny nebo ztraceny. 
- Pro ordrepapíry platí čl. 74 srn. ř. resp. § 76 směn. zák. 
podle čl. 305 obeh. z. Otázka použití čl. 306 na rektapapíry jest 
spornou;·pro některé z nich, tak na pře rektaakcii (jež má právě 

pro převod význam hmotněprávní) jest použití to Zlajisté na 
místě. 

S ust·anovenÍm čl. 307 'srovnati jest z obča'lliského zákona 
§ 371, jenž zní: »Věci, které takto ro,zeznati nelze, jako hotové 
pení,ze s .jinými ho,tovými penězi smísené nebo ~lužní úpisy 
doručiteli svědčící, nelze tedy pravidelně stíhati žalobou vlast. 
nickou, leč jsou-li tu takové okolnosti,. ze kterých žalobce 
může doká,zati 'své právo vlastnické, a ze kterých žalovaný mohl 
věděti, že ne:má práva věc si os.obovati.« - Viz také 2. větu 
v § 1393 obč.zák.: »Dlužní úpisy, které znějí na doručitele, 
postupují se již odevzdáním a nepotřehují, kromě držby, žád. 
ného jiného důkaizu o postupu.« 

Os,pořitelních a vkLadních knížkách (listech) jakožto 
aup,orteurp.apírech vi,z § 10 zák., čís. 302/1920 a § 1 zák. čís. 

239J1924. (Znění viz níže ve příslušných oddílech.) 

V příčině volno·sti vydáv:ati ·aupo·rteurp.apÍry platí zásadně 
totéž, co řečeno výše v pozn. 3, při čl. 301-305 o ordrepapí
re·ch. Abstraktní papír majiteli svědčící byl by tudíž, pokud 
by neměl ojpory, v zákoně, neplatným. O zákon opírá se na pře 
šek majiteli ,svědčící (§ 3 zák. o šeku). 

Ve případech výjimečných jest i v příčině kauslalníf~h 
auporteurpapírů obmezena volnost je vydávati; jsou to ze
jména případy: 

a) Akciové kommandity, jakož i neobchodní spole,čnosti 

20· 
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akciové nesmeJI vydávati akcie au·porteur >{ čl. 173. oheh:oid. 
ního zákona; § 12 starého zákollllai spolkového z roku 1852). 

b) K vydání p,a:rtiálních (dHčích) dlužních úpisůpotřebí 
jest státního povolení (dvorní dekret re dne 17. prosince 1847 

Č. 1105 sb. z. s.). - Srv. níže § 15. 

c) Společenstva výdělková a ho-spodářská potřehují stát· 
ního p-ovolení k vydávání dlužních úpisů auporteur vůbec 
(§ 93 zákona o spole'čenstvech z roku 1873), totéž platí o spo· 
lečnostech s ručením obmezeným dle zákoln,a ze dne 6. hřemR 
1906 č. 58 ř. z. (§ 62 č. 1). 

d) Sp,ole,čnOtsti s ručením obmezeným, k jichž.to předmětu 
podniku náleží vydávání listů zástavních, a fundovaných ban. 
kovních dlužních úpisů '(viz zákon čís. 213/1905) potřebují ku 
zřízení koncesse státní (§ 3 zák. ze 6. března 1906, č. 58 ř. z.) -
Dále mají spole,čnosti již platně zřizené z-ap'Ů,třebí státního 
Isvolení vůbec k vydávání dlužních ú,pisů majiteli svědčících 
(§ 62 cit. zák.). - O závodních p'Ů,dlílech ve SIP'olečnosti s r. o. 
ne,smějí býti 'vydávány listiny znějící majiteli (rovněž ne na 
řad). Též jest vůbec zap'Ůvěděno vydávání dividendových listů 
(kuponů) (§§ 75, 121 cit. zák.). 

III. Podle čl. 308 nedotýkají sečI. 306 a 307 předpi,sů 
občanského práva, jež jsou p,vo držitele ještě příznivější. 
»Držitelem« jest tu rozuměti p,atrně poctivého nabyvatele. 
I předchází zde po případě, třebas jde o jednání i o.boustran· 
ně obchodní, právo o,bčansképřed 'Ůbch'Ůdním. O rozdílech 
v dosahu jednak čl. 306, jednak § 367 resp. 456 viz Randovo 
»Vlru,tnictví«, 6. vyd. § 29. - §§ 367 a 456 obč. zák. a;nějí: 

§ 367. Vlastnická žaloba nemá místa proti držiteli mo· 
vité věci, když dokáže, že této věci nabyl bud' ve veřejn'; 
dražbě neb od živnostníka k takovému obchodu oprávněného 
neb za záplatek od někoho, komu ji žalobce sám byl svěřil 
k užívání, k uschování neb k jakémukoliv jinému účelu. 
V těchto případech nabývají poctiví držitelé vlastnictví a 
dřívějšímu vlastníku přísluší právo na odškodnění jenom proti 
oněm, kteří jsou mu za' to odpovědni. 

§ 456. Zastaví·li kdo cizí věc movitou bez vlastníkova 
svolení, může ji vl,astník 'zpravidla požadovati zpět; avšak 
t~ kde proti poctivému držiteli nel'ze VZlllésti žaloby vlast· 

Čl. 309. 309 

nické ~ §. 3
y

67), musí vlastník bud' poctivému na,byvateli zástavy 
nahradIlI skodu, nebo o,d ~astavené věci upustiti a s!pokojiti 
se s právem na náhradu proti zástavcovi. 

a) P.ojistka, již podlepoji. datele knížky, není tím sia· 
šťovacích podmínek lze po· n~veno. že hanka jest p o· 
stoupiti, zastaviti nebo zciziti v 1 'll n a vyplatiti každému do. 
jen se -souhlasem pojišťovate· ručiteli; banka dest si vědo
le nebo při níž jest mu p-o· ma toho, že pouze 'Ůprávnp.ný 
dle pojiŠ!1ovacích podmínek majitel knížky má nárok n~ 
vyhrazeno právo zkoumati o· výplatu - vždyť papírů 
právněnost majitele poji,stky, majiteli znějících nabývá 
není cenným papírem majite. be,zelstný, příjemce tradicí 
li svědčícím. (N. S. 662: 14. (§ 371 'Ůhč. zák. :a čl. 307 
září 1920, Rv I, 372/20.) obch. z.) - a chce -platiti o· 

b) Ustanovují.li !pravidla právněnému majiteli; usta· 
bankovní, že banka pokládá novení pr,avidel má jen účel 
doručitele vkladní knížky za ji krýti. (N. S. 680: 28. září 
oprávněného majitele a ne· 1920, R I 776/20.) 
ručí ,tudíž Iza, oprávněnost po· 

či. 309. Formálností předepsaných občanským 
prá',:em P~? ~řízení. ručn~ zástavy se nevyžaduje, 
kdyt; se ZrIzuJe meZI kupCI za pohledávku Z obou
stranuý'ch obchodů zástava ruční na movitých vě
cech~ papírech ~~ějí~ích na majitele nebo papírech, 
ktere mohou byb prevedeny rubopisem. 

V to~to případě dostačí vedle prosté úmluvy 
o zastavenI: 

v ~; při v~cech ~ovitých a při papírech majiteli 
~ved~I,cIch, prevedenI držby na věřitele, jak toho vy. 
z~duJI ustanovení občanského práva pro ruční 
zastavu; 

2. při papírech, které mohou indosamentem 
býti převedeny, odevzdání indosovaného papíru. 

,I. , čl. 309, odst. 1. 'a odst. 2. pod čís. 1 neobsahují zá. 
sadm uchylky od práva ohčanského (§§ 451, 452 .obč. z.). 
Vzhledem k zásadám občanského práva není dále podle čL 
352 obeh. IZ. -pochyby, že k zast.avéní indosovatelných cenných 
papírů dostačí, i přes ustanovení čl. 309, odst. 2. čís. 2., ode. 
vlZdání pa!píru neindOtsovaného. 
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2. Ve čl. 309, odst. 2. čís. 2 operuje se s případem t. zv. 
indosamentu f i d u c i á r n í h o,kde se převádí vla!;tnictví pa· 
píru k zabezpečení indosatářovy 'pohledávky (podobně jako 
při římské fiducii); ,zaplatí·li',se· I(l<ohledávka,' jest indosatář 
povinen papír vrátiti (eve,nt. zpětnou indosací) resp.učinil.li 

se zapravena výkonem práva 'z :papíru, jest povinen vydati 
ind<l!lant,Qvipřebytek (hyper,ochu); blízkým připadem jest 
fiduciární indos,ament t. zv. inkasomandátní, k výběru směneč' 

né pohledávky indosatářem. (K těmto otázkám srv. We n i
g ů v spis »0 náhradnictví v právu s~ěn.« 1916). 

3. Sp,ornou otázkou jest, Izůstal-li řádem směnečným resp. 
exekučním nedotčen dVlorský d~kret z 13. července 1789, čís. 

1033. Sb. zák. soud., udělující' věřiteli, jenž obdržel doruční 
zástavy směnku akceptovanou, právo požadovati od akceptanta 
zapl,acení. Nedo,tčenost jeho ,obhájil Pe t s che k podrohnou 
úv,ahou v »Jurist. Vierteljahresschrift« 1900; vůči exek. řádu 

hájil jeho nedotčenost již Ti 1 s ch (»Zástava ruční«, str. 40 
a »Einfluss der Civi1prozessge,setZ'ze«, 1901, str. 139); viz také 
K. F I i e der v ,pojednání »0 e.xekuci .na pohle,dávky z vý
platných papírů dle § 269 ex. ř.« (1902; zvl. otisk ze »Zpráv 
Mor. Jednoty Právn.«), str. 30 k pozu. 17. - Za zrušený 'po
kládají dekret G diil1 hu t Wechselrecht II 257, a Ran d a 

(Práv. 1898, str. 205). 
4. K indosamentu t. zv. exekutivnímu podle §§ 268 resp. 

303 la 305 srv. články res.p. spisy: P i 's .k o v Griinh. časopise 
1899, A dle r Wechselrecht, 82 sl., Her:ID a 'll n - O t a v s k ý, 
Směn. právo, str .. 77 násl. 

Podle čl. 309 platí předpis 
§u 452 o,bč. zák. i pro obor 
obchodního práva. Pro zaříze
ní průmyslového podniku ne
připouštějící hmotného ode
vzdání z ruky do ruky, jest 
přípustno odevzdání zname
ními podle §§ 452 a 427 obč. 
z. ; z.astavení musí se tu s,táti 
s použitím takových značek, 
z nichž každý zastavení věci 
lehce poznati může; k tomu 
však nestačí v tuzemsku při-

pevnění nálepek, naznačují
cích zastavení v řeči fran
couzské (»mis en gage a la 
banque L., succursale a K,«). 
Připevnění nálepek mtlJSí bý· 
ti nad to také trvalé; zmize
ly.li nálepky (zejména. při 
mytí) a občas na předmětech 
nebyly, není předpisu zákona 
(§ 452) vyhověno.. (N. S. 
4883 : 7. duben 1925, Rv I 
142/25.) 

CI. 310, 311. 311 

čl.. 310. Byla-li ruční zástava mezi kupci pro 
pohledávku z oboustranných obchodů písemně zří- T4t.( . 
zena, může se věřitel, když jest dlužník v prodlení, I~ O, S
ihned učiniti ze zástavy zaplacena, aniž jest potřebí 
žaloby proti dlužníkovi. 

Na . věřiteli jest, aby, předkládaje potřebná 
osvědčení, zažádal o povolení k tomu u obchodního 
soudu pro něho pří§.lušného, který pak beze slyšení 
dlužníka a na věřitelovo nebezpečí nařídí prodej za
stavených věci neb jejich části. 

O povolení, jakož i o vykonání prodeje, zpraviž 
věřitel, pokud mu to možno, ihned dlužníka; když 
opomine tohoto oznámení, jest povinen k náhradě 
škody. K uskutečnění prodeje není třeba průkazu 
o oznámení. 

čl. 311. Byla-li zřízena ruční zástava mezi kupci 
pro pohledávku z oboustranných obchodů a bylo-li 
písemně ujednáno, že se věřitel může uspokojiti ze 
zástavy bez řízení soudního, smí včřitel, když jest 
dlužník v prodlení, dáti zástavu veřejně prodati; sml 
v tomto případě, maji-li zastavené věci bursovnÍ neb 
tržní cenu, prodati je i neveřejně obchodním do
hodcem, neb není-Ii ho, úředníkem oprávněným k 
ycřejným dražbám za cenu běžnou. O vykonaném 
prodeji zpraviž věřitel dlužníka pokud mu to možno, 
ihncd; neučiní-li tak, jest povinen k náhradě škody. 

J. Ve čl. 310 a 311 poskytnuty jsou kupci prostředky uči
niti se ze zástavy ruční jemu od kupce ,zří,zené pro pohledávku 
z oboustranného ,obchodu zaplacena ces,tou rychlejší a méně 
nákladnou, než tomu jest podle norem obecných. Jde tu tedy 
o smluvní kupecké právo zástavní, privilegované co do své 
re,alisace. Jest to případ dvojí: 

1. Právo 'zjednodušeného soudního prodeje zástavy podle 
čl. 310. Ustanovení to doplněno jest §em 47 uvád. zák. (k veř. 
prodeji. ustanoví se jediný rok a vyhlásí způsobem při exe
kučních dražbách obvyklým; odhad jen ,za podmínek v § 47 
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vytčených). Jak čl. 310 tak i § 47 ,zůstaly exekučním řádem 

nedotčeny (čl. XIII čís. 9 uvád. Izák. k exek. řádu). 

2. Právo mimosoudního prodeje zástavy podle čl. 311. 
Listinné formy se tu pro zřízení 'zástavy nevyžaduje, za to však 
pí,semného ujednání <O mo.žnosti uspokoJiti se bez soudní inter· 
vence. Z!pravidla se tu děje reaHs.ace veřejným proddem, t. j. 
dražhou (zejm. od obce po.dle § 28 ob. ,zříz., též od sensála 
podle § 29 uvád. IZák. k ,zák. ohch. Sporuo jest, zd.a~li prodej 
může provésti .t,aké notář; bývá se tu dovoláváno ,zejména § 183 
lit. c) starého not. řádu z ,r. 1855, jenž ovšem p,ředpokládá 
v1astnolst notáře jlako soudního komisaře), za určitý·ch podmí. 
nek, t. j. pti tržní nebo bursovní ceně zastavených věcí, i ne
veředně (»z ruky«) , nikoli však pod běžnou cenou, a také tu 
ne věřitelem samým, ,nýhrž obchodním sensálemanebo za jeho 
nedosta'tku úředníkem ku ·prováděnídražeh oprávněným. -
Také tento způsob prodeje zůstal nedotčen exekučním řádem 
(čl. I a V uvád. zák. k exek. ř. ve spojení ,s čl. III nařízení 
z 28. října 1865, č. 110 ř. z. - K tomu R au d a v Právníku 

1898, str. 206). 
3. Právům z kupecké ,ruční zástavy lze zjednati průchod 

také ve přip.adě dlužníkova konkursu tak jlako mimo konkurs; 
zastupitelstvo konkursní podstaty budiž tu 'zpraveno o všech 
krocíoh, o nichž jest dlužníka podle čl. 310 a 311 1Zpraviti. 

II. Zvláštními předpisy ro'zšířeno bylo !použití výhod ve 
čl. 310 resp. 311 sta1novených i .na přípa,dy ,další, zv~. tyto: 

1. Podle čl. 310 vykonává se zákonné zástavní právo 
komisionáře a speditora (čI. 374, 375, 382, 387 ,o,bch. 'z.). 

2. Podle nařízení státního a jus,tičního ministerstva z 28. 
října 1865, č. 110 ř. z. (čl. III) mohou ústavy dohledu státní
mu podléhající, jež se .zabÝVl8jí .jednáními úvěrními, uspokojiti 
se 'z ručních zástav zřízených jim ,pro pohledávky z jednání 
těch, ,p'o své vůli buď podle čl. 310 nebo čl. 311, i když nejsou 
tu podmínky v článcích těch požadované. 

3. Mimos.oud,ní prodej zástavní podle čl. 311 může býti 
proveden přibursovní~h obchodech zástaVlních, prolongačních 
a stravných (Kostgeschiifte), i když se nedostává podmínek ve 
,čJ,. 3n v,Ytčenýc.h (§ )5zá.k. »:ur.'lovního č. 67/1875). 

Čl. 312. 313 

4. Majitel koncessionované živnosti zastavárenské může 

realisovati ruční zástaViIlí 'právo za pohledávky ·Z živnosti jeho 
vzniklé i bez dalších podmínek !podle čl. 310 neho 311 (§ 4 
zák. č. 48,fI885). 

5. Prodej 'zhoží ve veřejném ,skladišti uloženého p,r,ovádí 
se ze strany majitele varantu resp. prvního indos'anta varant 
vyplalivšího, ,jakož i se Istr.auy skladiště, 've formách čl. 311 
(§§ 32-34 ,zák č. 64/1839). 

6. Jisté o,bmezení ve výkonu zástavního práva nastává za 
podmínek § 9 zákona .o plOvinn.ostechbankéře ,při úschově 

cenných pa,pírů z 10. října 1924, č. 241 Sh. 

a) Pro .návrh dle čl. 310 vě,řitel žal.ován. Není sice 
příslušným jest sborový s'oud přederpsáno, by odpůrce na· 
pl1'Vé st01ice, řízení o návrhu vrhovatelův byl ~praven sou· 
jest řÍzlc,ním mimo sporným. dem o povolení prodeje ruč· 
(N. S. 3811: 6. květen 1924, ní zástavy, nelze mu však 
R I 335/24.) upříti právo (§ 9 resp. ř.), by 

lb) Řízení o návrhu na povo- se bránil, ať se již 00 povole
lení prodeje podle čl. 310 ní dověděl jakkoli. - Nespor· 
obch. z. jest věcí soudnictví ný soudce není bezvýhradně 
nesporného. Věcná příslušnost povinen postoupiti věc Ipn

řídí se předpisy §§ 51 a 52 slušnému soudu. (N. S. 6073 : 
j. n., místně příslušným jest 1. června 1926, R I 415/26.) 
soud, u něhož by mohl býti 

III. Zvláštní velmi ro.zsáhlé právo usrpokojiti se ·z veške
rého movitého jmění dlužníka jsoucího v jejím držení nebo 
dete'nci má »Národní banka Česlmslovemká« podle §§ 65 resp. 
123 zákona čís. 347/1920, které .zůstaly novelou čís. 102/1925 
nezměněny. - Viz předpisy, o něž jde, níže v pří-slušném 

oddílu. 

čl. 312. Předcházejícími články nejsou dotčena 
zv láštní práva propůjčená zákonem, nařízeními neb 
stanovami veřejným zastavárnám, úvěrním ústavům 
nebo bankám stran zří~ení a zcizení zástav. 

Rovněž není vyloučeno předcházejícími články, 
že se může zřízení nebo zcizení ručních zástav mezi 
kupci pro pohledávky z obchodů právoplatně státi, 
šetří-li se při tom ustanovení, platných v jednotli
vých státech pro zřízení a zcizování ručních zástav. 
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K odst. 1. viz pozn. lIa III při čI. 310 a 311. - V odst. 2. 
zůstavuje ob ch. zákon použití norem, občanskoprávních, po
dohně jako pro zřízení zástavního práva kupeckého (,srv. pozn. 
1. při čl. 309), také pro jeho výkon; i může věřitel VlOliti co 
do výkonu toho postup občansko- či obchodněpr~vní; privile
govaný způsob výkonu není mu uložen, nýbrž jen dán k disp.o

sici. 

č.J. 313. Kupec má pro dospělé pohledávky, 
které mu příslušejí proti jinému kupci z oboustran
}iých obchodů mezi nimi uzavřených, zadržovací (re
tenční) právo ke všem věcem movitým a cenným 
papírům dlužníkovým, které se dostaly s vůlí to
~lolo na základě obchodů do jeho držení, pokud je 
ještě u sebe chová neb jinak, zejména konosementy, 
ll;iložnými nebo skladními listy, jimi ještě může na
kládati. 

Toto právo však nemá místa, jestli by zadržení 
předmětů příčilo se příkazu od dlužníka před ode
vzdáním nebo při něm udělenému, nebo závazku 
věřitelem převzatému, že bude určitým způsobem 
těmito předměty nakládati. 

čl. 314. Zadržovací právo naznačené v před
cházejícím článku platí za udaných tam po~mínek 
také pro pohledávky nedospělé: 

1. byl-li uvalen konkurs na dlužníkovo, jmění 
nebo dlužník také jen 'své platy zastavil; 

2. byla-li exekuce ve jmění dlužníkovo vykonána 
'bez výsledku anebo byl-li pro l~splnění platebního 
závazku vymožen proti němu výkon osobního 
arrestu. 

V těchto případech nevadí zadržovacímu právu 
ani dlužníkův příkaz ani převzetí závazku stran na
kládání předměty určitým způsobem, pokud okol
nosti naznačené pod č. 1. a 2. nastaly anebo staly se 
věřiteli známými teprve po odevzdání předmětů 
nebo po převzetí závazku. 

ČI. 313-316. 315 

,čl. 315. Věřitel, jemuž přísluší zadržovacÍ. právo 
podle čl. 313. neb 314. jest povinen o jeho výkonu 
dlužníka neodkladuě zpraviti. Jest oprávněn" jestliže 
ho, dlužník jiným způsobem v ča!.' nezajistí, žalobou 
u soudu pro něho sama příslušného navrhnouti proti 
dlužníku, prodej předmětů; z výtěžku múže uspoko
jiti, se před jinými věřiteli dlužníkovými. Věřitel 
má tato práva také vúči konkursní podstatě dlužní
kově. 

čl. 316. Práva věřiteli v ,článcích 313 až 315 po
skytnutá nemají místa, pokud to strany zvláště 
ujednaly. 

I. čl. 313-316 upravuje Ť. G/lV. zadržovací čili retenční 
právo kupecké. Jest zvláště vytknouti: 

1. Odst. 1. čl. 313 uvádí positivní podmínky retenčního 
,práva, vytýkaje Isubjekty (aktivní i p,aSlsjvní: kupci), objekty 
(věci a cenné ,papíry v detenci nebo. disposici jsoucí) a pohle. 
dávky, pro které možno retinovati, (dospělé, s výjimkou pří. 
padů čl. 314, :z oboustranných o,bchodů mezi .oněmi, subjekty 
uzavřených). Negativní podmínku uvádí odst. 2.: retence ne
smí se rpříčiti t. zv. direktivě směřující k disposici předměty 
oněmi »určitým způsobem«. (Výjimku v příčině direktivy ob
sahuje .čl. 314). 

2. Pod čís .. 1. ,zmíněné modifikace podmínek, zadržova
cího práva nastávají podle čl. 314 v případech kongruentních 
s případy t.zv. ».nouze směnky« podle čl. 29 směn. ř.; zmíněný 
tu pří'pad »výko,nu' oso'pního "arrestu« o,dpadl' zákonem č. 34/ 
1868. O »zastavení platů« platí totéž, co pro čl. 29 srn. ř. resp. 
nyní § 27 směn. zák. 

3. Vedle účelu půsoOhiti nátlakem na dlužníka, aby platil, 
niá re,tence též účel poskytnouti reti~entovi .objekt uhražovací; 
pro příp.ad" že ho dlužník, jenž má býti o retenci bezodkladně 
zpraven, včas jinak nez.ajistí. Jest vša.k k úhradě té potřebí 
procelsu. Věřitel žaluje u eoudu proň příslušného (čl. 315 a 
čl. VI čís. 5 uvád. 'zák. k .jur. normě). Úhrada jeho z objektů 
retin'ovaných jest předno,stní před' ostatními věřiteli. 

4. Pro případ konkursu dlužníkova půsohí přednostní 
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úhradní [právo. reti:nenta proti kO.nkursní pO.dstatě (čl. 315 in 
fine); z,astupitehtvO. podstaty hudiž v tO.mto' příp'adě uvědO.· 

měno. o všech krocích, o. nichž jest zpraviti dlužníka pO.dle 
obch. zákO.níku. - Pr:akticky důležitým stává se retenční p,rávO. 
v kO.nkursu v důsledku ustanO.v'ení .odst. 2. §u 10 kO.nk. ř., 

pO.dle něhož jest s právy retenčními v ko.nkursu nakládati jako. 
StPrávy zástavními; zcela O.hdO.bné 1liStanovení O.hs,ahuje, pak 
také § 10 odst. 2. řádu vyrO.vnacíhO.. 

5. ~odle § 263 exek. ř. může dlužník navrhnO.uti u exe· 
kučníhO. sO.udu, aby bylO.~ahavení .omezeno. n.a věc, ktel'O.u vy· 
máhající' věřitel II s,ehe chO.vá, maje k ní zadržovací (ne,bO. 
zástavní) právo. pro [plOhle,dávku, o jejíž vydO.bytí jde, arci 
však jen, pokud pohledávka jest uhl"<wzena tO.uto' věcí. 

II. Ústavy výše v pO.zn. II č. 1 při čl. 310 a 311 uvedené 
mohou pO.dle -zvláštního. -předpisu čl. III cit. nař. z r. 1865 vy
kO.nati retenční právo. na věcech. dlužníka, jež na :zákLadě sta
tutárních O.bchO.dů vešly v jejich detenci, i tenkráte, když dluž
ník není kup.cem a pO.hledávka neV'zešla z O.bchO.du ohO.ustran
néhO.; při tO.m se chrání poctivý věřitel také pO.dle čl. 306 a 
307 O.hch. zák., ač tyto' předpisy jinak pro. naby<tí retenčního. 

práva neplatí. 

III. Jisté O.bme,zení ve výkO.nu zadržO.vacíhO. práva (po
dobně jako v .příčině zástavního. práva) vysloveno. v § 9 zá
k.O.na č. 241/1924 O. pO.vinnO.stech bankéřů p,ři úschO.vě cenných 
papírů~ Srv. již výše pOZln. II č. 7 při čl. 310, 311. 

a) čl. III. nařízení ze dne 
28. října 1865, č. 110 ř. z. 
připO.uŠtí ,pO.užitíz:adržO.vací-
313, 314 O.bch. z., tO.to vztahu
ho. práva upraveného. ve čl. 
je se na věci a (~enné p,apí
ry, dlužníkO.VY t. j. na dehO. 
majetkO.vé hO.dnO.ty, mezi kte· 
ré však nenáležejí vlastní je
ho. akcepty. (N. S. 630: 17. 
srpna 1920 Rv I 474120.) 

b) Výrazem »movité věci« 
ve čl. 313 O.bch. z. nejsO.u mí
něny pO.hledávky; výraz ten 

jest vykládati v užším smyslu 
než pO. rO.zumu § 298 O.bč. z. 
Tomu svědčí znění čl. 313, 
jakož i požadavek zákO.na, by 
věci byly v uschO.vání O.práv
něnéhO.. (N. S. 776 ': 23. li
stO.,padu 1920, Rv I 569/20.) 

c) Právo. retenčnípO.dle čl. 
319 O.bch. z. a násl. může ku
pující vykO.nati na zbO.ží, kte
ré ,dal prO.dávajícímu pro. 
vadnou jakO.st k disposici se, 
žádostí o vrácení kupní ceny 
a které, ježto' prodá Vlající žá-

čt 313-316. 317 

dO.sti nevyhO.věl, 'zůstalo. v je
h~ detenci. (N~ S. 1378 : 21. 
pr-O.s. 1921, Rv II 259/21.) 

d) Při pO.'suZO.vání, ,zda-li 
přísluší žalO.hci zadržovací 
p.rávO. a nárO.k na prO.dej de
síti sp'orných dřevěných dO.m
ků, JSO.u výlučně směrO.datna 
ustanO.vení čl. 313 a násl. O.b
chO.d. zák. a nep,adá na váhu, 
zdali je žalO.·bní nárO.k (na 
,zaplacení 51.000 Kč) hlavní 
částí žaloby a žádost O. za
držovací právo. .a o povolení 
.prO.deje vedlejší její sO.učástí 
čili nic. čl. 313 předpokládá 
splatnO.u pohledávku, které 
žlalovanástrana žalobci neupí
rá a prO.tozadržO.vacímu prá
vu žalO.boO.vu není na újmu, 
že měna pohledávky je spor
na. (N. S. 1445: 24. leden 
1922, ,Rv II 266/21.) 

e) Změnou vlastnictví k na
bytým věcem nezaniká nabyté 
diž právo zadržoVlací. To. ply
ne ze zá'sady § 442 .Obč. z. 
(N. S. 2457: 4. duben 1923, 
Rv I_ 1145/22.) 

f) KO.misionář nemuze. 
uplatňovati zadržovací právo 
na zboží, jež mu bylo. dáno. 
do. komise, ježto by se _ výkon 
jeho příčil pHkazu mu uděle
nému, .aby zboží to' vlastním 
jménem na účet příroa'zce pro.
dal (čl. 313, O.dst. 2.). (N. S. 
2617 : 15. květen 1923, Rv I 
1208/22.) 

g) I když t. zv. kO.misiO.náře 
»Úřadovny 'pro. krmiva c. k. 
úřadu p.ro výživu lidu, odho~
ky pro.· Čechy« by bylo. poklá
dati za kO.misiO.náře ve smyslu 
čl~ 360 O.bch. Z., nepřísJuší mu 
prO.ti úřadovně retenční právo. 

podle čl. 313, poněvadž ani 
úřadO.vna ,ani býv:alý c. k. erár 
jí zastupovaný nekonaly čin
nost Vlztahující se na .Obcho
dy, a nejde zde tudíž .O pO.hle
dávku prO.ti státu jako .Ob-. 
ohodníkO.vi. (N. S. 3152: 13. 
listO.rp,adu 1923, Rv I 647/23.) 

h) Zadržovací právo lize 
uplatňovati pouz'e pro pohle
,dávky z obO.ustranných ob
chodů mezi tím, kdo věc za
držuje, a tím, kdo. se domáhá 
jejího vydání. Nevztahuje se 
však na pohledávky~ jež byly 
zadržujícímu ,polstoupeny, tře
bas se sO.uhlasem .Odpůrce. 
(N. S. 3392: 15. leden 1924, 
Rv I 1419/23.) 

i) Dlužník může jistotu 
s účinkem zamezujícím za
držovací pravO., Ilříditi JIZ 

před návrhem nraprodej před
mětů zadrže.ných pO.dle čl. 315; 
účel zadržovacího práva jest 
splněn, když jistota složena 
jest předem, aby se návrhu 
na pro. dej předešlo.. Zadržo
vací právo. podle § 4 í1 o,bč. 
zák. prO.půjčuje dlužníku' jen 
právo, plnění _ O.depříti a není 
pro.střed'kem k uspokO.jení 
věřitele, kdežto. zadržovací 
právo. podle čl. 313 a násl. 
je,st právem a prO.středkem 
zajišťovacím, pokud se týče 
i pl."lO.středkem uhražO.VlacÍm. 
(N. S. 4287: 21. říjen 1924, 
Rv II 543/24.) 

j) Zadržovací (retenční) 
právo. zůstává nedotčeno za· 
hájením vyrovnacího nzení, 
třebas ho. bylo. nabyto. vp-o· 
sledních 60 dnech· př.ed za
hájením vyrovnacího. řízení. 
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(N. S. 5113 : 12. červen 1925, 
Rv I 686/25.) 

k) Stačí jakožto podmínka 
pro ~adr~ovací právo podle 
čl. 313, že byly věci odevzdá

, ny za účelem zřízení. skladu, 
tedy za účelem obchodu, ja. 
kož i že pohledávky, pro něž 

se zadržení děje, vzešly z pIa. 
tů vynaložených se zřetelem 
k provozu jiného obchodní· 
ka, takže tu jde v obou pří. 
padech o pomocné obchody 
podle čl. 273 obch. z. (N. S. 
5539 : ll. prosinec 1925; R 1 
977 /25.) 

Oddíl třetí. 

Uzavírání obchodů. 

čl. 317. Při obchodech není platnost smluv 
pedmíněna písemným zřízením neb jinými formál
nostmi. 

Výjimky z tohoto pravidla platí jen, pokud jsou 
obsaženy v tomto zákoníku. 

1. čl. 317 vy,slovující pro obchody zásadní volnost for. 
my, jestllJormou jen dispositivní; pokud se však strany na 
určité formě obcho·du· neusnesly, platí výjimky ze zásady. této 
jen, kde ,tak ustanovuje obchodní zákon sáma,nebo později;í 

speciální no·rmy obchodněprávní zákonu obchodnímu (čl. 317) 
v tom směru derogující. - Zásadní tato neformálnost vztahuje 
se také na »obchodní jednání«, která smlouvami nejsou, jako 
na pře offerta, výpověď, plná moc, ratihabice. 

2. Sporno jest, zda-li jest na ,obchody použíti zákona z 25. 
če.rve'ucc 1871, č. 76 ř. Z., po'~adujícího pro určitá právní jednání 
formy notářského aktu. (Kladně .odpovídá v doktríně Ca n· 
st e i .o, Lehrb. d. HR, II, str. 105). Zákon ten sám ne.zmiňuje 
se však. o obchodech a neobsahuje tedy derogace čl. 317; arci 
přijde u úvahu,zda·li forma notářského aktu má v některých 
případech účel chrániti zájmy, jež významem svým převažují 
zájmy sledované zásadou volnosti formy vyslovenou ve čl. 317. 
Za takovét.o jus cogcns vyššího řádu bude lze pokládati zejmé. 
ua případy § 1, lit. e) cit. zák. z r. 1871. Viz po·zn. 2, a) výše 
při čl. 1. -- Jinak Staub.Pisko, §§ 5, 10 ke čl. 317. 

3. Zásada čl. 317 nevadí dále applikaci předpisů vyža. 
dujících urči,té tormy z dův.odů jiných než soukromopráVlIlích, 

Čl. 317. 319 

na pře při smlouvě rozhodčí podle § 577 c. ř. s., třehas by se 
karakterisovala vzhledem 'k povaze hlavní smlouvy, k ~íž .jest 
připojena, jakožto »jednání obchodní«. 

4. V obchodním zákoně resp. v pozdějších normách ob. 
chodněprávních jest řada případů, kde se vyžaduje již záko. 
nem určitá forma pro jednání, třebas by bylo obchodem. Tak 
srv. zejména : čl. 174, 208, 310, 311 obch.z., dále předpisy 

o ,zřízení společností 's ruč. obmezeným resp. společenstev 

výdělkových a hos.podářských v zákonech Č. 58II906 resp. č. 
70/1873 .a .. j. V. 

a) Písemné formy není po· 
třeM k rukojemství, jež si dá 
zříditi věřitel.kupec pro 'svou 
pohledávku vz.nikMu jemu z 
provozování obcho,dní živno. 
sti. Podle čl. 273 resp. 274 
jest zřízení tohoto rukojem. 
ství obchodem, pro který pIa. 
tí čl. 317; tento nebyl zmč· 
něn novým znemm § 1346 
o,bč. zák., jak' tomu svědčí 
z:práva justiční komise uvá· 
dějící, že předpis ten podle 
čl. 317 nepřijde k platnosti v 
.oboru obchodních Is,tyků (N. 
S. 1958: 31. října 1922, Rv 
ll, 246'22). 

ní dluh. - Rukojemství, jež 
nehylo podstoupeno písem. 
ně, je,st obligací naturální, 
jež na'Po,tomním písemným 
schválením stane se žalovatel· 
nou (N. S. 2629: 15. květen 
1923, Rv II 510/22). 

d) I když dest při určitém 
druhu zboží (na př. přízi) 
obchodní zvyklostí výměna 
uzávěrných listů, platí i ústně 
uzavřený obchod, led.a že 
smluv.níci ujednali, že obchod 
jelSt dojednán teprve výmě . 
nou uzávěrných listů (N. S. 
3407 : 22. leden 1924, Rv I 
615/23). b) I závazek rukojmího a 

plátce vyžaduje formy písem. e) . Je·li rukojemství pomoc· 
né. Písemné formy však není ným' obchodem, nevyhledává 
vůbec třeba, je·li rukojemství se ku platnosti jeho písemné 
samo obchodem, ať na straně formy (N. S. 3788 : 29. duben 
věřitele, nebo rukojmího ·neh 1924, Rv I 271/24). 
obou (N. S. 2307 : Rv II 443/ f) Rukojemská smlouva ne. 
22). vyžaduje formy písemné ani 

c) Rukojemství nevyžaduje jinakých formalit, je·li ruko. 
píseinné formy, je·li samo o jemství samo .obchodem, ať 
sobě obchodem; písemná for· již na straně věřitele neho 
ma jest však nezbytna, zaji. rukojmí (N. S. 5306: 23. září 
šťuje·li se jím pouze obchod· 1925, Rv I 549125). 

čl. 318. O nabídce mezi přítomnými k uzavření 
obchodu musí vyjádření učiněno býti ihned, jinak 
není nabízející déle vázán svoů nabídkou. 
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Čl. 319. Při nabídce učiněné mezi nepřítomný
nii zůstává nabízející vázán až do doby, v níž smí 
očekávati dojití odpovědi řádně a v čas odeslané. 
Při odhadu této doby smí nabízející předpokládati, 
že nabídka jeho v čas došla. 

Dojde-li přijetí v čas odeslané teprve po této 
době, nemá smlouva- místa, když nabízející v mezi
dobí anebo bez prodlení, jakmile ho přijetí došlo, 
dal zprávu o svém odstupu. 

čl. 320. Dojde-li odvolání nabídky ke proti
straně dříve než návrh neb ve stejnou dobu s ní, po
kládati jest nabídku za neučiněnou. 

Taktéž jest přijetí pokládati za neučiněné, jest
liže odvolání dojde k nabízejícímu ještě před pro
jevem přijímacím nebo ve· stejnou dohu s ním. 

čl. 318-320 jednají o prohlášeních smluvních (offerlě 
a ,akcep,tad). Kdelžto čl. 318 není úchylkou vůči o,bčanskému 
právu (§ 862), obsaženy ve čl. 319 a 320 normy ůd ohěaDiSkého 
pi"áva z čá,sti odchylné. PIa.tí v tům směru tGtů: 

1. Při O'ffertě mezi nepří,tO'mnými učiněné (t. j. takůvé, 

k níž podle p,mtrnéhů úmY'slu offelrentův.a nelze očekáv,ati OId. 
půvědi bezprůstředně následující) . jest ůfferent vázán ůHertůu 
pů,tud, půkud smí OIčekáv'ati důJi,tí ůdpovědi [při řádném, včas. 

ném její ůdeslání; při odhadu té dO'by smí předpůkládati, že 
j,aků nabíd~a ke pro.tistraně VČaJS důšla; ne'prodlužuje se tedy 
jehO' vázanoslt tí~ že se dů,dání .opůlzdHů. čl. 318 a 319, ů,dst. 

1. půů,aty ve své podstatě v texil §u 862 ohč. zák. ,třetí dílčí nO'· 
velůu. (NaMdka telefůnická »OId osůby k ůsů,bě« učiněná p,o· 
s,tavena na růveň .nabídce mezi přítůmnými.) P.ůlŽadavek »řád

nůsti« o,de:slání bývá vztahůván zejména na vůlhu p'rolSll:ředku 

\'l,dělůvacíhů ; půž,adavek »vč'asnůsti« jes,t vykláda,ti relativně: 

hude mu vyhůvěnů, odešle-Ji se ůdpO'věď, jakmile tG řádný pO'
stup se zřetelem k půvaze relS'p. k ohsahu učiněné na.bí,d,ky pti. 
půuští; ůhratem půšty dlužnO' ůdpověděti, půkud tu nejsůu 

O'kO'lnůsti ůdůvo.dňující přiznání j,akési ;akc~ptační lhůty. 

2. »nojitím« ve smylslu čJ. 3J9 ,a 320 jest rozuměti do-
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dání ,zprávy oblátoiV'Í resp. jehO' Izřizenci ku ip1řejímání zpráv 
us.t'anovenému, při čemž netřeba i zvědění jejíhO' ůhsahu; pii
jato tudíž stanůvisko teorie dodavací (Empfangs Zustellungs· 
theůrie), ,podůbně jaků v ůhč. zákoně te~továním tře,tí dílčí 

nůvely. Za »dojití« 'V tomtO' smyslu jes't pokládati zajisté i vlo· 
žení nabídky dO' ůblátůvy důpisové 8chránky v důhě, kdy !.ze 
výběr její ještě· ů,čekáv.a,ti. 

3. Aby ,smlouva [přišla k míistu, mU/sí 'akcelP,ta,ce dojíti 
k ůffere.ntovi ještě vdůbě jebů vá~ano,sti (čl. 319, odSlt. 2., 
§ 862a, 1. věta, ohČ. 'z.); dojde-li pOlz,ději, lIlevzniká smlouva, 
leč v Jediném pHip'adě čl. 319, o,dst. 2.; tentO' výjimečný p,řed
pis daný k O'chraně poctivébů p,říjernce nabídky, převzaJt také 
v § 862 a obč. IZ. IS ,doldatkem, že navrbovateli musilO' býti 
patrným ,včasné ů,deslání ,akceptace; ůbchodní ,zákon tétO' půd
mínky lIlevyžaduje. 

4. Předpisy ,tytO' nemají míst.a, když ůfferent důbu fwé 
vlÍzanO'sti sám vymezil. O tom nyní výslovně§ 862, věta 1. 

obč. zák. 

5. Ustanove.ní občanskéhO' zákonfk:a sem hledící (ve (Zně. 
ní třeltí dílčí lIl.ovely) j'Soupod nadpisem »U.zavíránÍ smluv« 
ta,tů: 

§ 862. NaMdka (návrh) musí býti p,řijat,a ,do lhůty urče
né nahízečem. Není-li lhůta určena, musí bý,ti nabídka, uči· 
něná pří.tůmnému nebo telefonicky ůd ůsoby k osobě, přij.ailia 
ihned, nahídka nepřítůmnému jinak učiněná musí býti při. 
jata nejipQ!zděj1i dO' té dohy, do které nabízeč, předpůkládaje, 
že jehO' nabídka ,důšla v čas, může ů·čekáv;ati odpůvěď včas a 
řádně vypravenůu; J,in'ak nabídka zaniká. Dříve, než uplyne 
přijímací lhůta, neLze nabídku ůdvo1ati. Nabídka nezaniká 
.také, je1stliže některá strana v přijímací lhů,tě zemře nebO' se 
stane ne1zpŮJsůbHou k právním činům, .pokud jiná vMe nabíze
ěova nenízjevna z okolnů'stí. 

§ 862 a. Nabídk,a je včas pHj.ata, když ůdpověď ,důšla na
bízeče ve lhůtě přijímací. TřebaJS' i Idůj,de .odpůvěď poz,ději. 
jest smlůuva přece uzavřena, jestliže na,bfzeč musil poznati, 
že p,řidetí nabídky by1ů ůdesláno vč.as, ,a přece neůhlásil be,z 
odkladu druhé str,aně, 'že upouští ů,d nabídky. 

§ 863. Vůli ,svůu lze ,projeviti ,nejenům VÝlsloVlně a vše
ohecně přijatými znameními, nýbrž i mlčky takovými úkůny, 
které, uváží-li se všechny okolnosti, nedůpouštějí rŮ·ZiUmnéhů 
důvodu o tom p,ochybovati. 

Obch. zák. 21 
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Pokud ·se týče významu a rnásledků činů a opominutí, jest 
hle,děti ke zvyklostem a obyčejům poctivého obchodu. 

. § 864. Jestliže podle povahy jednání nebo zvyklostí ob. 
chodních nelze očekávati výslovného přijetí nabídky, stane se 
smlouva skutkem, když se návrhu skutečně vyhoví ve lhůtě 
k tomu určené nehookolnostem přiměřené. 

6. Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv ;pojišťovacích 

obsahuje zákon o smlouvě pojišťovací č. 501/1917 v §§ 1 a 2, 
které však posud nevstoupily u nás v účinnost. 

a) Nabídka ke smlouvě mu· obdržel prohlášení druhé 
sí obs.ahovati všechny pod. smluvní strany, že nabídku 
statné kusy smlouvy, tak aby přijímá, .této býti oznámeno. 
rfOtstým .jejím přijetím byla Doložka ta činí smlouvu, při. 
smlouva dojednána. Tomuto jímá·li se návrh, jen' podmí. 
požadavku nevyhovuje nabíd· něnou, a to potud, že právní 
ka zboží určitého sice druhu, trvání její jest závislým na 
81e neo:lmačující .ani množství tom, že nabízeč neustoupí 
zboží ani času dodacího. -~ včas od obchodu (N. S. 935 : 
Ne·zodpověděla·li druhá stra· 22. únor 1921. Rv 1. 801/20). 
na nabídku vůbec, anebo zá· - Sr. též č. 993, 3924. - K ta· 
porně, zanikl návrh stranv kovým doložkám vi~ výklad 
první. Závaznosti k výslovné. Sed I á č k ů v v Ročence Br· 
mu prohláše1nÍ se o návrhu l1ěnské f.akulty 1926, str. 121 
po ,zákonu není. Čl. 323 obch. l1ásl. 
zák. jednající o ·příkaZ'1l na d) Slovem »nezávazně« pn 
případ ten rozšiřovati nelze smlouvě dodávací jest toliko 
a podle čl. 279 tu neplatí zá· nabízejícímu vyhr.azeno prá· 
sada »Kdo mlčí, souhlasí« vo odstoupiti takovým způso· 
·(N. S. 757: 9. lis,topad 1920, bem, že toto ustoupení musí 
Rv II 237/20). býti spolukontrahentu o,zná· 

h) Včasným přijetím na· meno ihned, jakmile dojde 
bídky, učiněné s výhradou jeho vyrozumě.ní o přijetí na-
»be:z záva.Zlnosti«, stane se si- bídky (N. S. 9-93: 29. března 
ce smlouva hotovou,ale je 1921, Rv I 798/20). 
~ávislou na pote:stativní roz- e) Nebyly·li strany v ob· 
vazovací výmince, neustoupí- chodním spojení, nebyla tím, 
li offerent neprodleně od že proda·tel zaslal kupiteli 
smlouvy (N. S. 890: 25. le· část zboží, uvedeného v oh· 
den 1921, Rv I 769/20). jednávce, mlčky uzavřena 

c) Doložka »nezávazně« smlouva v příčině všeho ob· 
(freibleibend) poskytuje na· jednaného zboží (N. S. 1191 
hízeči jen právo ustoupiti od : 20. září 1921, Rv I 382/21). 
nabízeného obchodu, a to tím f) Faktura, obs.ahující ná· 
způ.sobem, že takové rozhod· vrh: »splatnoa žalovatelno v 
nutí musí bez průtahu, když Praze« musí býti ihned 

Čl. 318-320. 32.3 

zodpověděna ve I h ů t ě čl. 
319 obch. z. - třeba i mlčky 
vrácením, jak to ustanovuje 
§ 88, odst. 2. j. n. čl. 319 
obch. z. ohsahuje všeobeonou 
.zás,a.du pro obchodování (N. 
S. 1418: ll. leden 1922, R I 
9/22). 

g) Že by mlčení vš eo b e c
ně bylo souhlasem a .schvá
lením, nelze z obchodního 
zákona dovoditi, naopak pří
pady, v nichž obchodní zá
krm uklá·dá ,sltraně, by pod 
nHI ledky schválení o projevu 
vlle druhé strany se vyjád
řila, jsou v zákoně přesně u
vedeny (čl. 319, odst. 2., 323. 
o.dst. 1., 339, odst. 4., 347, 
odst. 2. ·a 4., 364, odst. 2.). 
Z toho a contrario vyplývá, 
že v jiných přfp,adech nelze 
z p o u h é h o mlčení usuzo· 
vati na s,chválerní (N. S. 1524 
: 28. únor 1922, Rv II 419/ 
21). 

h) Jde Q nabídku osobě 
.nepřítomné, hyla·li ~činěna 
VUCI ne-zmocněnému spro· 
středkovateli nepřítomné stra
ny, vázanému jejím souhla· 
sem, nebo advokátu, oenž si 
vyhradil souhlas svého man· 
danta (N. S. 2016: 15. lis,to
pad 1922, Rv I 373/22). 

i) Byla.li na.bídka učiněna 
spTols.tředkovatelem, nelze na 
ni použíti čl. 319 ob ch. z.; 
navrhovatel jest sv,ou nabíd. 
kou tak dlouho vázán, pokud 
neodvolá příkazu . spros.třed. 
kova·teH daného a prostřeld· 

ník, vykonávaje příkaz, vy
jednává (N~ S. 2232: 31. le
den 1923, Rv I 1389/22). 

j) Žádostí o příděl uhlí od 
určitého prostředníka proje
vil žadatel úmysl, koupiti 
uhlí od něho a, vstoupil.li 
pak prostředník do obchodu, 
přijal nabídku žadatelovu, a 
dušlo tím me,z,i nimi 'k plat· 
Ilé kup,ní smlouvě (N. S. 
3174 : 14. Hsto,pad 1923, Rv I 
1187/23). 

k) Došla·li telegr.afická od
pověď na rpůvodní nabídku 
zkomoleně a upozornil·li na· 
bízeč přijatele nabídky ihned 
na správné znění nabídky, o
pakoval tím původní nabídku 
(N. S. 3251 : 4. prosinec 1923, 
Rv I 637/23). 

1) Při výkladu doložky »ne
závazně« (Creibleibend) dluž· 
no přihlížeti v prvé řadě k 
úmyslu stran. Směřoval·li k 
nezávalZlllosti ohledně ceny 
zhoží, jež nebyla p,řesně zná· 
ma a předem, určitelna, jel'>t 
p.ro,datel oprávněn cenu jed· 
nostranně zvýšiti (N. S. 329·1, 
: 12. prosince 1923;· Rv n · 

. 396/23) .. - Viz výše čís. 935. 

m) Došlo·li offerenta přije· 
tí nabídky po lhůtě čl. 319 
obch. z., nevznikla s·mlouva, 
když oferent mezitím .a.neLo 
neprodleně po dOljití opozdě
ného přijetí nabídky omámil 
druhé strané, že od nabídky 
odstoupil (N. S. 3393 : 15. le. 
den 1924, Rv I 1470/23).*) 

*) Ze 'skutkové podstaty vyplývá, že :přijetí. bylo opozděno 
co do ,s.amého odeslání. (ne pouze co do dodití); tu arci ke 
slmlouvě nedošlo, i kdyhy oferent nebyl od nabídky odstoupil. 

21· 
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n) Žádo~t za pří,děl uhlí zboží nelze jednostranně zrně. 
(za platnosti z~ona ze dne niti pOt7.námkami na, faJ,uuře, 
9. dubna 1920, č. 260 Sh. z. zaslané později se zbožím, 
a 'O.), nezněla']i na určitého p'roti níž objednatel ničeho 
dodavatele, nelze pov,ažovali nenamítal. Ohyčejové právo 
za nabídku učiněnou ,tomu, nemuze v tom směru ani 
koho íP,otom určí úřad sám vzniknouti, poněvadž hy by. 
dle vlastního uvážení (N. S. 10 v rOlZlpoOru s ustanovenÍllů 
3618 : 18. hřezen 1924, Rv I čl. 319 a 320 oOhch. z. (N. S. 
1230!23). 6433 ; 3. 1is,topad 1926, Rv I 

00) Úmluvy p,ři objednávce 462f26). 

čl. 321. Došlo-li ke smlouvě sjednávané mezi 
nepřítomnými, platí doha, kdy byl projev přijímací 
odevzdán k odeslání, za dohu uzavření smlouvy. 

Již wění .předpisu svědčí ,tomu, že dltWno tu přesně růz. 
niti dobu lPenekce smlouvy a dohu její počátečné účinnosti, 
t. j. dohu, o,d které mají smlu",ní účinky vsto'lllpiti v život. Pea:-
fekce smlouvy určuje se us,t:anoveními čl. 319 (positivně) a 
320 (negativně); ve čl. 321 se předpokládá, že podmínky per
fekce smlouvy se již splnily, že ke sml,ouvě »již došlo«; i pa
ilJmo 'z ,tobo, ~e se ,do .dohy odevz.dání akceptace na dopr.avu 
neklade perfekce, ný,bl'ž jen, že st: finguje doha ta »za dohu 
u:z·avření emlouvy«; &mluvní účinky se ,totiž od té dohy datují. 
Předpis ten jest rá~u .d,islPoOsi,ti",ního; str:any moho~ urči.ti po
čá,tek smluvních účinků na dohu po.z,dějŠí, na př. přímo na 
pedekci !Smlouvy, neho deště na pozdější, avšak také i na dohu 
dřívější; v tomto příp,adě ulIH'Iavuje se právní situace tak, jako 
kdyby byly účinky nastaly od určitého již prošlého dáta. 

čl. 322. Přijetí pod výminkami neh s ohmeze
ními platí za zamítnutí návrhu spojené s 'návrhem 
novým. 

Ustanovení čl. 322 týká se Q!hlátova p'I'ojev'U, jenž sice vy
jadřuje přijetí na\Mdky, .avšak jm·akým .obsahem svým, ze
jména přičiněnými výmink,ami ne,bo výhra,dami a p,od., vyka. 
zuje vůči nahídce ro,z,poll' bránící vzniku smlouvy. Kdy tomu 
tak de,st, dlužno posouditi 'z konkretního přip'a-du. Nesej-de 
o ,sobě lD:a ,tom, týká-li se ro~oll" ,ten pods.tatných kUJSů smJuv. 
ního ohsahu či nepo.dstatných. Po,d předp,is čl. 322 nená,lelŽejí 
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p.řÍlPady, kdy akcepltuje se nabídka IPlně a hezvýnůneěně, ale 
přiJpoJuje se při 10m. nahídka s.amolS,tatné, vě·cně souvislé úmlu. 
vy, neho kde vyslovuje se spolu s ,akceptací jen přání nebo 
žádost v příčině UJlIčitého zachování se protistrany nebo kde 
přijímá se n.abídka jen z. i"ásti, je,stliže svým obs.ahem dopouští 
i přijetí dílčího (tnaMdka větší,lPo,dle intence offerenta dílné 
kvantity), anebo posléze kde vůbec jde jen .o souhrnné vyslo. 
vení několika s,amostatných nabídek. 

Důle'žitou výdimkouzdůsledků o,he,cných nOTem ve čl. 

322 vyjádfeného obsahuje § 2 zákoillla: o' smlouvě poj.išťov:ací 

(č. 501/1917), ustanovení to. (ve pHtomném svém nbg,abu ne
přiměřené), jež p'o,sud nevstolllPilo v účinnost. (Bližší o. tom 
V' mém spise >-\Soukr. p,ojišt'. p.rávo ,čsl.« !Str. 82 násl.) 

a) Přijala·li jedna st~ana honifik,ace (N. S. 3010: 9. ří. 
11ávrh druhé strany se zrně· jen 1923, Rv I 895/23). 
nou neh ohme zením, zamítla c) Ustanovení §§ 1 a 2 zá· 
novým svým návrhem celýkona o smlouvě poJišťovací 
návrh, nikoli pouze ,onen (č. 501/1917) posud neplatí a 
bod, jeho~ změnu navrhovala nel'ze užíti jich hmotněprávní. 
(N. S. 1248: 18. říjen 1921, ho ohsalm k rozhodování 
Rv I 551'/21). sporu. - Vysta'Vení pojistky 

za odchylných p·odmínek, než 
b) Jde 00 no!Vou nabídku, jaké hyly obs,aženy v návrhu, 

žádal.li kupitel o honifikaci činí při odporu pojis,tníka 
(čl. 322 O'hch. z.). Nabídl.li proti odchylkám smlouvu ne· 
pro,datel honifikaci v měfít. ujednan'lu, nechť se odchyl. 
ku menším, nehyl kupítel ky ,týkají hodů více ne,bo mé· 
op·rávněn se zhožím dis'pono. ně důležitÝch (na pře výše 
vati. Uči.nil·li tak přece, schvá- ,zápisného). (N. S. 3300 : 13. 
lil nabídku prodatelovu co do prosi.nee 1923, Rv I 1250/23). 

čl. 323. Jestliže mezi kupcem, jemuž se příkaz 
dává, a příkazcem jest ohchodní spojení, nebo jest
liže se kupec nahídl příkazci k vyřízení takových 
příkazů, jest povinen neprodleně odpověděti, jinak 
platí jeho mlčení za převzetí příkazu. 

Také když kupec zamitne příkaz, jest povinen 
zboží neh jiné věci, které byly snad s příkazem za
slány, opatrovati prozatím před škodou na útraty 
příkazcovy, pokud jest pro tyto útraty kryt a .pokud 
se to může státi bez jeho újmy. 
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Obchodní soud může naříditi k jeho' .návrhu, 
a~y, zbožÍ bylo ve veřejném skladišti aneb II 'osoby 
tretl tak dlouho uloženo, až vlastník učiní jinaké 
opatření. 

1. Jde tu o případ p,a'sivního z·a,chování se (mlčení) již 
!pO !Zákonu konkludentního; pasivní zacho,vání se; pouhé mlče· 
ní zpravidla nemůže býti vykládáno' lZaprojev positivní; jeln 
tam, kde by nulkavě v tom směru bylo k,onkludovati, byl hy 
výklad takový přípustný (§ 863). Za podmínek čl.· 323 koriklusi 
takovou provádí, resp. diktuje arci sám zákon; obmezuje je a,rci 
na půdu úzce vymezenou: Dopouští ji totiž jen pro nabídku 
ke smluvě mandátní (»Auftr.ag«), kteráž se kvalifikuje jakož. 
;to ohchod (a,tg. nadpis před čl. 317) a která 'se děje kupci 
buď jsoucímu s offerentem v obchodním spo-jení anebo' nabíd. 

nuvšímu se k vyřizování »tak6vých« příka,zů; ve [příp,adě spotu 
bude na soudu, aby z okolností. uvážil, zdali ve případu druhé 
alternativy příka,z !Ín conere,to . daný. odpovídá svým obsahem 
onomu všeobecnému nabídnutí se oblátovu (které samo ovšem 
nemá ráz offcrty). 

2. Za .podmínek v odst. 1. vytčených pojí se k' mlčení 
obláto,V'U jako~,to zákonný ,důsledek přijetí !Ilabí~ky příkazní, 

tedy vznik příkazní !Smlouvy ~e všemi následky, nikoli jen 
domněnka proti důkaz dOlpouštějícÍ. 

3. J,sou·li tu !podmínky odsll. 1., vzchází oblátoVi, i když 
odmítá nabídku, již po zákonu závazek uchovati offerenta (pří. 

kazce) před škodou, v dosahu. a' s použitím pro\S,tředků, jak 
je vy;týkají ods,t. 2.a 3. čl. 323. 

4. Norma čl. 323 nedopouští analogického r,oz'šíření přes 

meze pře!sných rpodmmek v ní vytčených; i nelze ji ze.jména 
vztáhnouti na případy nabídek ke smlouvě trhové, třehas byly 
fonnulovány ve formě mandátu (n:a př. »dodejte«). Praxe 
zhusta O[p.ačně (srv. též níže ro-zh. Čí,s. 1191). - Není tím arci 
vyloučeno, že hy i v jiných p,řípadechmohlo passivní zachová· 
ní se ohlátovo býti p,ovažováno za prohlášení ~kcerptační, kdy. 
by z provázejících je 'skutečno'stí nutkavě se úsU:dek tento 
rpo,dával (mlčení~o'nkludentl11í); rovněž jes,t pro poměry ob· 
chodní ,zhusta pr,áktickou t.zv. akceptace realisa~í (~a:~llá~ 

•• _' o." \. • ~ , • 
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stávající přímým sp1něním offerty), jakož i akceptace t. zv. 

tichá, Jakou má ,n:a zřeteli § 151 něm. obČ. zák. (Srv. k ,tomu 

»Právník« 1908, str. 50). - Sem náleží také § 864 obč. zák. 

ve ,znění III. ·dílČí novely (viz text jeho výše pod č. 5 pN čl. 

318-320). 

5. Naprosto jest odmítnouti názor (v rpraxi obchodního 

života se někdy uplatňující), že offerent by mohl způsobem 
pro oblata závazným určiti 'způsob akceptačního projevu, resp. 

prohlásiti, že určité je,dnání, nebo zachování 'se,dokonce tře
bas i jen pas'sivní, bude poklád.ati za akcep,taci. Zejména sem 

náležejí prohlášení k nabídkám, zejména na př. přímo k zá· 

silkám 'zhoží připojená, že podržení zásilky d.o určité doby, 
res.p. nevrácení její bude pokládáno za přijetí nabídky. Sem 
náležejí ,též prohlášení v časopisech bez ohjednáv~y z.asíla
ných, že adrelsát stává s~ ,nevrácením sešitu, je,dnoho nebo více, 
o,dběratelem. O sobě jsou prohlášení tako,vá' ,právně beizvý, 

znamná; zejména nezakládají ani závazku adre'sátova op,atřiti 
vrácení zasla!ného objektu ani povinnosti zásilku o,patrovati 
před škodou; příjemce zásilky ručí jen ex delicto, při čemž 
břímě důkazní jest arci na odsílateli. - Ovšem není vylou. 
čeno, že by mohlo přijetí reatní nahídky býti vůči adresátu 
jejímu rprokázáno zejména tím, že objektem zaslaným dis'po. 
noval tak, že jest tím objektivně projevena yůle nabídku při. 
jmouti, ,tak na př.,· když knihu na uká,zku zaslanou rozřeže, 
v ní po'známky činí atd.; momenty této konklusi svědčící musí 
však býti prokázány tím, kdo z nich nárok .dovozuje. 

a) Nebyly·li strany v o}}chod· 
ním spojení, nebylo tu povin· 
nosti zodpověděti bez otálťoní 
nabídku pod následky čl. 
323 a nebyla tím, že pro datel 
zaslal kupiteli část zboží, u
vedeného v objednávce, mlé· 
ky uzavřena smlouva v pří· 
čině všeho objednaného zbo· 
~í '(N.· S.' 1191 : 20. září1921; 
H\-· I 382/21) • .' 

b) Kupitc1 není povinen, 
by odpověděl na prodatelovy 
dotazy, zda souhlasí se zrně· 
nou smluvních podmínek. Cl. 
323 ukládá pouze povinnost 
odpověděti na příkaz (man· 
dát) k obchodům, nikoliv i 
na jiné nabídky. (N. S. 1871 
: 26. září 1922, Rv II. 181/22.) 

Srv. také rozhodnutí udaná 
vyse pn čl. 318-320 pod 
.lit. a) a g) • 
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Oddíl čtvrtý. 

O 'p ln ě n í ob ch o d ů. 

čl. 324. Plnění obchodu se musí státi na tom 
místě, které jest ustanoveno ve smlouvě neb které 
jest považovati za místo plnění podle povahy jed
nání nebo úmyslu kontrahentů. 

Není-li tu těchto podmínek, jest zavázaný povi
nen plniti na tom místě, kde v době uzavření 
smlouvy měl svůj obchodní závod nebo, neměl-li ho, 
své bydliště. J\!Iá-li však býti odevzdána určitá věc, 
která se nalézala v době uzavření smlouvy s vědo
mím kontrahentů na místě jiném, děje se odevzdání 
na tomto místě. 

čl. 325.' Při platech peněžných kromě výplaty 
indosovatelných papírů nebo papírů na majitele zně
jících, jest dlužník povine.n, kdyi nevyplývá něco 
jiného ze smlouvy neb z povahy jednání nebo 
z úmyslu kontrahentů, opatřiti placení věřiteli na 
své nebezpečí a na své útraty na to místo, kde tento 
měl v době vzniku pohledávky svůj obchodní závod 
nebo~ neměl-li ho, své bydliště. 

Tímto ustanovením nemění se však zákonné 
plniště dlužníkovo (čl. 324.) vzhledem k soudní, pří
slušnosti nebo' po jiné stránce. 

1. Čl.324 usrtanovuje, nevyplývá-li ze smlouvy ani přímo 
ani nepHmo jiné mÍ'sto pro smluvní pl'nění, j-akožto místo 
takové (zákonné plniště) mÍsrtodlužníkova obchodního .zlÍ

vo-du, a neměl-li ho, mÍlsrto bydliště dlužnÍkov,a v d.obě U<'ia
vření sml.oU'vy; výjimku d.o'pouštÍ :při 'závazku k .odeVlzdání 
určité věoi j,soucÍ v době uzavření smlouvy svědomím kon
trnhentu na místě Jiném, čině tu ro'zhodujícím to,to jiné 
mís.to (l.o-cUS rei sitae pii uzavření -smlouvy). - Souhlasnou 
v Ip.o-dstatě~ásadu (18 výhradou jistých rozdílů) vyja-dřují§ 905, 
odst. 1. a § 1420 .o9Č. ,z~. Ve ,zn~ni III. dílčí nOlVely. 
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Dluhy o.bchodní j,s,ou tudíž Zpravidla dluhy t. zv. výběr. 

čími (odnOtsnými, Holschulden), ,to j. věřitel má si - není-li 
jiná vůle stran patrna -do závodu resp. bydliště 'dlužníkiova 
pro plnění přijíti, má si je u něho vyhr,ati. 

2. Závo,d reStp. byd!liště dlužníkovo jest ,zákonným plni. 
štěm 'ze;j.niéna ,též při ,dluzích pooěžných (arg. oČl. 325, odst. 2.) ; 

a,rci však tu .ohchodní zákon ukládá ve čl. 325, ods.t. 1. dluž
níkovi - nejde-li o dluhy z ceimých lPapírů na řa,d a na 
majitele '<'inějících - zvláštní povillJIlost, to,tiž, že dlužník má 
(nevyplývá.li co,s jiného přímo Illebo nepřímo Il.e smlouvy), 
opatřiti n a v I a st n í n e b e ,z peč í la Ú tra .t y dodání peněz 
věř i il e I i ,do m~sta, kde tento v ,do.bě uzavření smlouvy měl 
svůj 'zá,vod, resp. v nedostatku jeho své bydliště. Shodnou zá
sadu V)'IsloV'Uje .též '§ 905, ods,t 2. obč. zák., dodávaje ještě, že 
věřitel, jenž změní hydlištěpo vzniku pohledávky, ne'se ZIpů. 

sobené tím IzvýšenÍ nelbe11Peči a útrat. 
Výjimku vyslov'enou ve čl. 325 pro dluhy z .ol"dre. a au

pO!r.te'llrp,apírů dlužno <'iajisté intertpretov,ati extensivně ro·zší
řením na p'resentační pa,píry vůbec, Ipři nichž jes,t na věřiteli, 

alby se Ipresentaci papíru o (plnění u dlužníka reslp. v ustmo
veném mÍlstlě pl,atebním hlásil. 

3. Ustanovením čl. 325, odst. 1. llleměnÍ se, j,ak výdOW1ě 
ustanovuje odst. 2., pl'O 'pooěž,né dluhy zákonné plništlě ve 
smylslu čl. 324; těžiskem čl. 325 jest, že nebeZtpečí ztráty zá. 
silky na dOIp!ravě, j,ako'ž i útraty dopr,avy (porto) s,tihají z,de 
dllUiŽníka, třehals :odelsláním lPenězz místa svého· 'závodu resp. 
bydliště již plnil. Tedy jen v těchto směrech, pokud jde totiž 
o útraty a neheZlpečí zásilky, .označiti lze peněžné dluhy za 
dluhy po zákolllu přínosné (dortolSné) čili doručrté (Bring. 
echulden). 

PO!<'i'namenati jest, že plništěm (ve ISmýslu čl. 324) ř.ídí 

,se také i míra, váha a valuta pro plnění ro,zhowná. Viz 'čl. 336 
a pOlzaámky k Illěmu, též § 905 obě. zák. 

4. Smluvní vyloučení zákoIll1lého plniš,tě děje se zhusta 
typicIQ-nů doložkami ve 'smlouvách, zejména trhových (viz ní
že pOlZ!Ilámky při čl. 345); povždy však státi se může jen 
Modo,u stc.a:n; ~je.dnostr3ilUle pr.ohlášení po smlo,uvě již nza-
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vřené v' to.m směru nedo.s,tačí, 'Zejména °nestačí na pře prohlá. 
sení (kla'Usule) k to.mu směřující obsažená ve faktuře, jež 
byla ,zaislána po nastalé již perfekci ,smlo.uvy. Napro.ti tomu 
bude lze z § 88, .odst. 2. juris,d. nQrmy uso.uditi, jakož,to. důsle. 

dek hmotněprávní, že k, ujednání rplniště do.stačí při .obcho.. 
de'chu:z.avír,aných olso.bami Ipro.vo.'zujícími .obchodní. živ'Do.s,t již 
eX: lege PQuhé přijetí faktury ,zaslané 'sezĎožím !I1ebo před je. 
ho. do.j<itím 'a ohsahudíd do.lo.žku, že na určitém mís,tě má býti 
plněno a že může tamtéž býti žalo.váno., leč že by p,ro.ti d.o· 
lo.žce nebo. vůbec faktuře byl namítán ro.,zpo.r se smlo.uvo.u, 
nebo. ,že faktura byla bez poznámky vrácena ,nebo. faktuIlo.,vaná 
(lásilka j'ako. ne .objednaná byla o.dmítnuta. Kdyby faktura .ob. 
saho.,vala jen dQložku .o místo. ,spla1lnosti, neplatjlo. by mí,sto. 
to. za ujednáno. již pro.to., že faktura byla bezvýminečně přija. 
ta. Otázku ko.nkludence obezvýhradného. přijetí p'OIsouditi by tu 
bylo. zcela samo.statně. - Vi,z .o to.m S't ,a u b·Pi IS ko. § 7 při 
čl. 324. 

5. Zvláštní předpis o.hsahuje zák .on o. smlo.uvě po.jišťo.vací 
č. 501/1917 v §24 'o. po.jistné premii: Po.d Illadpi,sem »dluh 
do.ručný« 1liStano.vuje ,se Itu, že (pojistník jest P.ovinen zaslati 
prémii !po.jišťo.vatelo.vi na své nebezpečí a na své útraty. Do.· 
dává se pak: »Dal~li však pojišťo.vatel prémii u po.jistníka 
vybratiaspo.ň 'Ve třech PQ sobě jdo.ucích lhůtách, je,st tento. 
zavázán lZasla,ti ji .opětně teprve tehdy, žádal·li 'o. tQ pQjišťo. 

vatel písemně«. Po.dle to.ho.to. předpisu mění se ,tedy prémie 
zmíněným trQjím výběrem do. časně, t .. j. až dQ IPQjišťQvatelo.va 

o.dvQlání zvláštním způsobem kvalifikQvaného. (fo.rma: písmQ, 
.obsah: žádQst o. zaslání), ve Prémii výběrčí. Bližší výklad 
viz ve spisu cit. při čl. 271 PQd II. k čís. 3, str. 227 násl. 

13) ÚmlUVo.u, dle níž dluž. bezdůvo.dného. obohacení ne
nÍk povinen jest zapraviti pe· určuje se podle čL 324 resp. 
něžito.u po.hledávku k rukám 342, o.dst. 2., nýbrž jest Mm 
včři tel o. va právního. 'zástupce, bydliště' dlužníka nebo. sídlo.' 
nestává se bydliště právního. jeho. závo.du, třebas splništěm 
zástupce ujednaným splništěm smlo.uvy, z níž náro.k o.nen 
závazku, ro.zho.dným zejména vznikl, jest', místo. jiné (N. S.' 
v o.tázce měnÝ~' (N. S. 326: 931' 0: '°22. 'u.nó:r '1921~ < Rv ''II 
10. prosinec 1919 R I. 452/19.)298/20)°. " 

h) Sp!niště záva~u ,z' c) ,U~.o~~~-li ,:dl~ní}{u~~1 
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vinnost 'platiti ú'rokbezvv~trat- níku, by'skládalanuity II je· 
nákladů k ruko.um ven tele ho. filiálky, sp.atřovatizměnu 

~ K. V. neb jeh.o plno.mo.cn~. splniště (N., S. 5357 : 13. ří· 
ka, po. přjpadět~m, vkde ve· jen 1925,Rv I 843i25). 
Hte! v to.m. kterem .calS~ r : ~u- f) U stano.vení čl. 325 platí 
de bydleti, Jest to. llJednamm pouze prQ záko..DIné splniště, 
pouhého. platišt€:, nikoli spl- niko.liv i pro. splniště smluv-
niště (srv. čl. 325 o.bch z., ní. Splniště ,smluvní předpo· 
§ 905 odsol. 2. Qbč. z.) (N. klá,dá, že má býti plněno. na 
S. 1661: 9. květen 1922, Rv místě od iáko.nného. splniště 
I 25/22). r o. zdí 1111 é m., Tím, ,že zvlá· 

d) Dlužník z,Rislavší včas a ště bylo. umluveno., by plně-
řádně, dlužný' peníz, není no. bylo. na místě, jež samo. 
práv z to.ho., že do.še~ o.po.ždč- o. so.bě bylo. již plništěm zá· 
ně (čl. 325, o,dst. 1., 342, .odst. ko.nným, nebyla vylo.učena 
1.obch. z.~ (N. S. 3041 : 16. pia,tno.st čl. 325 .obch. zák. a 
říjen 1923, :Rv I 503/23). nebyl změněll1 dluh ,příno.sný 

e) Bylo-li V dluho.pise u- ve dluh o-dno. sný, leč že byl 
mluveno." splniště u ústředny o.pak výslo.vně do.jednán (N. 
věřitelo.vy, nelze v to.m, že S. 5852 : 16 . .březen }926, Rv 
věřitel napo.to.m pó:vólil dluž· II 826/25). 

čl. 326. Když doba plnění závazku není ve 
smlouvě ustanovena, může býti plnění žádáno a vy
konáno každé doby, pokud není, hledíc k okolno
stem nebo k obchodnímu obyčeji, jinak usouditi. 

UstanovelllÍ, <to.to. jest v zásadní sho.dě s předpisy §§ 904 
a 1417 o.b~.zák. Obchodním .obyčejem tu dlUŽno.rOizuměti 

o.bcho.dní Izvyklosť ve smyslu čl. 279. 

13) Pro.hlásí-lidlužník sám, 
že bude plnid ihned nebQ v 
určité lhůtě, netřeba, by ho. 
věřitel ještě zvláště ve smy
slu čl. 326 k plnění vyzvoal 
(N. S. 937 : 22. úno.r 1921, 
Rv II 298/20). 

b) Nebyla-li dodací lhůta 
smluvena, nýbrž' jen, že cenu 
kupní jest ,platiti napřed, jCl5t 
sdělení kupitele (jenž cenu 
kupní zaplatil), že zb.oží již 
před měsícem fakturované ne· 
o.bdržel a že ho.' nepřijme, 
nebylo~li vypr,aveno.o n.ejp()~(:}.ě-

ji dnem faktury, »žádo.stí« 
po-dle čl. 326 o.bch. Z. Od té 
do.by jest pro.da,tel, nesplnil
li ihne,d, v pr fUenÍ '(N. S. 
1378 : 21. prosinec 1921, Rv 
II 259/21). 

'c) Kupitel jest .opráVillěn 
odmí.tno.uti zbo.Ží, jež zaslal 
mu prodatel p'ředča8lně, žádil
je záro.veň zaplacení kupní 
ceny (§ 902 o.bč. z., čl. ,.,326 
obch. z.) (N., S" 2325 : 27. 
iíno.r 1923, Rv I 1055/22). 

d) Spro.středko.vatelská 
S~~iUV:~ ~ IProq.eji stroj~, jež 
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nehyl,a aniělHjQvě .oh-mezemI I po drahné době (N. 8.4049 : 
ani odvolána, může býti 8. červenec 1924, Rv I 739/ 
sprostředkovatelem plněna i 24).*) . 

čl. 327. Je-li určena doba plnění na jaro neb 
na podzim neb na dobu podobně označenou, roz
hoduje obchodní obyčej toho místa, kde závazek se 
má splniti. 

Je-Ii plnění položeno na prostřed měsíce, platí 
za den plnění patnáctý den tohoto měsíce. 

Čl. 328. Má-Ii se plnění závazku státi uplynutím 
určité lhůty po uzavření smlouvy, připadá doba 
plnění: 

1. je-Ii lhůta ustanovena podle dnů, na poslední 
den lhůty; při počítání lhůty se den uzavření 
smlouvy nevpočítá; je-Ii lhůta ustanovena na osm 
neb čtrnácte dní, rozumí se tím plných osm nebo 
čtrnácte dní; 

2. je-Ii lhůta ustanovena. podle týdnů, měsíců 
neb na dobu obsahující několik měsíců . (rok, půl 
roku, čtvrt leta), na onen den posledního týdne 
nebo posledního měsíce, který svým pojmenováním 
nebo číslem odpovídá dnu uzavření smlouvy; chybí
li tento den v posledním měsíci, připadá plnění nll 
poslední den tohoto měsíce. 

Výraz »půl měsíce« se rovná době patnácti dni 
Je-li lhůta plnění položena na jeden nebo více ce
lých nlěsÍců a půl měsíce, jest počítati těchto .pat
nácte dní na konec. 

Podle těchto zásad jest počítati lhůtu i . ten .. 
.kráte. když počátek jest určen nikoli podle dne 
uzavření smlouvy, nýh-rž podle některé jiné doby 
neb události. 

*) Úmluvou ·ze dne 7. června 1916 ·zavá:zalasežalovaná 
firma žalobci, že mu vypl8ltídohodné 5% kupní ceny, .opatří-li 
jí kU!pitele na větší stroj; žalo-hce sprostředkowl 'v květnu 
1918 prodej >811rOj6 a domáhá se ,oohodného .. 

Čl. 327-334. 333 

čl. 329. Připadá-li doba plnění na neděli nebo 
na všeobecný svátek, platí. nejbližší den všední za 
den plnění. 

čl. 330. Má-Ii se plnění státi za určité lhůty, 
musí přijíti k místu před jejím uplynutím. 

Připadá-li poslední den lhůty ná neděli nebo na 
všeobecný svátek, dlužno plniti nejpozději ve před. 
cházející den všední. 

čl. 331.' Změny v tomto počítání doby (čl. 
328.-330.), pokud se týkají likvidačních termínů 
při obchodech bursovních, jsou vyhrazeny řádům 
bursovním. 

čl. 332. Plnění dlužno konati a přijmouti v den 
plnění za obyčejné doby obchodní. 

čl. 333. Byla-li prodloužena smluvní lhůta 
k plnění závazku, počítá se lhůta nová v pochyb
nosti prvním dnem po uplynutí lhůty staré. 

čl. 334., Ve všech případech, ve kterých jest 
ustanoven den dospělosti, jest posouditi z povahy 
jednání a úmyslu kontrahentů, zdali jest připojen 
jen ve prospěch jednoho z kontrahentů. 

Také když dlužníku přísluší podle toho právo 
platiti přede dnem dospělosti, není přece oprávněn 
beze svolení věřitelova sraziti si diskont, pokud jej 
k tomu nezmocňuje úmluva nebo obchodní obyčej. 

. I. Vedle čl. 326 upr;avují otázky týkající se oasu plnění 
čl. 327-334. JS.oU ,to normy inte'l'Ipll'ehění přiléh.ající v jisté 
míře k us,tanovením ,směnečného řádu; úchylky vůči občan

skému právu v nich o,bsaželIlé redukovány poněkud komerd,a
l,j,g,ací ohoaIli8kého zákOll1íku uastaloutřetí jeho dílčí no.vellací. 
Blíže jest p,oz:namenati; 

1. Ke čl. 327, .o,ds,t. 2. srovnati de,Slt čl. 30 ,srn. ř., ke čl. 

328 pak čl.. 32 směn. ř., ke čl. 329 lPŤ'edpisčl. 92 srn. ř., nyní 
též 3. větu v § 903 ohč. .zák. nového 'znění; výhradu z čl. 329 
Qb15ahuje arci čl. 330 týkající se případu, že ne.dělí nebo svát-
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kem končí .se lhůta, za kteréž, tedy před jejímžto' uplynutím 
(>~innerhalb«) dlužno plniti, - kdež pak nejpQzději plniti jest 
v poslední její všední den. 

2. Úchylkou od § 903 o,bč. 'z. (!podle jehož nového znění 
nastávají účinky nesplnění neho mo,ry ,taeprve nplynutím po. 
sledního dne lhůty a, je·li to neděle nebo svátek, teprve uply. 
nutím nejhHžšího všedního dne) jest ustanovení čl. 332 urču. 
jící pro plnění ohyčejnou obcho,dní dohu denní (»obchodní 
hodiny«). 

3. čl. 334 je:st úchylkou od § 1413 ohč. zák.; dlužník smí 
zde plni/ti i p,řed určenou do,bousp,Ja,tno,sti, je·li odklad plnění 
na ,dohu ,tu UJStanoven výhmdně v jeho zájmu; diskont (rahat) 
si ,arci nesmí sra'ziti, leč by ho k ,tomu úmluva neho UJsance 
opravňovala. 

II. V § 17 zák. o smlouvě pojišťovací (č. 501/1917) vztaženy 
předjpi,sy ,čl. 328-330 ohch. z. ku přiměřenému použití na 
všechny lhůty ustanovené v zákoně nebo ve smlouvě pojišťo. 
vací. Ustanovení § 17 náleží arci melzi předpisy s účinnosH 
odlo,želUou. 

III. V .zákoně ze ,dne 3. ,dubna 1925 Sb. č. 65 o svátcích a 
p,amátných dnech republiky Česko,slovenské se ustllnovuje: 

§ 1. Po,savadní předpisy o svátcích platí s výhradou usta. 
novení § 4 napříště pro tyto dny: 1 .. leden, 6. leden, Nanebé
vstoupení Páně, Božího Těla, 29. červen, 15. srpen, 1. Ihtopad, 
8. proSrinec a 25. prosinec~ 

§ 2. P,amátnými .dny republiky . Československé jsou: 
5. červenec, 28. září, 6. červenec, 1. květen a 28. říjen, j.akožto 
státní svátek podle zákona ze ,dne 14. října 1919, č. 555 Sb. 
z. a n. 

§ 3, 'Ods,t. 1.: Plro den 28. října platí veškerá ustanovení 
o nedělích. 

§ 4. Pro ostatní památné dny, Jakož i pro dny vyjme. 
nované v §1 platí předpisy o nedělích, pokud jde o počítání 
lhůt, a dále vztahují se na ně ustanovení o klidu nedělním, 
pokud jde o veřeljné úřady, ústavy, podniky a školy veřejné, 
jakož i školy s právem veřejnosti. Vláda může nařízením sta. 
noviti výjimky pro podniky veřejné v zájmu nerušeného jich 
provozu 

čl. 335. Není-li ve smlouvě ničeho hližšího 
ustanoveno o povaze a jakosti zhoží, jest zavázaný 

čl. 336. 335 

povinen poskytnouti zhoží obchodní prostředního 
druhu a jakosti. 

čl. 335 (jakož i následující) týká se Způlsobu resp. obsa

hu plnění. V nedostatku bližší úmluvy platí
y

, co do. povahy y~ 
jakosti zhoží z,a ujednanou kv.alifikace ,zhozI, a) Jako ~OZI 
hchodního (Handelsgut), t. j. v takovem stavu, resp. upra. 

o kl' d' o vě, obalu, že ,se v řádném ohchodnímstyku po a a za zpu-
sobilé k plnění !resp. ku přijetí, b) ve prostředním druhu a 
j.ako,st,i (»mittlerer Art UJnd Giite«); v tom jest úchylka od 
práva ,ohčanského, podle něhož možno - v mezích podmínek 
správy (§ 922 ná,sl. obč. zák.) - dodati zbo'žÍ 'druhem i jakostí 
hodí než prostřední. - Srv. též pOlznámky níže při čl. 347 

násl. 
,a) Nejde o zhoží prostřední

ho druhu a jakosti, odporuje.li 
zákonu o falšování potravin 
(ze dne 16. ledna 1896, č. 89 
ř. z. na rok 1897). Lhostejno, 
že zbOŽÍ souhlaSÍ se vzorkem, 
jenž byl právě tak vadným. I 
při koupi podle v'zorku mu· 
sÍ zboží vyhovovati čl. 335 
obch. z. (N. S. 2320 : 27. 

únor 1923, Rv I 747/22). 
b) Nedostatečná topnost pro· 

danébo a do·daného indivi· 
iluelního uhlí, .obch o dnicky 
smzumitelně označeného (»T .. 
Eké uhlí kotlové«), není je
ho vadností, nýbrž jeho vlas,l· 
ností (čl. 335). (N. S. 2657 : 
23. květen 1923, Rv II 16/23). 

čl. 336. O míře, váze, peněžní měně, druzích 
mince, výpočtu času a vzdálenostech, které platí na 
místě kde smlouva má hýti splněna, jest v pochyh
nosti 'za to pokládati, že smlouvě vyh~vuj,í. , v 

Není-li drúh mince, smlouvou urceny, na mIste 
platebním v oběhu nebo je-li jen měnou početn~ 
může býti suma vyplacena podle ho~no~!, v dohe 
dospělosti měnou zemskou, pokud nenI uZltIm slova 
»efektivně« neho podobného přídavku výslovně vy
míněno placení druhem mince ve smlouvě jmeno
vaným. 

1. črl. 336, ,ods,t. 1. shoduje se .záJs'a,dně 'S § 905 obč . .zák. 
1. odst. in fi~e, pokud j,de o určení míry, váhy a druhu peněz 
(»Geldsorten«; čt 336 mluví tu o »Miinzsoél'ten«, zajisté nikoli 
v jilném smyslu). NeníJi tu smluvní dohody ani výslo'Vllé ani 
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konkludentní, ulrčuje se s.mluvní obsah ves.mětrecJ:t uvede· 
ných tím, co platí na mÍJSltě plnění. čl. ' 336, .odst. 1. zahrnuje 
v týž předpis ,také p;oěítání ěaJSu a míru vzdálenosti (»Ent. 
fernUIDgen«). 

2. V ods,t. 2. ,dopouští ěl. 336 při ohchodních peněžných 
dluzích vyjádřený,ch mind, jež není v o:běhu lila místě plateb. 
ním; placení měnou místa tohoto podle hodnoty doby dospě. 
losti (>>nachdem Werte«, tedy ,zpravidla kUl'lS.oVlllí hodno,tou), 
není·li arciť opačná smluvní vůle patrnou z obsahu smlouvy, 
(Zejména na př. z přip.ojené doložky »effektivně«. 

Ustanovení toto jest ve sho<dě s tím, co vysloveno ji,ž' 
ve výnosu minhtenstva nnancí IZ 1['. 1848 čís. 1152 Sb. zák. 
soud. II)O,tvl'lzeném ds. patentem z 2. červtna 1848, čís. 1157 .téže 
Sbírky, jenom IS tím ro.zdílem, že tento starší předpis mluví 
.o h.odnotě vdohě pl,acení (nikoli vdo<bě dospělosti); praxe 
vytkládá arci v témž smyslu iél. 336, odst 2. (P i s k.o H. R. 
s,tIr. 156). - K peněžným závazkům, splatným 'V korunách 
rak .. uherských v oblarsti ČlSl. Republiky hledí zákon čís. 187/ 
1919. (Závazky platí se v čsl. korunách, při čemž se poěítá 

je,dna čsl. k.o.runa za jednu ko'runu r.ak.·uhel"skou. mnistr fi· 
nand Isezmo.cňuje '8talllo~iti úchylky ·Z toh-oto pravidla, pokud 
mezinárndní styk zvláštními státními smlouvami lIlehude upra· 
ven.) - Spec. normy. o pen. platech v. též ve přísl. Oddílu. 

O placení peně,žnýcn dluhů vůhec viz Krč m á ř Oblig. 
právo -zejm. str. 66 násl.; zejména o valorisačních doJ,o·žkách 
lPoůednálllí Sed I á č k .o V.o v Brněnské pll'ávnícké Ročence fa. 
ku1.tJní 1926, ·str. 98-134. 

a) Liknavého dlužníka po
stihují následky valutárních 
změn (N. S. 937 : 22. únor 
1921, Rv II 298/20). 

h) Právní poměry z poji. 
šťovadch smluv me.zi tuzem
cem a cÍ-zo!zemskou pojišCov. 
",ou jest po<suzovati dle záko· 
nů tuzemských. - Dle čl. 
336 obch. z. dlužn.o měnu 
splniště jen v po·chyhno,sti 
po<kláda.ti za měnu smluve· 

nou, v první řadě však rolZ· 
hodují vůle a úmysl s.tran~ 
J.ako·ž i pov,aha a účel oh
chodu. Měla-li podle 
smlouvy mezi tuzemceJtl .a ci
zO'zemskou .pojišť.ovnou býti 
vyplacena P.ojištěná suma si· 
ce v cizině, ale ve měně ra
kousko.uher·ské, dlužn.o za
platiti ji nyní v Kč. -,. Pro 
o,tázku, v jaké měně je~t vy
platiti pojištěnou sumu, je$t 

CI. 336. 

r()zhodnouměna v době sku· 
tečné výplaty, nikoli v době, 
kdy nastal pojistný případ 
(N. S. 1037 : 3. květen 1921, 
R I 468/21). 

c) Nebylo·li v rozsudku 
uvedeno, že jest platiti 
»effektivně« v cizí měně, mů. 
že ~'e ĎJužnÍk závazku zho. 
stiti placením :ve měně tu· 
:temské, aniž bylo by třeba, 
tuto možnost mu v rozsudku 
zvláště vyhradi,ti (čl. 336 
ohch. zák.) (N. S. 1130 : 12. 
čeIl'vence 1921, Rv I 170/21). 

·d) Uje,dnáno-1i za války, že 
pr.o vyso,ký kul'ls cizí měny, 
na rniž zní pohledávka, od· 
kládá se placení dluhu až do 
6konče:ní války, věřiteli se 
však vyhrazuje, že pOlzdčji 
sám určí d.obu, kdy dluh po 
skončení války má býti za· 
praven, nemůže dlužník po
žad-a",ku ' o zapl,acení, vznese· 
nému po 'Skončení války, če· 
liti námi.tkou, že kurs jest 
stále ještě stejně , nepřízni
vým, ba ·dokonce snad ještě 
nepříznivějším (N. S. 1132 : 
12. čel'lVenec 1921, Rv I 507/ 
21). 

e) Náhr·adu 'škodyza ztrá· 
tu woží, jež dáno bylo k že· 
le.zoiční dopravě v cizo(Zem· 
sku, jest určiti v kursu, vy
po.čteném dle místa odeslání 
a v době, kdy bylo přij.ato ku 
přepravě, nikoli v kursu po
IZdětjším (N. S. .1140 : 19. ·čer. 
venec 1921,Rv 1340/21). 

f) Náhra·d,u podle§. 88 žel. 
dopra-vó .. ř., - jest počíiati .dle 
místa,. kde zboží byl.o ode. 
v-zdáno . k dopravě, :a . v ku~u 
ke dni reklamace. - Z úva-
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hy, že nestačí úroky z prodle~ 
ní, aby vyrovnaly škodu ža· 
lobci skuteěně vzešlou (čl. 
283 obch. z.), m.ožno vyvodi. 
ti, že nutno hra.diti škodu ze 
změny kur~u~ ' poněva.dž jen 
·tak se žalohci d.ostane, co mu 
ušlo pro dle-ním v placení. To 
odpovídá i čl. 336 ohch. z. 
(N. S. 1425 : 17. leden 1922, 
Rv II 327/21. - Souhlasně 
v P.odstatě též N. S. 1535 : 
7. březen 1922, Rv II 372/21). 

g) . P.ojistný peníz jest vy· 
platiti .v Kč, byla-li smlouva 
uzavřena s tuzemským (Pra·ž. 
ským) vrchním jednllJtels,tvím 
cizO'zemské (Ter.tské) pojí. 
šťo'Vny, třehas se pojištěnec 
hylp'o té ods.těhoval do ci· 
,ziny (Německa) a inkaso 
premií byl.o, převedeno na 
tamní . vrchní jednatelství (ěl. 
324, 336, § 6 ·' zák. čís, 187/ 
1919) (N. S. 2244 : 6. únor 
1923, Rv I 435/22). . 

h) ByloJi pii d.odávce zbo· 
ží smluveno placení »gegen 
prompte Nettokarssa« s pře· 
počítacím kursem 1 Kč : 6 
Krak.v Krak., dlužno lila 
tomto kW"su ,trvati, třebas 
placeno hylo ,drahn·ou dohu 
P.o splatno,sti, kdy kurs se 
pro prootatele podsta.tně .zhor· 
šil (1 : 88). Prodatel' může 
se .ovšem pro škodu hojiti na 
pr·o,dlevším kupiteli (N. S. 
2257 . : 7. únor 1923, ' Rv I 
932/22). 

-i) . Byla·li zjištěna o·becnlÍ 
ho.dnota zboží ( § 88 žel. 
dop·r. ř;) v cizí měně a jest ' 
ji vyplatiti v Kč, jest smě· 
.r.o·datným kurs ke dni opo
,zděné v Ý pIa II Yt nikoli ke 

22 



Obch. zák. 

dni splatnosti. Kromě ú· 
roků z prodlení dlužno při 
peněžitých dluzích na·hraditi 
i ,znehodnocení ji-stmy. 
Rozsudek netrpí neul'čhok'5tí, 
ukládá·li placení ci,zo,zemské 
měny ve měně tuzemské dle 
kur.su v den výpla,ty (N. S. 
2406 : 20. březen 1923, Rv 
II 273/22). 

j) Splniště pro hlavní zá· 
vazek dodavatele, lzboží do· 
d.ati, jest též splništěmpro 
jeho vedlejšÍ závazek, vrátiti 
ji,stotu. - Byla·li před stát· 
ním převratem složen.a ji,stota 
ku splnění smlouvy dodací, 
tiž uzavřel~ ;přísluš~i~i nyní 
ce,skotSlovensh a Je,zbyla 
splněna v nynějším Českoslo· 
vensku, jes.t distoru vrátiti v 
Kč. třeha,s ,byLa tehdy složena 
u hlavní ipO'kl,adny dodavate· 
le ve Vídni (N. S. 2410 : 21. 
březen 1923, Rv I 1056/22). 

k) Zjištěna.li ohecná oL· 
ehodní hodnota zboží ( § 38 
žel. dopr.· ř.) v cizí mene, 
jest ji vypla,titi v Kč dle kur· 
su ke dni reklamace (N .. S. 
2566 : 2. květen 1923, Rv I 
1472/22). 

1) Dlužník houcí v prodle· 
ní, . ne,se ztrátu vzniklou po· 
klesem měny. - Ztráta vy· 
počtená dle kursových ro,zdí· 
lů cizí měny v de.n spl,atno. 
sti a v ,den skutečného pIa. 
c~ní, jest konkretní škodou 
věřitele. - Cena kupní, vy
jádřená IV ,penězích, nelpo· 
zbývá této své vla s til1 Ů's ti tím, 
že byla vyjádřena v cizí mě
ně (N. S. 2805 : 5. červenec 
1923, Rv I Ilj3/23). 

;m) .Bylo·li umluveno place-

uÍ kupní ceny v Krak. po 
obdržení 'ZDO'ŽÍ a opatřil-li si 
kupitel předem r,akouské ko· 
runy, nemľtže se po té domá
hat,i na pro dateli, jenž nedo· 
dal, náhrady škody z po-klesu 
rakouských korun (N. S. 
2820 : ll. červenec 1923, Rv 
I 418/23). 

n) Bylo·li dovozné za zbo
ží, o<deslané z ~uzemska, vy· 
počteno rakouskou ,dráhou v 
K rak.. bylo naŮ'desíla,feli,. hy 
je rakouské dráze 'Z<8pl,atil v 
Krak., a nemůŽe se pak do· 
lnáhati na čsl. dráze vrácení 
přeplatku v Kč, třéhas byl 
'zaplatil dov.oz,né v Kč dle 
kursu v den l)l,atby (N. S. 
3202 : 21. listoip>ad 1923, Hv 
I 690/23). 

. 0) Kdo byl v pro-dlení s 
vrácením závdavku, jest .práv 
z měnových změn, po té na
stalých. Dle pOViahy věci ro~· 
ho<du;jí o ro.z,s.ahu dvazk:u 
měnové poměry v ,by,dlišti o· 
práv.něného . v čase . splatnosti 
(N. S. 3219: 27. listŮJpa,d 
1923, Rv I 678/23). 

p) Byl-li umluven kup Ilbo· 
žíza německé marky, nejde 
o' rovnocelnné plnění, nooíze. 
no.li kupitelem umluvené 
množ'atví marek v nynější 
zneho dnocené měně. Kata
strofální pokles německé mar· 
ky nes·tihá úplně prod'atele, 
třebas byl 8 ,dodáním zho~í v 
prodlení (N. S. 3251 : 4. 
prosince 1923, Rv I 637/23). 

r) Přetržení promlčení ná· 
roku podle § 98.žel.d,o,pr. ř. 
nastalo tím, že dráha nárok 
co ,do dův.o,du a výše' uznala, 
třeba nikoli v té měně, v ja. 

Čl. 336. 939 

ké hyl uplatňován. - Zjiště. 
lla;Ji ohecná obcho,diní cena 
zboží (§ 88 žel. d. ř.) v cizí 
měně, jest ji vyplatiti v Kč 
dle kuJ."lsu 'V době a mistě 
,předání IZhoží k ,dop'ravě (N. 
S. 3261 .: 5. !prosinec 1923, 
Rv I 788/23). 

s) Měl-li tuzemský kup,itel 
dle úmluvy ,aoda,ti cizo!zem
skému pl'od·a,telovi 'za kŮ'upe
né zboží vý,robky v téže ho,d· 
notě a neučinil-li 'tak, je:st 
povinen' zapJati ti pro,dateli 
trhovou eenu ve měně svého 
bydliště, .ale dle kwr,su ke 
dni, kdy mu koupené zhoží 
bylo 'zasláno, třebas cena do
daného z,boží byla z,a účelem 
vyúčtování udána IV oizOlzem
ské, n:tpo.tom na,d míru po
kleSllluvší ceně ,(N. S. 3274 .: 
11. prosince 1923, Rv I 348. 
23). 

,tJ Předválečnou pohledáv
ku francou~ského věři.tele 
proti tuzemci, znějící na Tak
uh. koruny nebo fr,ancouzské 
franky, nutno !po měnové ro,z· 
luce vyrolVlnati f'mliUcou~skými 
franky (N. S. 3277 : 11. pro
sinec 1923, Rv I 650/'23). 

u) Byly-li válečné' ;půjčky 
up'sány u tuzemské filiálky 
vídeňské banky a fiHálk.ou 
poskytnuta zápůj&a, jest di 
zaplatiti v Kč, třebas piíkaz 
filiálky k nákupu vále,čných 
půjček pr,ovedla vídeňská 
ústředna (N. S. 3423 : 23. 
leden 1924, Rv I 1402/23). 

v) Pro,ti nároku na zapla
cení pohledávek v Kč a 'Ve 
švýc. fmncích nelze lZapočte
ním uplatňoVlati Vlzájemnou 
pohle,dávku na efektivní mar-

ky s případným náhr,adníili 
nárokem pvo škodu z pokleSli 
kUTISU marek. N áhvadu 
škody ·z poklesu měny dluž· 
no !počítati podle rO:lJdílu kur· 
su v den s'p1.atnos,ti a v den 
skute,čného !placení (N. S. 
3529 : 26. únor 1924, Rv I 
1320i23). 

y) Bylo·li umluveno znze
ní akredi,tivn u řišsko-němec
ké banky 'V markách podle 
kUl"lsu k' čd. korunám určité· 
ho ,d;ne, jest rozhodným kurs 
čsl. koru.ny na be,rlÍil1ské hur
se. - Není neurči,tým žádá· 
ním žalobním (§ 226 e. ř. s.), 
bylo.Ji žádáno z,a!placení v ci
zo'zelllSké měně dle kursu k 
tU!zemské měně k ur,čitému 
dni (N. S. 3548 : 27.0001' 
1924, Rv I 1711/23) . 

'z) Byla-li kryeí koupě pro
vedena v cizí měně a kupní 
cena smluvena v Kč, dlužno 
smluvenou kU!pní cenu pře
počÍlsti na CÍJzí měnu 0pravid
la ,dle kuDSu ke dni lmupě 
(N. S. 3706 : 9. duhen 1924, 
Rv I 1706/23). 

aa) Prvá věta čl. 336 dru
hý odstavec obeh. zák. má 
na mysli dva rozdílné přípa. 
dy, t . .1., že určitý ,druh pooěz 
nelIlí v platišti v ohěhu, nebo 
že jest jen přepočítaeí mě
nou. - Bylo-li placeno v ci
zí měně .a domáháno.Ji se 
vrácení platu v Kč, jest pro 
výpočet kursu rOlZho,dno, zda 
dlužník jedlnal ,bezprávně 
I (proitismluvně) čili nic. V 
onom případě dlužno VlZíti za 
základ kurs, z.a nČ/jž si pl,a
ti,tel cizí měnu opatřil, v 
tomto přípa,dě jelSrt použíti 

22* 
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pravidla čl. 336, druhý od· 
s,tavec ,ob ch. zák.(N. S. 4400 
: 25. listopad 1924, Rv I 
1355(24). 

hb) Je·li obecnou obchod· 
ní cenu vyjádřenou v Kč 
zaplatiti v korunách maďar· 
ských a dráha byla IS place. 
ním v prodlení, jest povinna 
nahraditi rozdíl mezi ob· 
cho,dní cenou vyjádřenou v 
Kč a čás,tkou v čsl. kOT'llnách, 
které se rovnala . placená 
částka v maďarských koru· 
nách svou kUl1S'ovní hodno· 
tou v den skutečného place. 
ní (N. S. 4414 : 26. Hstopa,d 
1924, Rv I 1435/24). 

cc) Byla-li ško,da (obecná 
obchodní hodnota zboží) dle 
§ 88 žel. dopř. ř. vyjádřena 
v Kč, a placena v jug,osláv· 
,ských dinárech, je.s.t dráha po. 
vinna nahraditi poško'zenému 
škQdu, jež mu vznikla tím, že 
ne,bylo placeno v ,den rekla· 
mace, nýbrž pOlzději, l~dy kurs 
dinarn značně poklesl. (N. S. 
4558 : 14. le,den 1925 Rv I 
1785/24.) 

dd) Byla-li obecná oh· 
chodní hodnota ,zboží, dopra
veného ~ !tuzemska do Ra
koruska, vyjádřena v Kč a ná· 
hrnda z.apla'ce.na rakouskou 
dráhou v K rak., jelst ptro pře
počítání kursu rozhodným den 
reklamace a jest čsl. erár po. 
vinen nahraditi r02'díl v kur· 
su, stalo-li se placení později. 
(N. S. 4630 : 4. únor 1925, R 
I 1854/24.) 

ee) Byla-li pohledávka 
z dodání zboží do komise 
splatna před válkou v něme
(~kých markách, jest ji z,apla-

lItl v tolika Kč, k,oHk činily 
marky v rakouských korunách 
dle kursu v den splatnosti. 
Rentové marky německé ne
lze použíti ku přCipočte,nÍ kur. 
su Kč. Ztrátu věři,telovu po·' 
klesem měny nelze přičísti na 
vrub prodlevšího dlužníka, 
pakli věřitel neuplatňoval své· 
ho nároku ještě před nast,a' 
lým znehodnocením měny. (N. 
S. ,4746 : 26. únor 1925, Rv I 
116/25.) 

ff) Železniční spole,čno,st, 
JCJIZ dopravní podnik jest 
v Ituzemsku, jest povinna pIa. 
t,iti kupony prioritních ohli. 
ga.cí a !vylosované obligace v 
Kč, a to i z,a onu pře,chod. 
nou dobu, kdy po státním 
p'řevratu měla své sídlo ještě 
mimo . území ČISI. republiky. 
(N. S. 5094: 4. červen 1925, 
Rv I 716/25.) 

gg) Dovozné, vyúčtované v 
cizí měně, jest přepočí,tati lila 
Kč v kursu dne, kdy' bylo 
skutečně placeno ( v knihádl 
vyúčtováno.) Kupní cenu pak 
je.st p,řepočítati dle kursu v 
den dodání ,zboží. (N. S. 5122 
: 16. červen 1925, Rv I 683/ 
25.) 

hh) Věřitel hyl .oprávněn 
odmítnouti plnění, bylo-li 
mu nabízeno po měnové roz· 
luce splacení anuity ve měně 
filiálky, jež se stala s.tá,tním 
převratem cirzo'zemskou. (N. 
S. 5357 : 13. říjen 1925, Rv I 
843/25.) 

ii) Předeip6al,a-li cizozemská 
dráha přeplatky v cizozemské 
měně, lze se domáhati na tu
zemské dráze vrácení přCiplat. 
ku :pouze v oné ciz,02emské 

čl. 337, 338. 34.1 

měně, . třehas byl přeplatek 
:haplacen ve měně 'tuzemské. 
Byl-li přeplatek předepsán 
roku 1921 v německých mar· 
kách, lze se přece vzhledem 
ke katas'trofálnímu poklesu 

německé marky dOlmáha:ti na 
tuzemské dráze vrácení pře
platku v Kč, a to dle, kursu 
ke ,dni reklamace. (N. S. 5403 
: 29. řídna 1925, Rv I 1047./25.) 

Titul druhý. 

'O k ou p i. 

čl. 337. Nabídnutí k prodeji, jež se děje zna
telně vůči více osobám, zejména sdělením ceníků, 
skladních seznamů, ukázek nebo vzorků, nebo při 
níž se zboží, cena nebo množství určitě neoznačuje, 
není závaznou nabídkou ke koupi. 

čl. 338. Podle ustanovení o koupi jest posuzo
vati také obchod, jehož předmětem jest dodání kvan
tity zastupitelných věcí za určitou cenu. 

1. Ob e c n á p o zná m k a k ti t u I u »0 ko iU p i«: a} 
Pčedpi,sům ,tohoto titulu podléhá trhová ,smlouva, je·li »o'b· 
chodem« ve smyslu. čl. 271-273, a to. třebas i jen jednostran
ným ,a na straně kteréhokoli zkontrahentů (čl. 277). Před

mětem koupě ve smyslu ,tomto »oibcho,dní« mohou býti i věci, 

které nejsou »zb.ožím« v technic,kém ,smyslu, tak na p-ř. i po. 
hledávky, které nejsou rerpre1sentovány skripturou.; .ovšem ope
rujeohchodní zákon, jak z části přímo jest patrno, Z části 

aspoň nepřímo lze usoudi.ti,s rpřípa,dy, kde jest »oooží« před

mětem koupě, 'avšak případy, kde koupě rnev,z.tahuje se ke 
z:},oŽí. ale lP,řece jest obchodem, jest zadi,sté aSlp,oň analogické
mu použi,tí ,zákorna podrobiti. Nemovitosti al'ci nemohou býti 
předmětem obchodlního trhu (čl. 275). 

b) Po,d pojem trhové smlouvy spa1dá již po,dle !práva 
ohčanského také »smlouv,a dodavací« (Lieferung,svertrag) ve 
smyslu čl. 338 ohch. z. a jest ,tudižčlánek ,ten z hle,di,ska na· 
;eho práva zbytečným; v zá,kon obchodní pojat vzhledem ke 
zvlášmÍm normám rprnského LandTe~btu o smlouvě tn dn, 
tčerné. 
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c) Pov,alze trhové smlouvy svěd.Čí též 2lP1ravidla úIlly~1 

kontr·ahentů pŤi t. zv. jednání diskontním (Di:skontgeschiift) 
zále~edícím v tom, že se peněžný p·apir cenný posud 'llespla:t:nÝ 
zd'zuje se srážkou t. zv. diskontu č. eskontu, t. j. úroku od 
doby p'řevodu d018platnosti.- Stejně jelst posuzova,ti podobné 
zcizování pohle,dávek peillěž'llých »účetních« nebo »o,tevřených~ 

(offene Buchfo'l'derungen), doLo'žených jen obchodnínů kni. 
hami ,relsp. účty, též t. zv.di!skont,ování faktur. - Bližší o tom 
ve článku d!ra Jana H e 11 e r a v PráVlníku 1914, s,tr. 161 násl. 

2. K m:istu pHchází trhová smlouva obchodní bez zvláštní 
formy Prolstou ,akceptací trhové offeirty; k úči,nno,sti této vy
žadude se podle všeohecných zásladurčitosti nelb alespoň ob
jektivní určitelnosti jak předmětu, tak i ceny. Z důvodu toho 
nespadají sem všeobecná, neurčitá vyzvání k'e koupí; podobně 
nelj,slou' offertlami n:a'bídky ke koupi, třehas ohs.ahem svým Ul'

čité, při nichž však vyplývá z okolností, že vybízející neměl 
úmyslu se vyhídkou jako offerent vá21ati. Z toho l1lediska 
jest posouditi ustanovení čl. 337. - Srv. rozh. N ejv. soudu Č. 

í57 sděleně výše při čl. 318-320. 

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

325, pro cenu '»tržnÍ« neho »hursovní« ve čl. 353. 

3. Z .Jistin, které se při trhové smlouvě - a to zejména ve 
velkoobchodu - vydávají, jsou zvláště důležitými t. zv. noty, 
neb listy závěrečné, čili z á věr n é (Schlussnoten, - hriefe), 
z nichžto každá strana podrží exemplář; jsou to listiny prů
vo'dní,zp,:aviIUa ,sohslahem pro t,a která obchodní odvětví již 
ustáleným. - Ozávě:rečných notách úředních dohodců vh: 
Ra II d' a, Obch. pl'. 1. a 2. seš. § 15; se zvláštním zřetelem 

k praxi S t i h i c, Nástin čsl. práva ohch. (1923), str. 22 násl. 
Dále je~t listinou při trhové smlouvě zhusta užívanou 

1. zv. f a k ol u i-a, vysk.ytujfcí se zvláště při dodávce wo'ží na 
yzdáleno,st, čili distančnÍ. Bývá tu :zvykem, že prodávající zašle 
kupujícímu buď slPolu se z,božím neb ,aspoň souč,aslně s ode
~láním jeho f.akturu, t. j. účet, udáv.ající z·así1ané zhoží a jeho 
cenu, po přípa.dě s připoj.ením dodia,tků a dolo~ek o smluvních 
právech :a záV:a1zcÍch. Faktura jest listinou jen. průvodní; do. 
ložky v ní ohsažené nejsou již o sohě rozhodnjmi pro o]~Rah 

Čl. 339. 34iJ 

smlouvy, ano ani v bezvýhradném přijetí faktury kupujícím 
nelze o sobě spatřovat<i schválení její-ho obs,ahu; arci však 
mŮže přijetí takové býti důeHtým indiciem pl'O souhlas kupu· 
jícího, a to zejmé.na é/.ne.zi ko,utrahenty kupecky rutinovanými. 

ZvláŠitnÍ přípll'd f,akturové do.ložky, týkající se přísluš. 
nosti soudu splnišlč mezi živnostníky, provozujícími obchodní 

živnost, upravuje § 88, 2. odst. jurisd. normy. Srov.11. O t t, 
So<ust. úv,o;d 1., str. 142 násl., II o 1'a, Čsl. civ. právo p'roc. 1., 
str. 194 sl. - Srv. již v)'še pozn. 4 při čl. 324. - Význa. 
mem faktul'Ový('h dolo'žek zahývá sle spi.s: Ha n a u s.e k : 

,"Faktul"en uml F. klauseln«, 1891. 

a) Úmluvou, že ,dodJati se že Qldešle ono potv,rzení. (N. 
má v,agonsena ve váze 85 až S. 1874: 27, září 1922, Rv 1. 
100 q, jest s dostatek určen 1128/22.) 
předmět dodávací smlouvy. c} Byl-li vÝ.hěrzhoží po-
(N. S. 1761 : 4. červenec. 1922, nechán slušnému uvážení pro-
H.v II 130/22.) datele, jest kupi,tel vázán pro-

b) Nikoli již pOllhým ú- tlatelovým výběrem pokud se 
řcdním vyl"ozUil1lěnÍm toho, stal v rámci nabjdky a hověl 
kdo žádal o příděl uhlí, že zás:adámp.ocivého ohchodu. 
pH děl byl povolen, ovšem Cena nemusí ,být určena, sta-
ale tím, že žadatel na vyro7. N, hyla.li urHtelna. Bylo-li 
umění ihned neoznámil mini· lll'čení její ponecháno pro.da-
5terstvu veřeljných prací (uhel. teli, nesmí účtovati cenu pře· 
né.mu inspektorátu) a dioda- mrštěnou. (N. S. 2090: 12. 
teli, že uhlí nepřijímá, stal,a prosinec 1922, Rv I 521./22. 
.~I~ \kupní smlouva hotovou.- dl) Ncljde o poměr komisi-
Byl.li však k vyrozumění při- onářský s plným decledere 
pojen dodatek, že s dodávkou (čl. 870 ohch. z.), nýbrž o 
nehude dříve za.poooto, až smlŮ'uvu kUlPní, zavázal·li se 
hude potvrzeno p'říslušillčm.u ten, komu bylo zboží dodano, 
uhelnému impektorátu, že ja· nejen že je dále pro.dá, nýbrž 
kost i třídění přiděleného uhlí že i plně ručí za' zaplacení a 
\yhovuje potřebě podniku v)ŤÍzení. (N. S. 2157 : 9. led· 
objednatele a že uvedená sta- na 1923, Hv II 274/22.) 
nice dodací jest správná a že e) Jde o smlouvu kupní, 
potvrzení to jest odiesHateli byla-li dodána mlýnská kola, 
ihned« jest ho.tovost smlo.uvy k nimž dodatel opa,třil inate-
závislou na tom, že žadatel s dál. (N. S. 2712: 12. červen 
přídělem ,projeví souhlms tím, 1923, Rv I 1330/22.) 

čl. 339. Koupě na ohledanou nebo na zkoušk~l 
jest uzavřena ~od vtminkou závislou na vůli kUpl-
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telově, že kupitel zboží ohledá nebo vyzkouší a 
schválí. Tato výminka jest v pochybnosti odkládací. 

KuPitel není před schválením ke koupi vázán. 
Prodatel přestává býti vázán, když kupitel až do 
uplynutí smluvené neb místně obvyklé lhůty ne-
8chválí. 

Za nedostatku lhůty smluvené neb místně ob
vyklé, může prodatel po uplynutí doby okolIiostem 
přiměřené vyzvati kupitele, by se prohlásil; přestává 
býti vázán, když' se kupitel k vyzvání tomu ihned 
neprohlásí. 

Bylo-li zboží na ohledanou nebo na zkoušku 
prodané již odevzdáno za účelem ohledání neho 
zkoušky, platí mlčení kupitelovo ílž přes průběh 
lhůty nebo na učiněné vyzvání za ~chválení. 

tl. 340. Koupě podle průby neb podle vzorku 
jest bezvýminečně uzavřena, avšak se závazkem 
pro datele, že zboží vyhovuje průbě nebo vzorku. 

tl. 341. Koupě ke zkoušce jest bezvýminečnou 
koupí s připojením pohnutky. 

I. Zákonný n~ev koupě :up~avené ve čl. 339 »koupě na 
oble,d'anou nebo na zkoušku« (»Kauf auf Besicht .o,der auI 
Probe«) není přiléhavým, ne,boť učiněna jest pod výminkou 
po,testadvní, tak. že koupě závisí na~cel,a volném rozhodnutí 
kUJPitelově, i kdyby se 'z:hoži osvědči1o. co nejlépe při pro,ve. 
dené zkoušce ne,b .ohledání. I odpovídá tu lépe ná,zev »emtio 
ad gustum, ad libitum«, trh na libost. - Za konkludentní 
~chválení jest pokládati ,také 6lPo,třehování ~boží ,aneho daJ.BÍ 
jeho ,zcizení. - Některé TOlzdily vykazuje úprava tohoto pit, 
padu koupě v obč •. zákoníku v §§ 1080-1082 pOlZměněných 
í'.j .části lIL ,dílčí novellou. 

II. Jen názvem přibližují se ,trllU na 'zkoušku příp.auy 

do,tčené ve čl. 340. a 341. V prvním z nich (Kauf nach Probe) 
zn1lčí slovo »Probe« vzorek, jímž se má podatel říditi co do 
kvality svého plnění, ve případě druhém (!I'lt ke *oušcc, 

Čl. 342. 345 

:I>;iJur Prohe«) nemá podle vůles,tTan R!ui prorvedení zkoušky 
ani výsledek její povahu výminky. 

HI. O trhu na !Zkoušku ,a trhu podle Vlzorku ,zmiňuje se 
také čl. 347, odst. 4.podNzujíd pHpady ty ustanovení oit. 
pře,dpisuo. skrytých v:adách 'z'asl,aného zboží. 

a) I koupě na zkoušku mů- d) Při koupi dle vzorku 
že být uzavřena pod výmin. není kupítel povinen při
kou rozva·zovací. Takovou jmouti zboží, byť hylo p'oo· 
jest, zaplatí·li kupítel kupní středního druhu á jakosti ve 
cenu před projitím lhůty zim- smy,slu čl. 335 obch. 'z., ,odchy. 
šební. Pro datel není povinen luje.I,i se podsttatně od vzor.· 
p'řij.ati zpět zboží koupené na ku. Nepods.tatné odchylky od 
;iJkoušku ,a v;rátiti kupní cenu, vzorku nemají významu. (N. 
vrátí·li kupitel zboží ve stavu S. 2303: 20. únor 1923, Rv 
p,oškozeném. (N. S. 1507: 21. I. 876/22.) 
únor 1922, Rv I 968/21.) 

b) Kup na zkoušku nepře. 
stává býti ještě kupem IS od
kládací výminkou tím, že ku· 
pitel dle pro.datelov,a' přání 

zaplatil kupní cenu předem. 
(N. S. 1561 : 21. březen 1922, 
Rv I 770/21.) 

c) Upustil.li kupite! pn 
koupi na zkoušku od pro· 
zkoumání 'zho·Ží,. p,os,tihují ha 
následky toho opominutí. 
Schválení státi se může i mlč· 
ky, ,činem konkludentním. 
Poz,ději nelze vytýkati takové 
vady, keré již při zkoumání 
zboží byly zjevnými (na př. 
nahnilost ovoce). (N. S. 2062 : 
29. listopad 1922, Rv I 250/ 
22.) 

e) Není·li zboží zbožím ob· 
chodním prostředního druhu 
a jakosti, není kupující povi· 
nen je přijmouti, třebas vy· 
hovuje úplně vzorku, jenž 
sám byl právě tak vadným; 
podle vůle stran jest míli za 
to, že i tu mělo bS,ti dodáno 
zboží vyhovující aspoň usta· 
novení čl. 335 a ne znečistěné 
II dokonce i zfalšované. (N. 
S. 2320 : 27. únor 1923, Rv I 
747/22.) 

f) Zboží jest dle Vlzorku, 
nepřesahují.li odchylky me· 
zí dle ohchodního zvyku do· 
volených. (N. S. 2512: 17. 
duben 1923, Rv I 1453122.) 

čl. 342. V příčině splniště závazků prodatelo
vých a kupitelových platí ustanovení článku 324. 
odst. 1. 

Když nic jiného nevyplývá z těchto ustanovení, 
Jěje se odevzdání zboží v místě, kde prodatel měl 
v době uzavření smlouvy svůj obchodní závod, nebo 
neměl-li ho, své bydliště. Byla-Ji však prodána určitá 
yěc, která z~ vědomí Icontrah~ntů se v dopě uz~vřeni 
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smlouvy nalézala na místě jiném,' děje se odevzdání 
na tomto místě. 

Kupní cenu jest zapraviti při odevzdání, pokud 
není něco jiného podmíněno povahou obchodu ane· 
bo ustanoveno smlouvou neb obchodním obyčejem. 
Jinak platí ustanovení článku 325. také v příčině 
tohoto placení. 

V odst. l.dovolává se zákon Ulstanovení čl. 324, o.dst. l. 
o smluvním, ať přímém ať neprllném, určení plniš,tě, a siee 
pro záv.azek j~ jedné tak i druhé s,trauy. V odst. 2. jedná 
o závazku prod.wtelově v příčině plniště pro dodání zhoží, 
v o.dst. 3. o do,bě, mÍ,stě ·a způsobu plnění v příčině ,závwzku 
kupitelova k zaplacení ceny. Blíže jels,t uvésti: 

1. Pro výklad vůle sh'au v p-řÍ'čině určelllí plniště p1'oda. 
tel.ova má důležitý vÝ'zllla'lll .ohcho,dní zvyklost (čl. 278, 279); 
sem náležejí doložky »Ioco«, »od (,ze) stanice A« (ah Station 
A), »z to'Várny« (-a,b F,ahrik) a p'od.; naproti ,tomu nel'ze spa. 
třov,a-tí ustanoyenÍ o p1ništi v o·br·atech »f'Mnco stalllice A«, »že· 
lezui,ční parita Brno« (Bahnpadtiit), jež,to se tím míní jen pře. 
vzetÍ útr.at žele,zniční do1pra'Vy pr,odatelem; ipodo,blllÝ význam, 
1. j. ipřev:zetí útrat vypravelllí, poj,iš.tění ,a dOlpravy mají dolož. 
ky »cif« (cost insurallce freight) a »caf« (cout a8sm-ance, fret), 
Jakož i doložka. »folb« (free ,on bo,al'd) , vyJadřující převzetí 

útrat nalodění proda,telem. - Srv. též čl. 345, odst. 2., věta 
2. oJ)ch.z. 

Podle toho, zda·li se děde .převo,d koupené věci s pro· 
datele na kupitele bClZlpros:tře,dně mezi koutrahenty resp. jich 
záswpci, či zda·li se uskutečňuje pro!Středniotvín~ osoby třetí 
(jež lllenÍ Izá,stupcemani jedné ani druhé strany), liší se kou
pě jednak 'lIl í .s t n í (Platzge's'chiifte), j e,dn,ak d i IS t a n ční 
(Distwnzgeschiifte), ,tyto někdy též z'usnacÍmi zvané (Úhersen· 
dung'Sgeschiif,te), ač toto jest pujem o o,sobě širší, ježto i při 

místních ohchodech může býti Z11)oží zasíláno. 
Při ohchodech d i <8 t a n ční c h ro,ze,~návati jeSiI: z We· 

diska práv.ního jednak místo., kam se transp,ort zboží děje, t. j. 
t. zv. mÍl!lto určení (BestimmunglSort), je,dnak místo, kde pro.· 
41a,tel ~)o.dle smlouv?" rCGp. ~),().dle záko.na ~ čl. 342) 'plllliti má: 

Čl. 342. 347 

»plniště«(ErfiiUun:gsort); o.lbě tato mÍIS,ta mohou, ale nemusí 
býti .totož:n.a.*) 

2. Doha a plniště pro kupitelův ,závazek k zaplacení 
trhové ceny: Není·li jinak (.al' přímo ať nepříino) ujednáno, 
jes,t k,wpi,tel po,vinen zaplatiti cenu trhovou ,při odevzd'áIllí; 
tím jest ur'čena do,ba PIl"'O placení ceny, avšak i také místo; 
Jestliže prod!atel zboží v plni'šti s~J.ouvou urče.ném, po pří
padě neusta.novuje·li smlouva ničeho, v pll1išti zákonném 
odevzdává, u~čuje tim také plniš,tě iproplacení ceny se s,tra'llY 
kupitele (čl. 342, odst. 3. vět,u 1.). V tomto ,pří.pa,dě se mluví 
o. ko.up,i za hot o v é č. p o k I ad 'll í (ruiSní; Baarkauf, Hand. 
kauf, K,ass,ak.auf, »Zug um Zug«, per oout,ant). 

Smluveno .býti mů'že ar-ci též pl,acení předchozí (koupě 
pr,aenumerační) anebo naop'ak placení teprve po o·de,vzdání 
(koupě na úvěr, lnu oms, Kre.ditkauf, Zeitkauf, K,auf auf Ziel). 
Při olhchode,ch di's.tmučních jest obvyklým kreditování ce.ny 
trhové 'až po doJ,ití roo'žía p'o l1astalé tím možnosti je ohle
da,ti; :S hlediskazvyklo.lSlti této nelze tudíž be,z zvláštního ujed. 
nam ?)a,slati o.bjednané oooží na d'obi'l1ku. - V příčině určení 

ceny po,dle váhy resp. cellly tržní nebo hUl'sovní viz níže čl. 

352 a 353. 

Pokud není mí,sto pro pl,aceuí celny určeno smlouvo.u 
nebo plněním pfloda,telovým (viz výše čís. 2), platí tu podle 
čl. 342 in Hne čl. 325, o,dst. 2.. 1. j. záko.n:né .plniště ve smy. 
slu čl. 324. 

3. Avšak i pro ZjpůSob :oalJ1acenÍ olbsahuje čl. 342 ustano· 
Ye.ní tím, že v poslední větě odkazuje na čl. 325, čímž ukládá 

':') Zhusta užívá se za »mí'sto určenÍ« také názvu »mí:sl-o 
dodání« č. »dodad« (Lieferungs·, Ab1ieferungsort). Je tu však 
třeha op1atmlO's.ti; název pře'Vlz.a,t je-st z poměru nákl,adniho Č. 
do:yozního, kdež ,značí místo, kam má býti náklad dovo;zníkem 
ll,o,dle smlouvy »d,odán«, ,to j. dOip'l'aven; pro poměr mezi kou-· 
trahenty trh O v ésmlouvy může však při názvu »mÍ'sto do. 
dací« vzejí.ti pocllybno,st, zd.a·li Illeminí se tím po,dle sOiUvilS,lolSti 
mÍlsto, kde prodatel má »dodati« (srv. slov.o. »liefern« ve čL 
345, odst. 2., věta 1.), tedy jeho p,lniště; tímto bude zp["avidla 
při distalllčnÍ trhové smlol1Y~ - nikoli Ulí,sto určení, nrhr~ 
mÍ;;to odesláni. 
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kupiteli, ruby na své nebezpe'čí a útraty oplatru plawní u vě

řitele ve smyslu čl. 325, o<dst. 1. (viz výše tent,o článek a po

~námky k němu). 
a) Pro datel není bez zvlášt

ní úmluvy oprávněn, by z,bo
ží zaslal na dobírku. (N. S. 
213 : 24. červen 1919, Rv II 
173/ 19.) 

h) Není-li jinak ujednáno, 
jest kupítel povinen ~aplatiti 
kupní cenu při odehrání zboží 
z ruky domky ,a nemá p'ráva 
žádati, by m'U zhoží~asláno 
bylo na dobírku. Ohchodní 
7,vyklOisti. dle níž kupitel ,pla
tíval, až když zboží obdržel, 
nelze v povále,čnýchp'omě. 
l'ech se dovolávati. (N. S. 
533 : 1. červen 1920, Rv 1191/ 
20.) 

c) J e-1i ve faktuře doložk,a 
»Z,asíláme Vám na Váš účet 
a nebezpečí z Prahy (ab 
P~ag)«, jakož i »s'plutno a 
ž,aloViatelno na Král. Vino
hradech«, proti které doložce 
se protistrul1!a neohradHa, jes,t 
za splniště dle čl. 324 a 
342 obch. z. pokládati Pl'Iahu. 
(N. S. 862: ll. leden 1921. 
Rv II 271/20:) 

d). Byl,a.li kupní smlouva 
uzavřena v době. kdy zboží 
hylo již na cestě k osohě 
třetí, od níž je měl kupitel 
převzíti, jest splněna teprve 
odevzdáním, nikoli již tím, 
že mu byl předán po
dací lístek. Nelze proto 
použíti na tento příp,ad 11,>ta
novení čl. 344 a 345 obeh. 
zák. (N. S. 2204: 24. leden 
1923, Rv I 761/22.) 

e) Bylo.li smluveno :liapla
~erú kupní cenr přj opdrž~ní 

účtu, nemůže je kupitel od
pínati pouka'zem k tomu, že 
zboží ne,bylo ihned s účtem 
zasláno. najmě prohlásil-li 
p,ře-d tím,. že ,zboží nepřijme. 
(N. S. 2480: 10. duben 1923, 
Hv I 11l4}22.) 

f) Ujednáno-li, že odběra
tel může jen ,do stanove'né 
lbůty vrátitiohal (sudy), mů· 
žepl"odatel po uplynutí lhůty 
žádati bud' vrácení obalu nebo 
určenou jeho cenu. nikoli ce
nu v čase požadování. (N. S. 
2726 : 13. červen 1923, Rv TI 
531/22.) 

'g) Pro datel není oprávněn 
posJa,ti kupiteH zboží na ,do
bírku, leč by Ziaslání na do. 
hÍ'rku byl,o zvláště umluveno 
nebo bylo trhovním zvykem. 
Odmítl-li kupitel přijmouti 
zásilku na dobírku, ,počí,tá se 
včasnost plnění dle napotom
ního .zaslánÍ bez dobírky. (N. 
S. 3393: 15. leden 1924, Rv 
I 1470/23.) 

h) Z,aváz·al-li se kUiPlÍtel Pl'O' 

dateli z,aplatiti' bez výhrady 
nákl,ady za opatření vývoz
ního a dovozního povolení, 
za vyclení zho!žía jeho do
pravu, nemůže ,s.vůj zá,~azek 
čini,ti odvislým na vydání cel
ní kvitance prodatelem. Nelze 
tu aJl1i obdobně použíti čl. 393, 
tjt:nž of;ta:tně nestanoví, že po
vozník může vynutiti vydání 
těchto listin IlJa 'odesílateli 
sueho 'Odepříti vlastní plnění 
proto, že mu nebyly odevzdá
ny. (N. S. 3404: 16. ledna 
1924, Rv I. 1170/23.) 

Čl. 343. 349 

i) Mělo·li zboží dle původ· 
ni smlouvy býti zaplaceno při 
o,bdržení ú6tu, dodáno však 
zboží v;a,dné, jež hylo vráceno, 
a ,bylo-li umluveno, že proda
tel vymění je zla z-bo'ží he,z
v,adné, nezůstal,a úmluv,a o 
pl'[lcení kupní ceny p.ředem " 
platnosti i p,r'o novou do.dáv· 
ku. - Závázal-li se prodatel, 
že vadné zhoží vymění, je,st 
je povinen dodati až do ku
pitelov,a skladiště. (N. S. 
3769 : 24. dubna' 1924, Rv I 
206/24.) 

j) Dovozné, vyúčtované v 

CIZl měně, jest přepočítati na 
Kč v kursu dne, kdy bylo sku
tečně pla,ceno (v knihách vy
účtováno). Kupní cenu pak 
jest přepočítati dle kursu v 
den dodání zboží. (N. S. 
5122 : 16. červen 1925, Rv 1 
683/25.) . 

k) Z,aváz.al-li se kupitel pIa
titipředem, byl pr:o datel o
právněn zaslati zboží. na do· 
bírku. Zvý.šené útraty dobír
ky postihují však prodatele. 
(N. S. 5977: 27. dmen 1926, 
Rv II 51/26.) 

čl. 343. Prodatel jest povinen 
s péčí řádného obchodníka, pokud 
dlévá s jeho převzetím. 

chovati zboží 
kupitel neproM 

Prodlévá-li kupitel s převzetím zboží, může pro· 
datel uložiti zboží ve veřejném skladišti' neb ~ třetí 
osoby na nebezpečí a útratykupitele. Jest také 
oprávněn po předchozí pohrůžce dáti zboží veřejně 
prodati; smí, má-li zboží cenu bursov-ní nebo 
tržní, prodej provésti i neveřejně obchodním dohodM 

cem neb v jeho nedostat~u úředníkem k dražbám 
oprávněným za běžnou cenu. Je-li zboží vydáno 
zkáze a nebezpečí v prodlení, není třeba předchozí 
pohrůžky. 

O výkonu prodeje zpraviž prodatel, pokud mu 
to možno, kupitele ihned; opomine-li toho, jest po
vinen k náhradě škody. 

1. čl. 343 jedná o mora ,aocipiendi kupitele, předpokládá 
tudíž, že kupi-tel hez podstatné příčiny prodlévá s úkonem 
s jeho IStrany ku pievzetí potřebným. Se strany podatelovy před, 
pokládati jest zpravidla t. ~v. reální oblaci, totiž, že zboží ode
vzdati mohl a chtěl, resp. při dluzích ;to zv. výběrčích (Hol. 
schulden), že hy} pohotov plniti. In mor,a solvendi při tom 
lmpitel býti nemusí (koupě na úvěr). 
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2. D čínky morae accipiendi kupitelovy jsou dvojí: a) 

končí se povinnost prodatele chovati zboží s péčí řádného ob. 
chodníka; ručí pak jen dle všeob. zásad: změna oneris pro. 
nalidi; b) nastává pro dateli alternativně dvojí právo: právo. 
deposice (a to nejen soudní po.dle I§ 1425, nýbrž i soukrQnié, 
zejm. u veřejného skladiště, .čímž se arci nemíní jen skladiště 
»veřejné« v techniokém smyslu zákonač. 64/1889) a právo 
.t zv. svépomocného prodeje (Selhsthilfeverkauf). Není za
jisté vyloučeno, ahy zhoží již i deponované bylo svépomocně 
prodáno. 

3. Nezachovány·li podmínky svépomocného prodeje v :t:á
koně předepsané, je<st prodej vůči mOl'osnímu kUlPiteli bez. 
účinným; arci mezi stranami v něm jakožto kontrahenti ~účast
něnými jest platným. Prodej svépomocný podle čl. 343 není 
prodejem exekučníma není tudíž k němu povolán soud .(srv. 
§ 269 nesp. pat.č: 208/1854; Rep. nál. č. 127); vykonává se 
huď Isensálem (srv. § 289 uvád. 'zák. k zákonu ohch.), bud' 
obcí (§ 28 Qlbelc. zří.zení pro Čechy zem. z. čís. 7/1864, § 27 

ohec. zřÍizení pro Moravu iZ. z. čís. 4/1864 ;a § 27 obec. zřízení 
pro Slezsko z. z. čís. 17/1863). K otázce, :t:da též notář jest 
k němu povolán, jest od,pověděti zápolmě. 

Prodati jest zboží, které jest předmětem smlouvy, tedy 
při trhu o species konkretní věc, při generickém trhu totéž 
kvantum ,téhož dnlhu a jakosti. Pokud je,st potřebí ke kon. 
centraci Cspecialisaci) generiokého trhu součinnosti věřitelovy, 

vykoná ji ve příp.adech snadnějších (k·ažební kupítel, ve pří

padech součinnosti složitě!jší přijíti může v úv·alhu ustanove
ní op,a!l:rovn:ík.a váhavému nebo nepiítmnnému věřiteli. 

Viz o tom bližší výklad ve spisu dra J.ana H e II e '1' a »Svp
pomocný prodej zhoží dle práva obchodního na zákiadě práva 
obecného« 1903 (Rozpravy České Akademie). 

Lhostejnou jest při tom otázka, zda-li jest z,boží té d.oby 

vlastnictvím ještě pro datele, či z·dali již. přešlo ve vlastnictví 
kupitelovo. Prodej děje se vždy na účet kupitelův; i jest pro· 
datel povinen odvésti mu výtěžek, jsa oprávněn žádati (po 
případě sraziti si) útraty, jakož i :za podmínek čl. 290 také 
provi,si. 

(:1. 34~. 351 

a) Soud není povolán, aby 
~polupůsobil při výkonu prá
va na složení a prodej zboží, 
prodávajícímu dle čl. 343 pří
slušejícího: R e p; n á 1. č. 
]27; fO!zh. ze dne 14. července 
1885. Právník sv. 24, str. 819. 

b) Prodávající nemá proti 
kupci s přijetím IProdlévající
mu práva k žalobě na přijetí 
koupené věci. - Plfodávající
mu dána Jsou k ochraně jeho 
smluvního zájmu při prodle
ní kupujícího práva ve čl. 
343 obch. Zo. a §,§ 1047 a 1425 
obč. zák. vyhrazená. - Ale 
ovšem uznati sluší právo k 
7..alo.bě na odebrání koupené 
věci, má·li se žádaným ode
hráním uskutečniti jinaké 
právo pTodávajídho (na př. 
při koupi ,stavebnosti na Gbou· 
ránía iPod.): J tl d. č. 179; 
rozll. z 12. června 1907, č. 
3177 a 4079. Právník 1907, 
stl'. 494. 

c) Prohlásil-li kupítel, byť 
i neprávem, že ustupuje od 
pevně uje.duaného kupu, není 
proďatel ví,ce oprávněn,zho
ží mu' zasílati, nýbrž jest na 
něm, by zachoval se podle čl. 
343 obch: zák. Bylo-li ~boží 
přes Ilo za·sláno 'a dráhou pro 
nepřijetí kupitelem podle že
lezničního dopravního řádu 
prodáno, není tento prodej 
prodejem po rozumu čl. 343 
obch. zák. ,(N. S. 213 :24. čer· 
ven 1919, Rv II 173/19). 

d) Ná.rqk na náhradu ško· 
dy, jež vznikla tím, že bylo 
znemožněno odeslání zho~í, 
ježto kupíte! neo.patřil prů
vozního a dovozního povQle. 
ní, ,ač k tomu byl !povinen, 

nelze upla.tňovati dle čl. 343, 
354 obch. z., nýbrž ,po,dle 
obecných předpi.sů o náhradě 
škody. (N. S. 1563 : 21. bře. 
zen 1922, Rv I 1021/21.) 

e) Pro datel, jenž připustil, 
by zboží. jehož přijetí kupec 
o.dmíd, .. bylo prodáno želez
ničním úřadem dle § 81 žel. 
ď-o'pr. ř., nemilže žádati na 
kupiteli splnění smlouvy~ (N. 
S. 1629 : 12. duhen 1922, Rv 
I 57/22.) 

f) Prodej iPodle čl. 343 má 
se státi Zlpůsobem i pro likna. 
vého kupitele nejvýhodněj'ším, 
by nevzešla mu větší škoda, 
než jaká je prodejem nutně 
podmíněna. .zpravidla jest 
pro,dej předsevzíti v místě, 
kde zboží jest, výjimeěně lze 
jej však provésti i na místě 
jiném (,na plodinové ~bur,se). 
(N. S. 1895 : 4.' říjen 1922, 
Rv I 413/22.) 

'g) Ve,řejnému prodeji dle 
čl. 343 rovná se jinaké .zpeně
žení úřadem, bylo.li z,boží 
mezi lím Izahaveno !pro &tátní 
hospodaření.' Tento prodej jde 
na vrub strany, jež hyl a s 
plněním v prodlení. (N. S. 
2006 : 14. listopad 1922, Rv 
II 249/22.) 

h) Neučinil-li proda'lel po 
té, když kupitel octl se v 
pro·dlení, o zboží opatření ve 
smyslu čl. 3{3 obch. z., jde 
na jeho vrub, co se po'zději 
se zbo,žím Gtalo. Prodej drá· 
hou ,dle § 81 žel. dopr. ř. 
nelze pokládati za prodej ve 
smy;slu čl. 343 ohch. z. (N. S. 
2076 : 5. prosinec 1922, Rv 
I 157/22.) 

i) Odevzd,al·li .pro datel zho. 
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žr povozníkovi dříve,nei zvě. 
děl o stornu kupitelově, jest 
povinen starati se o jeho u
schování a prodeJ' pouze teh
dy, odpírá-li kupitel přijetí 
jeho právem. (N~ S. 2194 : 
23. ledén 1923, Rv I 685/22.) 

j) Pohro·zil-li prodatel ku
pujícímu, jenž od'pírá přijetí 
zboží prodejem p.odle čl. 343, 
ne,ztrácí ,tím nárok na plnění 
smlouvy, když pohrůžku ne· 
uskutečnÍ. (N. S. 2299 : 20. 
únor 1923, Rv I 538/22.) 

k) Prodej, jenž nebyl !pro
veden dle předpisů čl. 343, 
není svépomocným prodejem 
ve 's-myslu obchodního zákona 
a nejde na úče't liknavého ku
pitele. (N. S. 2334 : 28. únoll' 
1923, Rv 247/22;) 

1) ťr?dej neodebr.aného 
zboži JlDym 'způsobem, ne·ž 
jak předepsáno ve čl. 343 (na 
pře z volné ruky), jde vý
hradně na vrub prodatelův. 
(N. S. 2935 : 18. září 1923, 
Rv I 267/23.) 

m) Prodej dle čl 343 jest 
zásadně provésti tam, kde 
zboží jest. Větší útraty nebo 
pohodlí pro datele neospra
vedlňují odchylky od této zá
sady. (N. S. 3131 : 6. listo
pad 1923, Rv II 413/23.) 

n) Oznámil-li kupitel pro
da'teli, že zboží nepřijme, by
lo na· pro dateli, by zařídil 
pro·dej dle čl. 343 vzhledem 
ke klesajícím cenám zboží co 
nejdříve, aniž bylo třeba dáti 
kupiteli dodatečnou lhůtu k 
přijetíz.božíNezachoval-li se 
pro datel ,tak, ručí kupiteli za 
~kodu z opozděného prodeje. 

(N_ S. 3236: 27. listopad 
1928,Rv II 489/23.) 

o) Dodatečná lhůta pro 
přijetí zboží, udělená proda
leli, jest zachována, bylo-li 
před jejím uplynutím zboží 
o.devlzdáno k dopravě. - Bez 
nutnosti nemá pro datel voliti 
jiné místo prodeje dle čl. 343 
obch. z., nd-li kde zboží by· 
10 v době, kdy kupitel pro. 
hlásil, že je nepřijme. - Dá· 
li prodatel kupiteli dodateč
nou lhůtu ku přijetí zboží, 
může je prod,ati až po uply
nutí lhůty, třebas kupitel byl 
prohlásil, že od smlouvy us,tu
puje. (N. S. 3262 : 5. prosi
nec 1923, Hv I 1016/23.) 

p) Prodej dle čl. 343 jest 
zpravidla provésti tam, kde 
jest zboží v čase kupitelova 
prodlení. To lze dovodíti i 
ohdobou z poslední· věty čl. 
324. Výjimku lze při.pustiti, 
když se při pt"odeji na jiném 
místě docílí !Zřejmě vyšší 
kupní cena. (N. S. 3324 : 19. 
prosinec 1923, Rv I 1198123.) 

Il') Pro'dej dle čl. 343 může 
:provésti pouze prouatel, jenž 
má zboží v moci, proti ku
piteli. Prodej, jejž provedl do· 
aaVlatel pro datele proti tomu· 
to, nemá účinku· proti kupi
teli. (N. S. 3422: 23. leden 
1924, Rv I 1289/23.) 

s) Prodatel, jenž domohl se 
žalobou odsouzení kupitele k 
ode,brání ~boží a z':lplacení 
kupní ceny,nemůže napotom 
žu1ov.ati .o zaplaceni rozdílu 
mezi kupn:í cenou a cenou do. 
cílenou prodejem dle· čl. 343. 
(N. S.·3601 : 11. březen 1924, 
Rv I 1796/23.) 
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t) Ocitl-Ii se kupite!l. v pro- huje se i liiá, vŠecky nároky, 
dJ.enÍ :s přijetím zboží, nemu- vyplynuvši z realisace obcho
sÍ je ~ice pro datel nádále po- duo Náleží sem též nárok na 
držeti' ve vlastní uschově, ný. výlohy prodeje zboží 'dle čl. 
hrž může je dle ohchodního 343 olbch, z. (N. S. 5040: 14. 
práva dáti na skládku neho květen 1925, R II 133[25.)' 
veřejně ,prodati, dle občan- v) Za říiení . vyr'ovnacího, 
ského práVla. mo'žiti ma s'oudě. jť~ zahájenó bylo o ,jmění 'ku
Nep,oužije-li tohoto práv;a' a piteI.ově, jest dodavl/l'tel opráv~ 
věc dále po,drží v úschově, něn i ku prodeji podle' čl. 343 
jest i dle· toho, i dle ;onoho ohch. z., neodehral-Ii 'kupitel 
prláv-a při úschově povinen zhoží, maje mylně za to že je 
dbáti péče řádného živnost- povinen je odebrati 'Jen za 
níka (hospodáře). (N. S. část kupní ceny, 'vypo'čtenóu 
4947 : 21. duben 1925, Rv I podle kvoty soudního vyr()v· 
502./25.) míní. (N. S. 5423 : 4. listopad 

u) FaktuJ:'1ové· sudiště Vlz:ta- }!'25, Rv I 1264/25.) 

,. Čl., 344. Má-li hýti zboží kupiteli zasláno z. ji
neh? . ~ll~ta a neustanovi~-li ~upitel ničeho o způsohu 
zaslanl, Jest za to pokladatI,že bylo prodateli ůlo
ž~rto učini~i n~ ~ísto ,.~upitele opatření s péČíř.ád. 
ucho kupce,.zeJmep.a tez ustanoviti osobu, kterou má 
doprava zboží býti obstarána nebo vykonána. 

Povinnost prodatelova opatřiti zadání při ohchodech »di. 
stančních« (viz výše pozn~ 1 při čl. 342), ve čl. 344' obsahově 
precisovaná, má ráz povinnosti buď přímo plynoucí ze 'smlou
vy trhové aneh' opír.ající se o obchodní zvyklost; nejde tu 
o praesumovaný mandát (viz Staub-Pisko § 6 při čl. 34.3). Pod 
totéž hledisko spadá i před,pis čl. 345, odst. 1., věta 2~ ~ysl0' 
vujíci, že p'rodatel nemá se bez untkavého důvodu od.chýliti 
od ZiPů:s1obu dopravy (soil. z mista plnění) kupitelem ustano· 
venéh,o. Otázky 00 přechodu nebezpečí se předpis ten' nijak 
netýče; slovo »však« není tam na místě. 

a) Při ·distanči1ím obchodě 
rozumí se po' zákonu sama 
sebou prodatelova povinnost, 
postara'ti se· s ,péči řádného 
obchodníka o 'zasláni zboží 
na místo určení; ovšem ne· 
stanoví čl. 344' přímo zákon· 
né povinnosti prodatele k za· 

Clbch . zák. 

slání zboží, nýbrž tato vyplý
vá z povinnosti pro datele 
zhoží odevzdati, co'ž vthlede,m 
k l'o,zdíInosti mist, v nichž 
se kontr,ahenti ·nacházejí, se 
stá-ti může jen odesláním. I 
nestačí pouhé zaslání faktury 
s prohlášením, že zboží jes"t 

23 
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u pro datele k ,dal&Ílllu opatře
ní se strany kuphele. (N. S. 
302 : 21. říjen ,1919, Hv II 
217/.19.) 

h) Z ,povinnosti určiti z.pi'!. 
sob odeslání 's .péČí řádného 
obchodníka na místě kupite· 
lově, t. j. v jeho smyslu a 
zájmu (čl. 344 obch. z.) prý. 
ští v do·háeh, kdy majetková 
hez'pečnost na dr,ahách jest 
nejista (Z}lOží zasláno 24. říj. 
na 1918), .ppvinnost pro datele 
zboží zasílajícího, hy, ,dal 
zboží pojistiti. (N. S. 378 : 
20. leden 1920, Rv I 601{119.) 

c) Pro datel jednal spččí 
řádného ohchodníka, použil. 
li k odevzdání zhoží posla, 
jehož kupítel sám určil k U· 

zavření smlouvy. Doložkou 
že ,zaplacení se stane ihned 
po správném přijetí zhoží, ne· 
stanoví se ničeho o přechodu 
nebez.pečí. (N. S. 862 : ll. 
leden 1921, Hv II 271/20.) 

d) Svěřil·li pro datel v za· 
stoupení ku:pitele, jak ho k 
tonlu čl. 344 opravňuje, do
pravu zboží speditérovi, vzni· 
kií přímý závatzek tohoto Vů' 
či kupitelL ,(N. S. 1242 : 18. 
říjen 19,21, Rv I 239/21.) 

e) Za mimořádných pomě· 
rů je prodatel povinen, by, 
odesílaje 7.boŽí, postaral se o 
pojištění, odpovídající ceně 
zboží. (N. S. 1390 : 31. pro· 
sinec 1921, Rv I 629/21.) _. 
Viz též čís. 2204 přič!. 342. 

f) Jes,t povinností prodate. 
Je, postarati se o to, hy zbOŽÍ, 
podléh~jÍcÍ, zkáze, dO$talo se 
kupiteli co nejrychleji. Za 
prodlení o~ohy třetí odpoví· 
dá odl"sílatel dle § 1313 a) 

oOC. zák. (N. S . . 2168 : 16. 
ledna 1923, Rv I 725i22.) 

g) Zmocnil·li tuzemský ku
pitel zasílatele, ahy obstaral 
dO'P1"avu zbOŽÍ :z továrny pro
datele 'do ciziny, jest místem 
dodání závod ,pro datele a na 
dopravu nelze užíti ani čl. 
344 ani čl. 345. (N. S. 2458 : 
4. duben 1923, Rv I 1157{22.) 

h) V t0111, že ,si kupitel za
",lané zhoží ponechal, lze spa· 
třovati .pouze schváleni jeho 
jakosti, nikoli však též způ
sobu zaslání. (N. S. 3289 : 12. 
prosinec 1923, Rv I 1300/23_) 

i) Ujednáno-li dodání zhoží 
na určité místo, nemůže ku
pitel ukládati prod<a,teli, by 
:r:as1al 'Zhoží, třebas na útraty 
a ,ndlezpečí kll;pitele, na mí,,
to další. (N. S. 3588: 5. bře
zen 1924, Rv I 1615/23.) 

j) Po.nechal-li pro'daJtel spl. 
nění smlouvy osobě třetí, ll'uH 
tato za splnění pouze jemu, 
niko.li též kuriteH. Ustanovení 
čl. 344, jenž týká 'se jen pl'á
Vla, stano.viti ?J.I)ůs,ob odeslání 
zboží, nevztahuje 'se- na te.l1'to 
případ~ ,(N. S. 3742: 16. du
'heu' 1924, Rv II 803/23.) 

k) K .be dlivo sti řádného 
(Obcho.dníka (čl. ~82 'a' 34,1 ) 
náleží jen znalost všeohec
uS-ch, nikoli vš'ak specielních, 
časově ,oh111C'zených a jen pro 
někeré ,od'hěra,tele význam ma
jících 'tarifních předpisů. (N. 
S. 3957: ll. červen 1924, Rv 
I 495/24.) 

1) Zvyk, jenž se vyvinul u 
obchodníků v letech 1919 a 
1920 v t0111 směru, že se zá· 
silky všeobecně· pojiŠťovaly 
pro.ti, krádež~, není o.byč,éjo· 
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vou právní no.rmo.u dle čl. l. 
ohch. ,zák., nýbrž obchodní 
zvykloBtí dle čl. 279. Není bez 
významu, že ,zvyk ten nebyl 
zachováván jednou, ,avšak 
velkou firmou. Co do. povin
nos,ti pojišťování jest různiti 
dle ,druhu zboží, jež přichází 
v úVlahu. (N. S. 4466: 16. 
pr,osinee 1924, R I 989(2·t.) 

m) K11iPitel jest oprávněn 
o.dmítnouti zboží, neodpovídá
li z p Ů s o b plnění smlouvě. 
Tak jest tomu, nehylo-Ji dbá
no všestranné, i mezi smluv-, 

mo.statnému vyclení. (N. S. 
5024 : 6. květen 1925, Rv I 

329,/25.) 
n) Pro.datel jest práv ze zni-

-ěení zásilky z,a dopravy na 
dráze ohněm, v,zniklým z jis
kření, přikryl·li vůz naložený 
starým ,papÍTem plachtou z 
polo'PllIPírového tkaniv,a. 
Op'atření vozu' plachtou není 
halením zho.ží; i pbtí tu § 
86, o.dst. 1., čís,. 1 a 3 žel. d. 
ř. (N. S. 6467: ll. Hs,topad 
1926, Rv I 331/26.) 

uíky již o.d dřívějška zacho- ViJz též rozhoooutí Nejv. 
váv:ané zvyklosti, by ~hoží soudu čís. 6505 citované níže 
bylo zasláÍ1:O přímo 'a k sa- při čl. 345. 

čl. 345. Po odevzdání zboží speditoru nebo do
vozníkovi aneb jiné osobě určené k dopravě zboží 
nese kupitel nebezpečí, kterým jest zboží postiženo. 
Dal-li však kupitel zvláštní příkaz o způsobu zaslání 
a odchýlil-li se prodatel od něho' bez nutkavé pří
činy, odpovídá tento za škodu z toho vzešlou. 

Na prodateli jest nésti nebezpečí, které posti
huje zboží Íla dopravě, tenkráte, když podle smlouvy 
jest povinen dodati zboží v tom místě, kam se do
prava děje, takže toto míst,o platí pro něho za 
plniště. Z toho, že prodatel převzal placení útrat 
neb výloh zaslání, neplyne ještě samo sebou, že 
místo, kam se doprava děje, platí pro prodatele za 
plniště. ' 

Ustanoveními tohoto článku není vyloučeno, aby 
kupitel nesl nebezpečí již od dřívější doby, pokud 
hy tomu tak bylo podle občanského práva. 

1. P,ředpisy čl. 345 o přechodu ne,bezpečí s prodatele na 
kupitele jsou z části odchylkami vůči normám práv,a občan. 

ského (§.§ 1048 násl.) , pJatí však jen potud, pokud práv,o o.b
čanské neklade přechod nebezpečí na pro datele do doby ještě 

dřívějŠÍ (čl. 345 odst. 3.); osvědčuje se tím tendence ,sprostiti 
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pro datele ř,ádně plníCího co nejdříve nepříznivých dŮ81edkl~ 

smluvních. Pří'pad dřívějšího přechodu nehe~pečí podle ob· 
čanského práva na,stává podle § 1049 (druhá věta) při koupi 
úhrnkové, kde nese kupitel nahodilou zkázu jednotlivých kusiI, 
ač-li ,by dm ,celek neztratil přes polovinu své hodnoty. 

2. čl. 345 nOlrmuje dvojí případ: 

a) kde mís-to, kam se zboží dopravuje, jest pro prodate1e 
plništěm; tu děje se doprav,a výhradně na prodatelovo nebcz, 
pe<čí; čl. 345, od~t. 2., jehožto druhá věta ohslahuje pmvidlo 
in:te~prctllJční; srv. výše p'0lzn. 1 pH čl. 34~; 

b) kde se místo určení a plniště různí, kde tudíž pro" 
datel dává dop,ravovati zhoží z plniště na místo jiné: tu pak 
podle čl. 345, odst. 1. p,řechází ,nebezpečí na kupitele již tím, 
že prodatel v místě plnění vydá z,božÍ speditérovi, resp. do
pravci k dopravě ,do' místa určenÍ. Ustanovení to je,st vůči ob
čanskému právu potud úchylkou, že přechází tu nebezpečí i 
tenháte, když odevzdání :lIbožÍ k dopravě není odevzdáním 
ve ,smyslu § 1051 obč. zák.; naproti tomu shoduje' se s prá· 
vem občanským ve výjimečném případě § 429 ohč. zák. 

3. Nebezpečím ve smyslu těchto ustanovení jest rozumčti 
nahodilé zničení nebo zhoršeni věci, á to »nahodilé« z hlediska 
kontrahentů trhové smlouvy, t. j. v tom smyslu, že není ZpIJ,' 
sobeno ani z úmyslu ,ani zaviněním některého z kontr,ahentů 

a také ne o,sohami,z,a které kontrahent ve směru tom ručí. 

a) Zabavení zboží státem 
(státní topírnou) ,za dopravy 
jde bez ohledu na přechod 
nebezpečí na účet majitele 
zboží. čl. 345 má na mysli 
-taková nebez,pe,čí, která jed
nak jsou 8pojenas provozem, 
jednak jsou při pravidelném 
běhu věcí předvídatelna; mi
mořádné nebezpečí, jako za
bavení válečnými ,poměry vy. 
volané, ,stíhá dle zásady 
§ 1311 obč. zák. majitele 

zboží, kterýmž jest odesílatel 
k disposici zbožím oprávně
ný. (N. S. 299 : 21. říjen 
1919, ,Rv I 481/19.) 

b) Ustánovení smlouvy o 
splatno'sti kupní ceny nedotý. 
ká se zákonných ustanovení 
o tom, koho stíhá nebezpečí 
dopravy. Byla.li kupní cena 
splatna po dojití zboží, zboží 
však za dopravy se ztratilo, 
jest kupní cena splatna oka
mžikem, kdy k'lLpitel*) musil 

*) Ve sbírce rozhodnutí uvedeno v nadpise omylem 
,prodatel". 
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dospěti k po,znatku, že se 
z,boží ztratilo. Od této doby 
běží též úroky z prodlení. 
(N. S. 726 : 26. říjen 1920, 
Rv I 522/20.) - Srv. též 
rozh. č. 862 výše při čl. 344. 

c) USitanovení čl. 345 o ne
bezpečí za dopravy nelze po
užíti, za,sílá-li kupitel zboží 
liž přijaté prod,a·teli zpět, aby 
~u je za jiné vyměnil. (N. 
S. 2091 : 12. prosinec 1922, 
Rv I 526/22.) 

cl) Bylo-li ,zhoží již dříve 

hez kupitelových námitek za
síláno jako ruční zavazadlo a 
lístek zavazadlový spolu 
klíčkem zasílán ve spesnem 
dopise, jde nebezpečí při o
pětném použití tohoto způso. 
bu -dopravy na vrub kupitele. 
Lhos,tejno, že ztráta zboží na· 
stala až po skončení dopra
vy. (N. S. 2,226 : 31. leden 
1923, Rv I 783/22.) 

e) Bylo-li zbo'ží původně 
zasláno na prodatele (jeho 
speditéra), nese kupitel ne
bezpečí dopravy teprve o-d té 
doby, kdy bylo z:boižÍ na ně
ho .překartováno, což se g.talo 
tím, že speditér vyhotovil no
vé nákladní listy svědčíCÍ ku
pitcli a odevzdal je dráze. 
(N. S. 2456 :4. duben 1923, 
Rv I 1118/22.) 
f) Kupitel nese nebe,zpečí 

zkázy zboží ode dne, kdy měl 
zboží doebrati, ,třebas ne,byl 
prodatelem o odebrání upo· 
menut. (N. S. 2459 : 4. -duben 
1923, I 1182/22.) 

g) V tom, že odsílatel, hyv 

k tomu nucen předpisy o vý
vozu do ciziny, za,slal zhoží, 
v t. zv. v,agonu .sběrném, dlUJŽ
no srp:atfovati omluvitelnou 
odchylku od ujednaného zpu
sobu dopravy ,(čl. 345). (N. S. 
2510 : 17. duben 1923, Rv I 
1250/22.) 

h) Odew~dáním zbo·Ží po
vozníkovi k dopravě' přechází 
vlastnictví zboží na kupitele, 
jenž 'byl. určil způsob .-dopra
vy, jen tenkráte, byl-li uve· 
den v nákladním listě jako 
odesÍlatel. Předpis čl. 345 
vztahuje se pouze na nehez
pečí,spojené s dopravou, ni
koli vš.ak na mimořádné ne
bezpečí zahavenÍ a prodeje 
zásilky veřejným úřadem. (N. 
S. S. 29S0: 19. září ,1923, Rv 
I 312[23.) 

i) Při vrácení ohalu zho.Ží 
(sudu) nelze použíti čl. 344 
a 345, nýbOC"Ž čl. 351 ohch. 
zák. - ObE'ahoVlala-li f,aktura 
dolo!Ž'ku, 'že půjčený obal (su
dy) jest do ur,čitédoby vrá
titi proooteli do určitébo mí
sta (f,r.anco x) a přija!,li ku
pltel tuto dol,ožku~ jest na 
něm, by vrátil ohaI na své 
útvaly v určeném místě. Do. 
pr·ava ,až do určeného místa 
jde na kupitelovo ,nebezpečí. 
Ztratily-li se vinné sudy za 
dopr,avy, nejde o ahsolutni 
nemožnost. (N. S. 6505: 23. 
listopad 1926, Rv I 787/26.) 

Viz též rozhodnutí č. 2204 
při čj. 342 a Č. 2458 při čL 
,344. 
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(J. :~·t6. K upitel jest povinen převzíti zbožÍ, 
pokud má vlastnosti podle smlouvy, anebo pokud 
v nedostatku zvláštní úmluvy vyhovuje požadavkům 
zákonným (čl. 335.). 

Převzetí lllUSí se státi ihned, není-Ji něco ji
ného vymíněno nebo místně obvyklé anebo okolnost
mi vyžadováno. 

1. Pře v zet í m (Elllpfangnahme) ve ,smyslu čl. 346 je'lt 
ro!zuměti kupitelův odběr zhoží jakožto plnění. smluvního 
z ·disposice prodatelovy nebo o'd osoby je pro něho detinující 
v disposici vlastní. Tímto převzetím, ,s,talo~li se bez výhrady, 
PT.ojevuje kupitel akceptaci soluční nabídky prod.atelovy, a 
uskutečňuje se jím tudíž při jet í(Annahme) zhoží v tech
nickém smyslu; přijetí toto nemusí 'sp,adati ,s t,radicí ~.hoŽí, rov
něž není toto-žno s jeho schválením - vž,dyť právě vadnost 
zboží, které bylo jako smluvní plnění přijato, uplatňuje S6 

správol.;. 
Ptři ohchodech distančních (viz výše pozn. 1 při čl. 342) 

uení »převzetÍm« podle čl. 3'L6 již pouhé fysické ujetí se z,boži 
kupite1iz dopravy dod.aného; musíť .zajisté ik.upitel míti mož· 
nost přesvědčiti ,se ohledáním zboží o tom, že smlouvě resp. 
zákonu vyhovuje. I je,st prot{) doprave.né zoo-ží v 'ta.kJových 
případech »převz.ato« teprve projevem vůle, zboží jako plnění 
přijmouti; může to Lýti arcit' i projev konkludentní, uskuteč· 
něný po ,případě i podržením zhoží. 

2. Závazek kupitelův ku převzetí z·LoŽí uplatniti lze také 

ža,lohou (praxe z vou lné částizápoI1ně : Jud. Č. 179, viz výše 
při čl. 34,3); jistivé odpovědi svědčí čl. 346 a § l0620hč. z .. _
Co do jinakých účinků nesplnění závazku toho viz výše vý. 
klad při čl. 343, pokud tu jest kupitelova mora creditoris. 

3. O pojmu »odhěru« zboží (Abnahme) viz nÍ-že pozu. 
při čl. 351. 

Viz též poználllky II rozhodnuti při čl 335 a 340. 

čl. 347. Bylo-li zboží zasláno z jiného .nlísta, je 
na kupiteli, aby zboží bez odkladu po dodání, pokud 
to lze provésti podle řádného postupu obchodního, 

Cl. 34 7 -350. 

ohledal: a, když -se objeví, že nevyhovuje smlouvě 
neb zákonu (čl. ~35.), ihned o tom učinil oznámení 
prodateli. 

Opo~ine-lí toho, platí zbOŽÍ za schválené, pokud 
nejde o vady, které nebyly při bezodkladném ohle
dání podle řádného postupu obchodního poznatelny; 

Objeví-li se později takové vady, musí oznámení 
býti učiněno bez odkladu po jejich objevu, jinak 
platí zboží za schválené i v příčině těchto vad. 

Předcházející ustanovení platí též při prodeji 
na ohledanou neboli na zkoušku neb podle vzoru, 
pokud jde o vady zaslaného zboží, kterých při řád
ném ohledání neho při řádném zkoušení nebylo ~e 
poznati. 

Cl. 348. Vytýká-li kupitel zboží z jiného místa 
zaslanému vady, jest povinen starati. se o prozatímní 
jeho uschování. 

Mi'lže dáti; objeví.li se vady při dodání nebo 
později, zjistiti stav zboží znalci. Prodatel má rovněž 
prá"o žádati za toto zjištění~ když mu kupitel učinil 
oznámení, že zboží vytýká vady. 

[Znalce jmenuje k návrhu účastníků ohchodní 
soud anebo, není-Ji ho, soudce nlÍstní. 

Znalci podejtež posudek písemně nebo do pro
tokolu.] 

Je-li zboží vydáno zkáze a nebezpečí v prodlení, 
luůže kupitel dáti zboží prod'ati, šetře při tom před
pisů čl. 343. 

čl. 349. Nedostatek smluvní nebo zákonné ja
kosti zboží nemůže býti kupitelem uplatněn, když 
byl objeven teprvé po uplynutí šesti lněsÍců od do
dání zbOŽÍ kupiteli. 

Žaloby proti prodateli pro vady promlčují 8C 

v šesti měsících po dodání zbOŽÍ kupiteli. 
. Námitky pomíjejí, když hezodkladné odeslúnI 

zprávy·o vadě ve článku 347~ p·fedepsaÍié, nesta]ó se 
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v šesti měsících po dodání zboží kupiteli. Stalo-li se 
oznám~ní tímto způsobem, zůstávají námitky v pIat
no~ti. 

I Na zvláštních zákonech neb obchodních obyče
jích, jimiž. pro jednotlivé druhy předmětů' byla sta
novena kratší lhůta, nemění se tím ničeho. 

Bylo~li ručení prodatelovo ujednáno smlouvou 
na kratší neb delší lhůtu, zůstává při tom. 

čl. 350. Ustanovení článků 347 a 349 neulůže 
prodatel uplatňovati' v případě podvodu. 

'I.' .N ormy o.~čflnskéh,? p'ráva o, správě doznávají pro ob. 
chodní trhovou smlouvu v jistých směrech modifikace ve čl. 

347-350 ohch. z., a 1:'0 v piíČině takových ohchodních smluv 
trhových" kde zboží zasílá se kupiteli z mí,st.a jiného, tedy 
trhových . smluv d i s ta n ční c h. (O použití nO!l'em těch na 
oh~hody mí,stní, viz ,níže po-zn. II.). 

Z cit. předpisů vyplývají ,pro institut správy zejména 
tyto zvláštno,sti vůčilPrávu ohčanskému: 

1. . Pro otázku, které vady ke. správě opravnuJl, jest dů· 
ležitým čl. 335 (»obchodní' ,zboží prostře,dního druhu a- jako" 
sti«). Viz výše poznámky k němu. - Sp-orno, zda-li zvláštní 
normy ohch. zákon.a o správě platí také pa.-o vady kvantity: 
Znění čl. 346, odst. 1., 349, odst. 1. (slova »bes,chaffen«, »Be. 
:,chaffenheit«) ve spojení s čl. 335 svědčí obmezení norem těch 
na vady jakostní; i jest následky vad kvantitních posuzovati 
podlť zásad občansko-:právních (viz II e II e r ů v článek 
v' Právníku 1898 :»0 vadách kvantity«), a to i tenkráte, když 
vada kvantity má zároveň i povahu v:a-dý kvalitní, ježto nemá 
býti .praeklusí sp'rávy chráněn pro datel, jenž dodal méně než 

byl povinen. (T,ak správně oproti ·praxi K. A cl I e r v Grun. 
hutově časopise sv. 39, str. 540). 

2. Co do výkonu správy platí podle čl. 347 a '349 od· 

chylka v tom, že zachování nároku ,ze správy, jest podmíněno 
kupitelovým bezodkladným oznámením vad na zboží shleda· 
ných. Obvykle mluví se tu -o »ohledací resp. oznamovací po. 
vinnosti« kupitelově; nejde tu však o závazek kupitelův. nýbrž 

Čl. 347-350. H61 

jen o podmínku pro za·chování jeho práv. V příčině této pod. 
mínky jest lišiti příp,~d dvojí: 

a) Vady jsou znatelné (»erkennbare Miingel«), t. j. ta· 
kové, že je lze selznati při ohledání zhoží provedeném pod1e 
řádného postupu ohchodního bez odkladu po ,dodání (čl. 347, 
odst. 1. .3 2.). Podmínkou správy pro tyt.o vady je,st jejich ozná. 
mení pro dateli nejpozději v takové lhůtě, které potře-bí je'St 
k tomu, a.by při bezodkladném ohledání zboží, jak výše na· 
značeno, mohly ,seznány ,a prodateli oznámeny· ,bý~i (lhůta vy
týkací, Rugefrist, Monitudds,t); opominutí oznámení toho po. 
kládá se ,za schválení zboží co do těchto v:ad znatelných. >"Do. 
dáním« (Ahlieferung) dlužno rozuměti .přechod zhoží z· de
tence trans,porteuTOVY v takový vz,tah ke kupiteli nebo jeho 
zá,stupci, že umožněno' jest proň ohledállÍz'boží podle řádného 
postupu ohcho,dního. 

b) Vady jlsou skryté, totiž takové, že je nelze pH ohle
dání pod Ht. ,a) . kv,alifikov:aném se-z,riati; tyto bud'te'ž bez od .. 
kladu po svém o.bjevu prodateli oznámeny, jinak platí zhoží 
také v příčině jich za schválené (čl. 347, odst. 3.). 

3. Pro toto vytýkání vad, res!p. - jak se to též označuje, 
nechce-li kupítel z,boží podržeti -; dání zboží k disposici, 
stanoví. čl. 349 praeklusivní lhůtu šestiměsíční počínající dodá· 
ním zboží kupí-telí. Pro vady, je.ž bud' vůbec ve lhůtě této ne. 
byly se'znány,anebo v příčině kterých - byly-li seznány -
nebylo oznámení na pro datele bezodkladně po seznání ve lhůtě 
šestiměsíční alespoň odesláno, nelze pak vůbec nároku ze' sprá
vy prováděti, vyjmouc jedině případ dolosnosti prodatelovy: 
zboží platí tu vůbec za schválené. (Ratio le·gis:ochrana pro
da,tele poctivě' plnícího). - Sjednáním ,stran (garanční úmlu· 
vou) může lhůta vytýkací býti prodloužena i zkrácena, nikoli 
však projevem ,jen jedno·stranným. 

4. Žaloby p'ro vady proti pro dateli (kte:ré to jsou, usta
novuje právo občanské) promlčují se v šesti měsících od 
dodání zboží (Ablieferung) kupiteli. Naproti tomu námitky 
trvají (exceptiones sunt perpetuae), bylo-li oznámení vad po

dle. čl. 347 včas a ještě v šestiměsíční lhůtě {lde!sláno (Srv. 
§ 933 obč. zák. ve znění III. dílčí novelly). 
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Sporno jest se zřetelem k § 150.2 obč. zák., jaký vliv má 
prodlou~ení lhůty vytýkací na promlčení žaloby ze správy; 
obhájiti se tu dá prodlouženi také promlčecÍ lhůty, arci však 
jen, Ipokud toho třeba k bezodkladnému podání' žalolby podle 
řádného postupu obchodního. 

Poznamenati jest, že pod zákony a obchodní obyčeje 
vyhrazené ve čl. 349, odst. 4. jest subsumovati, jak P i s k_o 
H. R. str. 20.8 právem uvádí, zajisté § 933 obě. z. ve znem 
III. dílčí novellystanovící lhůtu šestinedělní pro uplatnění 
nároku ze správy pro vady dobytka. 

5. Úchylky tld zásad právě uvedených obsahuje zákon 
o jednáních splátkových čís. 70/11896 v § 4, od,st. 3. a 4. Usta. 
novuje se tu, že nárok Ze správy pro vady věcí může býti i po 
šesti měsících žalobou i námitkou k platnosti p,řiváděn až do 
úplného zaplacení ceny trhové; oznámení vady není k zacho
vání nároku toho potřebí a vzdání se nároku jest bezlÚčinným. 
Rovněž jest neplatným ujednání kratší garanční lhůty proda
telovy_ Předpisy Ityto nevztahují se však na splátková jednání, 
která na straně kupitelově jsou obchody. 

6. Výtka (»odevzdáník diS(posici«, pozastavení) ohsah-ujž 
údaj určitých vad zbOŽÍ; povšechné jeho ,označení za vadné 
nedostačí, leč by podle konkrétního pHpadu se i tu na určité 
vady musilo pomýšleti (čl. 349, odst. 3. »Anzeigede,s Mangels« 
a sankce obsažené ve čl. 347, odst. 1. a 3.). Je-li zboží dílným, 
možno dáti je též -k disposici jen co do části, kteráž jest vad
nou. Arg. princip předpisů čl. 359 a' §§ 918 ,a 920. obč. zák. 
ve znění III. dílčí noveUy. 

7. Kupitel, jenž -odl)írá pro vadnost ,plnění prodatelova 
podržeti zboží mu zaslané (»beanstandet«), jest povinen pečo
vati o jeho })rozatímllé uschování. Po seznání vad může ku
pitel - stejně jako pro datel výtku ohdr,Ževší - žád,ati u soudu 
(a Ilo po případě i {lkresního soudu rei sitae, čl. 44 uvád. zák. 
k civ. ,ř. S., § 384, odst. 3. civ. ř. S'., čl. 348 obch. zák.) o zna
lecké ohledání zlboŽí. Vydáno-li zboží 'zkáze a jest nebezpečí 
v IProdlení, může kupitel provésti na účet prodatelův svépo. 
mocný pr,odej podle čl. 343 ohch. zák. (tedy prodej a eontrn. 
do exekučního »dohrovolný«). 

Čl. 347-350. 

Odst. 3. a 4. článku 348 obeh. zákona neplatí po zavedení 

civ. řádu soud. a také § 48 uvád. zák. k obchodnímu zákonu 
stal se bezlPředmětným pro případy čl. 348, 365 a 40.7. - Srov. 

nyní tato ustanovení: 
čl. XLIV. uvád. zák. k civ. řádu soud.: 
V případnostech článku 348, 365., 40.7. obchodního zá~ona 

jest příslušným soud určený v § 384., odstavci 3. c. ř. s. O Jme
nování, o vzetí do přísahy a o výslechu znalců platí předpisy 
civilního řádu soudního o pojištění důkazů (§§ 384. až 389.).-

§ 384. civ. řádu soud.: Aby provedení důkazů bylo POJI
štěno, může v každém období rozepře, ano i ještě před jejím 
počátkem navrženo. býti.' hy

y 

p~ed.sev.zato by}o .oh~edání neb 
aby svědci a znalCI byb slysem, Je-b se ob.avatI, ze v~r prů
vodní prostředek jinak byl ztracen anebo Jeho pouzltI bylo 
znesnadněno. 

Provedení těchto důkazův; i když nestává podmínek po
slednějších, může býti také navrženo, mají.li vady některé věci 
nebo některého díla býti zjištěny, za něž odpůrce správou jest 
povinen. Jestliže nabyvatel někt~~~ věci. oznámi.l zc~z~teli v~~u 
neb odepřel věc pro vadnost pl"lJmoutl, tedy I ZCIZItel muze 
navrhnouti takovéto provedení důkazů_ Stejným způsobem 
podnikatel někt~rého díla má právo k tomuto ~ávrh~,. kdy~ 
zákazník oznánlll mU vadu neb pro vadnost odeprel pl"lJmoutl 
dílo. 

Návrh tento učiněn budiž u soudu procesního, v naléha· 
"-"ch případnostech však, jakož i když rozepře ještě není zahá· 
j~na, u soudu okresního, v jehož obvodu nalézají se věci, které 
jest ohledati neho které mají h5'ti základem důkazu znalec
kého, neb osoby, jež mají býti vyslech~uty. Tento návrh učiněn 
býti může soudním protokolem. 

Z § 385 c. ř. s.: Navrhující strana má udati okolnosti, 
o kterých má hýti důkaz proveden, jakož i průvodní prostřed· 
ky s p,ojmenováním... znalců. - N avrhujicí strana má dále 
pojmenovati odpůrce. Od ,toho může toliko tenkráte býti upu
štěno, když z okolností stranou nawžených jde na jevo, že 
podle stavu věci není s to, a-hy označila odpůrce. 

Z § 386: O tomto návrhu hudiž rozhodnuto usnesením 
hez předchozího ústního jednání. Před rozhodnutím vša'k, ne
ní-li nebez,pečí v prodlení, budiž slyšen odpůrce, je-li znám a 
není-li jeho přivolení již prokázáno. Navrhující straně může 
před rozhodnutím hýti uloženo, aby osvědčila okolnosti, pro 
které jelst potřebí důkaz pojistiti. - V usnesení návrhu vyho
vujícím má soud označiti okolnosti, o kterých důkaz má býti 
proveden. . .. i ustanoviti znalce. - Usnesení návrh'Q. vyhovu. 
jící nemůže býti V2íato v odpor opravným prostředkem. 
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z § 387: Odpůrce hud' Qheslán k ro.ku pro. průvádění 
důkazu určenému .a budiž mu ,při tům důručeno. usnesení, a 
jestliže by nebyl dříve o. náVlrhu slyšen, budiž mu dŮTučen 
také jeden exemplář Po.dání navrhujíCÍ' strano.U učiněného. neb 
opi,s pro.tokolu o jejím návrhu sepsaného.. - V naléhavých pří. 
padech však 's pro.váděním důkazu může býti Po.čato ještě dří. 
ve, než usnesení sedo.ručí ,známému odpůrci. PQvo.lení k to.mu 
může ,býti dáno. k návrhu zárůveň s rozhQdnutím o. návrhu, aby 
bylo připuštěno. průvedení důka~u. 

Z § 333: PrQvedení důkazu stane se Po.dle předpis,ů 2., 
4., 5.a 6. titulu to.hotQ od,dílu. - PrQtQko.I pro.vedení důkazu 
se týkající uscho.vá se u to.hQ sůudu, který nařídil, aby důk,a'z 
hyl pro.veden. Jestliže by 'rQzepře u jin~ho. ISQudu byla zahá. 
jena neho Po.zději ,se zahájila, budiž průtokQI zaslán procesní. 
mu sůudu k jeho. žádů,s,ti nebo. k návrhu něklteré ze stran. _ 
Náklady na ,pro.vedení důkalzu zapraví navrhující strana bez 
újmy snad .nároku na náhraďu jí příslušícího.. 

Z § 389: Ka'ždá ze stran může za rQzepře PQužívati důka. 
zu pro. pQjištění prQvedeného.. -' Jaký vliv má půpřán hýti 
námitce, že iPrůvedení důkazu nestalo. se podle ustano.vení, kte. 
rá platí pro. pro.vádění důka~u za ro.zepře, nebo.' že odpůrce 
o. pro.vádění důkazu nehyl zpr'aven, anebo. ne včasně, to. o.ceniž 
ro.zhQďující soud podle § 272. 

8. PQdle Qbecných zásad správa předpo.kládá prQdatelQvo 
plnění kupitelem přijaté; kQnkludentním přijetím jes,t i po.. 
držení do.daného. zbQ'ží bud~to. bez výt,ky po. dQbu ro.zhQdnQu 
Po.dle čl. 347, o.dst. 1. (půdržení tako.vé má tu PQdle záko.na 
do.ko.nce i stupňůvaný význam: s'chválenízho.ží co. do. vad 
,patrných) ,anebo. s výslůvným upla1tněním nárQku ze správy, 
jenž právě předpokládá přijetí nabídnutého. plnění jaků takQ. 
véhQ. 

Po.zrnamenati je,st, že zcela nero.zhQdno.u jest pro. o.tá,zku 
správy a uplatnění náro.ků z ní, z,da·li a kdy vlastnictví na 
zboží přešlo. již na kupujícího.; náro.k ze správy lze vykonati 
jak v příčině 'Z,bQží ji,ž za vlastní nabytého., t,ak i ,zhQží ještě 
cizího.. 

Kupitel ar ci není PQvinen přijmo.uti plnění vadné (čl. 346, 
odst. 1.), i může ,tudíž mů'ží takQvé výslů~ně odmítno.uti ne. 
přijímaje ho. za plnění. Tako.výmto. Qdmítnutím, které r~vněž 
jest »dáním zbo.ží kdispůsici« v širším smyslu, neupla'tňuje 
se však nárok ze správy, ný,brž zllstává tu kupiteli podle vše-
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obecných zasad nárQk na nové, řádné plnění. Případ tako.vý 
nespadá tudíž PQdčl. ,347 .a 349, jest však, jak So.uditi dlUJžnQ, 
zahrnut širo.kým dQ8,ahein čl. 343 (péče o. pro.zatímné uscho· 
vání zbo.ží). 

9. UstanQvení čl. 347 -a 349 nemůže pro. datel, jak -us'tanQ· 
vuje .čl. 350, upl,atniti »ve případě podvQdu«. Zajisté, že spadá 
PQd všeo.becné tQtQznění také podvo.d pomQcných ,QSQh pro· 
datelQvých, PQkud jednaly prQprodatele. Předpo.kládati jest, že 
kupitel jeví se podvQdem tím potud: PQškQzen, že QPQminul 
zabeZlPečiti si resp. uplatniti nárQk ze správy podle čL 347 resp. 
349. Kupitel může naprQti tomu dQvQlati se práv re,sp. výhQd 
z těchto. us.tanQvení ;prQň plynQucích. 

II. SpQrno jest, PQkud lze předpisů čl. 347 až 349 ohcb. 
zák.pQuŽíti .též na obchQdy místní. V příčině t. zv. zasílacích 
obchQdů místních (při kterých se zbo.ží v mís,tě IprQdateli za· 
sílá), jeví se PQužitÍ to. s' hlediska analQgie právní býti přípust. 
ným; čl. 349 o.bch.zák. arci neQbsahuje výslQvnéhQ Qbmezenf 
na distanční ohchQdy, i hájí ,se někdy i ,přímé použití jeho nll 

místní QbchQdy zasílací. Ostatně platí při místní'ch_ QbchQdech, 
při nichž .se zhQží odevzdává mter praesentes" ,pQž,adayek hez· 
odkladné výtky vad nápadně patrných již z hlediska § 923 Qhč. 
zák. '(8 výjimkQU případů prQdatelo.vydo.lósní 'zámlky vady 
anebo. výslQvnéhQ Jeho. ujištění o bezvadnosti zhQží) , kdežto. 
arci jest Qtázka i jen částe'čnéhQ PQužití no.rem čl. 347, a násl. 
prQstředkem právní analogie velmi pQchybnou; i zbývá' pak 
použíti Po.uze nQrem práva Qbčanského.. 

a) Nároky ze ,správy. - Čl. jehož ma,SQ a kQsti musily býti 
347 Qbch. z. nelze Po.užíti ob· 'zničeny. (N. S. 80 : ll.' ,březen 
dohně na o.bchody místní. - 1919, Rv I 144/19.) 
Byl,a·li kupní cena za do.bytče 
zaplacena po zjištění vad zří· 
zencem kupujícího, který o. 
vadách nevěděl, není to. o. sobě 
kQrnkludentním činem, kterým 
se kupující vzdává nároků ze 
t'právy. - Nárok na zrušení 
kupní smlouvy není 'také p'ře· 
kážko.u, že kupující zpeněžil 
kúži z pora,ženého dohytčete, 

b) Kupitelův závazek, za
slané, zho.ží Qhledati, jest půu
hým předpokladem závazku, 
Q'známiti pro.dateli vady zboží. 
Vytkl.li kupitel zavčas vady 
zboží, jest Iho.stejnQ, zda zvě· 
děl o. nich po. řádné prohlídce 
zbQží, či snad jen nahodile 
(na př. tim, ze obal l)yI pn· 
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škozen). (N. S.' 212 : 24. čer
ven 1919, Rv II 171/119.) 

c) Za vytknuté po rOzumu 
čl. 347 o'bch. z. lze považo
vati pouze vady, jež kupitel 
na odnvodněnou své v8eobec
né výtky byl výslovně uvedl 
(N. S. 274: 30. září 1919, Rv 
I 366/19.) 

cl) Prodej padělku není 
prodejem ,zboží vadného, 
nýhrž bez·cenného a tudíž 
prodejem neplatným. (N. S. 
501 : 27. duben 1920, Rv I 
171/20.) 

e) Oznámení v'ad zboží 
muze se s účinkem státi též 
k rukám prodava;telova plno
mocníka, jehož p!rostředni
ctvím byl obchod uzavřen. -
Lhnta .čL 349, odst. 2. počíná 
se nikoli již ,plněním smlou
vy, nýbrž 'te,prve dodáním. 
Dodáno jest zboží, když ku
pující nahyl disposice nad 
ním, aneb as.poň možnost jím 
disponovati. To plyne ze čl. 
347, dle něhož jest zboží bez 
odkladu po dodání zkoumati. 
(N. S. 513 :11. květen 1920, 
Rv I 177/20.) 

f) Sestiměsíční lhůta čl. 349 
vZltahuje se i k nárokům na 
odškodnění, pokud vyvěrají 
z nesplnění smluvní povin
nosti. (N. S. 675: 21. září 
1920, Rv I 413/20.) 

g) K ,pHpadům, kde do
dáno jiné než objednané zbo
ŽÍ (místo ohjednané umělé 
fermeže olejnatá tekutina k 
natírání neupotřebitelná), ne
vztahuje se lhnta čl. 349 ob
chodního zák. (N. S. 798: 7. 
Pr.o,sinec 1920, Rv I 604/120.) 

h) Šestiměsíční promlčecí 

Ih11ta čl. 349, odst. 2. pla'tí 
pro všechny žaloby proti pro
dateli, jichž ž·alobní důvod 
jest odvozen z vadnosti zbo
Zl. (N. S. 1018: 19. duben 
19m, Rv I 11/21.) 

ch) Tím, že kupitel opomi
nul po:staratise o řádné 
uschování pozastaveného zho
H, nepozbývá nároku na ná
hr,adu,. plynoucího ze včasného 
oznámení vad ;zboŽí. (N. S. 
1073 : 31. květen, Rv I 373/ 
21.) 

i) Kupitel nesprošťuje se 
povinnosti, uložené mu člán
kem 347 ·obch. z., ;tím, že dal 
zboží dopraviti přímo svému 
dalšímu odběrateli, ,třebas do 
místa roz.dí1ného od svého 
bydliště. (N. S. 1313: 29. li
stopad 1921, Rv I 720/21.) 

j) Tím, že pro datel v do
dacím listu (faktuře) vypustil 
označení ,smluvené výhorné 
jakosti zboží a kupitel mlčel 
k tomuto mezerovitému oh
sahu, nezadal kupÍ-tel svých 
smluvních práv. - Pozastave
ním ,zboží není je8tě smlouva 
zrušena, nýbrž dlužno' uplat
niti nárok podle § 932 obč. 
zák. - Dojití zboží není ještě 
jeho .přijetím. Kupitel tím, že 
,převzal zboží za účelem jeho 
zkoumání, nenabyl ještě vlast
nictví.(N. S. 1378: 21. pro
sinec 1921, Rv II 259/21.) 

k) Článku 350 obeh. z. 
jest užíti o-bdobně i při ob
chodech místních. V tom, že 
plazivý kůň byl při .prodeji 
opatřen lžicovitým udidlem, 
by zakryta byla vada, jest 
spatřovati prodatelův civiln~-
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tmivní podvod. (N. S. 1395 : 
3. leden 1922, Rv I 757/21.) 

1) Pro pojem distančního 
obchodu ve smyslu čl. 347 se 
vyžaduje,by zboží; použitím 
služeh osohy třetí ,se dostalo 
do kupitelovy moci v jiném 
místě" než ,sídle prodatelově. 
Lhostejno, že právní odevzdá
ní provedeno bylo v místě 
prodatelova sídla, jen když 
převzal povinnost zhoží za
slati a také je skutečně zaslal. 
(N. S. 1457: 31. leden 1922, 
Rv 1 803/2'1.) 

m) Včasnost O'známení va
dy (čl. :347) jest PDsuzovati 
nikoli .podle .doby, jíž 'by bylo 
třeha ke zjištění vady,· nýhrž, 
7jištěna-li dříve, dle do hy je-' 
jího skutečnéhO' zjištění. (N. 
S. 1471: 7. únor 1922, Rv I 
838/21.) 

n) . Kupitel, je.nž zboží, da
né pro vadnost prO'dateli k di
sposici, napo·Wm zcizí-I, schvá
lil dodatečně zboží a· pozbyl 
nároků, plynoucích pro něho 
z vadnosti zhoží. (N. S. 1555 : 
15. březen 1922, Rv I 742/121.) 

o) Odevzdánízbo,ží iSpe.di
téru, označenému kupitelem, 
v místě prod'atelově nečiní ob
chod ještě ohchodem míst
ním. Prohlédnutím zbOŽÍ u 
pro datele nepozbývá se prá
va výtek .po .dodání, leda že 
1)y v p:rohlédnutíhylo lze spa
třovati schválení zboží. I ve 
sporu :samém má >s,trana prá
vo žáda·ti, by proveden byl 
důkaz znalci ve smyslu čl. 
348 obeh. z. Kupitel může vy
týkati vady zboží, třehas ho 
neprozkoumal. (N. S. 1746: 
28. červen 1922, Rv 694{22.) 

p) Dal-li kupitel zhoží pro 
vadnost pro dateli k disposici, 
není povinen, by se v žalobě 
o náhradu škody nabízel, 
zboží vrá;titi,byť je·· vzal 
v uschováni. (N_ S. 1951 : 31. 
říjen 19~2, Rv I 184;'2.2.) 

r) čl. 347 llelz.e použíti na 
p'ří;Plld, kdy kupítel si pro· 
hlédl a převzalzbnží již před 
jeho, odesláním. Bylo.li při 
tom umluveno; že pi-odatel 
vyloučí vadnou část z;boží, 
mu~e se kupi,tel domáhati 
pouze tohoto .práva, nemů!le 
však odepříti splnění smIou
vy co do zboží hezvadného. 
(N. S. 1956: 31. říjen 1922, 
Rv I 637/22.) 

s) Lhůta čl. 349 neplatí pro 
žalobu o vrácení kupní ceny, 
ježto v předchozím sporu 
hylo uznáno, že kupítel ,prá· 
vem ustoupil od ,smlouvy. (N. 
S. 2018: 15. listopad 1922, 
Rv I 602/22.) 

,tl Kupitel, jenž koupil z})O
ží jak stojí a leží a si je 
prohlédl, nemůže napotom 
vytýkati, že byl uveden v 
omyl označenÍmzbnží nebo 
že koupil něco jiného, než 
k čemU směřoval jeho úmys1. 
(N. S. 2029 : 21. listopad 1922, 
Rv I 194/22.) 

u) Zasílá·li kupitel zboží 
již přijaté pro dateli :~ět, aby 
mu je za jiné vyměnil, ne
platí lhůty čl. 347, poněvadž 
nejde o pOlzastavení zhoží 
kupitelem. (N. S.· 2091 : 12. 
prosinec 1922, Rv I 526/22.) 

v) Ustanovení čl. 347 o vy
týkání vad nelze užíti, ne
bylo-li zhožídosud odesláno. 
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(N. S. 2157: 9. leden 1923, 
Rv II 274/22.) 

x) Kupitel· jest· povinen za· 
chovati ,se dle čl. 347, jak. 
mile zboží· došlo do jeho síd
la, třebas bylo původně ,smlu
veno zaslání do jiného místa. 
(N. s.. 2168: 16. leden 1923, 
Rv 1 725j22.) . 
_ y) Pro po-dvod ve smy,slu 
čl. 350 vyž,a-duje se úmysl ku
pitele ošáliti; důkaz, že zbo
ží bylo vadné,. p.okud se týče, 
že nebylo 'smluveného půvo
du, nestačí, pokud kupitel 
aspoň nedokáže, že pro datel 
o vadnosti zbo~í věděl, po· 
kud . se týče, že smluvený pů. 
vod bezvadnou jakost zboží 
zaručoval. --:- Zboží jest »do
dáno«,. jakmile se pro datel 
vidál jeho detence a zboží 
přešlo d.o moci kupitelovy 
nebo jeho. zmocněnce. (N. S. 
2217 : 30. leden 1923, Rv 1 
786j22.) 

z) »Skrytou« jest pouze 
vada zboží, jež při odborném 
zkoumání nemohla hýti od
halena. Důkaz o tom, že od
bornézkoumání nemohlo býti 
ihned předsevzato, tíží kupí· 
tele. (N. S. 2229: 31. leden 
1923, Rv 1 840/22.) 

aa) Kupitel není ,povinen 
dáti přezkoumati zboží che
·mickým rozborem, by byly 
zjištěny připadné ,skryté vady. 
Tím, že kupitel neodporoval 
reklamační lhůtě ve faktuře, 
nep.odrobil se jí. (N. S. 2254 : 
6. únor 1923, Rv II 377122.) 

hb) Dohodou, že »učiněnou 
disposicí jest pokládati zboží 
za převzaté« nepozbývá kupi
f(-'l .práva k výtce, že hylo 

plněno něco jiného než ob· 
jednáno. O dodávku »jiného« 
zboží jde pouze tehdy, je·li 
různost objednaného a doda
ného -zhoží .tak podstatnou, že 
,by obchodník :ro-zumně posu
zuje věc, neučinil p.okus, 
,splniti smlouvu dodáním to
hotozb.oží a že .od kupitele 
nelze naprosto očekávati, že 
by tot.o zboží přijal z,a splně· 
ní smlouvy. (N. S.' 2281 : 13. 
ún.or 1923, Rv II 392/22.) 

cc) Tím, že kupilel dodané 
zboží odeslal z místa dodání 
na jiné místo osobě třetí a že 
prodatel již při uzavření 
smlouvy věděl, že kupitel tak 
učiní, neprodlužuje se zpra· 
vidla .Ihůtačl. 347 ku prozkou. 
mání zh.ožÍ a k oznámení vad, 
leč by strany zamýšlely, 
by zboží prozkoumala teprve 
ona .osoba třetí. (N. S. 2348 : 
6. hřezen 1923, Rv 1879/22.) 

dd) Dodáním zboží ve srny· 
slu čl. 347 obch. zák. jest 
skutkový postup, jímž proda. 
vatel prop-.ouští zboží ze své 
disposice a umožňuje kupí. 
teli, by jím dále vládl. Do· 
kud se tak nestalo, není ku
pitel sice P.ovinen, ovšem ale 
.oprávněn vytknouti shledané 
vady. Nevytkl.li zjevné vady, 
jest míti za to, že se vzdal 
práva .odmítnouti zboží pro 
tuto vadu. Dal·li pro datel 
.ohledati zboží soukromými 
znalci, může se na kupiteli 
domáhati náhra,dy náklad-& 
s tím spojených, pakli ohle· 
dání bylo pro pro datele účel· 
ným. (N. S. 2398 : 20. březen 
1923, Rv 1 1294/22.) 

ee) Pr.odav dále zboží, je~ 
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bylpoz.astavil pro vadnost, 
po~byl ,sice I~UJpitel nároku na 
zrušení smlouvy, nikoli však 
za všech okolností i nároku 
na slevu. (N. S. 2399: 20. 
březen 1923, Rv I 1300/22.) 

ff) Zb.oží je'st dodáno (čl. 
349), jakmile kupujíCÍ nahyl 
Had ním disposice neh.o když 
mua,spoň ,dána byla m.ožnost : 
se z·božÍm dis:P.onovati a je dle : 
čl. 347 be,z .odkladu -zkoumati. 
(N. S. 2458: 4. duben 1923 
Rv I 1157/212.) , 

gg) Koupil-li zmocněnec 1 

kupitelův zbOŽÍ, jež viděl, 
úvšak ne-prohlédl, nerucI pro
datel ani za vadu zjevnou. 
(N. S. 2459: 4. duben 1923, 
Rv I 1182/22.) 

hh) Zcizil-li . kupitel dále 
zbOŽÍ, ač věděl, že neo-dpoví
dá smlouvě, nemůže nadále 
uplatňova,ti p-roti pro dateli 
práva z vadn.osti zboží. (N. 
S. 2467 : 5. duben 1923, Rv I 
1375/22.) 

ii) Pojem »dodání« nevyža. 
duje, by kupitel zbožÍpřijaJ, 
nýbrž stačí, lŽe na-byl mož· 
n.osti, zhožÍm mu zaslaným 
disP.onovatia je ,zkoušeti. (N. 
S. 2482: 10. duben 19123, Rv 
I 1267/22.) 

jj) Ujednání, že pl'odatel 
ručí za zboží :aže je vezme 
zpět, bude·li kupiteli jeho .od· 
běr-atelem vrácen"o dlužno 
rozuměti tak,že pr~datcl jest 
P.ovinen ~boží zpět vzí.ti, kdy
by se ukázalo vadným. Nejde 
tu o koupi oS výhradou zlpět
ného p'rodeje. Oznámiv vady 
bez prodlení, zachoval si ku. 
pitel námitky z vadnolsti ~boží 
též proti nMoku na za,pJa.cení 
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ceny trhové. (N. S. 2486: 10. 
duh-cn 1923, Hv I 1430jl22.) 

kk) Ust-anovení -čl. 349 o 
pl,'omlčení žal.ob platí o všeeh 
nár.ocích, dovozovaných z vad
nosti zhožÍ; zejména též o ná
roku na náhradu šk.ody. (N. 
S. 2507: 17. duben 1923, Rv 
I 1161/22.) 

ll) V tom, že kupitel pr.odal 
í;božÍ dále, neohledav je, ne
lze ještě sp,atřovati schválení 
zb.oží. P.ozast'avil-li však ,zb.oží 
a dal je proto prodateli k di
sposici, dlužno v mipotomním 
zcizení z:boží ,spatřovati . jeho 
schválení. (N. S. 2519 : 17.du
hen 1923, Rv II 535/22.) 

mm) Nároky ze správy· (na 
opravu v:ad neho slevu z kup· 
uÍ ceny) lze uplatňovati jen, 
hylo.li zh-ožÍ kup,itelem ,při. 
jato j,ako ,splnění -smlouvy a 
vyskytly-li se pak vady, které 
při .prohlídce dle čl. 347 ne· 
mohly býti objeveny. Poza· 
stavil.li klliPitelzho-ží podle 
čl. 347, jest povinen je uscho. 
vati -a pro dateli vydati, nikoli 
však mu je Iza'slati. (N. S. 
2546 : 24. duben 1923, Rv I 
1487/22.) 

rin) Ust'anovení § 1415 ohč. 
zák. platí i při obchodech. Za. 
sláno-li zboží (tekutiny) více, 
.než. .o,hjednáno, nedošlo.Ji 
však kupitele, je!Ž-to tekutina 
násle-dkem vadného ohalu čá. 
stečně za dopravy vytekla, ani 
tolik, kolik byl.o ohjednáno! 
není kupitel .oprávněn ani 
z o.noh.o ,ani z tohoto důvodu 
odepHti .převzetí ,a zaplacení. 
(N. S. 2559: 25. duben 1923, 
Rv II 454/22.) 

00) Kupite! může, je·li 

24 
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z několika dodaných a za 
jednotnou cenu koupe.ných 
veCI jedna vadná, netvoříc 
s o,s,tatnÍmi nedělitelného cel
ku (na př_ ,dvě několikamě
sÍčnÍ hříbata), žádati ~a zru
šení smlouvy jen ohledně této 
věci_ (N. S. 2620: 15. květen 
1923, Rv 63/23.) 

pp) Nedostatečná topnost 
prodaného a dodaného indi
viduelního uhlí, obchodnicky 
sro~umitelně označeného, není 
jeho vadností, nýbrž jeho 
vlastností. (N. S. 2657: 23. 
květen 1923, Rv II 16/23). 

rr) Kupitel, jenž převzal 
zbO'žÍ, není, dav je k dispo
sici, oprávněn, jím dále di
sponov,ati, leč že by k tomu 
byl . prodatel svolil. (N. S. 
2712 : 12. červen 1923, Rv I 
1330/22.) 

!Ss) Zaručil-li se J}trodatel 
kupiteli výslovně za smluvené 
vlas~nůsti, .není ručení jehO' 
obmezenů čl. 347 obch. zák., 
.nýbrž dlužnO' tu po·uŽíti před
pi,sů občanského zákoníku o 
správě_ (N. S. 2742: 19. čer
ven 1923, Rv I 338/23.) 

tl) Dodání náhražky nebo 
napodobeniny míst.o umluve
néhO' cenného zboží není 
splněním smlůuvy a kupilel 
nemá půvinnůsti čl. 347. Ob
chodník není povinen, hy p'ři 
každé dodávce ihned dal prů~ 
váděti ůdbůrné zkůušky' o 
půdstatě zbůŽí. (N_ S. 2901: 
5_ září 1923, Rv I 436/23.) 

uu) V,ady byly ůznámeny 
,pozdě (čl. 347), nestalů-li se 
tak ihned po vyplacení zá
silky na dráze_ (N. S. 2981 : 
2. říjen 1923, Rv I 528/23.) 

vv) Zbůží je ůdevzdánů (čl. 
347), jakmile' kupující nebO' 
jeho ku přijed zbůží zmoc
něný zástupce ,nabude mož
no.sti, by zbů!Žím, jemu za5la
ným, di'spůnůval. Sp,adá sem i 
ůznámení dráhy, že zboží. do
šlO' .. (N. S. 2993 : 3. říjen 1923, 
Rv I 10/23.) 

xx) Zbůží nelze .odmítnůuti 
jed i n ě protO', že bylO' ne
správně deklarůvánů, věděl-li 
kupitel, o jaké ,zbůží v prav
dě jde_ (N. 5. 3015 : 9. říjen 
1923, Rv II 42/2,3.) 

yy) Obec, která ůbdržela 11a 
základě přídělu uhlí ,se ,strany 
uhelnéhO' ů,ddělení minister
stva veřejných prací skrze ur
čitéhůprůstředníka uhlí vad
né, má dáti uhlí kdispůsid 
proSllředníku, nikůli důpr.av
nímu úřadu. (N. 5_ 3174: 14. 
listů.pa,d 1923, Rv I 1187f.23.) 

zz) Bylů·li důdánů místo 
sena lisO'vanéhů senů nelisů
vané, nejde .o důdávku růz
dílnéhů zbůží (»aliud«). (N. 
S. 3262 : 5. ,průsinec 19,23, Rv 
I .1016f23.) 

aaa) I při .obchůdech di
stančních lze rplnění ůdepříti 
prO' ůmyl, nebO' !p[['O napotům 
zjištěné v,ady uplatňovati ná· 
růk na slevu.(N. 5. 3307 : 18. 
průsinec 1923, Rv I 775/23.) 

bbb) Dodávka výmětovéhů 
zhů,ží jest nedělitelna. Lze ji 
bud' v celku přijmůuti nebO' 
v celku ůdmítnůulti, není 
však přípustnů, hůdící se ku· 
sy půdržetiaůstatní jaků ne
hůdící se ůdmítnouti. ,(N. S. 
3337 .: 28. ,prosinec 1923, Rv II 
781/23.) 

etc) Jde O' plnění jiné věci 
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(aliud), byl-li dQdán můtůr 
menší výkůnnůsti. než umlu
venO'. (N. S. 3402 : 16. leden 
1924, Rv I 843/23.) 

ddd) Nejde O' důdání »jiné
ho. šboŽí«. byl-li důdán místO' 
nQvéhů psacíhO' stroje strO'j 0'" 

půtřebO'vallÝ a mající váleček, 
označený jiným číslem než 
strůj sám. - Bylů-li plněni 
kupitelem včas půzastavenO' a 
nepřijatO', je;;t na průdateli, 
aby průkázal, že plnění vyhů· 
vuje smlůuvě. (N. S. 3635 : 
19. březen 1924, Rv I 1756/ 
23.) . 

eee) J de O' zbůží jiné (a
liud), je·lirůzdíl mezi' ůbjed
naným a dO'daným zbůžím tak 
podstatný, že by se při rO'z· 
umném půjímání stavu věci 
obchodník ani nepůkusil s 
takO'vým zbQžím smlůuvu pl. 
niti a také by ani nemůhl 0'

čekávati, že je Qdběratel jako. 
plnění smlQuvy přijme .. (N. S. 
3679 : 2. duben 1924, R I 
206/24.) 

fff) Bylů-li zbůží ůdvůlanů, 
důdánO' a pozastavenO', nepři
chází v úvahu unstanO'vení čl. 
355 a 356, nýbrž jest půužiti 
čl. 346 a 347 ůbch. z. Bylů-li 
zaslánO' zboží vadné, není ku
pitel půvinen přijmůuti novůu 
nabídku průdatele, že důdá 
místO' zbQží vadnéhO' .zbůŽí 
bezvadné, a prO'datel může se 
důmáhati zaplacení kupní ce
ny jen tenkráte, nahradil·li 
bez průtahu vadnůu důdávku 
dodávkůu vyhQvující. - By
lů-li umluvenO' ůdvůlání zboží 
do. určité důby a kupitel po.
zastavil částečnou důdávku 

prO' vadnost zbůží, není 0'

právněn ohledně zbytku dě· 
litelné dQdávky ustůupiti od 
smlouvy. (N. S. 3698 : 8. duo 
1Jen i924, Rv II 47/24.) 

ggg) Půstůupil-li průdatd 
pohledávku z kupní smlůuvy 
Qi5ůbě třetí a vyrůzuměl-li ') 
tO'm kupitele pQznámkůu n:: 
faktui'c, není' kupitel nadálf~ 
oprávněn platiti průdateli, ani 
bez přivůlení půstupníka 
smlůuvu zrušiti, avšak vady 
zbůží jest kupitel ůprávněn o· 
známiti půuze průdateli a ni
kO'li pO'stupníku. Není třeba, 
aby zbůží bylo. kupitelem 
před ůznámením vad. průhléd. 
nutů, ani aby bylo dánů vý· 
slůvně· k dispůsici. (N. S. 
3890 .: 21. květen 1924, Rv I 
400/24 .. ) 

hhh) PrQzkO'umání zbů~:í 
dle čl. 347 musí se státi n:-
prodleně pO' důdání zbůží, a 
tO' pO' případě i ůdbůrně a 
není kupitel ůprávněn, ůt:í." 
leti s půdrO'bným prozkůum/..
ním zbůží takdlůuhů, až je 
hude moci upůtřebiti. - Dů
kazní břímě včasnéhO' ůzná~ 
meni vad a tím i včasného. 
zkO'umání zbQží stihá kupite
le. (N. S. 4035 : 2. červenec 
1924, Rv I 549/24.) 

iii) Ponechav zboží dalším'.l 
ť'dběrateli, třebas se slevůu, 
dal kupitel na jevů, že se ne· 
chce důmáhati zrušení kupu :" 
důvůdu správy, třebas hyl 
před tím zbO'ží půzastavil. -
UmluvenQ-li zaslání zbůží dO' 
ciziny bez překládání, po.
říná se lhůta čl. 347, až zá
silka důjde dO' cizůzemskéhů 
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místa určenÍ. (N. S. 4103 ,: 
27. srpen 1924, Rv I 1037/24.) 

jjj) Doložka v obchodních 
podmínkách, že reklamace se 
uznávají jen do určité doby, 
jest pro druhou stranu zá
vazna jen tenkrát, projevila-li 
v ní výslovně nebo konklu
dentním činem souhlas. - V 
tom, že objednatel prodal dá
le dílo, Jež se ul.:ázalo na.pó. 
tom vadným, nelze shledávati 
vzdání se nároků ze správy. 
(N. S. 4231 : 8. říjen 1924, 
Rv I 966/24.) 

J.:kk) I při obchodní koupi 
nemůže kupitel pro vadnost 
dodaného zboží smlouvu zru. 
~hi, nýbrž íest je'n oprávněn, 
vadné zboží odmítnouti. TíHl 
ocitá se pro datel v prodlení 
S dodáním zboží a jest na 
kupitcH, by vyvodil z toho 
zákonné důsledky. - Vstou
piti od smlouvy pro neodstra
uitelnou vadu může kupite! 
jen za předpokladu, že do
dávka byla jím jako splnění 
již přijata. -:- Vadnost doda
ného zastupitelného nebo ge
nerického zboží lze odčinÍti 
novou dodávkou zboží bez
vadného.. (N. S. 4331 : 4. H· 
stopad 1924, Rv II 538/24. ~ 

lIl) Povinnost, vytknouti j.

hned vady zboží ve smyslu 
čl. 347 odst. 1., předpokládá, 
že kupitel zboží převzal. (N. 
S. 4785 : 5. březen 1925, Rt' 
795/24.) 

mmm) Náhradní nároky, 
jež bez ohledu na vadnost 
zboží dovozují se z opozděné. 
ho dodání, nespadají pod čl. 
349 ohch. z. (§ 932 obč. z.). 
- Správa předpokládá, že vč,' 

byla přijata jako plněni. Od. 
mitnuto·li přijetí, nelze inlu
viti o nároku ze správy. (N. 
S. 4886 : 7 .duben 1925, Rv I 
317/25.) 

lllm) Šestinedělní propadná 
lhůta §u 933 ohč. zák-platí i 
při ohchodech. (N. S. 5138 : 
18. červen 1925, Rv I 802/ 
25.) , 

000) Lhůta ke zkoumání 
zboží (čL 347) neprodlužuje 
se zpravidla, ani tehdy, kdY7, 
hylo zboží odevzdáno spedi
térovi kupitelem splnomocně. 
nému, ani tehdy, když hylo 
kupitelem, třebaže s vědomím 
pro datele, zasláno na jiné mf. 
sto třetí osobě, leč že by stra. 
ny byly ujednaly něco jiného. 
(N. S. 5319 : 1. říjen 1925, 
Hv I 962/25.), 

ppp) Jde o vadu skrytou, 
hyly·li v bednách pod vrstvou 
citronů prvotřídních uloženy 
citrony méněcenné. V tom, 
že takto vadné zboží bylo 
rozprodáno, nelze spatřovati 
jeho schválení kupitelem. (N. 
S. 5409:' 29. říjen 1925, Rv 
II 379/25.) 

rrr) Kupitel není oprávněn 
odmítnouti přijetí zboží jedi
ně proto, že pro datel ve fa.k· 
tuře změnil, podmínky smlou. 
vy. - Z dúvodu, že bylo ví. 
ce plněno, lze zásilku pozasta. 
viti jen, kdyby se tím zboží 
stalv zároveň vadným k při
jetÍ. Lze-li však bez :qepoměr. 
ného nákladu a znehodnocení 
cdku to, oč více zasláno, vy
loučiti neh odděliti, musí 
smluvené množství býti při
jato, ostatní pak dáno k dis
posici, aniž hy musel kupite! 

Čl. 35,1~353. 37B 

pi csně zachovati předpis čl. 
34,1 obch. zák. (N. S. 5458 : 
12. lh,topad 1925, Rv II 494/ 
25.) 

S8S) Jde o Jme zboží 
(,;ili.ud), bylo·li dodáno místo 

objednaného tokajského vÍn;1 
samorodného víno sice tokaj. 
ské, ale řezané jiným vínem. 
(X S. 5774 : 18. únor 1926, 
Rv I 1899/25.) 

čl. 351. Pokud není nic jiného ustanoveno 
místním obyčejem nebo zvláštní úmluvou, nese pro
datel útraty' odevzdání, zejména měření i hiženÍ, ku
p ael pak. útraty odběru. 

Při distančním ,trhu jest odevz,dáním v t.omto ,smyslu roz
uměti odeslání, t. j. odevzdání na transport; fl 'tradicí ve smy" 
slu juri.stickém to. nikterak nemusí spadati _(srv. §, 429 obč. z.); 
viz též čl. 345, odst. 2., druhá věta. - »Od,běrem« (Abnahme) 
ro~uměti je,st tu vše,co se po provedeném »odevzdání« zbo'ží 
pro datelem děje v zájmu kupitelově fe,8!p. s jeho strany za úče. 
lem dodání zboží; pH d'istančnÍch( bchodech nese ,tudíž kupí
tel útraty dopravy ze, splniště, jakož i náklady o1,alu pro tran
sport (emballage); dodá·li prod,atel obal, může žádati jeho ná· 
hradu, ~),o případě jeho vrácení na útmty kupitelovy. 

čl. 352. Je-li počítati kupní cenu podle váhy 
zboží, sráží se váha obalu (váha táry), když není 
zvláštní úmluvou neb obchodním, obyčejem v místě 
odevzdání něco jiného stanoveno. Zdali a v jaké výši 
lze váhu táry na místo po přesnénl vyšetření sraziti 
určitou sazbou nebo poměrem, jakož i zda-li a mno
ho-li jest započísti ve prospěch kupitele jakožto pří
važek, nebo požadovati lze jakožto náhradu za poško
zené nebo nepotřebné části (refakcie), jest posuzo
vati podle smlouvy nebo obchodního obyčeje na mí
stě odevzdání. 

čl. 353. Je-Ji ve smlouvě ustanovena za trhovou 
cenu cena tržní nebo bursovní, jest tím v pochybnosti 
rozuměti cenu běžnou, která jest v době a místě 
plnění nebo na místě obchodním pro plniště rozhod. 
ném zjištěna podle zavedených k tomu cíli místních 
~ařízení; v ped()st~tku pak l~kového zjištěni pebQ 
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při prokázané jeho nesprávnosti, prostřední cena, 
která vyplývá ze srovnání trhových smluv v době a 
na místě o plnění uzavřených. 

Články 352 a 0353 obs.ahují vykládací normy v příčině 

určení ceny trhové. První z o nich týká se určení její podle vá. 
hy; v pochyhnosti rozhodnou jest váha ryzí (netto), tedy s ode
čtením váhy obalu o č. táry. »Obchodním obyčejem« jest ve čL 

352 rozuměti zvyklOlSt č. usanci. Pro určení ceny tržní nebo 
bur.sovnÍ jest u čl. 353~a rozhodující prohlášeno pLniště (Ort 
der Erfiillung); toto o sobě ne dosti určité ustanovení dlužno 
logicky, z vnitřní souvislosti vykládati j.akožto plniště proda
telovo, nebot' jde právě o určení ceny, jejíž yýše podléhá nu-

hídce a poptávce po zboží. o 

Není-li úředního kursubur· 
Govního, dlužno cizozemské 
hodnoty peněžní přepočitávati 
na rakouskou měnu kOrUlli.l
vou vyšetřením hodnoty (trž-

ní ceny, čl. 353) v době pro 
ocenění rozhodné. Jud. ř. 
254. : 30. duben 1918, č. 314 až 
318 praes-. Právník 1918, 234. 

čl. 354. Je-li kupitel v prodlení s placením 
trhové ceny a není-li zboží ještě odevzdáno, má pro
datel na vůli, zda-li chce požadovati plnění smlouvy 
a náhradu škody pro opozděné plnění, nebo zdali 
chce na místo plnění prodati zboží na účet kupitele 
šetře při tom ustanovení čL 343 a žádati náhradu ško
dy, anebo odstoupiti od smlouvy, jako kdyby nebyla 
uzavřena. 

, čl. 355. Je-li prodatel v prodlení s odevzdáním 
zboží, má kupitel na vůli, zda-li chce žádati plnění 
spolu s náhradou škody pro opozděné plnění, nebo 
zdali chce na místo plnění požadovati náhradu 
škody pro neplnění anebo odstoupiti od smlouvy, 
jako kdyby nebyla uzavřena. 

čl. 356. Chce-li kontrahent na základě ustano
vení předcházejících článků požadovati o na místo 
plnění náhradu škody pro neplnění anebo odstou
piti od smlouvy, musí to druhému kontrahentu ozná-

Čl. 354--359. 375 

iti a připouští-li to povaha obchodu, poskytnouti 
:'u lhůtu okolnostem přiměřenou, aby napravil, co 

promeškal. 
čl. 357. Je-li vymíněno, že má zboží dodáno 

býti přesně v dobu pevně ustanovenou neb ve !hůtě 
pevně ustanovené, neplatí článek 35~. ~upit~l I pr,,~
datel mohou podle své volby vykonavab prava, pn
slušející jim podle člán~ů, 354 ?-eb 355: ~ ~šak ten, 
který chce trvati na plnenl, mUSI to oznamltl bez od-
kladu po uplynutí doby nebo ol~ůty d~~ému k?n: 
trahentu; opomine-li toho~ nerouze pozdeJI na pInelu 
°irvati. 

Chce-li prodatel na místo plnění prodati zboží 
na účet prodlévajícího kupiteIe a má-li zboží. cenu 
tržní nebo hursovní, musí předsevzíti prodej bez 
odkladu po uplynutí doby nebo lhůty. Pozdější 
prodej neplatí za vykonaný na účet kupit~lův. Před
chozí pohrůžky. není třeba, naproti tomu Jest proda
tel povinen i v tomto případě oznámiti kupiteh bez 
odkladu, že prodej byl vykonán. 

žádá-li kupitel na ~ísto plnění náhradu škod~' 
pl'O neplnění a má,li zboží cenu tržní nebo bur~,ovnl~ 
záleží výše náhrady škody~ kterou prodatel ma ~o: 
skytnouti, v rozdílu mezi kupní cenou a cenou trz~l 
či bursovní kterou mělo zboží v době a na míste, 
kdy a kde ~ělo býti dodáno, s výhradou však kupi
telova práva uplatňovati vyšší .škodu prokazatelnou. 

čl. 358. V případech článku 357 jest každý kon
trahent oprávněn dáti zjistiti prodlení druhého kon
trahenta na jeho útraty listinou ve~ejnou (protestem). 

čl. 359. Vyplývá-li ve případech článků 354, 
355 a 357 z okolností, zejména z povahy smlouvy, 
z úmyslu kontrahentů nebo z povahy předmětu, kte
rýž jest plniti, že plnění smlouvy jest na obou stra
nách dělit~lno, xp.ůže se Qdstup ~o~tr~hentfl oq 
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smlouvy státi jen v příčině té části smlouvy, která 
nebyla od druhého kontrahenta splněna. 

Ve čl. 354-359 upraveny jsou právní ,účinky prodleuÍ 
kon~rahenrtů 'co do jejich plnění (mora solvendi č. debitori,sL 
Účinky morae accipiendi(m. creditoris) jsou Upi"aVeny v zá. 
koně o,hchodním pro případ' prodlení kupitelova co do přijetí 
zboží (čl. 343; viz výklad výše při tomto článku). _ V pří. 
čině mor:ae ,solvendi jest růzmiti právní účinky podle toho, 
zda·li jest v prodleník,upitel či prodatel co do svého smluv. 
ního plnění. 

A. Mor a s o I ven d i k u pit e lov a co d Oz a p I a cen í 
ceny trhové. 

Zvláštní normy stanoví tu obchodní zákon Jen pro pří. 
p'ad, že z,boží ne,bylo ještě kupiteli odevzdáno.l ) Dle čl. 35,1 

na,stává tu prodlením kupitelovým v placení ceny trhové pro. 
dateli elektivně toto trojí právo: 

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

2. může, mistoahy plnění žád'al, zhoží po způsobu čl. 
343 na účet kupiteJův prodati a požadovati náhradu ško.dy; 
tato bude záležeti v diffel'enci mezi výtěžkem svépomocného 

prodeje a vyšší cenou smluvenou, dále zejména v útJr,atách pro. 
deje ;a v úrocích; 

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

Právo pod č. 2 vytčené jest úchylkou od .práva občanskéh:) 
(srovn. §,§ 91h921 obč. zák.); práva 3. použije pro datel s pro. 
spěchem, když cena ZJboží stoupla, naproti tomu práva 1. nebo 
2., když cena zhoží klesla. 

Pro výkon zmíněných tří práv platí normy rozdílné 
dle toho, má·li zboží dodáno býti Ipřesně v době pevně určené 

1) Bylo·li zboží kupiteli již odevzdáno, pbtí při prodlení 
kupitelově prostě právo ohčanské, tedy .§§ 9J.8 násl. ohč. zák. 
- P i s k o H. R., IStr. 186 násl., vyluěuje tu právo odstoupiti 
orl t'mlouvy, s čímž vša~ nclz~souhlasifj. 

Čl. 354--359. HI7 

fe~p. během pevně určené lhůty: obchod t. zv. fixní čili prae· 
.·~nl' cVi není·li tomu t'a.k: obchod obyčejný.2) Cl~., , 

povaha obchodu jakožto fixního může vyplývati, i když 
není vý;slovně staDove·na, z konkrétní skutkové podstaty, tak 
na ,pi. z :povahy zboží, z pat:rného účele koupě; musí tu býti 
nep.ochybnou intence sh'au, že dodržení času jest podstatným 
kusem smluvního obsahu, takže dodávku mimo tento čas ne· 
lze pokládati za splnění sm,lo uvy. (Srovn. § 919 obč. zák.) 

BHže jest uvésti toto: 

a) Při obchodech obyčejných (nefixních) může pro datel 
loužiti pTáva Hs,. I .beze splnění dalších podmínek (tedy stejně 
~ako podle obč~ práva); naproti tomu práv čís. 2 a 3 jen, když 
to kupiteH dříve oznámí a jemu spolu, dopouŠtí.li toho povaha 
obchodu, po,skytne přiměřenou lhůtu k dodatečnému placeni 
(»Naehfrist«), čl. 356. (Zvláš.tní před<choz.í pohrůžky v čl. 343 
předepsané tu z,aji;sté již nebude potřebí.) 

b) Při obchodech fixních platí v příčině požadavku p,řed. 
chozího oznámení předpis opáčný: jest ho totiž třeba jen, když 
prodatel trvá na plnění, t. j.placení ceny trhové (právo čís. 1) 

a sice musí se oznámení ,státi neprodleně po průhěhu dotyčné 
doby resp. lhůty; nestane·li se tak, nelze právo zmfněné již 
vykonati : čl. 357, odst. l.(Srovu. § 919 ohč. zák.) . 

Zvolí·li dále pro-datel právo čís. 2. (svépomocný .. prodej) 
a má·li zboží cenu tržní neh bursovní, staniž se prodej ne'P'l"o. 
dleně po uplynutí do,by resp. lhůty; ,pozdější ,prodej nepoklá· 
dal by se za učiněný na účet kqpitelův. (Ratio legis jest zne. 
možniti prodateHspekulaci na úkor kupí,tele.) PředchOZÍ po
hrůžky tu ,podle výslovného ustanovení zákona není třeba,arci 
však oznámení o prodeji provedeném. (čl. 357, odst. 2.) 

B. Mor a s o I ven d i pro da tel o v a. 

Při prodlení prodatelově s odevzdáním zboží má kupitel 
podle čl. 355 rovněž trojí právo k disposici; může totiž 

2) Obchody fixními zabývá se pojednáni Stehlíčkovo 
v »Právníku« 190q. Za český náz~y navrhuJe autO'r »obchody 
!~()chviIn~«. 
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a) žádati plnění a náhradu ške·dy pro. epe,zdění; 
b) žád,ati míSIlo. plnění náhradu škedy pro. ne:s-plnění; 
c} odsteupiti ed smleuvy, j-ake kdyby nebyla bývala 

uzavřena. 

Ce de výkenů práv těch platí také zde výše suh A d.etčený 
rezdíl ehchodů fixní-ch a ebyčejných: 

1. Při ehchedu ebyčejném (nefbmím) může kupítel vy· 
konati p'ráve lit. a) bez dalších pedmínek, práv.o lit. b) neho 
c) -teprve P.o předchezím .oznámení prodateli a bezvýdedném 
průběhu dedatné lhůty (.»Nachfrist«): čl. 356. 

Lhůtu k napravení tehe,ce bylo. premeškáne (čl. 356) 
lze platně dáti teprv, až nastalo. premeškání, a při učiněné~ 
eznámení volby: Repert. nálezů číde 264 (»Právník« 1917, 
str. 78 násl. 

2. Při obchedu fixním může kupítel peužíti naepak práva 
lit. b) -ac) ,bez dalšího., a jen ,pH V.olhě -práva lit. a) - te-tiž 
trvá-li na predatelevě plnění - učiniti má o. tem bez odkladu 
pe prů'běhu doby resp. lhůty predateli O'známení: čl. 357, 

ed,st. 1. 
. Peužívá-li tu kUJPitel práv-a lit. b), tetiž žádá-H na místo. 

plnění náhradu ške-dy pro neSlplnění ,a má-li zb~eií cenu tržní 
nebe hursevuí, ,zálež.í náhrada škedy v differenci mezi tIrheveu 
ceneu smluveneu a tržní resp. bursevní ceneu zbeží v debě 

a na místě dluheVoané dedávky - předpokládaje, že kupitel ne
žádá náhrady vyšší šk.edy prekazatelné (čl. 357, edst. 3.). Mluví 
se tu o. t. zv. zásadě 'a.b.straktního výpečtu škedy« (»a-bstrakte 
Schadensberechnung«). Předpisu tehe užívá estatně pr,axe také 
při o.hchedech nefixní-ch, dávajíc kUJPiteli na vůli žádati ná
hradu škedy kenkretně (podle čl. 355) či abstraktně (pedle čl. 
357, o.d;st. 3.) vyměřeneu. (Otázka .sperná. - P i s k o. H. R. 
s-tr. 187 násl. přímo. hájí peužití ·ahstr.aktníhe výpečtu škedy 

i pH ebchedech nefi~níeh.) 
Při kenkrétním vý,pe'čtu škedy meheu pHjíti v úv,ahu, ve

dle difference, o. ktereu kupitel jinde dráže keupil (keupě 
úhradní, Deckungskauf), také náklady, které s keupí ,teu měl, 
dále újma utrpěná tím, že nemaje zbeží nemehl prevésti vj-
hedný prodej, k němuž byla příležitest, kenvenční pekuta, kte. 

reu platil, nemeha splniti dedávlWi závazek, ft j, 

Čl. 354-359. 379 

K 1 i t. A i B: V příčině obeu p-řípadů mer,ae solvendi 

jak na ,straně kupi,televě tak predatele - uvésti jest, že ve 
pHpadech čl. 357, tedy při' ehche·dech fixních, jest každý ken
trahent eprávněn dáti predlení druhého. kentrahenta na Ú't'r,aty 
jeho. zji,stiti pretestem, a to. n.otářským, čl. 358 .obch. z.ák., §§ 83 
až 86 net. řádu. ( O p-řípustnosti seudníhe pretestu ve přípa. 

(lech těchto nemáme p~edpisu.) 
Pokud jde o. výken práva odsteupiti .od smleuvy při pro· 

dlení pretikentrahenta (právo. uve·dené výše pod lit. A i B 
na třetím místě) ehsahuje '-:1. 359 pr,avidle, že edsteupe.ní tu 
státi se může jen ce de části _plnění pesud nes!plněné, ač-li 
z okelnestí, zvláště z _p.evahy smleuvy, -z úmyslu kentrahentů 
resp. z povahy zhoží vyplývá, že ,plnění jest pro. ebě s,trany 

dělitelným. 
Ustanevení čl. 354 a násl. o. následcích predlení nejsou 

jus cege.ThS, nýbrž ustupují úmluvě stran; tak zejména by mehl 
býti edstup od smleuvy pr.o kupitelevu meru prodateli vyhra
zen pro. případ, lŽe věc již byl,a edevzdána (tento. význam -při
znává se paktu reservati de minii v čís. 246 knihy judikátů: 
»Právnik« 1916, ·s-tr. 578 násl.) ;J."evněž by mehl i pro případ 
prodlení pretistr.any v ebchednímzákeně upravený, býti výken 
práv, na ,př. edstupu od smlouvy, vůči ebeh. zákenu usnadněn. 
Zákenné následky morae selvendi ustupují také, je-li ujednán 
závdavek (§ 908) a pretistr,ana kentrahenta mero-sníhe peužívá 
práv z něho. ,plyneucích; kumulevati práva ze závdavku však 
nelze se zákennými účinky predlení. (Kn. j!udikátů č. 218. ~ 

»Právník« 1915.) 
Velha mezi .právy zákenem k dis'p.osici danými, nechať 

se děje eznámením pretistraně, nechať žalebeu na plnění, je-st 

neodvelatelna; jus v,ariandi se neuznává. 
O .účincích p·redlení P.odle usancí pledinevé bursy viz: 

S t i b i c, Ná,stin, str. 241 násl. 

a) Ke čl. 356: Preti kupi
teH, jenž za mimořádně steu
pajících cen pe drahneu dohu 
ani nadedání ,z.beží nenalé
hal, ani nepeužil !práva ke 
keupi úhradní, ·platí - doroněn-

ku, že ed ,smleuvy usteupil, 
třebas nejde- .o ehched fixní. 
(N. S. 26 : 28. leden 1919, Rv 
II 5/19.) 

b) Byla-li předmětem žalo
by dle čl. 357 (355) ebeb. 1.. 
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náhrada škody vůbec, není vy. 
loučeno přisouzení škody ab· 
, ... traktní, když tvrzená kon· 
kretní škoda prokázána ne· 
hyla. Prodejní cena zhoží, vy
hnaná dO' ne,přimě'řené vý.še 
mimořádnými (válečn)'lllÍ) 
poměry a příčící se předpi· 
sům proti předražování, res'p. 
lichvě s potravinami, není 
tr,žní cenou ve smyslu odst. 3. 
H. 357 ohch. z. V ,p-řípadě ta. 
kovém může výše· abstrakt-ní 
škody určena býti soudem dle 
§ 273 c. ř. 's. (N. S. 33 : 30. 
leden 1919, Rv I 11/19.) 

c) Na náhradu plné proká. 
7.ené škody abstraktní pro ne. 
plnění (čl. 355 ,a 357 obch. z.) 
má prodávající i tehd'a náro. 
ky, převyšuje·li tato prokáza. 
ná ško.da značně obvyklý Izisk 
obč'anský (N. S. 176: 13. kvě· 
ten 1919, Rv II 150/19.) 

d) Žaloval·li kupitel teprve 
po rozsudku, ukládajícím pro. 
dateli, by dodal z;boží, dle 
§ 368 ex. ř. o náhradu in· 
terese (škody), jest pro vý,po. 
čel této náhrady rozhodnou 
doha, kdy rozsudek s'tal se 
vykonatelným (-čl. 357 III. 
obch. z.). Ušlý zisk, vyvozo. 
v.aný z IDh~, že kupiteli nedo. 
dáním zhoží bylo znemožněno 
je dále zciziti, nelze počítati 
,dle přemrštěných nákupních 
cen, jež z,a mimořádných po. 
měrů byly se na trhu vytvoři. 
ly, nýhrž dle občanského zi. 
sku, jak v o,bchodoyání jest 
obvyklým. (N. S. 19,6: 3. čel" 
H:n 1919, Rv II 161/19.) 

e) Volba a po,skytnutí do. 
datečné lhůty dle čl. 356 může 
1'!~ státi i prostým, nedoporu. 

čeným dopisem. Ztráta do. 
pisu jde na vrub liknavého 
smluvníka. Zhoží, dod,aué po 
uplynutí dodatečné lhůty, není 
kupitel již povinen p.řijmouti. 
(N. S. 577 : 7. červenec 1920, 
Rv I 351/;20.) 

f) Objednatel může krýti se 
úhradní koupí dříve ješrtě, neL 
pro-šla pro liknavého doda· 
'-lltele dodate'čná lhůta k plně. 
nÍ. Dle toho, zda dostojí do. 
dav.atel v dodatečné lhůtě 
svému závazku čili nic, bude 
úm,adní ko'upě uzavřena v 
onom pří:padě na účet objed. 
natele, v tomto případě na 
účet dodavartele.(N. S. 654: 
7. září 1920, Rv 1 430/20.) 

g) Pro datel, jenž pro vze. 
stup cen odepřel plniti, ne. 
může uplatňovati, že poskyt. 
nutá mu dodatečná lhůta 
k plněníbyl,a nep,řiměřeně 
krátkou. Bylo·li prodateli ob. 
jektivně nemožno, v doda. 
tečné lhůtě k plnění zhoží 
dodati, ocitá se v prodlení 
teprve dnem, kdy mu dodati 
bylo možno. Abstraktní ško. 
da vypo.Čítává se pak dle roz. 
dílu mezi ujednanou cenou a 
tržní cenou v době, kdy ocitl 
se pro datel v prodlení.(N. S. 
718 : 19. říjen 1920, Rv II 
163/20.) 

h) Úmluva, že zboží dodá. 
no bude v nejkratší době, ne· 
zakládá ještě fixního obcho. 
duo Dodatečnou lhůtu § 918 
obč. zák dlužno stanoviti; ne. 
stačÍ, že sečkáním byla fak. 
ticky poskytnuta. (N. 8. 855 : 
ll. leden 1921, Rv I 622/20.) 

ch) Vyzvav prodatele, by 
zboží dod,al »oPrlllem«, nepo' 
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skyd mu lím kupitel lhůty 
k dodatečnému plnění podle 
čl. 356. (N. S. 893 : 26. leden 
] 921, Rv I 705/20.) 

i) Prohlásí·li dlužník sám, 
že bude plniti ihned anebo v 
l1r(;ité lhútě, netřeba pro jed. 
nostranné odstoupení od 
smlouvy dodací po rozumu čl. 
356 obell. zák., by ho věřitel 
ještě zvláště k plnění vyzval ~ 
to platí tím spíše, když dluž· 
ník prohlásil, že objednanou 
dodávku určitého dáta JIZ za· 
s]al, ježto' prohlášení takové 
jest ještě silnější, než že pl· 
niti chce nebo plní; nespráv· 
né prohlášení takové odporu. 
je víře a reelnosti. (N. S. 
937 : 22.únOI' 1921, Rv II 
29B/2().) 

j) Do,taz na liknavého ob· 
jednatelé, zdá trvá na ohjed· 
návce, není výkonem volhy 
,po ro:wmu čL 356 Dhch. z 
(N. S. 967: 8. březen 1921, 
Rv II 317/20.) 

k) Nej,de o obchod fixní, 
byla.li stanovena lhůta. ,prO' 
povi.nno-st k U IP u j íc í h o, 
odebrati zboží do určité lhi't· 
ty. Volha jest vykonána s 
účinkem, když po uplynutí 
lhůty k plnění oznámenO', že 
smlDuva se stornuje, a sečká 
se pak ještě přimě'řený čas, 
hy liknavý dlužník mohl, CD 

zmeškal, dohoniti. (N. S. 1032 
: 26. duben 192.1, Rv II 14/21 ) 

1) Tím, že kupiitel přijal 
plnění částečně, vzdal se ná· 
mitky § 1415 Dhč. zák. _(iN. S. 
1199 : 27. září 1921, Rv I 
253/Q1.) 

m) Zahájil·li kupitel spor 
O jerlno z trojího práva č1. 

355 Dbeh. z., jest volbu jeho 
pDvažovati z,a· konečnou. vý· 
jimka platí pouze v případě, 
že kupitelem zvolené plnění 
smlouvy stalo se zhDla hez· 
cenným, nikoli jen méněcen· 
ným, pro kupitele prodlením 
prodatelovým. V případě pO'. 
sléz dotčeném zachován však 
kupiteli nárok na náhradu 
škody pro opozděné plnění. 
(N. S. 1201 : 27. září 1921, Bv 
I 354/21). 

n) Je·li kupitelova abstrakt· 
ní škoda: větší nežli pož,adova. 
ná škoda konkretní, není pří. 
pustným další proti důkaz O' 

výši škody. - Jak konkretní 
tak ,ahstraktní škóda jest my· 
šlena pouze v poměru proda· 
tele ke kupiteli a nelze při. 
hlédnouti k tomu, ~da kupi· 
tel při dalším prodeji úhrad· 
ného zhoží docí-lilza ně téže 
či snad vyšší ceny.· (N. S. 
1,210 : 27. září 192], Rv II 
119/21.) , 

o) ObchDd nikoli sice fixní, 
ale takový, p.ři něwž plnění 
pozdější než ve smluvené qo. 
bě není již splněním smlou· 
vy, jsouc pro kupitele hez· 
cenným, poněvadž tento ho 
nemůže více pDužíti k účelu, 
k .němuž je určil dle úmyslu, 
druhému smluvníku známého, 
nedopouští pDskytnutí dDdat. 
llé lhůty dle čl. 35_6 Dhch. zák. 
(N. S. 1216 : 4. říjen 1921, Hv 
I 450/21.) 

-ll) N a VySl náhradyab. 
straktní škody nemají vlivu 
pi'edpisy o předražování. (N. 
S. 1244: lB. říjen 1921, Rv I 
345/21.) . 

q) Při koupi celého obchl}· 
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du za jednotnou c.enu jest 
prH výpočet ahstraktní škody 
(čl. 355) -rozhodnou cena cel
ku, nikoli jednotlivých ,součá
stek. (N. S. 1320 : 30. listopad 
1921, Rv I 502/21.) 

r) Není třeba uděliti doda
tečnou lhůtu dle čl. 356, je-Ji 
z okolností zřejmo, žeproda
tel na plnění smlHUVY vážně 
nemyslí, ne,boť dodatečné lhú
ty dle »pov,ahy případu« (čl. 
356) není pHtřebí. (N. S. 1378 
: 21. p-ro,sinec 1921, Rv II 259/ 
21.) 

s) Strana smlouvě věrná jest 
oprávněna změniti původní 
volhu, -změní-li se napotom 
pHměry vinou strany likna
vé. Ahstr.aktní škodu ve ,smy
slu čl. 357, odst. 3. lze poža
dovati i pH jiných Hhcho,dech 
než pevných. Abstraktní ško
du lze vyměřiti nejen dle 
ceny bursovní nebo tržní, 
nýbrž i dle ceny prodejní 
v čase a místě plnění. (N. S. 
1421 : 17. leden 1922, Rv I 
701/121.) 

t) Přes doložku »prompt ab 
Bodenbach« není obchod fix
ním, poněvadž . kupitel lL do
šlého lístku seznal, že zboží 
jest dopravováno ,po vodě do 
Podmokel a že tudíž -bezod
kladně ho dodati nelze. -(N. 
S. 1450 : 25. led'en 1922, Rv I 
688/21.) 

u) Kupiltel jest oprávněn 
požadovati na obmeškalém 
pro dateli náhradu škody, jež 
vzešla provedením koupě kry
cí, tře,ba-s. zboží takto koupe
né později, se ziskem prodal. 
(N .. S. 1462: 31. leden 1922, 
Rv II 373/21.) 

v) Náhradu škody, jíž do
máhá se kupitel na pro dateli 
podle§ 368 ex. ř., :p-oněvadž 
marnou zůstala exekuce na 
dodání z-boží, dlužno vyměřiti 
podle čl. 357, odst. 3. obch. z., 
nikoli podle'§ 273 v. ř. s. Za 
základ dlužno vzíti tržní (bul'
sovní) cenu v době od dHru
čení pravopJa,tného rozsudku 
až do uplynutí p,ariční lhůty. 
Kolísala·li v tétodO'bě cel;a 
zboží, dlužno za základ vzíti 
cenu, v tomt.o období nejnižší. 
(N. S. 1520: 28. únor 1922 
Rv I 953/21.) , 

x) Tím, že kupitel podal ža· 
lobu o jedno z práv čl. 355 
ohch. Z" vykonal volbu, od 
níž není zásadně oprávněn 
ustoupiti. Výjimku lize připu
stiti pouze, žalováno-li o s!pl
něnísmlouvy, to však prHdle
ním pro datele stalo se napo· 
tom nemo-žným nebo pro ku
pitele ,hospodář,sky bezcen
ným. Dodávky uhlí nestaly se 
nemožnými tím, že byla di. 
sposice uhlím obmezeua (zák. 
ze dne 9. dubna 1920, Č~ 260 
Sb z. a n.). (N. S. 1526.: 7. 
březen 1922, R I 1501/21.) 

y) Není tře,ba, by dodateč· 
ná lhůta podle ěl. 356 ·byla 
výslo.vně stanovena; stačí, 
byla·li skutečně poskytnuta 
(ponechána). Odepřel.li . dru· 
hý smluvník !plnění, není ani 
to.ho zapotřebí, aniž třeha 
oznámiti předem úmysl pro. 
vésti koupi úhradní. (N. S. 
1761 : 4. července 1922, Rv II 
130/22.) 

-z) Úhradní koupi nelze 
předsevzíti, pokud neuplynu
la původní, pokud se týče 
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prodlo1tžená lhůta dod,ací, leč 
že pTodatel již před tím plně
ní .odmítl a cena ~bo'ží nebyla 
vyšší. Nutno·li poskytnouti 
dodatečnou lhůtu k plnění, lze 
krycí koupi předlo!Žiti teprve 
po jejím uplynutí. Zda kupí
tel, předsebera krycí koupi 
zbo!Ží p'otře<boval a k čemu ho . 
potřeboval, jest lhostejno. (N. 
S. 1815: 5. září 192,2, Rv I 
455/22.) 

a,a) Není třeba, by hyla 
pro dateli poskytnuta dodateč
ná lhůta k pln~ní po:dle čl. 
356, d,al·li již předem na jevo, 
že nemíní Iplniti dle ujedna. 
ných podmínek. (N. S. 187~ : 
26. září 1922, Rv II 181/22.) 

bb) Bylo.li z-boží (lakové 
střevíce) objednáno vzhledem 
k po~ínajícímu tanečnímu ob· 
dohí »promptně do 4 Ilýdnů«, 
nejde ještě ~a vše,ch okolno.stí 
o obchod fixnÍ. (N. S. 1970 : 
7. listopad 1922, R I 1279/22.) 

cc) Fixními obchody jsou 
jen ty, II nichž z dOls10vu 
smlouvy nebo z okolností pří
padu 1ze souditi na úmysl a 
vůli stran, aby určení času 
bylo podstatnou So.učástí do. 
dávací smlouvy v ten způs,o.b, 
že pozdější dodání, než v 
ujednanou dobu, nesmí býti 
ani poža-dováno, ani plněno. 
(N. S. 1975 : 7. listo.pad 1922, 
Rv 351/22.) 

dd) U dělení doaartečné lhů
ty vztahuje se (čl. 356) jen 
na splnění dodávací smlouvy 
samé, nikoli na 8lplněnípo.d· 
mínky, na nÍŽ závisí zapo.četí 
s plněním. (Po.dmínkou bylo 
uvolnění zálohy kupní ceny 
vázané exekučním příkazem 

okresního. ,soudu.} Je·li plniti 
ihned, je,st třeba ihned splni
ti též p-odmínku plnění. (N. 
S. 1523 : 28. únor 192,2, Rv II 
257/2.1.) 

ee) Nebezpečí, že nedojde 
řádně odeslané QlZnámení dle 
čl. 356, stihá stranu liknavou, 
která, porušivši smluvní po
vinnosti, d-alapříčinu· k ozná· 
mení. - Ustanovení ~l. 354, 
356 ohch.z. platí i při koupi 
určité věci. (N. S. 2019 : 15. 
listopad 1922, Rv I 604/22.) 

ff) Rozhodl·li Is·e kUlPitel, 
po,ža,dovati na prodlévajícím 
prodateli náhradu škody,ne
může na něm žádati to, co by 
byl na včasně dodaném zbHží, 
zpr-acovav je, vydělal. (N. S. 
2133 : 30. prosinec 1922, Rv 
II 232/22.) 

gg) Při výp,očtu abstraktní 
škody jest vzíti za základ trž' 
ní (hursovní) cenu v den, kdy 
nastalo. prodlení v dlužném 
plnění, pokud se týče k po· 
slednímu dni povolené doda· 
te-čné lhůty, již kupitel proda. 
teli poskytnouti byl povinen 
anebo měl dův.odnoupříčinu. 
Nikoli místo, kde zboží mělo. 
býti plněno, nýbrž kde mělo 
býti dodáno, přichází v úva· 
hu při výpo~tuahstraktní ško, 
dy. (N. S. 2290 : 14. únor 
1923, Rv II 406/22.) 

hh) Poskytl.li 'pr.od'atel ku· 
piteli lhůtu k -zaplacení kU/p
ní ceny ,& tím, že >><PQ marném 
jejím uplynutí dá ~boží ve· 
řejně prodati a bude se na 
kupiteli domáhati toho, oč 
méně strží«, nemůže napotom 
žalovati o. splnění smlouvy, 
třebaže pohrůžky neuskuteč· 
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nil (čl. 354). (N. S. 2299 : 20. 
únor 1923, Rv I 538fi22.) 

chch) Vymohl·li si kupitel 
proti liknavému pro dateli exe. 
kuční titul na dodání zboží, 
nemůže, nevedla.li pak exeku. 
ce k cíli, domáhati se jako 
intelrese (§ 368 ex. ř.) .náhl'á. 
dy ahstraktní škody podle čl. 
3;)7, nýhrž jen náhrady zisku, 
jehož hy 'byl v případě do· 
dání zboží pH řádném o,bcho
dování docílil. (N. S. 2349 : 
6. březen 1923, Rv I 9-85(22.) 

ii) Povinnost k náhradě 
škody pro o.pozděné vrácení 
kupní ceny za poměrů, za 
nichž prima výplata nebyla 
možnou. Rozhodným jest den, 
kdy peníze byly řádným ,způ
~ohem poukázány, nikoHden. 
kdy kupitele došly., (N. S. 
2484 : 10. duben 1923, Rv. I 
1374/22.) . 

jj) Zda jde o obchod fixní, 
dlužno po.suzov,ati· dle toho, 
hylo·li úmyslem a vůlí stran, 
aby určení dodací lhůty neho 
rlodacího dne bylo tak ,pod. 
~latnou součástí smlouvy, že 
pozdější dodávka nesmí býti 
ani žádána ani plněna. '- ·po. 
skytnutí dod,atečné lhůty k 
plnění nelze spatřovati. v 'tom, 

. že bylo mlčky po'shověno, 
aniž hy bylo sděleno, jakým 
způsobt)m bude se pro p'řípad 
nesplnění za'chováno. (N. S. 
2530 : 18. ,duben 1923, Rv' II 
583/22.) 

jja) Nárok na náhradu inte
rese (§ 368 ex. ř.) není pouze 
nárokem na náhradu obvyklé. 
ho občanského zisku, nýhrž 
na náhradu, jež při ohchodní 
koupi dlužno určiti dle čl. 

357, odst. 3. ohch. ,zák. - U. 
stanovení čl. 283, 355 a 356 
obch. zák. nejsou dotčena zá. 
konem' o trestání válečné lich. 
vy. (N. S. 2674 : 29. květen 
1923, Rv II 218/23.) 

kk) Fixní obchod předpo. 
kládá do,dání (nikoli odebr;í. 
ní) zboží pře sně v době 
pevně stanovené. - Pro dav 
zboží proti' ustanovení čl. 35,1 
a 343 z volné ruky, dal !p'ro. 
datel na jevo, že od smlouvy 
ustupuje. (N. S. 2677 : 30. 
květen 1923, Rv I 33/23.) 

li) Šetřiti ustanovení čl. 3-t~ 
při 'použití čl. 354 jest p'Toda. 
teli uloženo bezvýhradně, i 
tehdy, není·li zbOŽÍ, o něž jde, 
dosud vyrobeno. Není·li pro. 
daltel z této příčiny s to, by 
za,choval se dle ~l. 343, nemů· 
že . po'žadovati na kupiteH ná. 
hr,aduškody, nýbl'ž může 
pouze vykonati některé z 1)

statních ;práv čl.' 354. (N. S. 
2714: 12. červen 1923, Rv 
I 1455/22.) 

mm) Dlužník, jsoucí v pro· 
dlení, ne'se ztrátu vzniklou 
poklesem měny. - Ztráta, vy. 
počtena dle kur,sových rozdí. 
lů cizí měny v den ,splatnosti 
a v den skutečného placení, 
jeslt konk,rétní ško.dou vě,řite. 
le. - Stávkahankovních ú
ředníků·a přesídlení dlužní. 
kovo neomlouvají jeho pro. 
dlení. (N. S. 2805 .: 5. červe. 
nec 1923, Rv I 163/23.) 

nn) Bylo·li umluveno pla
cení kupní ceny v Kr,ak_ po. 
obdržení zboží a opatřil·li si 
kupÍtel předem rakouské ko.· 
nUly, nemůže se po té domá· 
hati na prodateH, jenž neclo. 

Jal, náhrady škody z pokle'su 
rako.uských korun. (N. S. 
2820 : ll. červenec 1923, Rv 
I 418/23.) 

00) V ,tom, že určena hyla 
.lodací lhůt,a, nelze ještě Sl?a. 
třo.vati fixní ·~bchod, nem·1I 
zřejma vůle stran, že ~lněn~ 
mimo lhůtu nelze, povazo,:atI 
za smluvní pln~nl. - .Pravo 
na prodej dle cl. 343 Jest 1)

!>ohnímprávem obchodník~. a 
přechází na postu!p~íka Je~ 
tehdy, byl.li . prodej v dob~ 
p05tUPU již povo~en. -:- Ozna. 
mení že smluvmk od smlou· 
vy u~tupuje, st,ačí a jest účin
né když pův9dní lhůta uply· 
nula a s'p,olusmluvník do při
měřené lhůty dodatečné pro· 
dlení neodčinÍ. (N. S. 3119.: 
6. listopad 1923, Rv I 44~/ 
23.) 

pp) Při stanovení výše ah· 
,"traktní škody (čl. 357, o.d,st. 
3.) je~t soudu, není.~i tu ce
ny tržní, postupovatI Po.dle 
§ 2í3 c. ř. s. (N. S. 3201 : 21. 
li!-ito.pad 1923, Rv I 126/23.) 

qq) Nepřiměřené, dlouho 
trvající neuplatňování nároki'l 
na plnění proti liknavému 
..mluvníku opravňuje ho k 
předpokladu, že druhá strana 
od smlouvy odsto.upila. (N. S. 
3217 : 27. listopad 1923, Rv I 
180/23.) 

m-) Do,datečnou lhůtu není 
třeba po,skytnouti, byla.li 
..mlouva uz'avřena na základě 
hursovních zvyklostí, jež pod· 
mínky té nestanoví. (N .. S. 
3240 : 28. listop,ad 1923, Rv 
r 1186/23.) 

~~) Do.datečná lhůta, uděle· 
ná pro.dateli, jest zacho.vána, 
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hylo..li před jejím uplynutí~ 
zhoží odevzdáno. k doprave. 
(N. S. 3262 : 5. prosinec 1923, 
Rv I 1016/23.) 

tt) Lhůtu čl. 355 netřeba 
poskytnouti, nebyla.li ·smlouva 
vůhec uz,avřena, ježto pro datel 
k nabídce kupitelově ve lhůtě 
čl. 319 o.b-ch. z. neodpověděl. 
Lho.stejno, že šlo o ohéhod 
pouze na straně kupitelově. 
(N. S. 3393 : 15. leden 19,24, 
Rv I 1470/23.) 

uu) Jde .o obchod fixní, by· 
lo-li ,smluveno složení CÍlzí va· 
luty v ur:čitýdens ,tím, že by 
ten, pro něhož měla býti slo. 
žena, »jinak na ni nereflek· 
to.val«. Lhostejno, že omyj, 
jenž způsobil Ů'pozděné slože
ní valutv nezavinil p'římo 
sklad:atel:' (N. S. 3410 : 22. 
leden 1924, Rv I 1046/23.) 

vy) Ž,aloha na plnění inte· 
resedle § 368 ex. ř. Byla·li 
původní smlouva ohcho?em, 
dlu~no interese posuzovatI dle 
čl. 355 a 357 obeh. z. Pro. 
určení výše abstraktní škody 
ies! r,ozhodnou doba, kdy ro.z
,~udek, přisuzující plnění, ~~ 
8,t'a1 vyko.natelným. (N.::-i. 
3431 : 24. leden 1924, R I 
1459/23.) 

xx} Nenaléhal-li kupitel, .na· 
jmě z,a kolísajíd měny, po 
delší do.bu na dodání zboží, 
není již Ů'právněn domáhati f,e 
plněnÍ. (N. S. 38473 : 5. únor 
1924, Rv II 677/23.) 

yy) Nárok kupitelův ~a 
plnění jest nárokem Ip~v~tllll~l 
a může kupitel na ml,s.te ne· 
ho uplatniti dle ,své volby 
kterékoli z' .podružných práv 
čl. 355 oheh. z., .avšak jen po· 

2;' 
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t~d! po.kvud není z o.,ko.lno.stí 
zreJmo., ze se J1Z ro.zhodl pro. 
plnění a žádného. z o.bo.u 0.. 

statnich práv ZV.olirti nechce. 
'f;ak jest to.mu, ,po.dal·li (ro.z
Šířil·li) žalo.bu na 'plnění, t,ře
bas po. té o.d žalo.by upustil. 
(N. S. 3485 ,': 12. Úno.r 1924, 
Rv I 921/23.) 

zz) Pro. datel, jenž do.mo.hl 
se žalo.bou o.dso.uzení kupitele 
k o.debrání z,bo.Ží azapl,acení 
kupní ,ceny, nemůže napo.to.m 
žalo.vati o. zaplacení ro.zdílu 
mezi kupní ceno'u a ceno.u, 
do.cílenou pr.odejem dle čl. 
343 obch. z. (N. S. 3601 : ll. 
březen. 1924, Bv I 1796/23.) 

aaa) Koupen-li celý stoh za 
jedno.tkovou cenu 1 q, nemů
že kupitel odstoupiti od 
smlo.uvy z důvodu, že prod,a
tel napotom část stohu .odře· 
zal a jinému odpro.dal. (N. 
S. 3610 : 12. březen 1924, Bv 
I 1675/2.3.) 

hbb) N ebylo.-li vadné zboží 
kupitelem ,přijato., o,ctI s.e 
prodatel v prodlení a kupiteli 
příslušejí práva čl. 355 o.bch. 
zák. (N. S. 3769 : 24. duben 
1924, Rv I 206/24.) 

ecc) Usto.upení od smlo.uvy 
kupitelem stane se účinným, 
třebas jím kupmel, udíleje 
prodateli do.dateQnou lhůtu, 
nepo.hro.zil, jen když do.dateč
ná lhůta uplynula, aniž pro.
datel byl řádně plnil. (N. S. 
3851 : 13. květen 1924, Rv I 
214/24.) 

ddd) Smlo.uva o. do.pravě 
dříví z lesa na. stanici není 
o.bcho.dem fixním, má·li dří
ví býti v lese teprve po.raženo. 
a není·li do.chvilno.st dopravy 

po.dmínkou smlo.uvy do.prav. 
ní. (N. S. 4292 : 22. říjen 
1924, Bv I 879/24.) . 

eee) Při ,sezo.nním o.bcho.du 
zpravidla není třeba po.skyt. 
no.urti do.datečno.u lhůtu k 
plnění. - Článkem 355 o.bch. 
z. není kupiteli zabráněno. do.. 
máhati se slevy z kupní ceny. 
(N. S. 4738: 25. úno.r 1925, 
Bv II 760/24.) 

fff) Ško.da z o.po.zděného. 
do.dání záldeti může i v to.m 
že kupitelbyl· nucen o.patřiti 
,si zho.~í za vyšší cenu odji. 
nud aneho. že mu ušla mo.ž· 
nost výho.dného. pro.deje zbo.. 
ží. (N. S. 4886 : 7. duben 
1925~ Rv J 317/25.) 

ggg) Ško.do.u ve smyslu čl. 
355 jest, čím hyl kupitel po.. 
ško.zen neplněním vča,se do.· 
spělo.sti, niko.li další ško.dy 
způsobené dm, že . kupítel n~. 
nabyl držby ko.upeného. zbo.Ží 
o.,de dne' splatno.srti smluvního 
plnění. Kupiteli přisluší nej· 
méně ro.zdíl mezi smluveno.u 
cen~u . kup~íva ceno.u tržnj v 
do.be a mIste dluho.van"eho. 
plnění. Nemá·li zboží tržní 
ceny, přichází v úv-ahu p["o.. 
dejní cena, po.kud není vyšší 
nežli cena tržní. Zásad těchto 
lze po.uŽíti po.uze v' do.bách 
pravidelných; v mimořádných 
do.hách po.válečný,ch jest vy· 
šetřiti o.dško.,dnění, na něž má 
kupitel právo., po.uze na zá· 
kladě o.hvyklého. o.bčanského. 
zisku v do.,bě a mistě, kde 
mělo. ,býti plněno., s náležitým 
p.oužitím § 273 c. ř. s. (N. S. 
4898 : 8. duben 1925 Bv I 
1489/24.) , 

h.hh) Byl.li o.,bjednán adre· 
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sář k do.dání po. vyjití, nebyl 
však po. delší do.bu do.,dán, 
mo.hl o.bjednatel důvo.dně 
předpo.kládati, že se smlo.uvy 
,.ešlo.. Do.datečno.u lhůtu neby
lo. v to.mto. případě třeha po.
skytno.uti; po.skytnutí lhůty tu 
vylučuje již po.vaha o.bcho.du, 
ježto. o.,bjednatel tu nemo.hl 
po.háněti vydání adre,sáře; spí. 
~e měla pro.tistrana, jako.žto. 
fádný o.bcho.:dnik, upo.zo.rmtl 
objednatele aspo.ň po. o.bjed· 
návce na vyskytnuvší ,se pře· 
kážky u vydání adresáře, z 
nichž dal se ,předví,d'ati tak 
:wačný průtah, by se dle to.ho. 
zařídaa. (N. S. 5123 : 16. čer. 
ven 1925, Rv I 747/25.) " 

iH) Do.datečná lhůta (§ 918 
Qhě. z., čl. 3,86 o.bch. zák.) 
o.dpa,dá jen tehdy, když dluž· 
ník vážně a ko.neČně o.dmítl 
plnění. - Ustano.vení 3 . .odst. 
čI. 357 o. výpo.čtu ško.dy platí 
i p["o. Qbcho.dy, jež nejso.u fix
ními. . - Byla-li po.skytnuta 
do.datečná lhůta k plnění, ,spo· 
čívá ško.da dle čl. 357, o.dst. 
3. v rQ,zdílu mezi ceno.u kup· 
ní a ceno.u tržní (bursovní) v 
do.bě, kdy do.datečná lhůta 
ko.nčila. (N. S. 5211 : 13. 
srpen 1925, Bv I 864/25.) 

jjj) Kupujícímu ,přísluší již 
na základě smlo.uvy p r i m é r
n í právo., žádati včasné do.dá
ní zbo.žÍ, a přisto.upí k tomu· 
to. ,právu ještě akceso.rní ná· 
rQk na náthradu ško.dyprQ 
QPo.zděné plnění, o. citl-li se 
pro.datel v prodlení. K uplat· 
nění těchto. práv není !třeba 
vo.lby po.dle čl. 355. Jí bylo. by 
třeba jen k uplatnění jedno.ho. 
II QhQU sekundél"lnÍťhpráv, tQ-

tiž žádati místo. plnění náhra· 
du ško.dy neb usto.upiti od 
smlo.uvy. - Po.uhé mlčení o.b· 
chodníka není z·a pravidel. 
nýchp.oměrů samo. o. so.bě ani 
so.uhl~sell1 ani vzdáním se 
práva, ale nabývá to.ho.to. vý· 
znamu tam, kde o.bcho.dník 
měl se o.zvati, neso.uhlasil·li, a 
kde jednotlivo.,sti ,případu ne
dopouštějí důvo.dně PQchyh. 
n.o,sti o. to.m, že by .obcho.dník 
nebyl mlčel, kdyby nebyl so.u
hlasiL (N. S. 5409 : 29. říjen 
1925, Bv II 379/25.) 

kkk) Výrazem »pro.mptně«, 
»ihned« (Lieferzeit pro.mpt) 
nenídQha nebo. lhůta přesně 
určena a nebylo. tvrzeno., tím 
méně pro.kázáno., že pro.mptní 
do.dávka byla vymíněna s tím 
účinkem, že do. dání nikQli 
pro.mptní nemělo. dle úmyslu 
,a vůle ,s,tran býti po.kládáno 
za splnění smlo.uvy o. do.dání. 
(N. S. 5458 : 12. listo.pad 
19~5, Rv II 494/25.) 

lIl) Právo. po.dle § 908 o.bč. 
z. nelze přiznati kupiteli v e
dle práv po.dle čl. 355. Není 
však záv,a,dy, by právo. po. dle 
§ 908 nebylo. uplatněno. vedle 
náro.ku na vrácení ,to.ho., co. 
bylo. bezdůvo.dně placeno.. (N. 
S. 5516 : 3. pro.sinec 19·25, Bv 
I 1563/25.) 

mmm) Bylo.-li kupní celnu 
platiti ,při do.dání a kupitel 
převzal čá,st zbo.Ží, o.citl se v 
prodlení, ne,zapravil.li do.da· 
no.u část zboží při jejím pře· 
vzetí. (N. S. 5524 : 9. p["o.si· 
nec 1925, Bv I 699/25.) 

nnn) Lhůta k do.datečnému 
plnění (čl. 356) musí býti dá· 
na tak, hy prQdateli bylo. plně. 

25* 
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ní umožněno; nestačí lhůta 
tak krátká, že kupítel sám mu· 
sÍ o ní nutně ,předpokládati, 
že nestačí; v tom případě 
mlčení p,roda.telovo nezname. 
ná souhlas s nedostatečnou 
lhůtou. (N. S. 6156 : 30. červ· 
na 1926, Rv I 625/26). 

000) K tomu, hy kupíte)' 
mohl po rOzumu čl. 355 po. 
žadoViati náhradu pro nedodá
ní z,bytku zbožÍ, nestačí, že 
prodatel ZhOiŽí nedodal, nýbrž 
vyžaduje ,se též, by stalo se 
tak z jeho viny. Jest·li kupi. 

tel v prodlení se zaplacením 
dodanéčá.s.ti zboží, nemuze 
na ,prodateli pož,adova'ti, by v 
dodávce pokračoval. (N. S. 
6342 : 6. říjen 1926, Rv I 
735/26.) 

ppp) Kupítel není povinen, 
by předsev,zal krycí koupi 
právě u toho pro datele, jenž, 
porušiv smlouvu, z,boží nedo· 
dal, třehas jeho nabídka byla 
nižší, než běž,ná cena zbožÍ. 
(N. S. 6548: 7. ,prosini~c 
1926, Rv I 574'fé26.) 

Titul třetí. 

o smlouvě komisní. 

čl. 360. Komisionářem jest, kdo uzavírá ob. 
chody po živnostensku vlastním jménem na účet 
příkazcův (komitentův). 

Smlouvami, které komisionář uzavua s třetími 
osobami, stává se sám oprávněným a zavázaným. 
Mezi komitentem a třetí osobo~ nevznikají z toho 
ani práva ani závazky. 

J e·1i od komitenta výslovně' ustanoveno, že se 
obchod má uzavříti na jeho jméno, není tu kupecká 
komise, nýbrž obyčejný příkaz k obchodu. 

1. Obchodní zákon vychází z pojmu komisionáře (čl. 
360); čl. 378 vztahuje pak předpi,sy titulu »0 ,smlouvě komis. 

ní« také na případ, kde kupec n e komisionář uzavírá jednot. 
livý obcho,d vlastním jménem na účet ,příkaz1cův. I možno 

tudíž definovati smlouvu komisní čili krátce komisi v tech. 
nickém smyslu jakožto smlouvu, kteroužto kdos bud'to po 
zivnostensku, anebo u provozování své kupecké živnosti při· 
jímá' příkaz uzavříti obchod ve vlastním jménu na účet při· 
kazujícího. 

Komise tvoří užší kruh v pojmu ,smlouvy příkazní čili 
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mandátu, vyznaCUJICl se jednak ve směru objektivním; zvlášt. 
)lÍHl obsahem příkazu (t. j. uzavříti obchod ve vlastním jménu 

na účet malnd'anta), jednak ve směru subjektivním: vlastností 
mandatáře j-akožto kupce u provozování . své živnosti, 

Lišiti jest komi'si od příkazu k pouhému zprostředkování 
obchodu (příkaz zpróstředkovací, makléřský), dále od pří
kazu k uzavření obchodu jménem mandantovým (příkaz zmoc. 

ňovací). Komi,sionář - a to ať živnostenský (čl. 360), ať pří
ležitostný (čl. 378) - není zástupcem y 'pravém smyslu, zá. 
sifUpcem »phmým«, nýhrž jen t. zv. zástupcem' ne,přímým čili 

náhradníkem (Ersatzmann, Zwischenperson); z ohchodu jím 

s třetí osohou uzavřeného - jeužzovese obchodem provádě. 
cím (Ausfiihrungs-, AusrIchtungsgeschiift), - jest zavázán i 
oprávněn vůči třetímu komisionář sám a má vůči komitentovi 
jen :povinnost přenésti naň hospodářské výsledky uzavřeného 

ohcho,du (čl. 360, od,st. 2.). (V tom rozdíl od poměru obchod. 
ní plné moci resp. mandMu zmocňovacího.) 

Zdali -jde in concreto o mandát zmocňovací či komisní, 
jest quaestio voluntatis; praesumuje se vš,ak při mandátu 

k uzavření obchodu kupd jako takovému uděleném příkaz 
komisní. Arg. čl. 360, odst. 3. 

2. Obsah jednání komisí přikázaného muze býti různým; 
nesmí se arci příčiti povaze obcho,du (čl. 360, 378: »Handels. 
ge.schiifte«). Případem' zvláště ,důležitým jest komise ke koupi 

nebo prodeji (komi,se nákupní, prodejová, Einkaufs-, Vel" 
kauf,skommission), pro kterou ohsaženy jsou v zákoně též 

některé normy zvláštnÍ. Komise smě'řující k uzavření doprav. 
ní smlouvy o zboží zove se lS,pedicí, komisionář pak spedito. 
rern - a upravena jest ve zvláštním, ,čtvrtém, titulu čtvrté 

knihy obch. zákona. 

Pro uzavírání smlouvy komisní má pTaktický význam 
zvláště ustanovení čl. 323. 

,a) Ú,platnost nevytýká zá· 
kon jakožto pojmový znak 
komisionářství ,(čl. 360); o
všem vyžaduje, by komisionář 
uzavíral obchody po živno. 
stensku, t. j. za účelem dosa. 

žení zisku, na tom však, ja. 
kým způsobem a z jakého 
z,droje zisku docílí, nikterak 
ne.záleží. I není komi'sionář· 
ský poměr mezi bankou a u
pisovatelem rak. válečných 
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půjček vyloučen tím, že upi. 
sovatel platil bance jen úřed· 
ně stanovenou cenu upisov,a. 
cí a že banka dostáv,ala provi. 
si nikoli od něho, nýbrž oid 
Vídeň,ské ,poštovní spořitelny. 
(N. S. 685 : 28. září 1920, Rv 
II 146/20.) 

105.000 Kč před,poklad ko. 
misionář,skJ smlouvy, t. j. 
prodávání zboží na úČet cizí 
jde o obchold na vlastní úče'~ 
(Pro,pergeschiift), jenž liŠÍ se 
od komicse tím, že při něm 
zisk a ztrátu nese kupující 
jenž ujednal s prordávajícín: 
pevnou cenu kupní, kdežto 
při komisi dlužno při uzavře· 
ní vrátiti komitentovu účtu 
nejen zisk, nýbrž lze také naň 
přesunov,ati ztrá,tu. (N. S. 
5921 : 7. duben 19,26, Rv I 
]40/26.) 

. ,b) Přf~az daný bance, ahy, 
JSouc lLPI,sovacím místem mla
dých akcií společnosti Z, u
Jlsalaakcie jménem' příkazce, 
nezakládá mezi příkazcem a 
bankou poměr komLsní podle 
čl. 360 resp. 378. (N. S. 2046 : 
22. listop'ad 1922 Rv I 599/' 
22.) , 

d) K rozdílu smlouvy trho. 
vé od smlouvy komisionářské 

c) Ch~~í.l} ~mluvnímu u· s plnýni delcredere (čl. 370) 
jednání, JI~'Z pr~vzaty zásoby viz rozh. Nejv. soudu čís. 
zboží a kramske zaří'zení za I 2157, cit. výše při čl. 337. 

čl. 361. Komisionář jest povinen provésti ob
chod s .p~Čí řád?ého kupce v zájmu komitentově, 
p",odle, pnkazu; Jest povinen podávati komitentu po
trebne zprávy, zejména ihned po vykonání příkazu 
l!o o tom z~ra~iti; jest povinen klásti komitentu po
cet "'hO ukzavr~ndem obchodu a plniti mu to, co má 
z ne o poza ování. 

"', čl. 3?2. Nejedná-li komisionář podle přijatého 
pnk~zu, Jest povinen komitentu náhradou škody: 
kO~Ite~t není v~z.á~ hleděti k obchodu jakožto u~ 
zavrenemu na sVUJ učet. 

, v čl. 363. ,Prodal-li. ~omisionář pod cenou jemu 
urcenou, mu Sl nahradIlI komitentu rozdíl v cenč 
pokud nedokáže, že prodej nemohl býti vykonán z~ 
cenu určenou a že výkonem prodeJ' e byla od k '. 
te t d ' "k d onu n a o vracena s o a. 

" čl. 36~. '" Překročil-li komisionář cenu pro riákup 
urcenou, muze komitent odmítnouti koupi, jako b 
se nebyla stala na - jeh~ účet, pokud se komisioná~ 
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nenabízí zároveň se zprávou o nákupu uhraditi roz

díl v ceně. 
Komitent, jenž chce odmítnouti koupi, jakoby 

se nebyla stala na jeho účet, musí to prohlásiti bez 
odkladu po obdržení zprávy o. nákupu, jinak platí 
překročení příkazu za schválené. 

čl. 365. Nalézá-li se zboží, které bylo komisio
náři zasláno, při dodání ve stavu. jak lze zevně po
znati~ poškozeném nebo vadném, musí ko~isionář 
zachovati práva proti dovozníkovi nebo plaVCI, pečo
vati o důkaz onoho stavu zboží· a podati komitentovi 

bez prodlení zprávu~ 
Opomene-li toho, ručí za škodu z toho vzešlou. 
Stav zboží může dáti znalci zjistiti a je-li zboží 

vydáno zkáze a nebezpečí v prodlení, může zaříditi 
prodej zboží, šetře při tom ustanovení článku 343. 

čl. 366. Nastanou-li na zboží změny, vzbuzující 
obavu stran jeho znehodnocení a není-li času vy~á
dati si opatření komitentova, nebo prodlévá-li komiH 
tent s opatřením takovým, může komisionář zaříditi 
prodej zboží, šetře při tom ustanovení čánku 343. 

Stejné právo má komisionář ve všech jiných pří
padech, ve kterých komitenť.oponiťme poříditi zbo
žím, ačkoli jest k tomu podle stavu věci povinen. 

čl. 367. Za ztrátu nebo poškození zboží jest ko
mi8ionář odpověden, pokud jest jeho uschovatelem, 
jestliže nedokáže, že ztráta nebo poškození byly způ
sobeny okolnostmi, které nebylo lze odvrátiti péčí 
řádného kupce. 

Opomene-li komisionář pojistiti zboží, jest z toho 
odpuvěden jen tenkráte, když obdržel od komitenta 
příkaz k pojištění. 

Články 361-367 upravují v podstatě ",mluvní záva,zky 

komisionářovy, a sice jest čl. 361 v tom směru normou vše· 

obecnou, kdežto články os'tatnÍ specifikují závazky ty vzMe· 
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dem k určitým zvláštním případům. - Závazky komisionářovy 
jsou tyto: 

1. ~om~.sionář má povinnost Ip'rovésti přikáz,aný obchod 
s péčí radneho kupce v zájmu komitentově po,dle příka'zu 
čl. 361. 

OdehlÝli1-li se kom:isionář ned'ovoleným způsobem __ 
zanedhav péče řádného. kupce - od ,přev;zatého příkazu má 
komitent podle čl. 362 oheh. zák. dvojí právo: jednak ~árok 
proti komisionáři na n~hradu škody i ušlého zisku (YI '>83) 
. d k ' c.... ; 
Je, ~a t. zv. pravo odmítací (Zuriickweisungsrecht), není totiž 
vazan, obchod komisionářem uzavřený pokládati z.a ~plnv , Y'k t> . em 
~~l azu, t. j. za ohchod uzavřený na svůj (t. j. komitentův) 
ucel. 

Toto pravidlo čl. 362 je,st pro některé pHpady komise 
pro,dejové resp. nákupní do jisté míry modifikováno. Nále'žejí 
sem: 

a) případy čl. 363, 364, toti'ž nedodržení t.zv. limita ko. 
mitentem pro přiká,zaný pro,dej nebo koupi sta~oveného, a to: 

aa) prodal.li komisionář pod limitem (t. j. cenou komi. 
tentem určenou), povinen jest nahraditi komitentovi, ,diferenci 
v ceně, le,č hy dokázal, že prodej nemohl býti uskutečněn a že 
provedením jeho komitent ~yl škody uchráněn; 

bob) překročil·li komi,sionář při limitovaném nákupu li. 
mito, nemůže komitent nákup odmítnouti, nabízí.li se komi. 
sionář, dávaje zp:rávu o provedení příkazu, nahraditi diferenci 
v ,ceně;. mimo tento případ může sice komitent nákup od. 
lllltnoull, musí však učiniti tak bez odkJ.a.du po došlém ho 
náku~ní~l oznámení, 8ill by ji/nak již ze zákona ná~up za 
schvaleny byl pokládán; 

b) podle čl. 369, odst. 3. neoprávněné udělení úvěl'U ko. 
mi,sionářem Itřetímu ko/ntrahentupři komisi pro,dejové: toto 

m~ pouze účinek ten, že jest pak ~omisionář oso,bně vůči ko. 
mltentovi z.a:vá,zán trhovou cenu ihned zaplatiti; dokáže.Ii, že 
by tato při prodeji za hotové byla menší, zavázán jé'st platiti 
pouze tuto menší cenu, resp. - nedos.ahuje.Ii tato ustanove. 
ného limita - také ještě diferenci až k limitu podle čl. 363. 

2. Komisionář má - pod náhradou škody (čl. 283) _ 
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dávati komitentovi zprávy, které v konkrétním případě podle 
uvážení pečlivého kupce se jeví k setření zájmů komitento· 
vých žádoucími (čl. 361). Zvláště důleži,tou jest tato povin
nost z.prav~v,ací -stran provedení příkazu, které má komitentovi 
bez odkladuhýti komisionářem oznámeno (čl. 361).1) 

3. Stran komisního zboží - totiž takového, jež komi. 
úonáři hud' od komitenta z důvodu komise, 'anebo od třetí 

"oby pro komitenta o,devzdáno bylo - jest komisionář, pokud 
je U sebe má, schovatelem, má totiž povinnost custo1di'ae, ruče 
v příčině zt,rátya [p,osk."{),ziení jeho z,a eul,pa levis (čl. 367, 282 

obch. zák.); zn náhodu neručí. Povinnost zboží pojis,titi má 
jen, byl·li mu v tom směru dán příkaz (event. i »mlčky«) 

čl. 367, odst. 2. 

4. Pro nákupního komisionáře·hankéře olpaiřujícího' určité 

cenné papíry (akcie a zatímní jejich listy, dílčí dlužní úpisy 
počít,ajíc v to zástavní listy, jiné cenné papíry, pokud jsoll 
za~tupitelné kromě papírových .peněz) stanoví zákon »0 povin. 
nostech bankéřů při úschově cenných papírů« z 10. října 1924, 
Č. 241 Sb. ji'sté záva,zky; Ukládá mu toti~ v § 5, aby dodané 
mu papíry do 5 dnů, nevydal.li· jich d.říve, uložil do úschovy 
»jednotlivé«, jsou·li .slosovatelné anebo zjednány. na základě 

~t. j. výměnou neho výkonem o,dběrných p:ráv) papírů v jed
notlivé úschově již jsoucích, jinak do úschovy »souhranné«: 
dále má bankéř ,provésti zápis op,atřených papírů do zvláih· 
ních obchodních knih veden)'ch o těchto úschovách (§ 5, 1, ve 
,.;pojeni s § 1). ProYedením zápisu toho přechází na komitenta 
vlastnictví takto zap,sHlllých papírů a jde.li o cenné papíry sou· 
hrnně usehované, vlastnictví . takto uschovaných papirů téhož 
druhu ve množství pro něho zapsaném, a'čli přechod vlast· 
nictví se podle ustanovení platného .práva již neuskutečnil 
(§ 5, II.). S přechodem vbstnictví papírů na komitenta stává 
,;e bankéř jejich uschova'telem (§5 lIl). 

1) Zpráva o provedení pHkazu děje se zpravidla t. zv. 
předběžným oznámením, po němŽ tepTve následuje »vyúčto. 
váni« čili »odpočet«, t. j. zpráva o p:rovedení věci v účtě ko
mite/ntově. (Frohlich v Právníku 1923, str. 454 sl.) 
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Z domácí literatmy viz: Sed 1 á č e k, O !imlO'uvě scho. 

v~cí, (1925), hl. III. a IV.; Jeř á bek, O právní úpravě depo· 
s1tmhQ, lO'mbardníhO' a kO'misníhQ O'béhQdu s cennými papíry 
(1925), str. 191 náEl.; k tQmu Frohlichův referát v Právníku 
1925, str. 679; srv. dále též článek F. V á ž n é h O' v Právníku 

1925, stl', 429 sl. 

5. Obdržel·li kO'misiO'nář zbO'ží z transPO'rtu ve 5tavu zevně 

patrně PO'škQzeném. neh vadném, má PQvinnO'st hájiti vůči dO'. 
vO'zníkQvi res,p. plavci zájmy kO'mitelD.tQvy, sPO'lu pak komi

tenta O' tO'm zpraviti: čl. 365, srv. čl. 407, 408_ 

Za mčitých pO'dmínek mů~e kQmisionář prO'vésti t. zv. 
svépQmQcný prQdej (»dQbTQvQlný«, mimosQudní) PQ,dle čl. 343 
na účet kQmitentův. (Viz H e II e r, SvépQmQcný prQdej, str. 

101 násl.) Případy tytO' jSQu: 

a) za pQdmínek čl. 365, Qdst. 3. (z.bQži dQšlé ve stavil 

PQškO'zeném nebO' ,vadném vydánO' jest zkáze a jest nebezpečí 
v prO'dlení); k tQmu čl. XLIV. uvád. zák. k c. ř. s.; 

b) ,za pQdmínek čl. 366, Qdst. 1. (na zbQží, t. j. na sub

stanci jeho, nastávají změny hrO'zící PQklesem jehO' na ,ceně 
a nelllí času vyžádati si di's,pQsice kQmitentQvy, re,sp. kQmitent 

otálí ji uděliti); , 

c) PQdle čl. 366, Qdst. 2., kdy kQmitent, ač PQdle stavu 

věci k tQmu zavázán, Qtálí zbo'žím disPQnQvati. 

A:rc~ m~~~í v~e ~QmisiQnář t,aké v příčině ,tQhQtQ prodeje 
dáti vestl peCl radnehQ' kupce (zásada čl. 361). 

6. KQmisiQnál- jest PQvinen kO'mitentQvi k žádQsti jeho 

O' provedení komise 'PQčet klásti a vy:dati mu CO' t' v 'b h d o v v • ' yz z O' c ()-
v u muze, PQ:zadQvatI (čl. 361). PQvinnO'et p~vněj'ší (klá'sti pO'. 
(:e,t) nem v zákO'ně- hlíže určena, a bude dO'sah její pOSQuditi 
p~~le kQnkrétníhO' případu resp. PO'dle zvyklQsti O'bchO'dní(ná
Jezl sem zvláště složení účtu, předlQžení' dQkbduo at,d) V v.' 
V' v , •• pll. 
cme zav,a,zku převésti na komiteID.ta hO'SPQdářsky' vy',sledek '-

'd v 'h PIO' 
va , e~l ~ Qb~hQvdu (byltě uzavřen »na účet« kQmiten'ta), jest 
uvestI, ze nale'ZÍ komi,tentQvi veškerý vy'těiek QhchQd t 1 
. kd v v V' . u o 10, 
I yz prevysuJe meze kQmitentem Qčekávané resp. zamýšlené 
(čl. 372); náleží sem zvláště PQvillino.st komisiQnáře vydati 
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věci zakQupené, vyplati,ti stdenQu cenu trhQvQu a zejména pO'
~tO'upiti pQhledávky z prQváděcíhQ QbchQdu jemu prQti třetímu 
kQntrahe.ntu vzniklé (čl. 368,' odst. 1.). 

Poznamenati jest, že podle řádJl kQnkur,slllíhQ (§ 45) a 
vyrQvnacíhQ (§ 22) zlO. prQsince 1914, ě. 337ř. 'z. může ná· 
kupní kQmi,siQnář žádati zpět zbQží Qdeslané kQmitentovi 
z jinéhO' místa a jím ještě z,cela nezaplacené, zahájen.li v pří· 
čině komitenta kQnkurs nehQ řízení vyrQvna.cí(pdvQ t. zv. 
!'tiha.cí, VerfQIgungsrecht, d'rQit de suite); nemá vš,a:k tohQto 
práva, dQšIQ-Ji zhoží již před zahájením Hzení kQnkursního, 
resp. vyrQvnacího na mÍsltQ určení a přešlO' v detenci kQmi. 

tenta neh jiné OSQhy p'rQ něho. 
7. Za splněl1í'PO'hledávek vzešlých prO'ti třetímu kQntra· 

hentQviz ohchodu p:rQváděcíhQ ručí kQmisiQnář kQmitentQvi 
jen výjimkQu, tQtiž: k,dyž ručení takQvébud'výslQvně převzal, 
anebO' je.Ji ručení tO' v nú,stězávQdu jehO' obchQdní zvyklosití 
(t. zv. delcredere - ručení) čl. 370 Qbch. zák. Třetím pří. 
padem QSQbního záv'azku komisiO'nářQva z jednání prQvádě" 
cíhQ vůči kQmitentQvi jest výše zmíněný případ čl. 369, O'dslt. :3. 

Při kQmisní kQupi směnky není kQmisiQnář vázán vstQU· 

pili v řa,du' indosantů; učiní·li to však, musí se tak ,státi způ· 
sQ'bem pravidelným a bez výhra,dy čl. 373. 'DlužnO' tu uVlÍ'žiti, 
že také nepravidelnQstmi, které se nedQtýkají pla,tnQsti směnky, 
jakQž i výhradami směnečně-právně přípustnými, může Qběž. 
nQst ,směnky znaČlně trpěti. 

8. Poznamenati jest, že nárQky kO'misiQnářQvy PQdléhají 

krátkému (tříletému) prQmlčenÍ PQdle § 1486, č. 1 Qbč. z. (3. 
dílčí nQv.). Postupně prodluž~v~na prQmlčecí lhůta nařízeními 
ministerskými resp. vládními Sb. z. a n. čís. 31/1919, 111/1920, 
ó5/1921~ 97/1922, 36/1923, 31/1924 na základě zll1,QcňQvacího 
zákQna čís. 337/1920, pO' té pak zákQnem ze dne 26. března 
1925, čís. 47, kterým QdsunutQ prQmlčení prO' pQhledávky 
v § 1 vytčené na' den 1. dubna 1928; PQdle § 3 téhQŽ z~kO'na 
nabudQu u8tanQvcní §§ 192 a 194 III. dílčí nQvely dnem 1. duh· 
na 1928 účinnosti prO' uvedené 'pQhledávky, které dospějí dnem 

1. duhna 1925 pQčínajíc. 
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a) Úpis pokladničních po· byl bez ukladatelova souhlasu 
ukázek r,akouské válečné půj· oprávnět;l, 'zaslati je vídeňské 
čky u hankéře zakládá ob· poštovní spořitelně. (N. S. 
chod komisionář,ský; Za vady 2040: 21. listopa,d 1922, Rv 
(znehodnocenO, jež utrpěly II 259/22.) 
tyto papíry po uzavření ko. e) Pravidlem je1st, že komi. 
misionářské smlouvy a jme. síonář má provésti obchod 
novitěpotom, kdy byly komi· sám. Přenesl.li bez nutné po. 
siolnářem převzaty do uscho. t,řeby věc na jiného, odpoví. 
vání, neručí tento, ani když dá sám jediný za výsledek 
vady ty se příčí vlastnostem Pouze, ,bylo·li mu výslo'\Cné 
při-slíbeným v úředním p,ro· dovoleno zříditi si náměstka, 
~,pektu býv. numsterstva fi· nebo bylo·li nevyhnutelně ná. 
nancÍ. (N. S. 199 : ll. červ· městka potřehí, odpovídá jen 
ua 1919, Rv II 175/19.) potud, pokud mu lze příčí-sti 

b) Je·li obchodním zvykem, zavinění při volbě námě,stka 
že určité eenné papíry kupují (§ 1010 obč .z.) a jest na ko. 
se na určité burse a nechá· nŮ1sio,náři, aby doká,zal, že mu 
vají se v místě, kde ,byly kon· v tomto směru nelze zavinění 
peny, jest komisionář opráv· vytknouti (§ 1298 ohč. ,zák.). 
něn, papíry na téže hurse (N. S. 2079: 5. prosinec 
prodati. (N. S. 696,: 5. říjen 1922, Rv I 698/22.) 
1~20, Hv I 449/20.) f) Komisionář může se do. 

c) Konto·W. Strany mohou máhati proti svému smluvní. 
vzájemnou úmluvou upravItI ku náhrady abstraktní škody, 
páva a závazky ze smlouvy tře,baže komitent přál si ná. 
komisionář,ské odchy1ně od hradu škody konkrétní. (N. 
obchodního zákoníku a od S. 2347 : 6. březen 1923, Rv 
obchodní :zvyklols,ti. (N. S. 1 877/22.) 
í54 : 9. listopad 1920, Rv II 'g) Komisionář nemůže u. 
197/20.) platňovati zadržovací právo 

cl) Komisionář (banka); u na zboží, jelž mu bylo dáno 
níž složeny hyly ,peníze na u· do komi,se. (N. S. 2617 : 15. 
psání IX. válečné půjčky, ne· květen 1923, Rv I 1208/22.) 

čl. 368. Komitent může pohledávky z' obchodu, 
který komisionář uzavřel, uplatniti vůči dlužníku 
teprve po jejich postoupení. 

Přesto však platí takovéto pohledávky, i když 
nebyly postoupeny, v poměru mezi komitentem II 

komisionářem nebo jeho věřiteli za pohledávky ko
mit~ntovy. 

,,,""- ůa,,,,t. 1. jest plně důsledný VUCI pojmu komise kupecké '- \. , 
;1 sRéde'lně ustanovení čl. 360, od,i't. 2. V od,,,t. 2. se připojuj.! 

Čl. 368, 369. 3D7 

předpis, že již před postupem platí pohledávky z obchodu 
prováděcího za postoupeny, a t.o v poměru mezi komitentem se 

"trany jedné a komisionářem, resp. jeho věřiteH se stra:nydruhé. 
Z tohoto výroku oděného ve formu fikce dovoditi lze jako zá· 

konnou disposici: a) že koniisionář nesmí těmito svými po· 
hledávkami heze ">Volení komitentova nakládati, zejména že 
jieh nesmí ani převáděti na osohy jiné (vyjmouc arei koml· 
tpnta), ani jich vykonávati; kdyby přece tak čimi! o své újmě, 
nebude sice ani ce,sse ctní výkon pohledávky neplatný, ule 
komisionář ,se tím pl'oviní proti svému smluvnímu (zákonným 

di,s,positivmím předpisem vytčenému) závazku; h) jednak že 
pohledávky ty nenáležejí, upadne·li komisionář v konkurs, do 
jPho po,dsta1ty konkursní, nýbrž :le přiznati bude komitentovi 
vylučovací nárok podle § 44 konk. ř., jednak že při exekuei 
"ingulární vedené komi:áonářovým věřitelem v takové pohle· 

dávky hude moei komitent nastoupiti žalobou excisní podle 
~ :n.ačkoli pohledávka, ,o niž jde, de jure náleží ještě ko. 

misionáři. 

a) Ze čl. 368, odst., 2. vy· (N. S. 2588 : 8. kvě,ten 1923, 
plývá, že komi,sionář není o· Rv I 1307/22.) 
právněn, by o své újmě di· h) Komisionář není opráy. 
~ponoval pohledávkou z oh· něn, by o své újmě dispono. 
chodu na účet komitentův ll· val ,s pohledávkou z ohchodu 
činěného a že, uČiní·li tak, po. . na účet komitentův učilněné· 
ruší povinnosti jemu jako ho; učiní·li tak pře,ce, je'st z 
mandatáři přináležející a stá· toho práv. (N. S. 2589 : 3. 
vá se náhr,adou povinným. květen 1923, Rv I 1365/22.) 

čl. 369. Komisionář, který bez komitentova 
.;volení poskytuje třetí osobě zálohy neb udělUje 
úvěr, činí tak na vlastní nebezpečí. 

Pokud však obchodní obyčej na místě obchodu 
přináší sebou kreditování trhové ceny, má také ko
misionář k tomu právo, neustanovil-li komitent 
jinak. 
. Prodal-li komisionář neoprávněně na uver, 
lJOvinen komitentovi, který toho neschválil 
jakožto dlužník kupní ceny zaplatiti. Doká.ó'lG'~~iM.I' .. 
mi:-;ionář, že hy cena při prodeji za hotové 
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vala nlZSl, jest povinen nahraditi jen tuto cenu, a 
když jest tato nižší než cena ustanovená příkazem, 
laké rozdíl podle článku 363. 

1. oust. 1., čl. 369 jest pře,dpisem všeobeoným; .vyplývi 
z něho., že - není-li ujednáno. jinak, re.sp.nesvúlí-li k túmu 
kúmitent - nesmí kúmisiúnář, p·rúváděje kúmisi,púskytnúuti 
třetí o.sú,bě ani ~álúhy ani úvěr. Učiní-li tak, jde tú ;>;na vlast
ní nebezpečí«, t. j. púnese tú ho. důsledky v púměru ke kúmi
tentovi; i nemůže z udělených zálúh uplatniti prúti kúmiten. 
túvi nárúky, a také kúmisní zboží není pro. ně zatíženo. zákún_ 
ným pll"ávem zástavním; púkud pak udělil .úvěr, nejsa k túmu 
.oprávně,", . zůstává tú sice úČinným v poměru ke třetímu kún
trahentu, ale kúmisiúnář púvinen jest komitentúvi náhradúu 
škody, resp. kúmitent není vá,zán púkládati smlouvu uzavře
núu za prúvede,ní komise (čl. 362). 

2. Zvláštní předpisy o. kreditování specielně ceny trhúvé 
úbsahují odst. 2. a 3. PI,atízde 

a) že zá·pověď v od:s,t. 1. vyslúvená ustupuje také, již i 
o.pačnému »o.bchúdnímu ú·byčeji«, t. j. ú·bchúdní usanei na 

místě -úhcho.du, t. j. na místě prodeje kúmisiúnářem tl pro.
vedení kúmise uzavřeného,*) kdežto v příčině udělúvání záloh 
by tu musilo. býti vyjádřeno., ať přímo. ať nepřímo., kúmiten
to.vú ,svolení. 

h) při nedúvúleném kreditúvání trhúvé ceny jest ohecný 
účinek v ú:d,st. 1. vytčený modifikován pútud, že kúmisiúnáři 
vzchází ji,ž po zákúnu závazek,ahy jakútŽtú dlužník ceny h"hové 
ji »ihned« zaplatil, t. j. tak jak ji měl platiti třetí kúntrahc,nt, 
nehledí!: k nedúvúlenému uvěření ceny (viz Staub-Piskú, § :t), 

při čemž se sem přenáH zásada čl. 363 na tento. případ vod
stavci 3.upr:avená. 

čl. 370. Komisionář rUCI za zaplacení neb za 
jinaké plnění závazků svého kontrahenta, bylo-li to 
jím převzato nebo je-li to v místě jeho závodu ob .. 
:hodním obyčejem. 

*) Tak G r ii n h u t v Endemannúvě HB III., str. 245. -
S.t a u h . P i s k o. ,sice údkoazuje k t.omutú názúru, ale uvádí 
údchylně, že tú jest »mí,stú ku prúvedení kúmise ustanúvené«. 

Čl. 370, 371. 399 

K misionář ktery' ručí za s,'ého kontraheuta, 
o, b d "} . . t komitentu za náležité' plnění v do ě ospe ostl 

Jes - d " k d'· I ob' "'mo a osobně potu zavazan, po u Je ze Vl! et, pn , _ v d . 
ze smluvního poměru po pravu poza ovah. 

Komisionář, jenž za kontrahenta svého ručÍ, je!"t 
oprávněn žádati za to odměnu (provisi delcredere). 

Ke čl. 370 viz v'$-še púzn. 7. při čl. 361-367. 

čl. 371. Komitent jest povinen nahraditi k0Illi-
ionáři~ co tento na hotových výlohách neb vp,bec k.u 
~rovedeníobchodu nutně neb užitečně vynaložIl. 
K tomu náleží též náhrad~ za použití skladišť a do
pravních prostředků komisionářových a práce jeho 
lidí. 

Komisionář může žádati prOVISl, když obchod 
došel provedení. Za obchody, které provedellÍ nc
došly, nelze provise požadovati; komisionář mll vša~ 
právo na provisi vydávací, pokud jest místně obvykla. 

1ó čl. 371 upravuje v podstatě nárúky vzch~zející ko
misiúnáři ,prúti kúmitentúvi z kúmisníhúpúměru. Nutné a uži
tečné náklady, jakúž i náhradu za použití skladišť a dúprav
ních prostředků může púžado.vati bez. rúzdílu, zdali dúšlo. ku 
prúvedení úbchúdu čili nic; na,prúti tomu na prúvisi má' ná

rúk jen, když úhchod s třetí úsobou uzavřený byl »pTúveden«~ 
nikúli již tím, že byl uzavřen; »prúvede,ní« jClSt pojem rela
tivní, jenž bude se rů~niti po-dle túhú, co. bylo. kúmisí přiká
záno· o.bmezoval·1i se příkaz kúmisní na pouhé uzavření sm]úu· 
vy, dús'tačí k nárúku na .provisi již tútú; z,pr,avidla však jest 
také celé vyřízení úhchúdu na kúmisiúnáře přeneseno., tedy 
při komisi nákupní i převzetí dodávky a údevzdání, resp. úde
slání kúmitentúvi. Za »prúvedený« hude dlužno někdy po.. 
kládati i obchúd, při němž k vlastnímu smluvnímu plnění 
nedošlo., tak na 'př. když byl prúveden nárúk na náhl"adu škúdy 
pro. nesplnění; i tu vzniká nárúk na prúvisi (viz P i s k 0., HR, 

str. 224). 
Naprúti túmu i přes vynalo.ženúu snad značnúu námahu 

JH'ní tu nároku na prúvi,si, když nedošlo. bud' vůbec k uzavře-
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ní obchodu nebo když uzavŤený o,hchod ne,hylproveden, 

třehas zcela bez viny komisionáře, na př. pro odvolání pří. 

kazu se str,auy komitenta, pro orle,pření plnění se strany třetího 
atd. - Jedinou výjimku vyslovuje z'ákon, jenž ostatně jest 
v tom smě'ru povahy di,spositivní, v příčině t. zv. vydávací 
pro vise (Ausliefe:rungsprovision) v odst. 2., čl. 37l. 

2. Postihuje-li komisionáře podle úmluvy nebo ohchodnÍ 
zvyklosti ručení delcredere (čl. 370, odst. 1.), má, nárok na 

zvláštní odměnu, t. zv. delcredere-provisi: čl. 370, odst. 3. 
Ve třetím přípa,dě o,sobního ručení komisionáře, t. j. ve pří

padě čl. 369, odst. 3., arci' není nároku toho, ježto Tučeuí jC5t 
tu následkem lWf1Iisionářova jednání' protismIuvníllO. 

a) ,Učinil-li komitent prodej 
cenných papírů závislým na 
tom, že mu výtě'žek bude při. 
psán na jeho řádném účtě, 
jest komisionář (banka) povi· 
r;en zaplatiti výtěžek v Kč, 
prodal-li ,přes toz,a platnosti 
na>řÍzení ze dne 6. února 
1919, čís. 57 Sb. papíry na ví
deňské burse. (N. S. 2563 : 2. 
květen 1923, Rv I 1159/22.) 

b) N ařízenÍze dne 6. úno
ra 1919, čís. 57 Sb. z. a' n. ne
vztahuje ,se na případ, kdy 
byly papíry na vídeňské bm
'Be koupeny. Koupila-Ii tu
zemská banka j,ako komisio-

nářka :pro tuzemce před mě
novou rozlukou na vídeňské 
burse cenné pápíry za býv. 
koruny rakousko·uherské, ne· 
ní ,závady, by ho neobtížila 
kupní cenou v Kč. (N. S. 
2961 : 25. ,září 1923, Rv I 
217j23.) 

c) Komisionář (h-anka), u 
níž složen byl peníz na upsa
nou IX. vále,čnou půjčku, ne
byl oprávněn za,slati jej ví
,deňské poštovní spořitelně, 
nebylo-li v tomto směru niče
ho s uklada,telem ujednáno. 
(N. S. 2967 : 25. září 1923, 
Rv II 164/23.) 

(;1. 372. Uzavře-li korpiaionář obchod za \"ýho(l· 
llějších podmínek, než jaké mu byl komitent p~lo.ži1~ 
připadá prospěch jedině tomuto. 

To platí zvláště, když cena, za kterou komisionář 
prodá, převyšuje nejnižší cenu od komitenta ustano
ve~ou~ ~ne?v~ když cena, za kterou nakoupí, nedosa
hUJe lleJVYSSI ceny od komitenta ustanovené. 

Viz výše pozn. 6. při či. 361-367. 

čl. 373. Komisionář, jenž převzal nákup :;mt.m-

Čl. 314, 375. 401 

ky, jest povinen, jestliže ji indosuje, indosovati ji 
pravidelně a bez výhrady. 

Viz výše pozn. 7. při čl. 361~367. 

čl. 374. Komisionář má na zboží komisnílll~ T.,lO· 
kud je má ještě ve své úchově nebo pokud jím může 
jinak nakládati, zvláště zkrze konosementy, náložné 
neb skladní 'listy, zástavní právo za náklady uelnene 
na zboží, za provisi, za zálohy a zápůjčky v příčině 
zboží poskytnuté, za směnky, v příčině zboží od něho 
podepsané, ~eb závazky ,ii,ným zp~~o~eln , ~řevzaté, 
jakož i za vsechny pohledavky z bezneho uctu v ob-
ehodech komisních. 

Komisionář může se za nároky tuto uvedené u· 
spokojiti s předností před komitentem a jeho věiitcli 
z pohledá'7ek z komisního obchodu vzešlých a dosuJ 
nezaplacených. 

čl. 375. Prodlévá-li komitent vůči komisiondři 
se splněním závazků naznačených v článku př~clchá
zejícím, má komisionář právo učiniti se l,;apla~ena 
z komisního zboží šetře' předpisů článku 310; toto 
právo má také proti ostatním věřitelům a konkursní 
podstatě komitenta. 

1. Obchodní zákon poskytuje komisionáři k zabeizpečenÍ 
pohledávek, jemu proti komitentovi přfslušejicích, zvláštní 

prostře:dky. Jsou to: 
a) zákonné zástavní právo na zhoží komisním podle čl. 

374, odst. 1., pokud je komisionář ve své detenci má, aneho 
jLnak - zvláště konosementy, Hsty náložnými nebo skladními 
_ jím může disponovati.1 ) Toto právo je,st širší než zákonné 
zástavní právo speditora a dovozníka, příslu~ejíc komisionáři --

1) Pro :trvání zás,tavního p'ráva dostačí tu zajisté i dispo. 
siční možnost Pl:oEtředečná, na př. skrze speditora, jemuž ko
misionář zboží k zaslání odevzdal; důsledkem mandátního 
poměru může ,tu komisionář popřípadě disponovati zbožím 
i v poměru dovozním, vyžá,dav 'si na př. na speditorovi, aby 
jakož,to odesHatel dal dovozmíku »contreordre«. 
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jak se z výpoč,tu čl. 374 podává - i pro pohledávky s komisí 
jen souvislé čili konncxní, jakož i pro pohledávky z běžného 

účtu v obchodech komisních. Předpokládati jest při tom arci, 
že ~bo'ží komisní jest vlastnictvím komitenta, nebo že hylo 
komitentem s vůlí třetího vlastníka o,devz,dáno komisionáři 

jako zboží komisní, aneho že jsou 'tu ale,spoň podmínky čl. 
306, ods,t. 3. 

K platno,sti přivádí se zákonné z,ástavní právo komisio. 
nářovo soudním prodejem podle čl. 310 (čl. 375), a má prioritu 
vůči ostatním věřitelům komitenta (viz ani 'čl. 411). 

Jisté obmezenÍ pro ,rozlsah zákonného zá,stavního práva 
komisionáře ustanovuje § 9 zákona č. 241/11924 (vi,z výše v § 31 
pod 111.). Týče se to případů, kdy bankéř odevzdal cenné 
papíry (§ 1, o.d,st. 1. zák.) jsoucí v jeho úschově ať jednotlivé 
či souhmné (§ 1, odst. 2., § 5, odst. 3.) třetí o,sobě v tuzemsku 
ke zcizení, anebo dal-li udělený mu příkaz na o'patření papírů 
provésti v tuzemsku .osobou tře'tí. Tu jest totiž povinen sděliti 
při tom, že jde o zcizení ,p,apírů cizí.ch (ne jeho vlastních), 
res,p. o opatření papírů na ci,zíúčet. Sdělení toto má za právní 
následek zúžení zákonného zástavního (jakož i zadržovacího) 
práva osoby třetí. Kdo o,bdržel takové s,dělení, může totiž na 
cenných papírech mu vydaných nebo jeho prostřednictvím 

opatřených uplatňov,a'ti "své zástavní nebo zadržovací ,právo 
jedině pro takové pollledávky za svým příkazcem, které na 
~ákladě tohoto příkaz~ vznikly. 

b) Právo uhraditi se pro nároky ,pod lit. a) vytčené 

z pohle,dávek provádBcím ohchodem (zákon tu nepřesně p:raví: 
»Kommi,s,sioIlJsgeschafte«) zalo'žených ,s předno,stí p.řed komi. 
tentem a věřiteli jeho: čl. 374, odst. 2. (výjimka vůči čl. 363, 
odst. 2.). 

Někteří udělují komisionáři ze čl. 375 právo prodati 
zboží kómisní, jež jest jeho vl.a,stnictvím - které tedy na př. 

při komisi nákupní pro komitenta zakoupil, jemu však ještě 

neodevzdal - po způsobu prodeje zástavního podle čl. 310 
a učiniti ,se z vý,těžku zapravena. Jiní spatřují ve čl. 375 pouze 
pře,dpis o výkonu zástavního práva podle čl. 374. 

2. Nákupní komi,si()nář jest chráněn, pokud jde .o jistotu 
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poskytnutoU mu zákonným zástavním právem na zboží ko· 
misním, také t. zv. stihacím právem (droit de suite) ustano· 
veným v § 45 řádu konkurs~ího resp. v § 22 řádu vyrovnacího. 

Viz výše pozn. 6 při čl. 361 a násl. 

Čl. 376. Při kOlllisi k nákupu nebo prodeji zboJ.í, 
směnek a cenných papírů, majících cenu bursovní 
neb tržní, jest komisionář oprávněn, kdyi komitent 
nic jiného neustanovil, zboží, jež má nakoupiti, sám 
jako prodatel dodati, anebo zboží, které mu bylo 
přikázáno prodati, s.ám jako kupitel plO sebe po
držeti. . 

V tomto případě jest komisionářova povinnost, 
vydati počet o uzavření koupě. nebo prodej?, obme
zella na průkaz, že při počítání ceny jeJt dot!ržC'na 
hursovní nebo tržní cena v čas vykonání příkazu. Jest 
opr8.Yněn k obyčejné provisÍ a může si zaročís1Í ná
klady při komisních obchodech jinak pravidelně be 

vyskytující. 
Neoznačí-li komisionář zároveň se zprávou o pro

vedení příkazu jinou osobu jako kupitele nebo pro
datele, jest komitent oprávněn uplatniti své nároky 
proti komisionáři samému jakožto kupiteli nebo 
prodateli. 

čl. 377. Jestliže komitent odvolá příkaz a od-
volání dojde ke komisionáři dříve než bylo oznámení 
o provedení příkazu odevzdáno k odeslání, nemůže 
komisionář již užíti práva, aby sám jako kupitel neh 
prodatel v obchod vstoupil. 

1. Při komisi ke smlouvě ,trhové, a t.o komisi j,ak nákupní 
tak prŮ'dejové, má komisio:llář - není·li to komitentem vy
loučeno -za určitých podmínek právo, aby sám v obchod 
vstoupil, t. j. komisní příkaz nákupní provedl dodáním zboží 
komitentovi jakožto prodatel, příkaz pak tprodej~yý odebrá
ním zboží jakožto kupí-tel. Zákonnou podmínkou tohoto t. zv. 
práva samokontrahová.ní či s,amovstupu komisionářova (Selhst· 
eintriu.srecht, Selbstkontrabierungsrecht), nebo-li jeho vstou· 

26* 
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pení v obchod jako samokontrahenta, je,slt podle čl. 376, ahy 
zboží, jehož cSe komitovaný nákup neho prodej týče, mělo cenu 
hursovni neho tržní. (Ratio legi,s: jinde hy zájmy komitentovy 
byly příliš vydány event. újmě se strany komisionáře). 

Vstoupí-li komisionář v ohehod,má o tom komitenta 
ihned zpraviti (čl. 361). 

2. Právo samov,stupu, jež má povahu zvláštního t. zv. 
utvářecího práva ve Ismyslu doktriny/) provádí se ptrohláše
ním komi,sionářovým o samovstupu, projevem to povahy jedno
stranné, arci však »dochůdným«, t. j.takovým, že ku právní 
jeho účinnosti se vyžaduje, aby ku protistraně došlo. Pouhé 
prohlášení »koupili jsme pro Vás«, nebo »přenecháme Vám<~ 
neprojevuje ještě s,amovs'tup, aniž ho však vylučuje. - Správ
ně Fr o hl í c h v »Právníku« 1923, str. 455. 

Podle § 6 v)·še dto zákona ,č. 241j1924 ( o povinnostech 
bankéřů při úschově cenných papírů) jest nákupní komi,sio, 
nář, jenž prohlásil, že cenné papíry ,do,dá sám jako prodatel, 
povinen vynaložiti péči řád. kupce, a,by do 5 ,dnů po odeslání 
zprávy o provedení příkazu cenné papíry způsobem v § :l 
cit. zák. vytčeným pro komitent,a uložil a z,apsal; to oďpadá, 

vydávají-H se papíry komitent.ovi před upJynl1'tímzmíněné 
lhůty. ' 

3. Jsou-li tu podmínky čl. 376, jest komitent - neozna
čil-li komisionář ve zp'rávě své o ,provedení příkazu o:8obu 
jinou j,akožto pr,o,datele resp. kupitele - opxávněn žádati 
plnění od komisionáře jako'žto samokontrahenta (čl. 376, od
stavec 3.). 

4. Účinky samovstupu, t. j. přeměna poměru komisního 
v poměr trhové smlouvy nastávají tudíž ve dvou přípa,dech: 

a) disposicí komi,sionáře: samovstup dobrovolný; b) di,spo
sicí komitenta, nebyl-li ve prováděcí zprávě ,tertius pojmeno
ván: ,s,amovstup z hledi,ska komisionáře po případě nedohro. 
volný. 

Komisionářova povinnost ke kla,dení poč,tu redukuje se --

1) ~>Gestaltungsrechte« podle terminologie Seckelovy. Dále 
je lze děliti (s Tuhrem) ve práva zakládací, změň ovací a zru
šovací. SamoVistup jestzměňovadm právem 'Utvářecím. 
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je-li samokontrahentem - na povinno,st p:růkazu, že bursovnÍ 
,nebo tržní cena z doby provedení příkazu byla z,achována. Též 
komisionář samokontr,ahent jest oprávněn žád,ati obyčejnou 

provisi a !zapravení litrat při prO'váděcích obchO'dech toho 
druhu s třetími pravidelných ('tak ,",a ,poř. makléřské courtage), 
(čl. 376, odsl_ 2.). (Vychází se z toho, že kO'misionář po pi"ípadě 
sám obchO'dy 8 třetími uzavřel, ,aby mohl v obchod vstoupiti.) 

Za dobu uzavřeného obchodu PO'klárdá se doba, kdy ode
vzdána k .odeslání zpráva o prO'vedení příkazu; dO'jde-li komi
tentovo odvolání příkazu ke komisionáoři ještě před touto dú
bou, nemůže komisionář již v obchod vstoupiti (čl. 371). --

Stran »odevzdání k odeslání« srv. též čl. 321. 

5_ Právní pov,aha samovstupu kO'misionářova jes,t v dok

trině velmi spornou, zejména co do otázek, pokud práva a 

z3va,zky komi,siO'náře jako takového samovstupem přecházejí 

ve práva a závazky ze smlouvy trhové. Ve směru tom lze PO'
všechně říci, že pro ,ohdqbí před samoVístupem a prO' s,amo 
provedení samovstupu rozhodnými jsqu normy o pomě:ru ko
misním (.péče kO'mi.siO'nářeo zájmy komitentovy), pro ob
dO'bí po samov,stupu normy o poměru ze smlouvy trhové, tedy 
zejmé~,a předpisy o přťochodu nebezpečí, o podmínkách sprá
vy a o prodlení kontrahentů. 

a) W-konto. Vzal-li komi
tent bez námitek na vědomí 
zprávu o zřÍ'zemí - zvláštního 
konta, vzdal se práv, ,přísluše
jících mu podle čl. 376, odst. 
3. .obch. Z. Žalobu jeho, do. 
máhající se výp1aty v Kč, jest 
zamÍtnO'uti pouze -pro tento
krárte. (N. S. 686 : 28. září 
1.920 Rv II 160/20.) 

h)' W-kont.o. Převezme-li ko
misionář pro dej cenných p'a
pírů na burse, a'č mu známo, 
že bur,sovní doho,dce nebo ku
lísier není povinen jmenovati 
a dle hUl'sovnÍ zvyklosti ne
o~namuje kupitele, a že ná
sledkem ~oho nel)l~de s to :po-

jmenovati kO'mitentovi kupite
le, musí komisionář dáti 
si líbiti, použije-li proti 
němu komitent práva čl. 
376, odst. 3. obch. Z. Použije
li komitent tohO'tO' práva, má 
otázka, zda kO'misionář uza
"Ťel ohchod s osobou třetí či 
sám o sobě, PO'uze ten vý
znam, že komisionář v onom 
případě ručí jako samoplátce 
za to,co ,skutečný smluvní k 
má plniti, v druhém přípa,dě 
vzniká mezi komisionářem a 
komitentem přímý -právní ,PO'
měr kupitele k pro dateli ne,bo 
naop'ak. (N. S. 802 : 7. prosi
nec ~920, Rv II 246/20.) 
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c) Nepo.užil.li ko.mitent, ač· 
ko.li o.známení o. pro.vedení 
prodejního. příkazu nejmeno.
valo. něko.ho. jiného. za kupite
le, práva jemu ve čl. 376, 
o.dst. 3. vyhrazeného. a nepro.· 
hlásil ani ,před ,spo.rem ani ve 
spmu, že hledí ke ko.misio.
nářce (bance) jako.žto. ke ku· 
pi1telce, nenabyl pro.ti ní pří" 
mého. náro.ku j,ako. kupitelce, 
nýbrž může dle čl. 361 to.liko. 
žádati, aby mu vydala to." co. 
sama z o.bcho.du ·má k po.hle· 
dávání; přisluší mu tedy jen 
právo. o.dvo.zené, to.tiž Po.sto.u. 
pené právo. ko.misio.nářo.vo.. 
(N. S. 883 : 24. leden 1921, 
Rv I 698/20.) 

d) Právo. vyhrazené ko.mi· 
tento.vi ve ,čl. 376, o.dst. 3. po.
važo.vati ko.misio.náře za ku· 
pitele, pokud se ,týče, z,a prro.· 
datele, jest ča,sově neo.bmeze· 
né a může po. případě také 
ještě v žalo.bě býti uplatňo.vá
no.. (N. S. 1297 : 16. listo.pad 
1921, Rv I 458/21.) 

e) Vyžaduje se, by ko.mi· 
tent způso.bem, vylučujícím 
jako.uko.li po.chybnos't, po.užil 
vůči . ko.mi,sio,náři práv,a, jež 
mu pro.půjčuje čl. 376, o.dst. 
3. o.bch.zák. V to.m, že právo. 
to. upLatňo.váno. o.po.zděně, lze 
po. přípa,dě spatřo.vati vzdání 
se jeho.. (N. S. 1758 : 4. čer
venec 1922, Rv I 315/22.) 

f) Ko.misio.nář má před pro.· 
hlášením, že vstupuje do. o.,b· 
cho.du, při něm a po. něm p,o.. 
vinno.sti a práva ko.misi01Uáře, 
po. pro.hlášení však záro.veň 
pro-datele nebo. kupitele, po.. 
kud však o.bě po.s,tavení nelze 
uvé.sti v soulad, pl,atí po. ,pro.. 

hlášení ,pr,avidla o. kupu. (N. 
B. 1927 : 17. říjen 1922, Rv 
I 477/2'2.) 

g) Práva dle- čl. 376, o.d,st. 
3. mů:že se vzdáti ko.mitent 
nejen výslo.vně, nýbrž i mlč. 
ky. Po.užití prráva to.ho. nelze 
spatřovati v to.m, že ko.mitent 
se o.hradil pro.ti vyúčto.vání 
výtěžku z ko.misního. o.bcho.du 
na t. :zv. »ko.nto. W.« - Po.. 
užití o.no.ho. práva není sice 
vázáno. určito.u lhůto.u, dal·li 
však ko.misio.nář, ač nepo.jme. 
no.val smluvníka, na jevo., že 
nechce býti p,o.kládán za pří· 
mého. smluvníka, musí dáti 
ko.mitent bez o.dkladu na jevo. 
vůli, že se chce držeti ko.mi· 
sio.náře jako. smluViníka, jinak 
přichází v úvahu po.uze po.. 
měr ko.misio.nářský. Výtě'žek, 
do.cílený na Vídeňské burse 
za pro.dané cenné papíry, jenž 
byl splatným za' účinnosti na· 
řízení ze dne 6. Úno.ra 1919, 
č. 57 Sb. z. a n., nemůže ko.. 
misio.nář převáděti do. tuzem· 
ska. (N. S. 1938 : 24. říjen 
1922, Rv I 546/22.) 

h) Zašle·li ko.misio.nář ko.· 
mi,tento.vi vyúčto.vání o. pro.ve· 
deném příkazu, z něho.ž pa· 
trno., že ko.misio.nář, ,ačko.li ne· 
po.jmeno.val jiného. ,smluvníka, 
nechce býti po.klá,dán za pří. 
mého. smluvníka, musí ko.mi· 
'lent i hned dáti na jevo., že 
chce se přidržeti ko.misio.náře 
jako. přímého. smluvníka. (N.~. 
2112: 19. pro.s.1922 Rv I 471/22.) 

i) V to.m, že se ko.mitent 
(,hradil pro.ti zřízení W·ko.nta 
a neschválil výpisů z něho., 
nelze ještě spatřo.va,ti použití 
pr~v-a čl. 376, odsl. 3 . ...,.... Svo.u 
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vůli, že se chce držeti ko.mi
sionáře jako. smluvníka, musí 
komitent projeviti nepro.dleně 
po. té, kdy obdržel o.d ko.mi
sio.náře vyúČto.vání o. pro.vede· 
ném příkazu, z něhož' je pa· 
trno., že, ač nepo.jmeno.val ji. 
ného. smluvníka, přece nechce 
býti po.kládán za přímého. 
smluvníka. - Tím, že ko.mi· 
sio.nář nakládal s výtěžkem za 
pro.dané ,zboží, nevzniká pří· 
mý právní po.měr mezi ním a 
ko.mitentem, 'nýbrž tento. mů· 
že na ono.m žádati, by mu vy· 
dal, čeho. se mu trans,akcí do.. 
stalo., nebo. nahradil ko.miten· 
to.vi, co. mu tím' ušlo.. (N. S. 
2287 : 14. Úno.r 192,3, Rv I 
844/22.) 

j) Z to.ho., že ko.mitent ne· 
o.hradil se ihned pro.ti ,po.. 
známce: »účet zvláštní W.« 
ve vyúčto.vání, nelze ještě sůu. 
diti, že vzdal <se svého. práva, 
držeti se ko.misio.náře jako. 
přímého. smluvníka. (N. S. 
2541 : 24. duben 1923, Rv I 
1271/22.) 

k) Zaslal·li ko.misio.nář ko.· 
mitento.vi vyúČto.vání o. pro.· 
vedeném příkazu, z něhož jest 
patrno., že, ač' nepo.jme.no.val 
jiného.smluvníka, p.řece ne
chce býti po.kládán za. přímé. 
ho. dlužníka, musí komitent 
bez zbytečného. o.dkladu dáti 
na jevo., že se chce drže1ti 
ko.misio.náře j.ako. pHmčho. 
smluvník,a. (N. S. 2589 : 8. 
květen 1923, Rv I 1365/22.) 

1) Oznámil·li ko.~isio.nář ko.· 
mitento.vi, že o.d něho. »cenné 
papíry ko.upil«, dal tím'. zřejmě 
na jevo., že do. .ohcho.du vsto.u· 
pil jako. ~amo.kupitel. - :Při· 

pustno.st žalo.by ko.mitenta na 
ko.misio.náře o. určení, že jest 
ko.misio.nář po.vinen, by vý. 
těžek za pro.dané cenné papí. 
ry, přip,s,aný ko.mitento.vi na 
ko.ntě »W «, přips,al mu k do.· 
bru v Kč. (N. S. 2749 : 20. 
červen 1923, Rv I 144/23.) 

m) Jest na ko.mitento.vi, aby 
p'ráva ,dle 3 . .odst. čl. 376 po.. 
užil bez zbytečného. o.,dkladu. 
Výko.n práva to.ho. nelze bez 
dalšího.spatřo.vati v o.hražení 
se pro.ti zHze.ní ko.nta »W.« a 
v neschválení výpisů z to.ho.. 
to. ko.nta. Pro.káže·li ko.mitent, 
že ko.misionář připro.deji cen
ných p,apírů na vídeňské bur· 
se v době měno.vé ro.zluky ne· 
šetřil vzhledem k nařízení Č. 
57/1919 péče řádného. o.bcho.d· 
níka, jest mu ko.mi,sionář z 
to.ho. práv. (N. S. 2764 : 26. 
červen 1923, Rv I 188/23.) 

n) Ve sdělení ko.misio.náře 
ko.mitentu, že dle příkazu za· 
ko.upil zbo.Ží na určité burse, 
nelze sp-atřovati o.známenÍ 
vlastního. pro.datele po. ro.zumu 
3. o.,dst. čl. 376. Tato. ustano· 
vení lze smlo.UVo.u po.změni. 
ti. - N~ko.upil·li ko.misio.nář 
krátce před válko.u cenné pa· 
píry na burse státu, jenž stal 
se pak vůči Rako.usku státem 
nepřátelským a nařídil sekve. 
stra'CÍ cenno.stí rako.uských pří. 
slušníků, dlužno. v to.m, že k.o· 
mitent po. oznámení nákupu 
se po. drahno.u do.bu o.dmlčel, 
spatřo.v,ati zřeknutí ,se ,"áro.ku 
na do.dání cenných .papírů po. 
dobu, do.kud ko.misio.náři ne· 
bude lze nakládati s papíry, 
jím vciúně pro. ko.mitenta 
nalwupenými. (N. S. 3l2~ : ~~ 
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listopad 1923, Rv I 1145/23.) 
o) Příkazem ke znzení 

akreditivu v cizí měně zaklá· 
dá se o. sobě pouhý poměr 
komisionářský. Op,atření cizí 
valuty ku krytí akreditivu spa
dá podle okolností případu 
pod ustanovení čl. 376 obch. 
zák. Tím, že banka prove,dla 
vyúčtování opatření cizí va· 
luty na účtě zákazníka (ku
pitele), nestala ,se cizí valuta 
ještě vlastnictvím zákazníko
\'ým (kupitelovým). - čl. III. 
nařízení ze dne 23. října 136~, 
čís. 110 ř. z. předpokládá, že 
dlužník je,st vlastníkem věd, 
o jichž prodej se je-dná. (N. 
S. 3665 : 1. duben 1924, Rv 
I 1511/23.) 

p ) Ve sdělení komisionáře 
komitentu, že cenné papíry 
prodal na Vídeňské burse a 
výtěžek při.p,sal na W-konto ke 
dni výplaty, je,st spatřovati 
projev komisionáře, že nevstu
puje do oh chodu dle čl. 376, 
o,dst. 1. Tím, že komitent ke 
sdělení tomu po drahnou do. 
hu mlčel, vzdal se práva čl. 
376, odst. 3. 'Ůbch. z. (N. S. 
3690 : 3. duben 1924, Rv I 
1737/23.) 

r) Z pouhého neudání jmé. 
na smluvníka komisionářem 
nelze o sobě usuzovati na je· 
ho vstup do obchodu dle l. 
od,st. čl. 376. - Vstup komi· 
si'Ůnáře do obchodu podle 3. 
odst. čl. 376 musí se státi způ
sobem vylučujícím každou po
chybnost a nelze jej spatřova
ti v pouhém ohražení se ko. 
mitenta pro.ti připsání výtěž' 
ku na konto. »W.« Použití prá. 
va to.bo není sice vá'záno lhů· 

tou, leč v několikaletém mlče. 
ní komitenta je,s't spatřovati 
vzdání -se nároku. - Pro.dala. 
li tuzemská banka jako. komi. 
sio.nMka pro tuzemce na Ví. 
deňské burse cenné papíry a 
vzhledem k nařízení ze dne 
6. února 1919, č. 57 Sb., ne
mohJ.a výtěžek převésti do tu
zemska, a.niž by ji bylo lze 
považovati za samokupitelku, 
jest ž,alobu komitenta na vy. 
placení z výtěžku prodeje v 
Kč zamítnouti pro tentokráte. 
(N. S .. 3735 : 16. -duben 1924, 
Rv I .1721/23.) . 

s) Třebas v obcho,dních 
po-dmínkách' komi.sionáře bylo 
bta-noveno, že jest vůči 'svým 
komitentům, . ať byl příka,z 
proveden v jakékoli formě, 
komisionářem, jest ho přece 
považovati za přímého smluv. 
níka, prohlásil·li, že koupil 
cenné papíry od komitenta. -
Stanovily.li obchodní podmín. 
ky komisionářovy, že účetní 
uzávěrky jest pokládati za 
schváleny . a správny, ta.kže 
další reklamace nejsou možny, 
když komitent neučinil proti 
nim námitek do určené lhůty, 
platí lhůta ta i proti komisio. 
náři, takže, neopraví-li účtu 
do lhůty, pokládá jej za 
s,právný. - Po prohlášení, že 
vstupuje v obchod, má komi
sionář PTávní postavení jak 
ko.misio.náře, tak pro datele 
(kupitele) ; pokud pak ohojí 
us'tanovení nelze přivésti v 
soulad, platí ustanovení o ku
pu. - Mlčení komitentovo ku 
sdělení ko.mi,sionáře, že pře· 
vedl výtěžek na konto »W«, 
nelze tu po.kládati ~a '\lol1h1a~ 
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s jeho. převodem, neboť není 
tvrzeno., . tím méně pro.kázáno, 
že komitent, bydlící v obci 
o.hchodního ruchu vzdálené, 
znal význam a dosah zřízení 
konta »W«, neboť, jak obec· 
ně z jiných ,po-dohných sporů 
známo, ani některé hanky sao 
my původně významu a do
sahu toho neznaly. (N. S. 
4162 : 23. září 1924, R I 554/ 
24.) 

t) Třebas komisionář (tuze· 
mec), pro dav na vídeňské bur. 
se pro komitenta cenné papi· 
ry, vstoupil do obchodu jako 
kupitel, nelze na něm p'Ůža
dovati kupní cenu v Kč, j,sou
li dle jeho obchodních podmí
nek při provádění bursovních 
obchodů směro-datny podmí,n. 
ky platné pro takové obcho-dy 
!la té burse, na které mají bý. 
ti Gbchody provedeny. (N. S. 
4211 : 1. říjen 1924, Rv II 
320/24.) 

u) Vyhradil.li ,si komisio
nář,že při rozkazech ke kupu 
nebo. p-rodeji efektu VYSltUpU' 
je vůči ko.mitentovi ve všech 
případech, neozna-čí.li přilmzo. 
vatel nic jiného, vždy lsám ja. 
ko kupující nebo pro.dáv,ající 
za lmrsovní kurs toho kterého 
dne, jest samokontrahentem, 
třebaže příkaz zněl ku ,prode. 
ji (koupi) na bm-se. (N. S. 
4566 : 20. leden 1925, Rv I 
1503i24.) 

v) Tím, že tuzemská banka, 
pro-davši cenné p-apíry na ví· 
lÍeúské burse a nesdělivši ko. 
mitentovi jména kupitelova, 
mu oznámila, že výtěžek pro· 
deje pHpsala mu k dohru na 
4č~~ vídeQských ~orun, 4a},~ 

najevo, že se ne-pokládá za 
samo.kupitelku. - Použití prá. 
va dle odst. 3. čl. 376 není 
sice vaz3lno určito.u lhůtou, 
jest však na komitentu, jenž 
obdržel od komi,sionáře vy· 
účtování o ,prove,deném ptí. 
kaze, z. něhož jest patr.no, že, 
ač nepojmenoval jiného 
smluvník.a, přece nechce býti 
pokládán za přímého smluv· 
níka. by dal h ez o d k I a d II 
na jevo vůli, že tse chce držeti 
komisionáře jako přímého. 
smluvníka. V tom,že 'se ko. 
mitent ohradil proti vyúčtová· 
ní výtěžku na zvláštním účtu, 
spat'řovati použití práv:a 3. od. 
stavce čl. 376 obch. zák. (N. 
S. 4744 : 26. únor 1925, Rv I 
1933/24.) . 

x} Prohlásil·li komisionář 
komitentovi, že koupil cenné 
Pdpíry sám, vstoupil do obcho· 
du dle čl. 376, odst .. 1 a nezá. 
leží na tom, že účtoval do
ho-dné" provisi, daň, telefoni
cké a telegrafické výlohy. -
Ll1Q,stejno,že komisionář .po.· 
znamenal. v odpočtu »ví,deň. 
ský úč~t« a že komitent ohra
dil se proti tomu, že mu byla 
cena koupených papírů účto· 
vána k tí'ži v Kč, cena proda. 
ných pak k dohru v Krak. 
(N. S . .')144 : 23. červen 1925, 
Rv. I 769/25.) 

y) Obratem»převzali jsme« 
nedal komisionář nutně ještě 
na jevo, že sám koupil cenné 
papíry dané do prodeje. -
Jest na komitentovi, by svého. 
práva dle čl. 376 odst. 3. po· 
užil bez zbytečného odkladu. 
(N. S. 5942 : 15. duben 1926, 
R,v J 248/26,) , 
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čl. 378. Ustanovení uvedená v tomto titulu platí 
také, když kupec, jehož obyčejné provozování obcho
du nezáleží v jednáních komisních, uzavře jednotlivý 
obchod vlastním jménem na účet příkazcův. 

Z obdobných předpisů čl. 388 a 420 dlužno soudi,ti, že 
přenášejí se norrmy o' l~omisi dane na poměr vznikající z udě· 
lení, přijetí ,a provádění příkazu, kvalifikovaného objektivně 

tím, že směřuje k uzavření obchodu mandatářem ve vlastním 
jménu na účet příkazcův, a subjektivně tím, že mandatářem 
jes't kupec ,nekomision~ř, jednající u prov,o.zování ,své živnosti 
(arg. myšlenková souvi,slo,st s odst. 2. ve čl. 272). I nelze ob. 
meziti použi,tí zmíněných norem jen na případ příkazu uza· 
vřením obchodu již provedeného, jak činí Staub-Pisko § 3 
ke čl. 378; ani samov;stup nebude lze ve příp,adě takovém 
vyloučiti, ačkoli by úzké znění čl. 378 tomu svědčilo, a také 
by důsledek tento o 'sobě nebyl nepřiměřeným. 

Titul čtvrtý. 

o smlouvě spedičnÍ. 
čl. 379. Speditor jest ten, kdo přejímá po ZlV

nostensku vlastní~. jméne:Jl1 na cizí účet obstarávání 
zásilek nákladu skrze dovQzníky nebo plavce. 

1. Spe·dici označiti lze kJ;átce jakožto komisi, vzt,ahujíc.í 
Re k uzavření sml01!vy o dopravě nákladu; jest smlouvou, 
kterou kdos bud' p'o živnostcnsku, bud' jednotlivě, avšak 

II provozování své' jinaké obchodní živno'stÍ přijímá příkaz, 

obstarati vlastním jménem na úče't příkazce zaslání nákladu 
(Giiterversendung) dovozníky nebo plavci, čl. 379, 388. 

Spedice jest zvláštním příp,adem komise, pro který jsou 
o.bchodním zákonem stanoveny · v ti,tulu čtvrtém IV. knihy 
některé speciální normy; pokud není tě·chio, po,dléhá zásadám 
o komisi (čl. 38i). - Viz též níže pozn. při čl. 387. 

2. Spedicí v tech'uické~ 'smyslu není smlouva o proyedení 
transportu nebo o uschová,ní věci uzavřená spe,ditorem, pokud 

jest transport resp. ll,schování hlavnhn obsaheIll S:tnlOllVY; jso«. 
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li to jen činnosti v pomocném vztahu jsoucí ku hlavnímu obsa· 
hu smlouvy směřujícímu k obstarání dopTiavy nákladu podle 
čl. 379, nevadí to povaze smlouvy jako spedice. -. Speditorem 
ve smYE,lu technickém není dále t. zv. speditor annonění neboli 
ínsertní, jenž - maje u nakladatelů resp. podniků novinář. 

ských smluveny paušální ceny insertní - počítá zákazníkům 

svým za obstarání inserce nčco. více (čl. 272, čís. 5 obch. zák.). 

3. V příčině nomenklatury poznamenáváme, že pro ně· 

mecký technický ná,zev »Spediteur« také v obchodním zákoně 
přijatý, užito ~de, pó vzoru Randově, slova »s p e di t o r«. Po. 
dotknouti jest, že ,slovo »speditem'« není, přes svou franco'ltz. 
skou koncovku, technick)-m názvem francouzským; Er,ancouzi 
ho vůbec neužívají, náš »speditor« zove se u nich »commissio'11-
naire-expéditeur~< nebo »commissionnaire de transp,ort«, jakož 
vůhec spedice podléhá tam prostě normám o komisi. - Jakás 
terminologická ohtíi vzniká co do názvu kontrahenta spediční 
smlouvy udělujícího příkaz ,s,pediční; použíti tu p·roste názvu 
»zasHatel« (odpovídajícího německému »Versende,r« ve čl. 382) 
se nedoporučuje z toho důvodu, že tímto názvem bývá oz-na
čován právě speditor' jako živnostník; pmti. názvu pak »odesí
latel«, v judikatuře'zhus'ta užívanému, lze zase namítnouti, že 
jest to technický termín pro kontraheuta uzavírajícího s do. 
,-ozníkem smlouvu nákladní čili dovoz.ní (viz níže po,zn. 1 při 
čl. 381 ná.sl.). I bude tu nejlépe' uží,ti slova »k o m i ten t« ne
bo »p ř í k a z c e«. - Viz též níže pozn. 1 při čl. 381 a násl. 

Terminologie tuto sdělené přidrženo se také při citacích 
rozhodnutí Nejv.soudu k ustanovením tohoto titulu p'řičině. 

ných. 
a) Zašle-li pro datel ke ku

pitelovu příka,zu zboží firmě 
spediění, již si kupitél -qrčil, 
nevstupuje ,s ní ve smluvní 
poměr, zejména ne v p-oměll' 
spe,diční. (N. S. 1953 : 31. říj. 
na 1922, Rv I 566i22.) 

b) Jde o smlouvu spediční, 
nikoli o smlouvu nákladní, 
hylo-li komu zaslán-o zboží, 
hy obstaral jeho do.pravu. 
Lhostejno, že 'spedítor odesílá 

zhoží po povozníku, avšak do
pravními prostředky najatými 
na vlastní účet. Jest věcí spe
ditorovou, by prokázal, že zá
Eilka ho došla ve stavu nepo
ru~euélll. Teprve, kdyby to 
dokázal, jest na komitentu, 
by prokázal, že zá,silka obsa
.hllvala zboží, o něž Jde. (N. 
S. 2192 : 23. leden 1923, Rv 
I 584/22.) 
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čl. 380. Speditor ručí za každou škodu, která 
vzejde zanedbáním péče řádného kupce při převzetí 
a uschování nákladu, při volbě dovozníků, plavců 
nebo mezispeditorů a vůbec při provádění převzatého 
zaslání zboží. 

Na speditoru jest, aby dokázal zachování této 
péče. 

Speditor má - ,stejně jako komisionář - povinnost pro
véslti příkaz' s diligencí řádného kupce (čl. 361); pouhou 
applikacizás,ady této obsahuje čl. 380, vytýkaje zvláště též 
ručení speditorovo za culpa in eligendo v příčině zvolených 
jím dovozníků, plavců a mezispeditorů. Za pomocné osoby, 

jichžto jinak používá pH provedení příkazu spedičního, ručí 

naprosto podle § 1313 a) obč. zák. jakožto za pomocníky při 

plněnt Dovozníci, plavci 'a mezis,peditoři, s nimiž uzavírli 
smlouvu v,rkonávaje spediční příkaz, nejsou takovými po

mocníky, ježto uzavření smlouvy s nimi jest samo již plněním. 
(Tak správně P i ,s k o HR, str. 2,81.) 

a) Výtka, že ,speditor Zia
nedbal pH vykonávání příka
zu mu daného, nešetřiv oh
chod,ních zvyklostí, péči řád
ného obchodníka (čl. 380 
obch. z.), není oprávněna, 
jes,tliže komitent se stejným 
jeho postupem v dHvějších 
případech, třeba jen mlčky, 
souhlasil (N. S. 64 : 25. únor 
1919, Rv II 100/19.) 

b) Zboží jest speditorem 
převza,to, jakmile bylo jeho 
zaměstnanci z komite1ntových 
místno,stí naloženo na jeho 
povozy. - Za ztrátu vyschnu
tím zboží ručí speditor jen, 
nedbal.Ji péče řádného ob-
chodníka. Spedi,tor takto ru· 

čí dle čl. 395 obch. .z. v do
bě mezi přev,zetím a dodáním 
zho'ží za škodu povstalou na 
zboží k dopravě převzatém. 
(N. S. 459 : 23. března 1920, 
Hv I 112/20.) . 

c) Nedokáže-li speditor, že 
při zaslání zboží vynaložil 
péči řádného obchodníka, ru· 
čí kupiteli, jemuž se zboží 
zasílá, i za ušlý zisk. Zane
dbaní péče řádného obchod
níka jest spatřovati v tom, že 
spedi,tor odevzdal rychlozhoží 
dráze k dopravě teprve něko
lik dní po převzetí. (N. S. 
1242 : 18. říjen 1921, Rv I 
239/21.) 

čl. 381. Speditor má právo žádati prOV181 a l1á· 
hrf\d\l tQhQ, co vynalož.il nutně pep u~itečl1ě pa vý-
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lohách a nákladech nebo vůbec k Účelu zaslání (čl. 
~171.) . 

Není oprávněn počítati si vyšší dovozné než jaké 
ujednal s dovozníkemnebo plavcem. 

Čl. 382 .. Sp4'!ditor má zástavní právo na zbOŽÍ, 
pokud j~ má ve své ,úchov~ .ane? jina~ jím múž,e 
nakládati, pro dovozne, prOVISl, vylohy, utraty a ua
klady a pro zálohy, jež zasílateli na zboží poskytl. 

Toto právo může k platnosti přivésti i proti 
ostatním věřitelům a konkursní podstatě vlastníkově. 

Užije-li speditor mezispeditora, jest na tomto, 
aby vykonal zároveň práva, zejména i zástavní právo, 
náležející jeho předchůdci. 

Pokud byl předchůdce uspokojen co do své po
hledávky dobírkou od nástupce, přechází pohledávka 
a zástavní právo předchůdcovo již po právu na ná· 
stupce. Totéž platí stran pohledávky a zástavního 
práva dovozníkova, jestliže a pokud byl tento uspo
kojen od mezispeditora. 

čl. 383. Speditor, který obstarává zasílání skrze 
povozníky nebo plavce,. avšak dopravními prostředky 
jím na vlastní účet najatými~ může si počítati oby
čejné dovozné vedle provise a jinakých útrat. 

čl. 384. Když se speditor dohodl s odsíl~te-
1(-:m nebo příjemcem o určitých sazbách doprav
ních nákladů, ručí za nedostatku odchylné únlluvy 
za přijaté jím mezispeditory a povozníky. V tomto 
případě jest oprávněn požadovati provisi jen ten
kráte, když jest umluveno, že může hýti požadována 
vedle určitých sazeb nákladů dopravních. 

čl. 385. Není-li cos jiného ustanoveno, jest spe
ditor oprávněn sám provésti dopravu nákladu. 

Použije-li tohoto oprávnění, má zároveň práva a 
povinnosti dovozníka a může si počítati obyčejné 
dovozné, provisi a útraty při spedičních obchodech 
jinak pravidelně se vyskytující. 
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čl. 381-385 jednají o provedení spedičního příka~u, ja. 
kož i nárocích speditorovi tu vzcházejících. Lišifi jest tu pří. 

pad Ilrojí: 
L Pravidelně provádí se spedioní příkaz uzavřením do. 

pravní Emlouvy, a to hud' s dovozníkem (smlouva nákladní čili 
dovozní, čl. 390), bud' s plavcem (při námořní dopravě ná. 
kladu). Smlouvu tu činí speditor vbstním jménem na účet 

příkazce (komitenta) a jest tudíž podle terminologie obchod. 
ním zákonem -celkem zachovávané v poměru kdovoz,níku ne. 
bo plavci odesílatelem (»Absender«, cf. čL 389, 391, 393 aj.), 
kdež'to komitent, jenž ,příka'zspedičnÍ udělil, ' jest zasílatelem 
(.»Versender«, cf. čL 382). (Ne,důsledně UŽÍ~á obch. :zákon sám 
ve čL 384 v L větě slova .» A b sender« na mí,sto »V e r se.nder«, 
ježto má tím ozna,čenbýti komitent).l) 

Prováděje spediční p.říkaz může speditor id.alší spediční 
smlouvu uzaV'říti,tak zvlá~tě ,tehdá, když zasílá zboží dovozní· 
kem neho l>lavcem speditorovi jinému IS tím, aby další do,p,ra. 
vu 'resp. dodání ,zboží am-elSátovi obstaral; tento další spedit.oT 
zove se pak mezispediloren (Zwischenspediteur). Různiti jebt 
od něho t. zv. podspeditora (Unterspediteur; Staub.Pisko, 
§ 3 pH čl. 380), na něhož speditor svůj příkaz přenáší. - Viz 
k tomu § 1010 obč. zák. 

Nároky vzešlé ,speditoru proti dovozníkovi resp. proti me· 
zispeditoru ze smlouvy speditorem učiněné s nimi u provádění 
příkazu spedičního může komitent uplatniti teprve, když mu 
byly cedovány. Arg. čL 368 I; arci platí v příčině nároků těch. 
to . také 2. odstavec téhož článku. 

2. Po provedení spedičního příkazu má speditor proti 
komitentu nárok na zapravení výloh nutných a užitečných, 

jakož i ,provise (čl. 371, 381); zejména co do dovolz,ného 
(Fracht) nesmí žáda,ti částku vyšší, než kterou sám nese (čL 

.381, odst. 2.; cf. čL 372). Z předpisu tohoto platí výjimka jen) 

1) Airci setkáváme se při ěeské tenninologii ještě s ne· 
g,hodou, že speditorská živn.ost se ustáleně v životě obchod.ním 
překládá slovem »zasílatelství« a »speditor« jakožto živnostník 
»zasilatel«, což slovně odpovídá německému »Versenderl.(. 
_. Viz též výše pozn. 3 při čl. 379. 
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když .s,peditor dohodl se s komitentem (zákon chybně tu jme· 
nuje odesílatele) neho příjem-cem co do útrat ,dopravy o zvlášt· 
ní pevné .sazbě, zejména určením ave:r,sionálního (paušálního) 
obnosu; tu může speditor bez ohle·du k výši skutečných vý. 
loh pož,adovati tento smluvený obnos, ve kterém jest v pochyb· 
nosti také již i jeho provise zahrnuta (čl. 384). 

Jsou to t. zv. ceny přejímací (Ůbernahmspreise, Ůber· 

nahmsfll"achten), jež bývají za určité jednotky důležitějších 

druhů zboží ve zvláštních seznamech udávány (Ůbernahmsli· 

sten«). Výhody takové poskytuje speditor na pře vzhledem 
k tomu, že opatřuje dovoz 't •. zv. sběrný (Sammelverkehr), že 
totiž hroma,dí menší zásilky k dopravě celkové jako náklad 
vagonový. 

Pří smluvených takovýchto ,pevných 'sazbách ručí pak spe· 
di,tor - není·li op·ak vymíněn - po zákonu napro.sto za me· 
zispeditory a dovo,zníky jím zvolené (,tedy nejen za culpa in 
eligendo). 

Toto j,akési zákonné delcrederer'llčení ,speditorovo má účel 
ochrániti komitenta ,p:roti event. snaze speditora, snížiti sku. 
tečné výdaje na úkor ,bezpečnosti a spolehlivosti ,dopravy. 

3. Spedi,tor může provés,ti· spedici také tím způsobem, že 
uz,avírá smlouvu !Iopravní na vla,stní účet, resp. používá ke pro. 
vedení spedičního příkazu smlouvy již dříve na vlastní účet 

uzavřené, tak .. zejména,uzavřel·li .. gene~álnÍ sml.ouvu transport· 
ní o dopravě periodické (má na pře naja-ty vago_ny neb lodě 
.na mčitý .po.čet cest); tu jest ,pak nicméně oprávněn . pOoŽ.adova,ti 
od komi,tenta obyčejné ,do v.o zné, provi,sia i ,zapravení jiných 
útr,at s ,prováděním Is,pedičního příka~u pravidelně spojených 
(čl. 383). 

4. Speditor jest posléze podle čl. 385 · oprávněn -.,. není·li 
příkazem opak stanoven - splniti spediční příkaz i tím, že 
dopravu zboží ,sám provede, že ifudfž jakožto samokontrahent 
v do.p'ravu vstoupí (jakás o.bdoha přírpa·du čl. 376). Tu má pak 
"peditor zároveňpll"áva i povinnosti dovo,;;míka, může však přes 
to požadov.ati .od komitenta jak obyčejné dovo~né, tak i pro. 
visi ,a zapravení pravidelných útrat spedičních ( ,čl. 385). Za 
osoby, jichž při prová,dění dopravy používá '(zejména na pře 
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za zvo.leného. jím do.vo.znÍka, s nímž činí pak smlo.uvu ,do.vo.2lnÍ 
na vlastní účet), ručí spedito.r v to.mto. případě tak jako. d·o.· 
vo.zník 'I>0dle .čl. 400 o.hch. zák., tedy nap.r,osto.. 

V to.mto. příp,adě má pak také adresát (des,tinatář, »příjem. 
ce«) po.dle zlÍJs,ad platných pro. po.mě!f ,do.vo.zní přímý náro.k 
na vydání nákladu pro.ti ,spedito.ro.vi j.akžto. do.vo.zníku, kdežto. 
jinak (t. j. ve případech čís. 1 a 3) náro.ku tako.vého. nemá, jflŽ' 

to. vůbec nevstupuje ke speditoOrovi ve právní poměr; mo.hl by 
však event. náro.ky náhradní uplatniti pro.ti spedito.ro.vi arci ja. 

ko cessionář, nabyv jich pos'tupem od komitenta. 
5. Sperdito.r má jednak pro pohledávky své z poOmě!fu spe. 

dičního. (p'rovisi, do.vo.~né, náklady), jednak ,p,ak také pro. zá. 
lo.hy (Vorschiisse), je,ž zasílateli (ko.mitento.vi, Versender) na 
zboží poskytnul, záko.nné zástavní právo. na zboží spediěním, 
po.kud je ve své detenci má, anebo. jím může dispoOnovati (čl. 

3182). 
Vůči komi,sio.nářo.vu zák. právu zástavnímu jest spedito. 

ro.vo. právo. užším: z ,pohledávek ko.nnex;ních uvedeny tu jen 
zálo.hy, :a chybí ,tu vůbec p,o.hle,dávkyz běžného. účtu. Též to.to. 
zák. právo. zástavní pro.vádí se ,soOudním p'rodejem dle čl. 310 

o.hch.zák.· (cf. čl. 387 a 375). 
6. Předpisy čl. 382, o.dst. 3. a 4. o.bch. zák. týkají se pří. 

padu, kde spedito.r používá ke pro.vedení spedice mezispedi. 
tůra. Odst. 3. stanoví (po.do.bně j,a:ko čl. 410, o.dst. 1. ,stran pří. 
p,adu více do.vo.zníků) poOvinno.,st resp. legitimaci po.sledního. 
mezispe,dito.ra upla>tni1i náro.ky, ,zvláště zástavní právo. před. 

chůdcoOvo.. Odst. 4., čl. 382 -týče se (po.do.-bně j,ako. čl. 410, odst. 
2. a 3.) případu, že byla předchůdci nástupcem po.hle,dávka 
jeho. za-pravena; ,tu přechází po.hledávka ta 'se zástavním prá. 
vem ipso. jure na nástupce (záko.nná cesse), takže soustředí se 
pak 'tako.výmto. Po.stupillým zapnvováním veškeré po.hledávky 
resp. zástavní práva předchůdcu v ruko.u po.sledního. spedito.ra 
re,s-p. -do.vo.zníka jako.žto. cessio.náře (čl. 382, o.d:s:l. 4.; srv. čl. 

410, o.dst. 2.-4. a příslušné po..známky). T,ako.výto. pře-cho.d 

práv uskutečňuje se zejména též zapravením do.bírky :ú,a ,zbo.. 

ží vázno.ucí. 
7. Spedito.ro.vy ,náro.ky zespedice podléhají tříletému pro.· 
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mlčení po.dle § 1486 o.,bč. zák. tex'to.y,aného. 3. dílčí no.velo.u. 
(Sro.v. tpž vÝše po.Zll. 8 při čl. 361 násl. stran přecho.dného. pro
dloužení 3leté promlčecí IhŮ<ty). 

,a) Spedito.r nemá náro.ku na 
zvláštní o.dměnu za reklamad 
zboží u dráhy. Vy.zval·li ko.
mitent spedito.ra k reklamo.. 
vání, připomněl mu tím jen 
jeho. povinno.st, a není to. 
objednávka další nové práce. 
(N. S. 318 : 25. listo.padu 
1919, Rv II 250/'19.) 

b) S hledisk,a čl. 3,84 obch. 
z. je-srt lhostejno, zda bylo. 
nutno použíti k dopravě drá· 
hy, na níž se zboží ztratilo.. 
(N. S, 814: 14. prosinec 
1920, Rv I 663/20.) 

c) Spedito.r nemůže se do. 
máhati prodeje věcí u něho 
uschova'ných ,pro. po.hledávku 
na ,skbdném, byly·li mu věci 
dány poOuze do uscho.vání, ni· 
koli však k dopT3vě. (N. S. 
1540 : 14. březen 192,2, R I 
206/22.) 

d) Po.vo.liti prodej dle čl. 
382 jest prříslušným s,boro.vý 
obchodní ,soud pokud se týče 
senát. (N. S. 1775 : ll. čer
venec 1922, R II 293/22.) 

e) Čl. 334 netýká -se práv
ního. po.měru mezi .speditorem 
a mezispeditorem. Spedito.r, 
ohstaráv,aje dopravu k POVo.z· 
níku, jedná jen jakoO speditor, 
nikoli jako povo~ník. (N. S. 
1930 : 17. říjen 1922, Rv II 
207/22.) 

f) Spedito.ru lze dáti pří
ka,z, by předal zboží adresá· 
tu pouze pro.ti zaplacení kup
ní ceny (potvrzení, že :byla 
kupní cena u hanky po.ukázá. 
1Ia). Použil·li spedito.r mezi 

Ohcl!. zák. 

s,pedito.r,a, s·děliv mu onen 
příkaz, není nadále práv, že 
příkaz nebyl vykonán, leč že 
by se mu dal vytknouti' nedo.· 
statek péče při výběru mezi· 
spe,ditora. (N. S. 3288 : 12. 
prosinec 1923, Rv I 1924/23.) 

g) Tím. že odvezl z dráhy 
zboží ( vagono.vou zásilku) a 
zaplatil dopravné, a,niž by d.ul 
předem po rozumu § § 82 ne
bo 83 (77) ž"el. do.pr. ř. stav 
zbo-ží zjistiti, vzdal se spedi· 
tor nároku na náhmdu proti 
dráze za chybicí kusy zboží a 
ručí komitentu za škodu tím 
v,zešlou. Komitent muze v 
to.mto. případě náhmdní ná
rok uplatňovati, aniž by se 
předem domáhal náhrady na 

\ dráze. (N. S. 3335 : 28. pro
sjnec 1923, R II 487/23;) 

h) Speditor, jenž poOdrobil 
se sice při vycIení ,zboží názo· 
I'l.! celního. úř,adu,podal však 
o.hrazení, vyhradil si reklama· 
ci přeplatku a učinil případ
né) další kroky, jest o.právněn 
doOmáha,ti se na příkazci ná
hrady celniho poOplatku, jejž 
z.aplatil. šlo·li 00 zásilku nut
EOU, nebyl spedito.r po.vinen, 
vJžádati si o.d příkazce dagí 
pokyny. (N. S. 3428 : 24. le· 
den 1924, Rv I 1303/23.) 

i) Mezispedito.r, jenž vydal 
zboží bez zaplacení dobírky, 
ač bylo mu výslo.vně přiká· 
záno, vydati je pro.ti vybráni 
dobírky, ručí spedito.ru z,a 
škodu tím ,způsobeno.u. Mezi
spedito.r musí bezpodmínečně 

27 
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še,třiti i m pera t i v .ll í c h 
instrukcí speditorem mu da· 
ných a kde by pokládal úchyl
ku v z á jmu svého mandan
ta za nutnou, musí nejprve 
podati zprávu a vyžádati si 
nové instrukce- (N. S. 3440 : 
29. ledna 1924, R I 44/24.) 

j) Přikáz,al-li komitent spe· 
dítorovi, by zboží bylo za· 
sláno určité (cizozemské) fir
mě k disposici komitentově, 
splnil spedi.tor příkaz tím, že 
jej pozn.amenal v nákladním 
listě. Poznámka komitentova 
pTO llrlJemce na nákladním li. 
stě jest přípustna, nemůže hý· 
ti dráhou škrtnuta a víže pří. 
jemce zásilky. (N. S. 3516 : 
20. únor 1924, Rv I 1321(2,3.) 

k) V tom,že Ispeditor, ač 
mu bylo komitentem přiká· 
záno vyda,ti zboží nikoli pří
mo kupitelům, nýbrž osobě 
třetí, jež měla kupitelům vy
dati zbo'ží jen po z,aplacení 
kupní ceny, přes to vydal 
zboží přímo kupitelům, jest 
spatřovati poŠko.zení' komi· 
tenta, z něhož jest spedi.tor 
práv. (N. S. 3717 : 15. duben 
1924, Rv I 1543/23.) 

1) Podle čl. 310 obch. z. má
leží s,peditorovi prodej na· 
vrhujícímu, aby osvědčil, že 
mezi ním a jeho odpůrcem 
uz,avřena byla 'zasHateLská 
smlouva ve 'smyslu čl. 379 
ohch. z., že z této spediční 
smlouvy vznikla mu proti od
půrci pohledávka z důvodú 
čl. 382 obch. z. a že tato po· 
hledávka vztahuje se PTávě na 
ono spediční ,zboží, které bylo 
předmětem .smlouvy spediění 
a které má navrhovatel ve 

svém skLadišti. Je·li uložení 
spedičního zbo'ží ve spe1dito
rově skladišti pouze vedlejším 
úkolnem v rámci spedičního 
příkazu, jest i skladištné kry· 
to zákonným právem zástav
ním. (N. S. 3811 : 6. květen 
1924, R I 335/24.) 

m) Zadržel-li speditor z pe· 
něz vyreklamovaných za' ztra· 
cené zboží část za sebou, jest 
povinen, složiti o svých ná
rodch podrobný úče,t. (N. S. 
3936 : 3. čerrven 1924, Rv II 
102/24.) 

n) Do usnesení vyrovnáva. 
cího komislaře, jímž bylo 
podle §u 12 vyr. řádu odlo
ženo p,rodejové Hzení, z,aháie
né lIla zákbdě čl. 332 k žádo. 
sti mez i s p ed i t o ra ohled
ně zasílaného 'zboží, může si 
stěžovati i speditor. (N. S. 
4142 : 16. září 1924, R I 7201 
24.) 

o) Zatížení spediěního zbo· 
ží 'dobírkou neznamená V)7. 
hradu Ipráva vlastnického pro 
komitent,a, ,až do vybrání do. 
bírky. (N. S. 4383 : 19. li· 
stopad 1924, Rv I 429/24.) 

p) Na spe,ditoru jes,t (čl. 
380 obch. z.), aby opatřil ve· 
škeré doklady do.plJ."avních vý· 
loh, aby volil takového mezi· 
speditor.a, jenž může, provés.ti 
dopravu co nejdříve,a aby 
zpravil komitenta o každé dů' 
ležité phká'žce do,pravy. (N, 
S. 4464 ': 10. prosinec 1924, 
Rv I 1798/23.) 

r) Ručení speditora za ne
správný výpočet dopravného. 
Rozdíl meú ručením dle čl. 
380 a čl. 282 obch. zák. spo· 
čívá v tom, že v onom pří-
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padě stihá důka~ní břímě spe· 
ditora, v tomto zákazníka. -
Zodpovědění otázky, zda smluv· 
nik dhal péče řádného ob· 
chodníka, není zjištěním 
skutkovým, ,riýbd právním 
posou.zením. (N. S. 4658 : 10. 
únor 1925, Rv I 1681/24.) 

s) Není závady, by speditor 
,nepojisltil »v sobě« ,zásilku. 
Takováto pojíšťovad smlouva 
Po.suzuje <:e podle obč.an.ského 
zákona. V p,říkazu komitenta 
speditorovi, by zboží pojistil, 
není ohs,ažen příkaz, by je v 
sabě pojistil. .Ani z toho, že 
spe,ditor čítal komitentovi vyš' 
ší prémii, než sám platil, ne
lze Isouditi, že v isobě zásilku 
pojistil. - Bez zvláštní žádo
sti nelnÍ speditor povinen, by 
bezodkladně sdělil komitento
vi osobu pojišťovatele a ob· 
sah pojiŠťovacích podmínek. 
Tato povinnost :nastává však, 
jakmile udála se pojistná pří. 
hoda. - Příkaz, zásilku po· 
jistiti, nechová v sobě příkaz, 
dáti ji pojistiti i proti škodé 
z vytrousení nebo vyschnutí 
zboží. (N. S. 4694 : 17. únor 
1925, Rv II 639/24_) 

t) Zavázal·li se spe,ditor do.· 
praviti zboží do ciziny v e 
sýc h v I a s t n í c h sběrných 
vozech co možná nej,rychleji, 
mčí, použil-li me,zispeditora, 
z důvodu porušení s.pedičnÍ 
smlouvy, a to lIlejen za zavi· 
ni'mí mezis:pe,ditora, nýbrž i 
za náhodu, leč by prokáz,al, 
že by byl.a náhoda nastala, i 
kdyhy hyl dopravu provedl 
sám. (N. S. 4738 : 25. únor 
1925, Rv II 760/24.) 

u) Speditor jest práv komi· 

le.ntoví náhradou škody, ne
'oznámil.li mu, že předmět. 
dopravovaný na veletrh, byl 
poškozen, bezodkla,dně po té, 
kdy ,to zjistiL (N. S. 4955 : 
22. duben 1925, Rv I 470/25.) 

v) Zákonné právo spedito. 
rovo na :zboží zaniká, jakmile 
vydal dopravní listiny příjem. 
ci zboží a tento si z,boží vy
zvedl. Tím, že Ise dostalo zbo
ží znovu do mod speditoro
vy, neobživlo jeho zástavní 
právo. Lhostejno,zda ise spe
ditor vzdal moci nad zbo'žím 
dobrovolně, ,či nedohrovolně. 
(N. S. 4989 : 29; duben 1925, 
Rv I 354/25.) 

x) Prodej podle čl. 310, 382 
(I,bch.z. není exekucí a nelze 
se. proti němu brániti žalo
hou dle §u 37 ex. ř., aniž 
může býti vyloučen tím, že si 
na věc, dotčenou prodejem, 
osobuje vlastnické právo oso
ba třetí. (N. S. 5068 : 22. 
květen 1925, Rv I 748/25.) 

y) Byla~li uzavřena spedič
ní ,smlouv.a o dopr,avě zboží 
vlečnou lodí na Labi, komi· 
tént však zboží nedo·dal, jest 
speditor podle obchodní zvyk
losti oprávlněn domáhati -se na 
něm zaplacení třetiny dovoz· 
ného jakožto odškodného 
(Reufr,acht). Nárok ten plyne 
zásadně již ze samé smlouvy 
s modifikací, podmíněnou ob
<:hodní zvyklostí; spočívá to· 
tíž na § 1168 obč. zák., při 
čf:mž výše o,d,škodného jest 
(k uvarování .se obtížných a 
~Jákladných šetření o sraz
kách) určena obchodní zvy
klostí. (N. S. 5669 : 19. leden 
1~J26, Rv I 1466/25). 

2TY.< 
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z) Speditor jest jen tehdy 
povinen dáti zásilky pojistiti, 
bylo·li mu to zvláště přiká· 
záno. Obchodní zvyklosti mo· 
hou přicházeti v úvahu tepr
ve, nedá·li se zásada ani ob· 
dobou vyvo,diti z obchodního 
zákona. (N. S. 5802: 2. bře· 
zen 1926, Rv I 1920/25). 

aa) Přenesl-li speditor pn· 
kaz spediční na mezispedito· 
ra, jest jeho povinností hájiti 
zájmy komitentovy i proti 
řádně zvolenému mezispedi. 
lť'rovi, dbáti, aby také on 
udělený mu příkaz řádně a 
včas s'plnil, v případě pak, že 
by t,ak neučinil, bud' přímo 
požadovati od něho náhradu, 
IJt',bo postoupiti své nároky 
komitentovi. Důkazní břímě, 
že tyto povinno,sti splnil a za· 
choval při tom bedlivost řád. 

lléhoO'hchodníka, tíží spedi· 
tom. (N. S. 6299: 21. září 
1926, Rv I. 125/26). 

. :bb) V tom, že speditor, 
odevzdávaje zboží dráze ku 
pře,pravě, nenawhl, by zboží 
bylo p,řijímací stanicí převá. 
ženo,a .ani mezispe.ditorovi, 
jejž pověřil odebráním zho. 
ží a dalším jeho odesláním. 
nedal příkaz, by dal zhoží p~ 
jeho odehrání znovu zvážiti, 
ndze nutně s.patřov,ati poru· 
šení povinnosti řádného ob· 
chodníka. Rozhodnutí, zda 
zhoží má či nemá býti pře. 
váženo, »jest oprávněn učiniti 
pouze mezispeditor podle sta· 
vu z,boží, v jakém došlo, a 
jest v tom směru sám jedině 
odpově,driým«. (N. S. 6398: 
21. říjen 1926, Rv I 934/26). 

čl. 386. Žaloby proti speditorovi pro celkovou 
ztrátu nebo pro úhyt, poškození neb opozděné do· 
dání nákladu promlčují se po jednom roce. 

Lhůta počíná se v příčině žalob pro celkovou 
ztrátu uplynutím dne, kdy by dodání bylo musilo 
hýti provedeno; v příčině žalob pro úbyt. poškození 
neb opozděné dodání uplynutím dne, kterého se 
dodání stalo. 

Stejným způsobem zanikají námitky pro ztrátu, 
úbyt, poškození neb opozděné dodání zboží~ když 
nebylo oznámení o těchto skutečnostech na spedi. 
tora do zmíněné jednoroční lhůty odesláno. 

Ustanovení tohoto článku neplatí ve případech 
podvodu speditorova nebo jeho zpronevěry. 

Žaloby proti speditorovi pro ztrátu, úbyt nebo poškození 
zboží aneb opozděné jeho dodá,ní promlčují se ve lhůtě jed. 
nOl'očnÍ, při dolosnosti speditorově (i civilní) v dohě pra" 
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videlné. Při ztrátě počíná se promlčení průběhem dne, 

kdy zboží mělo býti dodáno, v 'ostatních případech. průběhem 
dne, kdy dodání vskutku se stalo (čl. 386, odst. 2.). Dodáním 
dlužno tu l:ozuměti odevzdání transportovaného nákladu, jak 
správně Pi 8 k o (HR., str. 282) usuzuje, destinatáři čili pří. 

jemci, nikoli odevz,dání jeho speditorem dovozníku nebo 
plavci; neboť teprve odevzdáním příjemci resp. v době, kdy 

státi se mělo, hude moci přijíti v úvahu otázk,a, zda-li speditor 
dostál řádně svým závazkům co do úkolu ohstarati ,zaslání ná· 

kl,adu. 
Námitky se ne promlčll'jí (perpetuantur), jestliže oznáme

ní skutečnosti náll'ok náhradní zakládajících do zmíněné lhůty 
jednoroční na speditor,a bylo odesláno; jinak zanikají i námit· 
ky promlčením (čl. 386, odsL 3.). (A contr.ario čl. 349 není 
zde tudíž třeha oznámení bezodkla,dného.) 

a) Opověděnímrozepře (§ 
21 c. ř. s.) nepřerušuje se pro· 
mlčenÍ. Ve lhůtě čl. 386 dluž· 
no vůči speditorovi uplatňO'. 
vati i nárok na náhradu útr,at 
prosouzeného sporu s dráhou. 
(N. S. 2306: 20. únor 1923, 
Rv II 409/22.) 

b) Pro náhradní nárok ze 
ztráty předmětu odevzdaného 
~peditorovi, jež nastala, než 
bylo s dopravou !z,apočato, ne· 
platí promlčecí lhůta čl. 386. 
Přichází tu co do spe,ditoro
vy odpovědnosti v úvahu čl. 
38i a 367 O'hch. z. a co do 
promlčení nároku ustanovení 
ohčanskéhO' zákoníku (§ 1489). 
(N, S. 3270: ll. prosinec 
1923, R I 1011/23). 

c) Náhradní nárok proti 
~peditoru, jenž ,p'O úplné ztrá· 
tp zboží náhrady (včas) ne
reklamoval, nepromlčuje se 
ve lhůtě čl. 386 obch. z. (N. 
S. 3361: 8. leden 1924. R 1 
1110/23). . 

d) Nárok na náhradu škO'. 
dy proti speditoru, ježto ne· 
provedl kO'mitentova příkazu, 
by zboží ,poji,stil, nepromlčuji 
se ve lhůtě čL 386 ob ch. z. 
(N. S. 3680: 2. duben 1924, 
H I 207/24). 

e) Pro nárok na náhradu 
škody, opírající se o to, že 
speditor neuplatnil proti po
jišťovně včas nároku poji
šťovací smlouvy, neplatí pro· 
mlčecí lhůta čl. 386. (N. S. 
3929 : 3. červen 1924, R I 
414/24). 

f) Lhůt.a čl. 386 jest lhůtou 
promlčeeí. N á'rO'k na náhradu 
škody proti speditoru, ježto 
se . nez,úča'stnil zjišťování šku· 
dy na zboží, není omezen lhů' 
tou čl. 386. (N. S. 3933: 3. 
červen 1924. Rv I 50/24). 

g) »Úplnou ztrátou« zhoží 
llemíní se ve čl. 386 případ, 
kde zásilka vydána za pod. 
mínek, příčících se poukazu, 
a tím vydobytí úhrady stalo 
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se nepravděpodobným, nýbrž 
jest dm rozuměti takový stav, 
za kteréhó speditor není s to, 
by vyd ,a I zboží určenému 
příjemci. Ustanovení 1. odst. 
č1. 386 jest rázu výjimečného, I 

i Inelze ho rozšiřovati na pří· 
pEdy, na něž v zákoně ne· 
bylo pama,továno/) (N. S. 
4490 :2.3.prosinec 1924, Rv II 
801/24). 

čl. 387. Ostatně jest posuzovati speditorova 
práva a povinnosti, pokud o nich tento titul před
pisů neobsahuje, podle zásad titulu předcházejícího; 
zejména platí ustanovení ve článcích 365.-367. 
o komisionáři daná také pro speditora. 

Ustanovení toto jest důsledkem toho, že spedice jest svou 
podstatou .specifikovaným případem komise. - Souhlasiti jest 
s názorem (Staub·Pisko, § 1), že nelze při spedici použiti usta. 
novení o s-amovstupu kom.i"i~náře; nejen že tu jde o předpisy 
singulál1llího rázu· ,a že samovstup' jest při ·spedici upr,aven 
zvláště (čl. 385), jest ještě uvážiti,že čl. 376 a 377 hledí v5-· 
hradně ke zcela ,různému, ještě úžeji specifikovanému případu 
komise, než jakým ,se jeví býti ,spedice, předpokládajíce smlou. 
vu trhovou o zboží určí tým vztahem cenovým kvalifikovaném. 

čl. 388. Když kupec, jehož obyčejný obchodní 
provoz nezáleží v obchodech spedičních, p~eve.zm.e 
obstarání zásilky nákladu na cizí účet vlastnlm Jme
nem skrze povozníky nebo plavce, platí v příčině 
takovéhoto obchodu předpisy tohoto titulu. 

Srov. čl. 272, o.dst. 2., 378, 420. -: Také tuto dlužno, po· 
dobně jako při čl. 378, předpoklá,dati, že ohstarání zásilky 
bylo převZiato kupcem u pr,ovozování jeho obchodní živnosti.. 

čl. 389. Ustanovení tohoto titulu nevztahují se 
na osoby, které opatřují jen sprostředkování dovoz
ních smluv mezi odsílatelem a dovozníkem nebo 
plavcem (dovozní dohodcové, nákladní opatřovatelé, 
lodní prokuréři). 

1) Žalovaný spedito.r převz.aldopravu zboží do P.ol,ska 
se závazkem, že ,si dá pře,dem vyplatiti zboží v čsl. ko~unách 
od příjemců. Zvolený jím me,zi,s'peditor nevybr,al kupm cenu 
v Kč, nýbrž v ,polských markách. Žalobě o náhr,adu škody vy. 
hověno. ač namítáno promlčení podle čl. 386 obch. z. 
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Předpis tento vyslovuje jen důsledek plynoucí již z poj. 

movéhoznaku s,pedice Tes,p. komise, záležejícího v tom, že se 
příkaz nese k uzavření smlouvy, nikoli jen k jejímu spro,s,třed. 
l.ování. Německý text tu mluví o »Frachtmakler, Giiterbcstat· 

ter, ScllÍffE'procureure«. 

Titul pátý. 

O s m I O u věn á k I a dní. 

Oddíl prvý. 

O s m I o u věn á k I a dní v ů b e c. 

čl. 390. Dovozníkem jest, kdo po živnostensku 
provádí dopravu nákladu na souši nebo na řekách 
a vodách vnitrozemských. 

1. Obchodní zákon vychází .z pojmu dovozníka (Fvacht· 
fiihrer) ;1) jest jím ten, kdo po živnostensku provádí dopravu 
statků po suchu nebo po řekách a vodách vnitrozemských (čl. 

390) . Ve čl. 420 pak stanoví se, že předpisů 5. titul u IV. knihy 
obchodního zákona ( věnovaného úpravě smlouvy nákladní) po· 
užíti je.st též na příp.ad, kde kupec, jehož obyčejná živnolsl ne· 
záleží v provádění nákladních jednání, oje,diněle převezme zá. 
vazek provésti dopravu způsobu výše zmíněného.Z) Jest tudíž 
smlouvou nákladní či dovozní, dovo.znickou (Firachtgeschiift, 
Frachtvertr.ag) v technickém smy,slu obchodního zákona smlou· 
va, kteroužto kupec u provozování své živnosti přejímá za 
úplatu provedení dopravy nákladu po suchu nebo po řekáeh 
a vodách vnitrozemských. Nákladní smlouva jest zvláštním pří. 
padem smlouvy dopravní (tr,am,portní)a spadá, jako tato vů· 

1) Užívá se zhusta též názvu »povo:zmík«, »vozka«. 
2) Z čl. 420. vyplývá též správný smysl definice čl. 390: 

Pro pojem dovozníka není význačným, že transport provádí, 
nýhrž 'že po živno'stensku přejímá provádění tr,ansportu nákla. 
duo Dovozníkem jest tudíž i ten, kdo sám ne.provádí tr,ansport, 
nýbrž dává tunsp.ort jím převzatý pTová1děti osobou jinou, na 
pře jiným podnikatelem dopravy. - P,řesnější jest v tom směru 
qefiniee § 393 sloven. (uher.) a § 425 něm. obeh. zák. 
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bec, pod pojem smlouvy o zřízení díla (locatio conductio ope
ris): opus záleží ve výsledku, aby náklad dopraven byl z mí. 
sta odeslání (Ahsendungsorrt) na mí-sto určení čili dodání (Be. 
solimmungs., Lieferung·sort). Mí,sta tato nemusí býti geogr.aficky 
různá, nýbrž spadá sem i doprav,a mí,solní. 

Pod pojem nákladni Ismlouvy ve 'smyslu obchodního zá. 
kona nenáleží smlouva o provedení dopravy námořní, rovněž 
ne smlouva o dopravě o,sob. 

2. NákLadem, »statky« (Guter) ve čl. 399 o.bch. zák. roz. 
umí se nejen ,zhoží v užším smy,slu, nýbrž vůbec věci k dopra
věse hodící, zejména též dopisy. Rozdílu nečiní, zda·li dovoz. 
ník provádí dopravu osobně či pomoci cizí, zda·li dopravními 
prostředky vlastními či cizími, rovně:ž nezáleží na .z.působu 

dopravy; spa,dá sem tudíž i také dopr.ava nákladu s,amohyhné

ho, např. dop'rava dobytčat jich pohonem prováděná. Obchod· 
ní ,zákon má na zřeteli j,akožto ,případy normální ony, kde 
užívá se nákladního listu (srovn. níže poznámku při čl. 391 pod 
č.l); avšak není závady, by použito hylo předpisů jeho také 

tam, kde již z povahy ,smlouvy vyplývá, že použití nákI.adního 
listu jest podle intence stran vyloučeno, tak na př. při místní 
dopr.avě nábytku, při nosičích břemen. (Otázka sP.orná.) Na. 
proti tomu různiti jest od ,smlouvy nákl,adní případ, kde ke 
provedení transpoDtu najímá se P.ouze síla tažná (motor), ane· 
bo zjednává jen pomocná činnost jiného rázu s doprav.ou 
souvisící, na př. !smlouva o vleku lodi (Schlep'pverrtrag), .o po· 
skytnutí pHpřeže, o doprovození nákJa.dua op,atrování jeho 
při dopravě, o krmení dopravovaného dobytka a j.; ovšem 
mohly by býti »oper·ae« toho druhu phvZ'aty ,t,aké dovozníkem 
jakožto vedlej.ší ,záv,azek. 

3. Předpisy 5. titulu IV. knihy obeh. zák. platí zejména 
též pro nákladní smlouvu uzavíranou .od železnic a jiných ve· 
řejný-ch ústavů ·dopravnÍch, zvláště p,ak též PTO nákladní 

smlouvu p.oštovní, pokud v těchto pří'P'adech nenastupují před
pi,sy , speciální: čl. 421. O předpisech pro železniční a poštov. 
ní nákladní smlouvu ro.zhodných viz níže po~námky při čl. 421. 

4. Smlouva nákladní je,st smlouvou konsensuální; pod. 
statným obsahem jejím jest ujednání .o dopravě nákl,adu, již 

ČI. 390. 425 

dlužno provésti, a .o úplatě za prove,dení dopr,avy, t. zv. do. 

vozném (Fracht); není·li toto výslovně udáno, míní se dovoz. 

né podle event. sazeb, re,sp. dovozné obvyklé v místě a včas 

odeslání ("rovn. ,čl. 383, 385, 2. odst.). 

Kontrahenty ,smlouvy nákladní jsou jednak ten, kdo 

provedení dopravy !přejímá: dovozník (Frrachtfuhrer) (,ať živ· 

nostenský, čl. 390, ať »příležitostný«, čl. 420),' jednak ten, kdo 

dopravu objednává: odesílatel (Absender) (čl. 389, 391, 392 

Hs. 3 atd.). Tento uzavírá smlouvu nákladní zhusta na účet 

o'sohy jiné na její příkaz, te-dy jakožtos,peditor podle čl. 379 

resp. 388. Tu pak přesně lišiti jest je-dnak pomčrspediční, jed. 

nak poměr ,nákl,adní; ten, kdo přík,az spedič,rií uděluje a na 

jehožto ,účet doprava se děje, nazývá se v .o,bchodním zákoně 
»Versender« - zasíI.atel (je,st ,to zhusta vlastník zboží dopra

vovaného."') 

Jakožto ,subjekt práv i záv,azků přichází v poměru nákl.a,d· 

ním v úvahu po případě je,ště třetíosoha, totiž ten, komu ná· 

klad má býti dodán : t. zv. příjemce (Empfanger) nebo·li de. 

stinatář, -adressát. Není·li udána z.a příjemce osoba zvláštní, 

pokládá se z.aň sám odesil.atel (Ahsender) (ode~lání na vlast· 

ní adresu). 

a) Dala·li dráha (na př. 
při t. zv. vystěhov.aleckém 
vlaku) dopravci k disposici 
svůj nákladní vůz, nepřevzav. 
ši o,d něho ani svršků,ani ná· 
kladního ani listu ,dopravní. 
ho, a dopravce sám své věci 
ve voze doprovázel, nebyla 
uzavřena mezi nimi smlouva 
nákladní. (N. S. 32M: 5. pro· 
sinec 1923, Rv II 265/23). 

b) Byla·li koncesní listinou 

uložena podnikateli místní 
dráhy (obci) povinnost do
jednati s poštovní správou 
smlouvu .o dopravě poštovních 
zásileká zřízenců, jest smlou
vu o tom pokládati p'O pN. 
pa,dě za smlouvu nákJa.dní ve 
smyslu čl. 390 ·a 420 obch. z. 
I platí ,pro ,smlouvu tu ze· 
jmén:a také čl. 408 a 386. (N. 
S. 4684 :12. únOlr 1925, Rv 
II 886/24). 

*) O názvoslovné nedůslednosti v 1. větě čl. 384 obeh. 
zák. a ne'shodě v českém názv.o'sloví pro název speditora jed· 
n::l.k jakožto živnostníka je·dnak j.akožt.o kontrahenta nákladní 
smlouvy viz výše, pom. 3. při čl. 379 a pozn. 1 při čL 381 
a násl. 
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čl. 391. List nákladní jest důkazem o smlouvě 
mezi dovoznÍkem a odesílatelem. 

DovoznÍk může žádati o vystavení nákladního 
listu. 

V poměru nákladním bývají vydávány hlavně tyto' Hstiny : 

1. List nákladní (dovozní, Fr,achtbrief; lettre de vQiture) 
vydávaný odesílatelem dQvozníku; jest to. Qtevřený dopis od'e
sílateli'lv na příjemce a má úkQI provázeti nákl,ad, i Qdev~dává 
se po skQnčení dopravy ,dQvozníkem destinatáři. PQdle čl. 391 
má dQvozu'ík právo. žádati vydání listu nákladního, ač-li právo. 

to nebylo. vůlí st,r,an vylQučeno. (Někdy bude ,dlužno PQkládati 
právo. to" ji'ž PQvahQu případu za vyloučené, 'i když ,se tak vý. 
slovně nestalo; srovn. v}~še p. 2 při čl. 390.) Obligatorním jest 
vydání listu nákladního zpravidla při zásilk~ch nákladu v do. 
pravě železničnÍ. (Bližší v oddílu předpisů železničních.) 

Pravi,delný Qhs,a4 listu nákladního. upr,avuje čl. 392. Ná. 
kladní list není papí~em 'cenným, nýbrž v PQdstatě jen listi. 
nQU průvo.dní o uzavřené smlo.uvě (čL 391 obch. zák.); arci 
však má vynikající právní význam pro. výkon PTáv ze smlo.uvy 
nákladní. 

2. Lis,t nakJ.adací nebo.·li náložný (Lade'schein) jest naprQti 
tQmu cenným papírem, tQtiž listinQu repmsentující závazek 
skripturní, ktero.užto dovoz-ník zavazuje se vydati náklad kru. 

kQum legitimQvaného majitele papíru (čl. 413). Náklad vydá 
se rtu jen na vrácení listu nálož,ného resp. po. jeho umoření 

(čl. 418). List náložný bývá vydáván buď na určité jméno 
rektapapír), anebo. na řad (ordrepapír); v tomto p,řípadě jest 
indosso.vateI.ným (čl. 302 obch. zák.). Není také právní pře. 

kážky, aby byl vydán na majitele. ,ač to. nebývá zvykem. 

3. PQtvrzení do.vozníkem .odesílarteli o. přijatém nákladu 
vydávaná. Vyskytují ,se zvláště při dQpravě železniční. Bližší 
srov. v oddílu o. předpisech železničních.*) 

čl. 392. List nákladní obsahuje: 

*) Srv. spis F. Vážného: O nejdůležitějších listinách UZl· 
vaných při nákl. smlouvě ('Brno, 1924), zejména str. 16 násl. 
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1. označení nákladu podle povahy, množství a 
značek; 

2. jméno a bydliště dovoznÍkovo; 
3. jméno odesílatelovo; 
4. jméno toho, jemuž náklad má býti dodán; 
5. místo dodání; 
6. ustanovení o dovozném; 
7. místo a den vystavení listu; 
3. zvláštní ujednávky, které strany snad ještě 

o jiných věcech učinily; zejména o době, ve které 
doprava má býti provedena a o náhradě pro opoz
děné dodání. 

1. Údaje v čl. 392 uvedené nemají v)'znam podsta-tných 
fQrmálních náležito,stÍ nákladního Hstu, nýbrž jen vý,znam pra. 
videlných jeho. ,so.učástí (».o,bsahuje«). Účel jejich jest hlavně 
precisovati obsah 'lmlo.uvy nákladní a dáti tím, jezto Jde o »list« 
(do.pis, Frachtbrief) pro příjemce u~čený, to.muto. příležilost 
ko.nst.atova,ti, že dodánim konkrétního nák~adu bylo smlo.uvě 

nákLadní vyho.věno., .sPo.lu pak ,také, ježto. nákladni list o.devzdá· 
vá se do.vo.zníku otevřelný, umožniti již i clovozníku a o.statním 
flsobám dopravu přejímajícím (viz čl. 401) kontrolu o správ. 

ném a smlo.uvě vyhovujícím ko.nání transportu. 
2. Výstavcem nákladního. listu jest de jure odesil.atel, 

třebas na něm ani nemusí 'býti podepsán, ježto. nejde při něm 

o převze'tí závazku skrípturního; i když ,nákladní list vyho.to. 
vuje dovo.zník sám; čini tak za odesílatele a pndIe jeho. údajů, 
jemu ,ať přímo, ať nepřímo učiněných, a jde tudiž z hlediska 
právního i tu o. li~tinu Ů'de.síl.a,telovu skrze do.vozníka příjemci 

zasílanou. 
3. K jedno.tlivým údajům v záko.ně pro nákladní list pře. 

dep.saným jest Po.znamenati: 
K Hs. 1: Kterého. údaje je"t pŮ'tře.bí in co.llloreto. k urče. 

ní nákladu, jest quaestio facti; údaj nedostatečný hude míti za 

následek stížení důkazu o identitě, resp; množství nákladu, po 
případě závazek nedhalého o.desílatele k náhr.adě ško,cly. 

K čís. 2, 3 a 4: Kdežto jméno ,a bY'dliš,tě (resp. zajisté 
obchodní sídlo) d.ovozníka je,st údajem pod.st,atným. nemusil by 
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býti příjemce (adresát, destinatář) hned již na počá,t~u udán, 
nýbrž může býti i později teprv pojmenován, což vyplývá a 
majo'l'i ,ad minus z t. zv. disposiěního práva odesílatelova, t. j. 
práva uděliti protipříkaz, čili )\contreordre« (viz níže čl. 402., 

405.). 

K ČÍ.s. 5: Ze stejného důvodu nelze pokládati ani údaj 
místa dodání za naprosto ,podstatný; také nemusí býti vůbec 
fixně určen, na př. (jak uvádí Run dna gel v Ehrcnber. 

gově HB V'J odd. 2., str. 126) při ,zaslání zboží poslem, by 
je doručil cestujícímu obchodníku podomnímu tam, kde ho 
z,a,stihne. 

K čís. (}: Tu mají býti určerOy výše a po příp,adě pla'tební 
madality strarO dovozného; zejména bývá se tu zhusta dovo. 
láno t,arifů, a vytčeno, zda·li je,st platiti dovozné napřed (fran. 
katura), či má býti vybráno u příjemce, resp. zda·li se náklad 
zasílá s dobírkou dopravních výloh (něm. t. zv. Spesennach. 
nahrne). 

K Čís. 7: Místo a čas vyhotovení Ustu nákladního ne· 
musí arci spadati v jedno s místem a časem uzavření smlou. 
vy, resp. odevzdání nákladu na transport; ta,to poslednější 

data nemusí ,býti z, nákladního listu patrna. 

K čís. 8: Sem náležejí zejména ujednávky, jimiž se 
buďto nahrazují dis.po,sitivní normy zákona ustanoveními od· 
chylnými, po případě obecným dovoláním se transportních 
podmínek dovozníka, nebo upravuji se praeter legem otázky 
v zákoně nedo,tčené ; zejména sem náleží též údaj dobírek rOa 
zbo,ží váznoucích. 

4. Nedostatek nebo zákonu odporující způsob kterého· 
koli 'z údajú ve čl. 392 vytčených nečiní ,nákladní list j,ak0 
takový neplatným; arci umenšuje se tím nebo ničí dosah jeho 
průvodní moci a vzchází tim eventuelně odesílateli se v tom 

směru provinivšímu závazek k náhradě škody vůči dovozníku 
res,p. příjemei; t,aké po případě (to posoudí s.oudce za uvá· 
žení konkrétních nedostatků) nehude příslušeti nákladnímu 
listu v tom neh onom smě,ru vadnému resp. nedostatečrOému 

materielně'právní funkce, jemu jinak zejména podLle čl. '401 

až 406. 410 pří.slušející, totiž funkce, kterou vykazuje jednak 

ČI. 393, 394. 42f) 

pro určení práv a závazků smluvních, jednak pro legitimaci 
příjemce v něm jmenovaného k výkonu' práv, jednak po,,.léze 
v tom ,směru, že odevzdáním jeho příjemci končí se za ji. 
stých podmínek disposiční právo odesilatelovo. Jsou lo funkce, 
kterými se nákl,a,dní lis,t, ač jest o· ,-:ohě listinou jen průvodní, 
pHbližuje ohoru papírů cenných. -- Viz též níže poznámky při 
cit. článcích. 

čl. 393. Při zbOŽÍ, které před dodáním příjemci 
podléhá řízení celního neb herního úřadu, jest ode
sílatel povinen opatřiti příjemci doručení potřeb
ných průvodčích papírů. Ručí dovozníkovi, pokud 
tohoto samého nestíhá vina, za všechny tresty a újmy, 
které jej stihnou pro nesprávnost nebo nedostateč
nost průvodčích listin. 

1. Ručení odesílatelov,o se tu vyslovuje absolutně, hez 
rozdílu, zda·li ho stihá vina čili nic, i ručí tedy také z,a ztrá. 
tu, porušení, neho ~ničení listinhez jeho viny nas'talé; pouze 
vinou ,na stranědovo~níka (nebo jeho lidí ,a osob pomocných: 
čl. 4,00) v příčině nedostatku nebo vadnosti průvodčích pa. 
pírů (na př. při nesprávné jím udělené informaci v příčie.ě 

vyplnění listin), vylučuje se ne,ho redukuje se (compenrsatio 
culpae) ručení odesílatelovo. 

Otázku, z,da·li mŮže dovozník na základě čl. 393 na ode· 
sílateli soudně dožadovati se listin potřebných v něm zmí. 
něných, ,dlužno podle z.nění zodpověděti kladně ; zpravidla 
arrci nehude míti dovozníkzájmu doháněti o.desHatele k opa
tření listin, jež,to ·dos,tačí s jeho ,strany odepření výpravy zbo. 
ží, resp. přesun stíhajících ho nákladů a pokut, s nedostatkelll 
listin nebo s jejich v,adností souvÍ'sejících, na odsílatele. (Spor. 
no: někteří popírají i právo dovozníkovo odepříti výpravu. 
Viz hned níže cit. rozhodnuti Nejv. soudu.) 

Dovozník nemůže na OdSí./ plnění pro jejich nedostatek. 
luteli vynutiti vydání průvod. (N. S. 340,t : 16. ledna 1924, 
čích Hstin dotčených ve čl. Hv I 1170/23.) 
193, ani odepírati odesílateli 

čl. 394. Není-li o době, ve které dovozník má 
dopravu provésti, v nákladní smlouvě ničeho vymíně-
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no, ustanovuje se lhůta, ve které musí cestu nastou
piti, místním obyčejem; není-li tu místního obyčeje, 
jest cestu nastoupiti ve lhůtě, přiměřené okolnostem 
případu. 

Jestliže nastoupení nebo pokračování cesty bylo 
na čas překaženopřírodními událostmi neb jinými 
náhodami, nemusí odesílatel vyčkávati odstranění 
překážky, nýbrž může odstoupiti od smlouvy, musí 
však dovozníka, pokud ho nestihá vina, odškodniti 
za útraty na přípravu cesty, za útraty opětného slo
žení nákladu a za nároky pro cestu již vykonanou. 
O výši této náhrady rozhoduje místní obyčej a v 
jeho nedostatku uvážení soudcovské. 

P.oznámky k ,t.omut.o ust,anovenÍ viz ní,že v souvi,slosti 

s výkladem čl. 397-399. 

čl. 395. Dovozník ručí za škodu, která vznikla 
ztrátou nebo poškozením nákladu od převzetí až do 
dodání, pokud nedokáže, že ztráta nebo poškození 
povstaly vyšší mocí (vis maior) nebo přirozenou po
vahou nákladu, zejména vnitřním kazem, mizením, 
obyčejnou lekáží a pod. anebo vadami obalu zevně 
neznateln ými. 

Za skvosty, peníze a cenné papíry ručí dovoza 

llík jen tenkráte, když mu tato povaha nebo hodnota 
nákladu byla udána. 

čl. 396. Musí-li podle předcházejícího článku 
dovozník dáti náhradu za ztrátu nebo poškození ná
kladu, jest vzíti za základ pro výpočet škody jen 
obecnou obchodní hodnotu nákladu. 

Při ztrátě jest nahraditi ob~cnou obchodní hod
notu, kterou náklad téhož druhu a povahy měl na 
místě dodání v době, kdy náklad měl býti dodán; 
z toho se sráží, co následkem ztráty jest ušetřeno 
na clech a útratách. . 

Při poškození nákladu budiž nahrazen rozdíl 
mezi prodejní hodnotou nákladu ve stavu poškoze-
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ném a obecnou hodnotou obchodní, kterou by ná
klad bez tohoto poškození byl měl na místě a v době 
dodání, po srážce cla a útrat, pokud následkem po
škození jsou ušetřeny. 

Nemá-li nákl~d hodnoty obchodní, jest vzíti za 
základ pro výpočet škody obecnou hodnotu nákladu. 

Dokáže-li se dovozníkovi, že jednal ze zvůle, 
jest povinen nahraditi plnou škodu. 

I. Náklad má býti dúpraven ~e-sP. vydá.n příjemci ve sta. 
vu ne1wrušeném, totiž v túm, v jakém byl dovúzníku k do. 
pravě odevzdán. Zá,r'azek dovo~níkův ve směru túmto dúcházÍ 
vý["azu ve velmi přísném ručení jeho za púškození a ztrátu, 
které stihají náklad v době úd převzetí jeho k dopr,av~ až do 
.odevzdání jeh.o příjemci. Zákon obchodní následoval tu cel. 
kem příkladu římského recepta (»salvum fore recipere«) a 
ul.ožil dovozníku ruče ni i za ztrátu a šk.odu nezaviněnou, tedy 
za náhodu, s výhradou jen určitých příčin škody nebo ztráty, 
jichžto exi,stenci .sám musí doká~ati. 

Podle čl. 395 a 396 ručí totiž dovó~ník za šk.odu, která 
vzešla zkátou nebo poškozením nákladu v době úd převzetí 

jeho k doOpravě až do dodání, jestliže ned.okáže, že ztráta ne,bú 
škúda .ona nastala: 

,a) hud' ne.odolateln.ou -múcí (vis mai.or),' t. j. události 
kromobyčejnou, které podle okolností konkrétního pHpadu 
nelze se vyvarovati ani opatrn.o,stí .nejpečlivější (R a n d a: 
O závazcích k náhradě škúdy, § 1, č. 1, též článek v »Práv. 
níku« 1913; Krč má ř" Právo oblig., str. 288) - nehú 

b) přir.ozenou púvah.ou nákladu, na př. vni,třním ka. 
zem (Verderb), mizením (Schwund), prosákáním (Lekage), 
zvětráním a pod., anebo 

c) nedostatky obalu zevně nese~natelnými. 

Byly·li nedostatky .ohalu zeVině seznatelny, cúž muze hýti 
zPůsoben.o upoz.orněním odesilatele na nákladu (na př. »Za. 
chova,t v Isuchu« a pod.), muže ,se dovozník ochrániti tím, že 
bud' náklad k dopravě nepřijme v nedosta-tečném obalu, anebo 
přijme jen s výhradou, že ručení za škodu z nedostatků oněch 
vzešlou nepřejímá. 
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2. Výjimka platí .při ,skvostech, penězích ·a cenných pa· 
pírech, za něž ručí důvů~ník vůbec jen t~nkráte, když, mu 
t,atů ,půvaha nákladu aneb Jich cen~ byla udaoa (dekl,arůvana). 

Skvůsty jest růzuměti předměty vykazující hůdnůtu ne· 

půměrně vys.ůkůu vzhledem k malému svému ů~~~m~; . zejm~n~ 
tedy věci z .dr,ahých kůvů, avšak také d.růbneJslv ve CI ~nam~~ 
ceny umělecké ne.b antikvit ní ; růzhůduJe tu zretel, ze pn 
takůvémtů drůbném nákladu jest nebezpečí z,tráty větší než 
při ůbjemném, a průtO' risikO' prO' důvůzníka tíživější. -- De. 
klarací jest půdmíněnů jen důvůzníkůvů ručení ex cůntractu; 

ručení ex delictůzů,stává nedůtčeným (jiné půdmínky a zejm. 

důkazní břímě). 
PO' znamenati z:bývá, že ručení dovůzníkůvů z,a náhůdu 

nezahrnuje také ručení za ztrátu nebO' škůdu, kterůu byl ná. 

kladpůstiže,n půuze z půsůbení, zejména ,z di~,půsi~~ pr~t~. 
strany, nebůť tu nejde již z hlediska smluvmch ucastmku 

O' »náhůdu«. 
3. Má·li. důvůzník půdle těchtO' předpisů plniti náhradu: 

jest vůliti za základ výpůčtu tiků,dy je,p. obe~nůu obc~ů~ní 
ce,nu kterůuž mělO' zbůží téhůždruhu a kvahty na mIste a 

v ča:e důdacím, při čemž ůdpůčte ,se částka na clech a výlo. 
hách ztrátůu nákladu uspůřená. Ve případě půškůzení nahra. 
diti jest differenci mezi prodejůvůu cenůu nákladu ve stavu 
půškůzeném a ůbecnůu cenůu ůbchůdní, kte.růuž by zbůží ne· 

v , ml'steV a v čase důdacím mělO', při čemž ůpět ůdečte p'orw;ene v 
se čá,s,tka cla a výlůh poškozením uspůřená (čl. 396, ůdst. 

2. a 3.). 
Nemá.li nákl,ad ceny ůbchůdní, dlužnO' voliti za základ 

výpůčtu ůbeonůu cenu nákladu čl. 396, ůdst. 4. 
Plnůu škůdu má však důvůzník podle čl. 396, ůdst. 5 

hraditi tudíž i ušlý zisk (čl.. 283), průkáže·li ,se mu zvůle 
(»bof:li~he Handlungsweise«), kteráž jest pojmem širším než 
důlus zavírajíc v sůbě také stupňůvanůu, ůbzvláštní hrubou 
nedb;lůst, slepůu lehkůvážnůst. Termin »zvůle« navržen prO' 

tentO' případ v mých »Obchodech«, 1925, str. 109. . 

4, Vzejde·li spůr O' s,tavu dopravůvanéhů nákladu, má 
každý účastník právO' dáti stav ten zjistiti znalci (čl. 407). 

Cl. 397-399. 438 

o přísluš.nO'.sti sůudní a O' prO'vedení důka,zu tO'hůtO' platí 
nyní pO'dlečI. 44 uvád. zákůna k sO'udnímu řádu, § 384, ůdst. 
3. soud. řádu (O'kre,sní sO'ud reisitae), čímž O'ds,t. 2. a 3. čl. 
407 ůbeh. zák. platnO'sti pO'zbyl. (SrO'vn. O t t: Sůustav. úvod 
II, § 94). - Cit. normy c. ř. s. viz výše v p02m. 7 při čl. 347 
násl. 

Na žádů,st úča,stníka může soud nařídili, aby nákl,ad ulo. 
žen byl ve veřejném skladišti anebo u ůsO'by třetí a celý nebo 
přiměřenůu čáotÍ veřejně prodán z,a účelem z,apravení důvoz. 
néhů a ost,atních pohledávek do,to:wíkův)"ch .. P.roti,strana v mí. 
stě přítomná budiž O' žádosti za tatO' ůpatření slyšána (čl. 407, 
odst. 4. a 5.). 

ČI. 397. Dovozník ručí za škodu, která vznikla 
promeškáním ujednané neb obvyklé doby dodací, 
pokud neprokáže, že nemohl opozdění odvrátiti po~ 
užitím péče řádného dovozníka. 

čl. 398. Byla-li pro přípád opozděného dodání 
ujednána srážka na dovozném nebo ztráta dovoz
ného nebo jinaká pokuta konvenční, možno v po
chybnosti žádati mimo to také náhradu škody opo
zděným dodáním vzniklé, která tuto výši přesahuje. 

čl. 399. Dokáže-li dovozník, že nemohl opozdě
nI odvrátiti péčí řádného dovozníka, nemůže býti 
uplatněno ujednané úplné neb částečné zadržení do. 
"ozného ani pokuta konvenční pro opozděné dodání, 
leč hy opačný úmysl ze smlouvy vyplýval. 

Důprava nákladu resp. vydání jeho desti.natáři má Se 
s,táti ",čas. Z tohoto' hlediska dány jsůu jedú,ak předpisy 
o vča,sném llastůupenÍ a výkůnu dopravy ve čl. 394, jednak 
O' vča'sném odevzdání nákladu příjemci ve čl. 397-399. 

1. V prvním směru stanO'ví čl. 394, odst. 1. ůbeh. zák., 
že v nedostatku zvláštního ujednání určuje se důba, do kdy 
důpravu jest nas'toupiti, lllÍstni zvyklO'stí a v ;úedo,statku této 
jest to lhůta konkrétnímu případu pfinlěřená. 

Odst. 2. téhůž čl. 394 pr,aví, že odesílatel není vázáll, 
nastanou-li přírodními příhod,ami nebO' jinakými náhodami 
m~.~ ~ 
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dočasné překážky. v nastoupení nebo pokračování dopravy, 
vyčkati jich odp,aldu, nýbrž že může od smlouvy ustoupiti, mu
sí však dovozníku, .pokud ho vina nestihá, nahraditi itu,aty 
přípuvy k dopravě, útra,ty opětného vyložení zb.ožía dovozné 
za cestu již vykonanou (t. zv. dovQzné vlzdálenostní, »Distrunz
fracht«).O výši tétQ ,náhrady rozhoduje mÍ-stní zvyklo'st a v ne

dostatku její SQudcovská úv,aha. 

Z citovaného 2. Qdst_ čl. 394 dlužno SQuditi, že odesí

lateli přísluší právo Qdstupní také tenkráte, když zpozdění co 
do nástupu a pokračování dopravy nastalo vinou dovo,zníko
VQU resp. jeho lidí (čl. 400), jenže ,arci ve případě tomto ne· 

stíhá {),desílatele v~'še dotěená povinnos.t náhr,adní. 

2_ DoOpravený náklad budiž dovozníkem včas vydán, to· 
tiž ve smluvené nebo obvyklé lhůtě dodací (Lieferungsfrist). 
Překročení této lhůty zavalzuje dovQiník.a k náhr,adě škody 
i ušlého zisku (čl. 397, 383), Srážka nehoztrá,ta dovozného 
pro takovétQ příp,ady smluvená, jakož i vůbec kQmTenční PQ
kuta nevylučuje v pochybnosti nárok na náhradu vyšší šk()dý 
(čl. 398, 284). Ručení tohoto - a v pochybno.sti i ztráty na 
dovoznétn resp_ kQnvenční pokuty - sprošťuje se dovozník 
důkazem, že zpozdění netnQhl.o býti .odv.ráceno ani P.oužiiím 
péče řádneho dovozníka, tedy v tomto smy,slu důkazem ná
hody čl. 397, 399 .. (Oůležitý rQzdíl .od ručení ta ztrátu a po
škQzení nákladu dle él. 395 a 396). - Viz též p. 1 při čl. 282. 

čl. 400. Dovozník ručí za své lidi a za jiné 
osoby, kterých používá při provádění převzaté 
dopravy. 

]. Dovozník ručí »za sve lidi« bezvýjitnečně a ve 

všech výše uvedených stněret',h, za »jiné .osohy« pak, totÍ.ž za 
ty, kdo nejsou jeho zřízenci, jen PQkud jich při prováděni té 
kte.ré d9pravy p(}11Žívá. Ručí ,t11 bez ohledu na to, zda·li ho 
stíhá v p.říčině jich culpa in eligendo čili nic. Při z,PQz.děném 
dQdání ručí ,tudiž dov.ozník za každé zavrněné jednání těch 
osob, jimiž zpozdéní přivoděno, z,a ztrátu nehQ ško.du jimi na 
nákladu způsohen.ou ručí pak, i když viny nemají; jejich jed
háni netvoří»vis major« ve~my,slu čl. 295. Na,proti tomu .o zá-

Cl. 401. 

vaznosti zastup ovacích jednání oso,b těchtQ pr.o dovozníka 
předpis citQvaný nejedná. Tato řídí se ·zásadami všeQbecnýini. 

2. »Svými lidmi«, tedy »lidmidQvozníkovými«dlužno 
tu r.ozumětiosQby dQvQ'Zlníkem trvale ustanQvené v jeho pQd
niku dovozním, a to bez rozdílu právní pOViahy smlouvy, kte- -
rou jsou ustan.oveni: zpravidla hude to smlouva služební 
avšak dostačí i mandát, zejménazáplatný, dále smlouva .o dí: 
IQ, je-li rázu. trv.alého (opus dura:tivum), jakož i sml.ouva sui 
generis. Nap,roti tQmu by PQuhý poOměr societní nedostačil 

nehQť dlužno tu přeupokládati, ne-li právě PQměr služebn~ 
podHzenQsti, tož přece ,pQměr takový, aby dovozník ČinnoO·stí 

dotyčné osoby ve své~ záv.odu juristicky mohldis.ponoviati; 
o spoleěníku nebude moci říci, že náleží k »jeho. lidem«, 
k »jeho personálu«. 

Za »své lidi« ručí dovozník i tenkráte, když způSQbili 

vÝí!ledek osvědČUjící se jakožto porušení jeho smluvních. zá· 
vazku, ačk.oli jich v konkrétním případě nepoužil jakožto 
pomocuíků při smluvním svém plnění. V tom právě přesa

huje čl. 400 i. dQsah § 1313 a) obč. .zák., že . v těcht.o přípa

dech dov.ozník nemůže oSe v potněru smluvním hráni.ti důsled
kům porušení závazků, od protislrany uplatňoOvaným; v tom 
záleží právní jehQ »odpo'vědnost«!ta zmíněné .osoby, ač ne· 
j,sou ,pomocníky v plnění. 

»Jinýtni .os.ohami« mÍni se ti, jež si tlov.ozník zjednává 
nůmo zm!něný okruh svéhQ trv-alého' personálu za účelem pro
vedení převz,aolé . d.opravy resp_ k pom..ocné činnosti s n.í sou

visící. 

čl. 401. Odevzdá-li dovozník náklad jinému 
dovozníku k celkovému nebo částečnému provedení 
dopravy jím převzaté, f.UČí zaň a za dovozníky snad 
následující až do dodání. 

Každý dovozník, který po jiném dovozníku ná~ 
sleduje, vstupuje tím, že přijme náklad s původním 
listem nákladním~ v dovozní smlouvu po le znění 
nákladního listu, přejímá samostatný závazek ku 
provedení dopravy p~dle o s u nákladního listu 

28"" 
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a ručí také v příčině dopravy od dřívějších dovoz· 
níků již vykonané za jejich závazky. 

1. Dov.o?mík má opatřiti dopravu nákladu na místo do. 
dad jakoÚo dílo (oOPus); není' povinen prováděti dopr,avu 
sám (oper-ae), Jiýbrž může - není·li jinak ujednáno - do. 
pravu 'op,atřiti i dovozníkem jiným (poddovo'znÍkem), s nímž. 
to sám smlouvu nákladní jakožto odesílatel uzavfrá. O tako. 
vémto případu jedná čl. 401,OIdst. 1. vy,slovující ručení do. 
vozníka za všechny poOddovozníky až k. dodání. 

2. Ve provedení dopravy mohou hý,ti zúěastněni i v.íel~ 

než jeden dovo,zník. Lišiti jest tu přípa,dy: 

a) Odesílatel uzavírá k ,dopravě nákladu na místo určitp 

(na ,př.z mí,sta A do D) několik smluv nákladních o postup. 
ných částech z,amýšlené dopravní. cesty s rů~nými dovozník) 
v těch kterých místech (na př. se železnicí o dop:r,avě z A do 
H, s parolodní společnosti o .dopravě z B do C, a opět se že· 
leznicí o dopravě z C doO D). JeSit tu řada samolstatných do. 
vo'z,nÍků, několik smluvních poměrů práv;oě na sobě nezá· 
vislých. Spojito,st jejich :záleží jen v toOm, že dovozník následu· 
jící jest zpr,avidla destinatářem v nákladním poměru před. 
cházejícím. Pro kaid)T poměr nákladní jegt tu zvláštní ná. 
kladní Jis,t. PoOstupní tito dovozníci bývají označ'ování jakožto 
mezidovoz:níci (Zwi-schenfrachtfiihrer). 

Není ovšem při tom vyloučeno, že dalši nákladní smlou· 
vu uzavírá sám dovozník první za odesílatele na příkaz jeho 
a to bud' jeho jménem jakožto plnoOmocník, anebo vlastním 
jménem, ale na jeho účet, tedy jako spe,ditor. Ve příp'adech 
takovýchto jedná vš,ak doOvozník tento nikoli ve své vlaB,tnosti 
jako'žto .dovomík, nýbrž jako, mandatář odesílatelův a neručí 

tudíž za voleného jím mezidovozníka podle čl. 400 re'sp. 401 
ohch. zák., nýbrž jen ze ·svého poměru mandátního, event. 
jako speditor (čl. 380) za culpa in eligendo. 

b) Možnou jest však též účast několika dovolzníků při 

dopravě lím způsobem, že dovozník, který vůči odesílateli 
k provedení dopravy se zavázal, neproOvádí ji sám, nýbrž -
at' zcela ať z části - přenáší ji na dovozníka jiného (»pod. 
dovozníka«, Untel"Ír.achtfiihrer). Tento jest v právním poměru 
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pouze k dovozníkovi prvnímu (»hlavlnímut), nikoli k odesí. 
lateli. Arci však podle výslovného ustanovení .zákona čl. 401, 
odst. 1. ručí dovozník odesílateli naprosto z.a poddovoz.níka tl 

dovozníky následující až k dodání (stej-ni: jako podle čl. 
iiOO i>rovn. výše č. 1). 

c) posléze účastniti se může vice dovozníků v dopl"avě 
i tím způsoObem,že pG.zdějŠí dovo.zník převezme zboží k do. 
pravě od svého předchůdce ·s půvoOdním listem nákladním t. 
zv. pnmym neho·li průběz.ným (direkter, durcbgehender 
Frachthrrief), v čemž s.p:atřovati jest, j,ak zákon stanoví ve čl. 

401, odst. 2., přistoupení jeho ve smlouvu původní jakožto 
korreálního spoludlužníka, ato i stran záViazků vzniklých 
vzhledem k dopravě již ,provedené. . 

3. V jednotlivých případech pod čís. 2. snb. a)' až c) 
zmíněných užívá ,se v doktríně a v životě obchodním různých 

názvů, z části však ještě neustálených. Tak mluví se o soou. 
hrnné smlouvě nákladní resp. o souhrnném náldadním listu 
(Gesammtfrachtvel"trag, .Sammtfr,achthrief), kde několik do. 
voz.níků v,stupuje v záv,azek provésti dopravu na .zákla,dětéhož 
listu nákla.dňího; ja,kožto uovo.zník dílčí (Teilfrachtfiihrer) 
omlačuje se ten, kdo vůbec p'l'ovádí je~ část dopr,avní cesty, 
a ,dílčím nákladním listem zove ·se list k této části dopravy se 
neBoucí. Rovněž vÝbe pod lit. a) a 'b) zmíněné názvy »mezi. 
dovozníci« a »poddovozníci« nejsou zcela ustáleny. - Viz 
k tomu vůbec S t a u b·P i s k o ke čl. 401, Run dna gel 
v Ehrenbergově HB. V., str. 177 násl. 

čl. 4,02. Dovozník má uposlechnouti pozdějších 
příkazů odesílatelových stran vrácení nákladu nebo 
dodání jeho příjemci jinému než na listu nákiad
ním označenému potud, pokud neodevzdal tomuto 
nákladní list po příchodu nákladu na místě dodání. 

Jestliže se tak již stalo, jest povinen dbáti pouze 
příkazů příjemce označeného, jinak hy mu hyl za 
náklad zavázán. 

čl. 403. Dovozník jest povinen na místě dodání 
'ydatináklad příjemci nákladním listem označenému. 
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škodou a uděli.ti dovoz.níku za tím účelem potřťibné příkazy 
(čl. 4,04). 

b) Teprve dobou výše zmíněnou nabývá příjemce v ná. 
kladním listě označený p'ráva vlastním jménem proti dovozní. 
ku k platnosti přiváděti oprávnění ze smlouvy nákladní, arci 
vš,ak jen za splnění záva.zků z nákladního lis,tu vyplýv.ajících; 
zvláště jest též oprávněn žalovati dovozníka o odevzdání ná. 
kladního li.stu a vydání nákladu, pokud se to nepříčí di,spo: 
Eicím dovozníku podle čl. 402 až do vznesení ž,alohy příjem. 
eovy od odesílatele uděleným. (Srovn. výše v pozu. 1 odst. 
2.) Plně účinným jest tudíž právo příjemcovo na vydáni ná. 
kladu teprve od odevzdání nákladního listu (čl. 402) resp. 
vznesení ž,aloby (»Anstellungder KJa.ge«) na dovozníka (čl. 

405), do kteréžto doby mají přednost ještě event. opačné di. 
sposice odesílatelovy. Teprve těmi momenty ustaluje se právní 
poměr mezi dovozníkem a příjeméem podle o'bsahu listu ná· 
kladního, a disposice odesílatelovy nemají naň vlivu. (Po. 
chybnosti vzhuzuje výklad obr:atu »Anstelhing der Klage«; 
důvody p.řimě.řenosti svě,dčí smyslu: doručení ·ž,aloby. Srov1n. 
též čl. 15 Bernské úmluvy.) 

c) Od do,by, kdy náklad měl na místo dodací dojí,ti, mů. 
že příjemce v nákladním Hstě označený vykonati vůči dovoz. 
níkovi veškera práva ze smlouvy nákl,adní, tedy může zejména 
uplatniti i náhradní nároky pro ztrátu a poškozeni nákladu, 
jakož i pro opozděné dodánÍ. 

d) Závazek zaplatiti dovozníku podle obsahu nákladního 
listu nestihá příjemce již příjezdem nákladu resp. momenty 
výše zmíněnými; zaplacení takové jest pouze podmí,nkou pro 
vydání nákladu (čl. 405); teprve když příjemce náklad i ná· 
kladní Hst od dovozníka přijal, ,,-,zniká proň samostatný zá· 
vazek, resp. pro dovozníka právo, k z,aplacení podle ohsallU 
nákladního listu (čl. 406). 

3. Poznamenati jest, že pa:ávní úpravou, jaké se v obchod· 
ním zákoněďostalo nákladní~upoměru jedn.ak mezi odesí· 
latelema dovozníkem, jednak me·zi dovozníkem a příjemcem, 
nedotknutým zůstává hezprostřední poměr právní meú odesí· 
! Cltelem II příjemcem; i dlužno tudíž flaIDQ,stat:něpodle vše. 

CI. 402.-- 406, 407. 

IIIH'cných zásad odpověděti k otázce zejména o přechodu vlast. 
nicví k nákladu s oldesHatele (resp. za,sHatele) na příjemce, 
podohně též k otázce .o nabytí držby ,příjemcem (srovn. Ran. 
ci a: Besitz, § 11, str. 445 sl.) (na př. při z,aslání prodaného 
zboží). 

Rovněž zůstává, jak výslovně v konferenci bylo pozna. 
menáno, úpravou disposič'ního práv,a jednak odesílatele jednak 
příjemce nedotknutou . otázka, za kterých podmínek a až do 
kte.ré ,do.hy jest ode,sílatel vůči příjemci oprávněn z.astaviti vy. 
dání zboží, totiž provésti t. zv. právo stihací (droit de suÍte, 

right of stoppage in transitu), na př. pro nast.alou neji,stotu 
de,stinatáře. Návrh zvláštního předpisu ve směru tom byl sice 
konferencí zamítnut, ale názor výš.e zmíněný jasrně vyjádřen. 
V našem právu, podle něhož jest potřebí k nabytí vlastnictví 
příjemcem odevzdání, zbOŽÍ, neuznávalo se zvláštní takovéto 
"právo stihací« až do konkursního a vyrovnávacího řádu zlO. 
prosince 1914, Č. 337 ř. z. 

Nyní může podle § 45 konk. řádu prodatel nebo nákupní 
komisionář žád.ati zpět zbOŽÍ na konkursanta z jiného místa 
odeslané .a jím ještě plně nezaplacené, leč že již před uvale. 
ním konkursu došlo na místo dodací ,a přešlo v detenci kon. 
kurs,anta anebo. jiné osoby pro něho. Totéž právo uděleno pro. 
dateli a nákupnímu komisionáři také v § 22 řádu vyrovnáva. 
cího, pokud jde o dlužníka, ,. příčině jehož zahájeno řízení 
vyrovnávací. 

Odevzdáním zboží dovozní· uvedl·li však prodatel sebe 
kovi k dopravě p'řechází s~ma jako odesíla,tele na ná. 
vlastnic,tví zboží na kupítele, kJadním listě, vyhradil si tím 
jtmž hyl určil způso,b dopr,a- právo, nakládarfi zlbožÍm za 
vy, jen tenkráte, byl·li uvc· jeho dopravy podle čl. 402 a 
clen v nákladním listě jako 405 a v důsledku toho může 
odesílatel; tu nejednal totiž kupitel nahý.ti vlastnického 
pro datel při odevzdání zboží práva tep'rve dobou, kdy pro. 
již vlastním jménem, nýbrž datel po,zbude svého dispo. 
j/lko zmocněnec kupitelův a sičního práva tím, že odevzdá 
vzdal se disposič:ních práv, disposiční papíry kupiteli. 
jež by mu podle čl. 402 a 405 (N. S. 2950: 19. září 1923, 
Ut dopr,avy ještě příslušela; i' R\' I 312/23.) 

čl. 407. Když označený příjemce nákladu ne
Jnťlže býti vypátrán pebQ zdnihá se přiJmouti náklad 
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anebo. když vznikne SPo.r o. přijetí nákladu, ~e~~ 
o jeho stavu, může účastník dáti tento stav ZJIStItI 

znalci. 
[Znalce jmenuje k požádání účastníků obchodní 

So.ud anebo., není-li hO', soudce místní. 
Znalci podejtež svůj Po.sudek písemně neho. do 

protokolu. ] 
So.ud může naříditi k žádo.sti účastníka, že ná-

klad hude uložen ve veřejném skladišti neh u ně
ko.ho třetího a že hude zcela neh přiměřenou částí 
'Teřejně prodán k zaplacení do.vozného a ostatních 
pohledávek dovozníkových. 

O žádosti za jmenování znalců aneh o opatření 
soudu stran uloženÍ. a stran prodeje nákladu 
jest slyšeti protistranu, je-li na místě přítomna. 

Ve čl. 407 jde o dvojí prostředek, který dává zákon 
úča6tníkům k disposici a to bez .rozdílu, zda·li jest doprav,a 

již skončena čili nic; jest to: 
1. znalecké zjištění stavu zboží ve tŤech případech 

v ods,t. prvním vytčených; zjiš:tění děje se <tu soudní cestou 
nespornou, platí však pro ně podle čl. 44 uvád.z.ák. k c. Ť. s. 
ustanovení civ. Ťádu soudního o pojištění důkazu. Viz bližší 
o tom vý.še' v pozn. i při čl. 347 násl.; též výše po:zn. 4 při 
čl. 395 pro pNpad neshody stran o stavu dop'ravov,aného ná. 
kladu. Ustanovení odst. 2. a 3., jakož i §u 48 uvád. zák. k zák. 
obch. jsou bezpředmětná vzhledem ke čl. 44 uvád. zákona 

k civ. řádu soud. 
2. .soudní opatření s,tran uložení zboží u po pří.padě, za 

účelem zaplacení dovozníkových pohledávek, také veřejný 
prodej zbO'ží; ·také tu jde o opatření soudnictví ne,sporného; 
soud tu postupuje podle uvá,žení konkrétního případu (»mů. 

že naříditi«). 
Slyšení protistJrany navrhovatele j,est nutno jen, je·li na 

místě pNtomna. 
Z praxe viz rozhodnutí Nejv. s. Č. 2295 níže při čl. 409. 

čl. 408. Přijetím nákladu a zaplacením dovoz
ného. z~niká každý nárok proti dovozQfkovi, 

Čl. 408. 

Pouze pro. ztrátu nebo. po.škození, které při do
dání nebyly zevně poznatelny, může hýti náro.k proti 
dovozníku přiváděn k platnosti i po přijetí a po 
zaplacení dovozného, když hylo o zjištění ztráty 
nebo. poško.zeni žádáno bez odkladu po jejich objevu 
il kUY:l eC dokáže, že ztráta nebo Po.škození vznikly 
za dohy od· převzetí až do. dodání. 

Ustanovení o promlčení žaloh a námitek proti 
spedito.ro.vi pro ztrátu, poškození neh oPo.zd~nédo 
dání nákladu ( čl. 386.) použíti jest i na dovozníka. 

Nároky korrespondující se závazky dovozníkovými výše 
uvedenými zanikají podle zvláštních předpisů obch. zák. : 

a) podle čl~ 408, odslt 1. přije.fÍm nákladu a ~aplace'llím 
dovozného sdl. se str.any příjemcovy po provedené dopravě; 

jednotlivý ze zmíněných aktů o sobě k liberaci dovo:zníkově 

ne'sta,čí; současnými však zajisté nemusí býti. Liberace dovoz. 
ník.a nastává tu nejen v poměru ku příjemci,který nákl,ad 
přijal a dovozné zaplatii, nýbrž i v poměru k odesílateli 
(arciť bude příjemce odesílateli event. zavázán za ztrátu jeho 

práv). 
Po·sitivní výjimka .z předpisu tohoto ohsažena v odst. 2. 

čl. 408, podle něho,ž trvá přes přijetí nákladu a zaplacení do. 
vozného nárok náhradní pro poškození re@p. ztrátu nákl,adu 
(t. j. ztrátu částečnou, t. zv. manco), nebyly.li skutečnosti tyto 
při dodání nákladu zevně seznatelnými, dále, žádáno-Ii ihned 
po jich seznání o zjištění jich (patrně způsobem v čl. 407 
obch. ,zák. resp. čl. 44 uvád. ,zákona k SIOUd.· řádu vytčeným; 

viz p. 1 při čl. 407) a prokáže.li se, že ztráta anebo škoda 
ta nastala v době od převzetí nákladu k dopr,avě až do dodání 
(čl. 408, odst. 2 obch. zák.). 

b) podle čl. 408, odst. 3 promlčením, a to jedl1oročním, 

nez.akládá.li se nárok na dolosním jednání dovozníkově (čl. 
386, odst. -1,) resp .. jeho oso,b pomocný.ch (čl. 400). Co do početí 
lhůty jsou rozhodnými -normy čl. 386, odst. 2 pro spedici stano
vené. Nestalo-li se oznámení ztráty nebo škody dovozníkovi 
v ,této lhůtě jednoroční (dostačí jižode'Slání ve lhůtě této). 
promlčují se i námitky, )inak trvají na dál~ čl. 386, odist. 3. 
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čl. 409. Dovozník má zástavní právo na nákladu 
pro všechny pohledávky nákladní smlouvou zalo
~ené, zvláště pro dovozné a skladné, jakož i pro cla 
a jiné výlohy. Toto zástavní právo trvá, pokud jest 
náklad zadržen nebo uložen; trvá také po dodání 
ještě dále, pokud je dovozník přivede ve třech dnech 
po dodání soudně k platnosti, a náklad nalézá Sf' 

ještě u příjemce nebo u osoby třetí, která je pro 
příjemce dr~í. 

Dovozník může na svou úhradu způsobiti pro
dej nákladu nebo jeho části (čl. 407.). 

Toto právo má také vůči ostatním věřitelům a 
konkursní podstatě vlastníkově. 

Pro pohlédávky ze smlouvy nákladní má dovo·zník na ná· 
kladu zákonné právo zásta~uí~ kteréž .trvá také i ještě po odev. 
zdání .nákladu příjemci přerdpokládaje,. že je dovo~ník ve třech 
dnech po dodání soudně k platnosti přivádí a náklad ještě u 
osohy třetí se nalézá, kteráž ho pro příjemce detmuje: čl. 409. 

Výkon práva zás,tavního děje se tu souďním prodejem podle 
ustanovení čl. 407, ,to j .. po slyšení proti'strany, je-li v místě pH· 
tomna, a to u okresního soudu rei sitae (čl. 44 uvád. zákona) 
k civ. řádu soud., a § 384 III civ. ř. S.l). 

Poznamenati jest, že soudním upla·tněním zástavního prá· 
va ve třech dnech dociluje se dalšího jeho trvání i p.řes tuto 
Lhůtu, až do jeho realisace, pokud zhoží jest u příjemce nebo 
II osoby, která je pro příjemce detinuje. (Další .trvání zástav. 
ního práva obmezuje jen na ony tři dny Stauh·Pisko § 4 ku čl. 

409.) 

aj V řízení o re.a1is·aci zá· 
stavního .práva dovozníkova 
nelze přlhHžeti k nárokům 
osob ,třetích. Tyto mohou svá 
práva zajistiti p·rozatímními 
OIH1'třeními a uplatniti jen 
puř,adem práva. (N. S. 2183 : 
23. lede,n 1923, R I 1408/22.) 

. b J V řízení dle čl. 407 a 
409 platí co do přípustnosti 
opravných .prostředků před. 
pisy řízení nesporného. Výtě. 
žek z prordeje lze po příp'adě 
oložiti k soudu. (N. S. 2295 : 
20. únor 1923, Rv I. 114/23. 

1) Někteří dopou.štějí výkon zástavního práva i po zpu
sohu čl. 310, v analogickém jeho použití. - K povaze prodeje 
podle čl. 407 aněktetým sporiiýmotázkám jeho se týkajícím 
viji;: II e II e r? SvéJ.Xlm. prodej, str. 109 UMl. 

Cl. 410. 445 

čl. 410. Prochází-li náklad rukama několika 
d~vozní~ů, má poslední z nich při dodání, pokud list 
nakladnl neustanovuje opak, vybrati pohledávky 
BvS"ch p.ře?c.~ůdců. z nákladního listu vyplývající a 
vykonatI JeJIch práva, zvláště i právo zástavnÍ. 

Předcházející dovozník, který byl uspokojen od 
llásl~dujícího, ,př~vádí ~a tohoto po právu svou po
hledavku a sve zastavlll' právo. 

. ~tejným .způsobem převádí se spěditorova po
hledavka· a Jeho zástavní právo na následujícího 
speditora a dovozníka. 

~ásta;ní právo předchůdců trvá potud, jako zá
staVIu pravo p@sledního dovozníka. 

Člá,nek tento ohsahuje dvojí di,sp·os.ici: 1. ukládá posled. 
nímu v řadě dovnzníku povinnnst vyhrati pohledávky před. 
chůdců; 2. 'stanoví z,a určitých podmínek koncentraci pnhle. 
dávek resp. zástavních .prráv předchůd.ců v řadě dovozníkt'l. 
resp. speditorů v osohě posledního z nich. Blíže jest uvésti: 

Ad 1.: Prochází·li :náklad' rukama několika dovo'zníků, a 
sice 's náklad.ním listem ať prúběžným ať dílčím (zákon ne. 
rozeimává), jest poslední z nich - .neustanovuje·li nákladní 
Hst opak -. již pn zákolllu povinen a legitimován vybrati od 
příjemce též pohledávání předcházejících dovozníků z listu 
nákladního se podáv,ající a k platnosti přivěs,ti jejL 11 práva, 
zvláště ,též po případě právo zástavní: čl. 410, odst. 1. 

To.též pl,atí obdobně zaji.sté i ,o pohledávkách speditn. 
rových na zbo~í vázllloucích (srovn. čl. 382, odst. 3. ob ch .. ~ák. 
a čl. 410). V tomto případě čl. 410 odst. 1. a contr. odst. 2 . 

předpokládá se, že nástupce náklad ,přejímající nezapravuje 
předc.hůdci pohledávky jeho na nákla,du váznoucí. 

Opominutí povinnosti rtu stanovené zavazuje dovozníka 
zajisté k náhradě škody předchůďcům vzniklé ztrátou jich 
regreSil1Ích práv, jež jes.t 'zákonným následkem nevyhrání jich 
pO'hledávek při odevzdání nákladu příjemci dle čl. 412. 

Ad 2.: Odst. 2. a 3. čl. 410 týkají se příp·adu,kde v řadě 
nastupující' dovozník anebO' spemtor dnyozníka ne:hO' spedj. 
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tora předcházejícmo.zejména zapravením dobírky na zboží 
váZlloucí (čl. 382) - uspokojí; tu přecházejí naň toti~ . ji~ po 
zákonu pohledávky a zástavní práva předchůdcova, takže po
stupným zapravováním pohledávek .předchildců koncentrují se 

p,ak v rukou posledního dovozníka resp- ~peditora veškeré 
II ohle dávky a zástavní práva ze zasílání a dopravy v~niklá 

(čl. 410, odst. 2. a 3.). 
Předpis tento zavdává ,podnět k pochyhnos'tem zejména 

v tom směru, zda-li tu jde vskutku o p.řechod práv (zákOtDnOU 
(~e5sí), či zd'a·Ji (jak panující mínění soudí) zaplacením se 
str,any nástupce práva přeďchůdců .z.anik,ají a nástupce nahývá 
nového samostatného nároku na zaplacení dotčené částky, Ja. 
kožto jemu' na's,talé účelné ' v)~lohy. 

Jak ze znění odst. 2.' ,a' 3. čl. 410 ,a ze spoj~ní jích s odst. 
4., tak i z úmyslu norimberské konfe1'tmce podává se opor.u 
pro názor ,prvnější. I jest tudíž pokládati pOisledního dovozní. 
ka l'e.sp. speditora za cessiOil1áře pohledávek předchůdcových a 
tudíž námitky z osoby cedentovy za přípustné; ovšem na pří. 
jemci nemůže poslední dovozník pohledávek těch vymáhati sa
mo.sotatně jC'Žto příjemce jest vázán splniti toliko závazky zná. 
k1adního' Hstu se podávající jakožto podmínku pro vydání ná· 

kladu (čl; 405). 

čl. 411. Když na témž nákladu vázne dvě neb,? 
více zástavních práv podle čl. 374., 382. a 409. vzes
lýéh, l!iedchází ze zástavnic~ práv, jež, vznikla ~~: 
sláním nebo transportem nakladu, pravo pozdeJl 
vzniklé p~ávu, dříve vzniklému; tato práva zástavní 
~aji vesměs přednost před zástavním právem. ko
misionářovým a, před zástavním právem spedltora 
pro zálohy; ~ těc?to zástav!!~ch p~áv, před.chází, právo 
dříve vznikle prayu pozdeJl vznlklemu. 

Schema pořadí zástavních práv .podle čl. 4Ii j~st toto: 

.a) první skupina př eďno st mající zahrnuje zástavní práva 

pro pohledávky vzniklé . zasíláním nebo trans>poi'~e~;. 

h) . do druhé skupiny pak náleží. zástavni právo . pro po. 
hlt-dávkv komisionářovy vůbec a speditorovy p:roiálohy. 

ČI. 412, 413. 447 

Uvnitř skupiny a) předchází zás1tavnÍ . právo později 

vzniklé právu dříve vzniklému, ve skupině b) ro·zhoduje po 
řadí časové. 

Ratio legi,s pro přednost zástavních práv ze zaslání a do. 
pravy, Jakož í pro zvrácené přednostní pořadí mezi níllŮ jeiil 
z,abezpečiti zaslání a dopr.avu· zboží, jež hy, kdyby nebylo 
jistoty pro pohledávky 'ty, mohlo uváznouti ;zatí:žení pohledáv. 
kami iresp. zást.právy dHvějšími »brzdilo« by d,alší dopravě. 

Důsledkem toho, že zást. právo komisionáře a speditora trvá, 
pokud mohou disponovati nákl,adem(čl. 374, 382), zachovává 
se jim a,ž do odevzdání ,nákladu, pokud »prostfedeěné« dispo
sice, zejména »tradiěnimi« (dispo,siěnÍmi) cennými pa,piry j,sou 
možny. 

Poznamenati jes't, že všem výš uved~mým zákonným prá. 
vům zástaV'ním pře,dchází zákonné zástavní právo příslušející 

veřejnému skladišti na zboží U něho uloženém podle § 28 zák. 
ČÍs. 64/1889. 

čl. 412. Dodá-li dovozník náklad bez zaplacení 
a nepřivede ~()udně k platnosti zástavní právo . ve 
třech dnech po dodání, ztrácí on i předcházející do· 
vozníci a speditoři, p'ostih proti předchůdcům. Nárok 
proti příjemci zůstává v platnosti. 

Vydá-li dovozník náklad bez zaplaceni a neuplatní-li 
soudně (čl. 407) do tří dnů zástavni právo pro pohledávky 
své a ,g"'ých předchůdcťi, ztratí on sam i předcházející dovó.z· 
níq a speditoři právo postihu pro.ti předchůdcům (mezi něž 
t1ál~ží i odesílatel>. Toliko právo prod příjemd '-- žád,ati totiž 
zaplacení dle listu nákladního (čl. 406) resp. dle zvláštního je
ho event. sUhu pla,tehního při vydání nákladu - mu ~ůstává 
(čl. 412). 

Poznamenati jest, že l18.roky .dovozníka ze stniouvy ná· 
kladní protnlčují se ve 3 letech (§ 1486, čís. 1 obč. zák). Srv. 
výklad v pozn. 8 při čl. 361 násl. stran přechodného prodlou . 
žení 31eté promlčecÍ lhůty. 

čl. 413. Odesílatel a dovozník mohou ujednati, 
že t~nto vydá onomu list náložný (nakladací). 
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Náložný list jest listina, kterou se dovozník za
vazuje k vydání zboží. 

Cl. 414·. Náložný list obsahuje: 
1. označení naloženého nákladu podle povahy. 

množství a značek; 
2. jniéno a bydliště dovozníka; 
3. jméno odesílatele; 
4. jméno toho, jemuž aneb na jehož řad má býti 

zboží dodáno. Tím jest rozuměti odesílatele, jestliže 
náložný· list byl vydán prostě na řad; 

5. místo dodání; 
6. ustanovení v příčině dovozného; 
7. místo a den vystavení; 
N áložný list. musí býti od dovozníka podepsán. 
Odesílatel jest povinen vydati dovozníkovi na 

jeho požádání stejně znějící opis náložného listu jím 
podepsaný. 

čl. 415. N áložným listem řídí se právní po
měry mezi dovozníkem a příjemcem nákladu; usta
novení nákladní smlouvy v něj nepojatá, nemají 
právního účinku vůči příjemci nákladu, pokud ne
bylo se na ně výslovně vztaženo. 

Pro právní poměry mezi dovozníkem a odeií· 
latelem zůstávají rozhodný·mi ustanovení dovozní 
smlouvy. 

čl. 416. Vydal.li dovozník list náložný, smí 
dbáti pozdějších poukazů odesílatelových stran vrá
cení nebo vydání nákladu jinému příjemci než ná
ložným listem legitimovanému jen, když se mu 
náložný list vrátí. J edná·li proti tomuto ustanovení. 
jest řádnému majiteli náložného lis~u za náklad 
zavázán. 

čl. 417. Ku převzetí nákladu jest legitimován 
ten, komu má náklad podle náložného· listu dodán 
býti anebo na koho náložný list, zní·li na řad, byl 
indosamentem převeden. 

ČI. 413~419. 449 

čl. 418. Dovozník jest zavázán k vydání ná
kladu jen proti vrácení náložného listu, na němž 
jest dodání zboží osvědčiti. 

čl. 419. Ostatně použiti jest ustanovení o do
vozníkových právech a povinnostech také ve případě, 
když byl vystaven list náložný. 

1. Články tyto jednají o listu náložném č. nakladacím (p. 
2 při čl. 391); při dopravě pozemní není obvyklým, arci však 
při dopravě na řekách a bývá pak podle analogického cenného 
papíru při dopravě námořní vydávaného označován též jakožto 
pozemní konosement neboli krátce i jen konosement. Dovoz. 
ník není již ze zákona povinen náložný list vydati, nýbrž třeba 
jest k tomu oboustranného souhlasu, byt' i ne právě výslov. 
ného (zhusta již podle usance). Byl·li však list náložný vydán, 
jest odesílatel povinen vydati dovozníku na jeho žádost na. 
vzájem opis listu toho jím (odesUatelem) podepsaný (čl. 414. 
posl. odst.). (Zajištění proti pozdějším jednostranným změnám.) 
Termin »náložný« viz v »Obchodech« 1925 str. 106, 1I7. 

V zákoně (čl. 414) uvedený 01s,ah náloŽlného listu není 
veskrze. podstatným, nýhrž dlužno právní význam jednotlivých 
údajů posu~ovati samostatně. Podpi,s dovozníkův hudearei 
povždy nezhytným (skriptura) (čl. 414, odEt. 2.). 

2. Obsah listu náložného jest rozhodným pro právní poměr 
mezi dovozníkem a příjemcem (destinatářem) z něho pa:trným 
(není-li zvláště udán, pokládá Be odesí1atel za destinatáře, čl. 
414,č. 4); jen ty ,podmínky smluvní j,sou vůči příjemci právně 
účinnými, které v ·náložny li5t jsou pojaty, anebo k nimžto se 
v něm odkazuje. Naproti tomu pro poměr mezi ódesílatelem a 
dovozníkem nepla.tí tato zásada, nýbrž jest· tu plně účinným 
uhsah vlastní smlouvy nákLadní (čl. 415). 

Zvláště vzniká v souvislosti této o·tázka, může-li dovozník, 
jenž vydal Hst náložný, nicméně při ztrá,tě resp. při poškození 
nákladu, jakož i při opozděném dodání spros,titi se povinností 
náhradní průkazem osvo.bozujících ho skuteěností, vytčených 
ye čl. 395 resp. 397, ač to výslovně v nálo:žném listu uvede:no 
nebylo. P,řes to, že doslov čl. 303, odst. 2. resp. čl. 415 zdá 
.~e svědčiti odpovědi záporné, dlužno zmíněné obrany dovoz. 

Obe.h. zák. 29 
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níkovy pokládati z,a připuS<tIlé, poněv;adž vyplývají již po zá. 

konu z poměru nákladního, pokud nebyly výsloVině vyloučeny 
úmluvou stran (jest to stanovisko hovící ohratu § 87 směn. z. 

»ze směnečného práva samého«). 
3~ Vydáním náložného listu nastává modifikace dovozníkovy 

povinnosti k vydání nákladu: toto :smí se státi jen ll,a vrácení 

listu a jen legitimoVoanému majiteli '(při ordrepapíru rozhodujI' 
legitimace podle § 32 srn. z., při rektapapíru jest oprávněnou 

osoha v něnl ,označená resp. její právní nástupce podle záliad 
ohčanskoprávních). Avšak i úprav;a disposičního práva odelsíla· 
telova jes't tu modifikována; centreordre.s odesílatelovy jsou tll 
účinnými vůči ,dovozníku, jen když se mu zároveň vrátí lii\t 

nálo'žný (čl. 416). (Srovn. výše § 36 pod čís. 2). Překročení 

předpisu toho z,avazuje dovozníka k náhradě škody i ušlého 
zisku vůči řádnému' majiteli li,stu náložného .( čl. 416, 2&3). 

4. Sporno jest, přísluŠí.li příjemci náložným listem legiti. 

movanému právo disponovati nákladem ještě před příjezďem 
jeho na místo dodací, resp. před dobou, kdy ,tak řádně státi 

:;e mělo (čl. 402, 405) ,či teprve po této době. lVlaterial.ie svědčí 
názoru prvnějšímu. (Srovn. zejména: Eg e r, Da,s deutsehe 

Fraehtrecht, III, ke čl. 417.) 

čl. 4·20. Když kupec, jehož obyčejný obchodní 
provoz nevztahuje se na provádění nákladních smluv, 
převezme v jednotlivé~ případě provedení dopravy 
nákladu po souši neb na řekách a vodách vnitrozem
ských, použiti jest ustanovení tohoto titulu také na 
takovouto smlouvu. 

Srov. čl. 272, odst. 2., 378, 388. - Stran pož,adavku, a,by 

smlouva byla uzavřena kupcem u provozování jeho žiV!nosti, 

viz, výše poz.námky při čl. 378, 388 a 390 pod Hs. 1. ' 

čl. 421. Ustanovení tohoto titulu jest použiti 
také na nákladní smlouvy železnic a jiných veřejných 
ústavů dopravních. 

Pro poštovní ústavy platí však jen, pokud není 
pro ně nic jiného ustanoveno zvláštními zákony nebo 
-t1ařízenÍmi. 

Čl. 421, 422. 451. 

Pro železnice platí dále ustanovení obsažená 
v následujícím oddílu. 

1. Ježto také veřejné korporace provozující po živnosten. 
sku ohehody, kvalifikují se z hlediska soukromého práv,a jako 
kupd (p. 5 při čl. '1), má předpis odstavce prvního ráz jen 

deklar.atorní. Zvláštní předpisy pro nákladní smlouvu želez. 
niční dány jsou v 2. oddílu tohoto .titulu (čl. 422--431). O dal. 
iiíeh spceiálních normách pro železniční ,smlouvu nákladní plat. 
nýeh viz níže poznámku při čl. 422 a pHslušný oddíl je oh-sao 
hujíeí. 

2. Základními s,pedalními normami o nákladní smlouvě 
po,iitovní jsou poštovní zákon z 5. listop,adn 1837 č. 240 Sb. z. S., 

dále řád pošty listoviní (Brie.fpo,s't)z 6. li:stopa,du 1838, řád 

pošty povozné (Fahr,po.st) ,z 12. června 1838, jakož i nařízení 

k nim vydaná. Na základě §§ 23 a 24 poštoV'~ího zákona vydá,n 
t. zv. poš,tovní řád nařízením ministra obchodu z 22. září 1916, 

č. 31 í ř. z. - Mezinárodní čili externí styk poštovní upr,aven 
ujednáními t. zv. světové poštovní jednoty (Weltpostverein), 
pvsledně v r. 1920 v Madridě (publikována vyhláškou minister. 
;;tva zahraniční(~h věd z ll. března 1922, čís. 101 Sb.) - Ru· 

čení pošty za ztrátu, 'úbyt a poškození zásilek u,praveno v § 213 
pošt. řádu. - Z domácí litera,tury srv. pojednání F. V á ž n é· 
ho: »0 náhra,dě škody vzniklé z.a dopravy ,se zvl. zřetelem 

k dopravě poštovní, žele~n.a automobil. v Československu« 

v »Právníku« 1923, seš. 3.--.8., zejména stať v seš. 6., dále ka· 
pitolu 3. ve spise téhož autora, citovaném výše při čl. 391. 

Oddíl druhý. 

O II á k 1 a d II í sml o u věž e lez nic z v 1 á š t ě. 

čl. 422. Železnice, která jest obecenstvu otevře
na k užívání pro dopravu nákladu, nemůže odnlÍtnol1ti 
uzavření dopravní smlouvy od ní žádané, pokud: 

1. náklad sám o sobě nebo podle svého obalu 
hodí se k dopravě 'podle řádů, :uebo není-li jich, 
nebo nelze-li jich užíti, podle zařízení a způsohu 
užívání dráhy; 

29f~ 
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2. odesílatel podrobí se obecně platným nan
zením správy dráhy, pokud jde o dovozné, navezení 
nákladu a ostatní dopravní podmínky, které dráha 
může si určiti; 

3. pravidelné dopravní prostředky dráhy stačí 
k provedení dopravy. 

Železnice nejsou povinny přijímati náklad k do
pravě dříve, než až vozbu jeho lze vykonati. 

Pokud jde o čas dopravy, nesmí býti dána žádné· 
mu odesílateli přednost před druhým bez důvodu leži
cího v zařízení dráhy, v poměrech dopravních neho 
ve veřejném zájmu. 

Jednání proti ustanovením tohoto článku za
kládají nárok na náhradu škody tím způsobené. 

l. Právní normy upravující železniční 

smlouvu nákladní. 

Co do právní úpravy železni6ní smlouvy nákladní dhiž. 
no lišiti jednak dopravu mezinárodní (ex'ternO, jednak tuzem· 

skou (itll'terní): 
a) Pro mezinárodní dopravu železniční sjednána kollektiv. 

ní mezinárodní úmluva ze dne 14. října 1890 v Bernu uzavřená 

většinou eVI'opských států, mezi nimi též RakoUJSko-Uherskem, 
l}rohlášená v říšském zákon:níku z r. 1892 pod čís. 186; obsa· 
huje zejmén.a též podrobné předpisy o soukromoprávním po· 
měru nákJa.dním, poku~ jde o zásilky nákladu mezi obvody 
zúča,stněných států s »průběžným« listem nákladním na dra· 
hách vytčených v seznamu k úmluvě připojeném a doplňo. 

vaném od t. zv. centrálního úřadu pro mezinárodn.í dopravu 
v Bernu podle přihlášek zúčastněných států (čl. l. úml.). 

Teprve vedle této úmluvy platila ustanovení zákona ob· 

chodního o nákladní smlouvě vůbec (čl. 390-421) a železnič' 
ní nákladní smlouvě ,zvláště (čl. 422-431). Bernská úmluva 
došla v jednotlivostech opětně různých pozměn pozdějšími 
ujednáními zúčastněných států, a to v roce 1895 (ř. z. č. 210/ 
1896), v r. 1898 (č. 144/1901) a v r. 1906 (č. 230/1908). 

ČI. 422. 453 

V příčině přítomné platnosti Bernské konvence pro naSI 
republiku jest uvésti toto: Náš stát nevstoupil v Bernskou 
konvenci ipso jure, nejsa právním nástupcem Rakousko-Uher
ska. Arci uložena Československé republice ve smlouvě Saint· 
Germainské, kterou uzavřela s čelnými spojenými a sdmže· 
nými mocnostmi dne 10. září 1919, povinnost ke kon.venci při· 

stoupiti. Přístup ten nestal se však způsobem obvyklým, a ne· 
hyl publikován ve Sbírce zák. a nař., nýbrž uskutečněn ve způ. 
sobu přijetí obsahu konvence jakožto smluvního práva v po· 
měru k jednotlivým státům, smluvního to práva uveřejněného 

v tarifech a vykazujícího též jisté odchylky od konvence, které 
se objevily v některých směrech (zvl. co do úpravy placení 
dovozného, připuštění dobírek, hotových záloh a j. v.) nutka· 
v)'mi vzhledem k valutárnímu rozvratu poválečnému. O tom 
:;rv. článek odb. přednosty Dea. O. Lan k a šev »Prager 
Bijrsencourier« z l. března 1928. 

Se zřetelem k tomu uznal N e j v y Š š í s o u d v r o z hod. 
nutí z 22. zář í 1927, Rv 2018/26, že mezinár. úmluva Bern· 
~ká n e p I a t í v oblasti Repuhliky j a k o z á k o n, nýbrž jen 
jako tarifní předpis, když oba zúčastněné státy prohlásily 
úmluvu za své smluvní právo a byla·li tato úmluva u nás řádně 
vyhlášena ve »Věstníku pro železnice a pl avbu«. I mohou usta
novení smluvní za těchto okolností býti zase změněna pouhou 
tarifní vyhláškou. (Viz též »Soudc. Listy« 1927, ČÍs. 2., článek 

Dra. K. Fl e i s che r a.) - Cit. rozh. v. též ve »Věstníku« 

1927, č. 97. 

Hledíc k tomuto stavu věci vzchází též otázka v příčině 

derogatorní účinnosti čsl. dopravního řádu, vlád. to nařízení 

;;. 203/1921 (viz níže lit. b), která má míti vůči obchodnímu 
zákonu jen potud místo, pokud jde o předpisy shodné skon
H~ncí Bernskou. Obhájiti lze účinnost tu tím, že jest ve čl. 1. 
cit. nařízení přímo se dovoláno ,§ § 2 a 4 zmocňovacího zákona 
t. 187/1892 o provedení mezinár. úmluvy. 

Poznamenati jest, že v roce 1923 byla konána v Bernu 
za účasti Československa revisní konference pro Bernskou 
úmluvu a sjednány dvě úmluvy nové, jednak o přepravě zboží 
CM. Ú. Z.), jednak o přepravě cestujících a zavazadel (M. ú. 
C.). - Budoucí zavedení těchto úmluv připraveno jest záko· 
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nem ze dne 14. červel1('e 1927 čís. 110 Sb., jenž ustanovuje, Ž~, 

eit. mezinál'. úmluvy, podepsané v Bernu dne 23. října 192t, 
nahývají vyhlášením ve Sbírce z. a II moci zákona (§ 1); dále 
:-iC: uvádí v § 2, že zásady cit. úmluv hudou platiti též pro vni· 
trozemskou přepravu železniční, pokud budou pojaty do že· 
lezničnÍho přepl'avního řádu; tento vydá vláda nařízením, kten; 
muze tez upravItI se všeobecnou závazností poměry, pro které 

zákonný předpis má ustanovení jen podpůrná. V § 4 se vy· 
~lovuje, že zákon č. 187/1892 (viz mze pod lit. b) pozhude 
platnosti, jakmile vejde v účinnost nová úprava podle tohoto 

zákona. 
ll) Pro želehničnÍ dopravu tuzemskou, totiž takovoll, 

která nespadá dle cit. čl. 1. úmluvy Bernské pod platnost její, 

vydán nařízením vlády republiky čsl. ze dne 13. května 1921 
čís. 203 Sb. z. a 11. »dopravnÍ řád pro železnice v Čsl. re;}}U· 
blice«, zhusta označovaný jako,žto »dopravní reglement« (Eisen· 
bahnbetriehs:reglement) na základě zmocnění vládě uděleného 

zvláštním (-»zlllocňovacím«) zákonem ze dne 27. října 1892 

čís. 187 ř. z. resp. v zemích koruny uherské čl. 25 zák. z 1892. 
Te,nto železni'ční řád dopnvní, jímž z:ruše:n byl reglement 
starší ze dne ll. Hstop,adu 1909 čís. 172 ř. z., platí i se svými 
dodatky v jednotlivostech ho pozměňujícími a doplňujícími, 

pokud jest ve shodě s úmluvou Bermkou, i proti zákonu 
ohchodnímu, jinak arei jen, pokud s obchodním záko>nem 
není v odporu. (Arg. dosah zmocnění stanovený v § 2 cit. 

zmocňovacího zákona z r. 1892.) Pi'lsohiti z.apočal reglement 
ten dnem 1. srpna 1921. - Pod týmž dátem a čís. 204 Sh. /':. 
a n. vydáno vládní. nařízení o přechodných ?měnách jednot· 
livých předpiHů železničního dopravního řádu po dobu mimo· 

řádných poměrů provozních. 

Pro futur o připraveno již vydání nového dopravního 
c"přeptOavního«) řádu vzhledem k revidovanému obsahu Bern· 
ské konvence zákonem [výše pod lit. a) citovaným] čís. 110/ 
1927, jímž bude při zavedení nové úpravy též derogováno 

7.Hlocňovaeímu zákonu č. 187/1892. 
Ž~lezničního i'ádu dopravního použíti je,st o,statně i při 

mezinárodním poměru nákladním, pokud jde o zúčastněné 

Čl. 423---430. 

\ něm dráhy. tuzemské a nedostává se v tom kterém směru 

předpisů v úmluvě Bernské. 

2. čl. 422 ukládá železnici, která jest ohecenstvu otevřeJia 
pro použití k dopravě nákladu, tedy železnici v tomto smv· 
slu »veiejné«, povinnost uzavřítináklad,ní smlouvu (».Kontr;\. 
hierungszwang«, »přímus smluvní«), pokud j~sou tu splněny 

podmínky ve čl. ~t22 pod Hs. 1-3 vytčené. Bezďůvodné IH1· 
IlIítnutí smluvní nabídky zavazuje o,dmítajícíželeznici (t. j. 
~ubjekt ji provozující) k náhraM škody. Poznamenati jes:t, že 
hybná síla při železnici používaná nečiní v tom rozdílu; i 
náležejí sem také dráhy elektrické, koň,ské, lanové, pokud 
arci přicházejí v úvahu pro doprravu nákladu, a to jakožto 
dráhy ve smyslu výše zmíněném »veřejné«. Legislativ:ním dů' 

vodem toho,to důležitého ohmezení smluvní volnosti želez· 

ničníeh pordniků jest jejich zpravidla monopolní ráz v do· 
pravě a vyplývající z toho nebezpečí pro dopravní intere,senty 

při event. zneužití této volnosti. 
3. Tento předpis čl. 422 jest Be.rnskou úmluvou (čl. 1 II 

5) resp. reglementem (§ 53) potud zostřen, že dráha má po. 
...-innost přijmouti ná~lad k dopravě pří ID é do každé staniee 

k dovozu nákladuz,ařízené, ,tedy i k dopravě na dráze jiné 
~ průběžným listem nákladním. I tvoří tudíž v tuzemské do· 
pravě veškeré tuzemské veřejné železmce, v dopravě externí 
pak všechny železnice, do seZluamu u centrálního úř.adu 

v Bernu od zúčastněných států přihlášené, nucené sdružení 
v tom smyslu, že kaž,dá z mch jest povinna převzíti náklad 
i za ostatní a založiti tím· í pro ně práva resp. povinnosti ze 

:-;mlouvy nákladní. 
4. K odst. 2. s'rovnati jest ustanovení čl. 5, odst. 2. Bern· 

:-;ké úmluvy a § 63, odst. 1. žel. dopr. ř., k odst. 3., vyslov u

jídmu zásadu objektivního po.~tupu ('O d·o pořadí, ve kterém 
je~t dopravu nastoupiti a provés,ti (»point de faveur pom 
personne«Y, čl. 5, OC[8t. 3. a 4. úmluvy a § 67, o,dst. 5 d. ř. -

Sankeí jest také tu záv;azek k náhradě škody. 

čt 423. Železnice v čl. 422 označené nesmějí 
k svému prospěchu smlouvami (řády nebo zvláštní 
úmluvou) předem vyloučiti nebo omeziti užití usta-
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BovenÍ obsažených v čl. 395, 396, 397, 400, 401, 408 
o závazku dovozce k náhradě škody a to jak ohledně 
počátku, rozsahu a trvání závazku, tak i ohledně 
průvodního břemene, pokud to není přípustné podle 
následujících článků. 

Smluvní ustanovení, která odporují tomuto 
předpisu, nemají právních účinků. 

čl. 424. Může býti vymíněno: 
1. ohledně nákladu, jenž podle ujednání s ode

sílatelem má se dopravovati v otevřených vozech: 

že se neručí za škodu vzešlou z nehezpečÍ spo
jeného s tímto způsohem dopravy; 

2. ohledně nákladu, jenž se odevzdává podle pro
hlášení odesílatelova na nákladním listě nezabalený 
neho ve vadném ohalu, ač podle své povahy potře
buje při dopravě ohalu za účelem ochrany proti 
ztrátě nebo poškození: 

že se neručí za škodu vzešlou z nehezpečí spo
jeného s tím, že obal chybí neho není dostatečný; 

3. ohledně nákladu, jehož naložení a vyložení po
dle ujednání s odesílatelem provede tento sám: 

že se neručí za škodu vzešlou z nehezpečí spo
jeného s naloženÍm a vyložením neho 8 vadným 
složením; 

4. ohledně nákladu, jenž. podle své přirozené 
zvláštní povahy je vystaven zvláštnímu nehezpečí úpl
né nebo částečné ztráty nebo poškození, zejména zlá
máním, rzí, vnitřní zkázou, mimořádným rozpad
nutím: 

že se neručí za škodu vzešlou z tohoto nehezpečí; 
5. ohledně živých zvířat: 
že se neručí za škodu vzešlou ze zvláštního ne

bezpečí pro ně spojeného s dopravou těchto zvířat; 
6. ohledně nákladu doprovozeného: 
že se neručí za škodu vzešlou z nebezpečí, jehož 

odvrácení má se doprovodem docíliti. 

Čl. 423-430. 457 

.J e-Ji vymmeno některé z ustanovení v tomto 
{-lánku připuštěných, platí zároveií za vymínělio: že, 
dokud nehude dokázán opak, má se předpokládati, 
že nastalá škoda, mohla-li vzejíti z nepřevzatého ne
hezpečí, také z něho skutečně vzešla. 

Osvobození od ručení vymíněné podle tohoto 
článku nelze uplatniti, dokáže-li se, že škoda vzešla 
zaviněním správy dráhy neho jejích lidí. 

čl. 425. Ohledně cestovních zavazadel může 
hýti vymíněno: 

. 1. že se ručí za ztrátu nebo poškození cestovního 
zavazadla, které nehylo odevzdáno k dopravě, jen 
prokáže-li se zavinění správy dráhy nebo jejích lidí. 
Totéž může býti vymíněno ohledně věcí, které 8e 
nacházejí v cestovních povozech; ;J 

2. že se ručí za ztrátu cestovního zavazadla. 
které hylo k dopravě odevzdáno, jen žádá-li se o vy
dání zavazadla do určité lhíhy po době dodací. 

Tato lhůta nesmí býti kratší tří dnů. 

čl. 426. Ohledně nákladu, jenž podle své přiro
zené . povahy pravidelně při dopravě utrpí ztrátu 
na váze nebo míře, může býti vymíněno, že se ne
ručí za ztrátu na váze neho míře až do určité předem 
stanovené nonnálnÍ sazby. .J e·li v nákladním listě 
míra nebo váha jednotlivých kusů vyznačena n~ho 
jinak prokázatelná, musí se v případě hromadné do
pravy více kusů pro každý jednotlivý klJS zvláBtě vy
počísti tato normální sazba. 

Tuto uvedené ustanovení nelze uplatniti, pro
káže-li se, že ztráta podle okolností případu nevzešla 
z přirozené povahy nákladu, neho že určená normální 
sazba není přiměřená této povaze nebo ostatním okol
nostem případu. 

čl. 4,27. Může hýti vymíněno: 
1. že cena, kterou jest podle čl. 396. vzíti za 

podklad výpočtu škody, nesmí přesahovati obno!l 
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uvedený jako cena nákladu v nákladním listu, nálož
Ilém listu ueho v lístku zavazadelním anebo není-li 
takového údaje, že nesmí přesahovati předem urče
IlOU normální sazbu; 

2. že výše náhrady škody, kterou sluší dáti podle 
čl. 397 pro opozděné zaslání, nesmí přesahovati 
obnos uvedený jako výše zájmu na včasném zaslání 
v nákladním listu, náložném listu nebo v lístku za
vaz;adelním anebo není-li takového údaje, že nesmí 
přesahovati předem urč,enou. normální sazbu, ~terá 
může záležeti také ve ztrátě dovozného neho Jeho 
části. 

Jedná-li správa železnice nebo její lidé ze zvůle, 
nelze uplatniti omezení ručební povinnosti na nor
mální sazbu nebo udanou cenu zboží. 

čl. 428. Může býti vymíněno, že po přijeti 
zboží a zaplacení dovozného zaniká jakýkoli nárok 
pro ztrátu nákladu neb jeho poškození i v tom ~řÍ
padě, že tyto při odevzdání nákladu nebyly znat~lne a 
teprve později byly objeveny (čl. 408, odst. 2.), ne
byl-li nárok přihlášen u správy železniční během určité 
lhůty po odeslání. 

Tato lhůta nesmí býti kratší čtyř týdnů. 

čl. 429. Převezme-li dráha náklad s nákladním 
listem, podle něhož má se díti doprava několika 
železnic~mi navzájem na sebe připojenými, může 
býti vymíněno, že nikoli všecky železnice, které pře
v:z;aly náklad s nákladním listem, ručí za celou 
dopravu jako dovozník podle čl. 401, nýbrž že této 
ručební povinnosti podléhá jen první dráha a ta 
dráha, která náklad s tím nákladním listem naposledy 
převzala, s yýhradou postihu železnic navzájem, že 
však proti některé z ostatních, uprostřed ležících že
leznic lze vznésti nárok jako proti dovozníkovi jen 
tehdy, dokáže-li ~e jí, že škoda nastala na její dráze. 

Cl. 430, 431. 

čl. 430. , Převezme-li železnice náklad k dopra
vě s nákladním listem, v němž jako místo dodání 
uvedeno jest místo, které neleží ani na její dráze 
ani na některé dráze s ní související, může býti vymí
něno, že ručební povinnost té železnice nebo těch 
železnic jakožto dovozníků netrvá pro celou do
pravu áž do místa dodání, nýbrž, jen .pro dopravu 
do toho místa, kde doprava železnicí má skončiti; 
je-li toto vymíněno, nastupují stran další dopravy 
jen povinnosti speditora. 

1. U"tanovení článků 423-430 karakterisují se j,akožto 
další důsledky dovozené zákonodárcem. z monopolní povahy 
železničních podniků :ve čl. 423 prohlašují 'Se určité předpisy 

obchodního zákona (o ručení dovozil1íka za ztrátu a poškození 

nákladu, za promeškáni dodací doby, o jeho ručení za' své 
lidi a .osoby pomocné, ·a za dovozníky následné podle čl. '401) 
za jus cogens v tom smyslu, že použití jejich nemůže býti 
ye prospěch železnice smluvní cestou vyloučeno nebo obme· 
zeno (jednostranné jm r:ogens, neboli >re1a'tivní« ve prospěch 
odsílatele resp. příjemce), ard s výhradou následujících člán. 

ků 424-430. 
2. Ve čL 424-430 jde o smluvní výjimky z jus cogen!"i 

pod čís. 1. vytčeného, tedy o ~lllluvní ustanovení, odchylující 
~e ve prospěeh železnice ()d předpisů obchodního zákona dt. 
ve čl. 423, t. j. od čl. 395-397, 400, 401 a 408. - PHpustnost 
těchto smluv,ních odehylek přesně vymezená po~byla arci 
z valné čát;ti praktického významu tím, že již sám d.opravní 

řád železniční, a to v souhla''ie s mezinárodní úmluvou Bern· 
:,:kOll obsahuje ustanovení od dt. předpi:-;ů obchodního zákona 
odchy},ná ,a tudíž, podle § Z zákona ze d:ne 2,. října 1922, Č. 

187 ř. z. předp,isům těm derogujíeí. (Srv. výše pozn. 1 při 

čl. 422.) 
Bližší v tom :':Illěru u příslušnýeh ustanovení mezinúr. 

tÍmluvy resp. dopravního řádu níže ve zvláštním oddílu před· 

piHy ty ohsahujíeím. 

čl. 431. Určil-li odesílatel v nákladním listě, 
že náklad má býti vydán v místě ležícínl na želez-
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nici, nebo že tam má zůstati ležeti, nehledě k tOlllU, 

že v nákladním listě jest udáno další místo určení, 
platí doprava za převzatou jen do' onoho místa 
Ha dráze ležícího a dráha odpovídá jen až do do
dání na toto místo. 

čl. 431 obsahuje ,pouhý předpis o výkladu určité dispo. 
;;jee od,sílatelem v nákladním listě učině,né, záležející v 'tom, 

že má zboží v určitém míst~ na dráze ležícím býti vydáno 
ane,ho tam býti uloženo k vydání; tu platí totiž toto místo pro 
železnici za smluvní místo dodání, třebas nákladní list ob~a

huje úd:aj jiného místa určenÍ. Od případu čl. 430 jest tu 
rozdíl v tom, že tam jest jakožto smluvní mfsto dodací uve· 
deno místo mimo dráhu 'ležící, kdežto z.de dodací místo leží 
na železnici. Jak vyplývá ze srovnání obou cit. Clánků, nelze 
tudíž v pochybnosti presumovati,že místo mimo dráhu ležící, 

označené jako místo, kam zhoží se odesílá, by bylo spolu 
mistt'mdodání pro železniei; ahy tomu tak hylo, musilo hy 
to nepochyhným způsobem hýÚ vytčeno. 
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Oddíl II. 
Předpisy o obchodním rejstříku. 

ú vod n í p o zná m k n. 

Náležejí sem příslušná nařízení ministerská resp. vládní, 

dále výnosy ministerské, rovněž zákony týkající se otázek 
opravných prostředků ve věcech firemních, a úprava otázek 

jazykových. - Základním pie-dpi'sem o zařízení a vedení oh· 
dlOdního rejstříku je,st stále ještě rnařízenÍ ministe:rské čís. 
ř. z. 27/1863, ačkoli doznalo závažných změn', zejména i po

kud jue o samo rozdělení rejstříku (nyní ve tři oddělení na 

mí"to dřívějších dvou), nařízením ř. z. cÍs. 89/1906 vydaoným 

v důsledku a na základě zákona ospolečno'stech s ručením 
obmezeným čís. 58/1906. K ohěma těnito přibylo ještě nařízení 

vlády repuhliky Českoslovénské čís. 272/1920, vydané ku pro· 
ndení zákona ěís. 271/1920, jímž rozšířena platnost zákona 
(~ís. 58/1906 o společnostech s ručenímohmezeným na Slovell
~ko n Podkarpatskou Rus. 

O uveřejňování zápisů do obchOodního rejst,říku vydán 
ministers·tvem spravedlnosti pod.r~.h.ný výnos ze dne 10. pro· 

since 1901 (číslo 10. Věstníku), dále pak výnos z 16. dubnu 
1902 (čís. 18. Vě,stníku) o vyhlašování společníků oprávněných 
znamenati firmy společenské. Uveřejiíování zápisů týká se také 
vládní nařízení Československé čís. 397/1919 resp. výnos mi. 
nisterstva spravedlnosti z 2. července 1921 (Věstník č. 20), 

K těmto ustanovením řadí ,se pak ještě výnosy hledící 
k určitým příp,adům zápisů resp. žádostí o ně, stanovící zejmé
na, pokud vůbec resp. za jakých podmínek se zápisy připou
~tějí. 
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A. Nařízení ministerstev spravedlnosti 
a obchodu ve shodě s ministerstvem financí 

ze dne 9. března 1863, Č. 27 ř. z., 
kterým vydávají se potřebná ustanovení 

O založení a ve~ení obchodního rejstříku 
k výkonu zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. l. 
ř. z. z r. 1863~ o zavedení obchodního zákoníku. 

K výkonu zákona ze dne 17. prosince 1862 o za· 
\'edenÍ obchodního zákoníku, vydává se o založení a 
vedení rejstříku ohchodního a o tom, jak jest úředně 
jednati v záležitostech k tomu se nesoucích, tento 
předpis: 

I. Založení a vedení rejstříku ohchodního. 
§ 1. Při každém soudu obchodním a při kaž

dém jiném k výkonu obchodního soudnictví ustanove
ném soudu sborovém veden budiž rejstřík obchodní 
pro celý objem jeho obvodu. 

§ 2. Ohchodní rej,:;třík rozděluje se ve dvě oddělení ~ 

v rejstřík pro firmy jednotlivců, který určen jest pro firmy 
jt'dnotlivý('h kup~ů; i když obchod svůj ,provozují se společ· 
níky tichými (čl. 250 a ná"l. zák. oheh.), a v rejst.řík pro fir
my .i'>l'olečenské, do něhož jest zapisovati firmy společnosti 

ohehodníeh (druhá kniha zák.ohch.). 
§ 3. Rejstřík pro firmy jednotlivců z,aloží 'se dle formu

láře A. 
Každý list, k němuž náležejí vždy dvě protilehlé strany, 

rozdělí 'se v osm kolmých sloupců. 
Pr v Ý sloupec ohsahuje vkladní čhlo firmy od začátku 

~ž do konce svazku nepřetržitě postupující a při každém zá

pi.supod!Číslo, pod kterým se tento ve vložce děje; 

cl r u h Ý sloupee obs.ahujeden, kdy stoll] se záp.is; 

t i: e t í: znění Hrmy; 
é t vrt ý: místo, kde hlavní závod firmy a od,štěpné snad 

jdí 7ávody se nalé~ají; 
II á t ý: 07.n:ačenÍ majite1e fir.my; 

Ohch. rejstřík. 

Š es t ý: jméno ustanove.ných snad prokuristů, a, jedná-li 
~.e o prokuru kolektivní, o7mačení tohoto poměru; 

sedmý: odvolání se ke spisům rejstříkovým; 

O' s m ý: všedmy J lne zapu;y, na firmu. se vz,t,ahu
jíeí, které nehoJí se k pojetí do ostatních sloupců, zejména 
také zápis svatehních smluv majitele firmy, pak ,skutečností 

y ~ 13 tohoto p,ředpisu zmíněných, jakož i poznámky přede
psané v ~ 14 uváděcího zákona. 

p o z n. K §§ 2 a 3 viz nyní §§ 1-3 nař. Č. 89/1906 (nížt~ 
pod B) resp. § 1 naříz. Č. 272/1920 (níže pode). 

§ 4. Pro vložku každé firmy jest vyhraditi 
zpravidla prostor polovice listu a jest ho odděliti 
(':arou dvojitou přes všecky sloupce napříč jdoucí. 

§ 5. Ve prostor vyhrazený pro jednu vložku 
pojaty hud:tež zápisy, vztahující se na tutéž firmú. 
v rozličných dobách nařízené, v ten způsob jeden po 
druhém v chronologickém pořádku, že se každý sou
časný zápis označí v prvém sloupci podčíslem dle 
řady jdoucím a celý jeho obsah se do sloupců k to
mu určených rozdělí, od pozdějších zápisů jedno
duchou, vodorovnou čarou napříč, přes všecky sloup
ce jdoucí se oddělí, prázdný pak prostor jednoho 
každého sloupce nevyplněného křížem se přeškrtne. 

Naznačené právě oddělení d:řívější~h zápisů od 
pozdějších, jež' k téže vložce náležejí~ staniž se bez. 
výjimečně i tenkráte, když pozdější zápis obsahuje 
jen dodatek, opravu nebo změnu jednotlivých částí 
dřívějšího zápisu nebo pouhou k němu poznámku. 

§ 6. Nestačí-li prostor pro vložku vyhrazený' 
k dalším zápisům, budiž určen k pokračování list 
nový a budiž na starém i novém listu zřetelnými od
kazy vyznačeno, že k sobě náležejí. 

§ 7. Rejstřík pro firmy společenské založí se dle formu
láře B. 

Každý list, záležející ze dvou protilehlých ,str,an, rozdělí 
"t' y o'~m kolmých sloupců. 

P r v Ý sloupt'(, ob"ahuj(' vkladní čísln firmy společen:>ké 
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od začátku až do ko.nce svazku nepřetriitěpo.stupující a při 

každém zápisu podčíslo., pod kte:rým se telnto. ve vlo.:žce děje; 

cl r u hý: obsahuje den, kdy zápis se stal; 
tře t í: znění firmy společenské; 

čtv r ,t ý: místo., kde hlavní závo.d společno.sti a o.dštěpné 

snad závo.dy její se nalézají; 
pá t ý: jméno- p'ro.kuristů snad ustano.yených a, jedná-li 

~c o pro.kuru ko.lektivní, .označení to.ho.to. P'Oměru, pak při 5pO

lečno.stech, které jSlJU y likvidaci, jméno. likvidáto.rů; 

š e stý: všechny o.statní pcávní Po.méry spo.le,čno.sti, je
jíchž zápis do. rejstříku obchodního. je,st naHzen, k čemuž ze
jména náležejí: pH veřejných společnostech o.·značení veřej

ných sp'Olečníků, - při ko.manditních spo.lečno.s'tech 'Označení 

společníků .o~'Obně ručících, ko.manditistů a jejich majetko.vých 
vkladů; při ko.manditních sPo.lečno.stech na akcie a při akcio
'<ýeh ,společno.stech vyplněn budiž šestý slo.upec dle Po.rulrezu 

§u 9; 
sed m ý: odvo.lání se ke spis,ům rejstříko.vým; 

o. s m ý: všecky jiné na sp'Olečno.st se vZil:ahující zápisy, 

kteréž neho.dí se k zápisu do. o.lstatních slo.upců, zejména tll.ké 
zápi,s 'svatebních smluv sPo.lečníků veřejných neh oso.bně ru
čícíeh a skutečno.stÍ v § 13 to.ho.to. předpisu zmíněných, jako.ž 
i po.známky předepsané v § 14 uváděcího. záko.na. 

P o. z n. K § 7 viz nyní § 3 nařízení čís. 89/1906 (níže 

Po.d B). 
§ 8. Pro vložku každé firmy společenské vy~ 

hrazen budiž prostor celého listu~ nebo kdyby - jako 
při komanditních společnostech na akcie a při akci
uvých společnostech - pravděpodobně na delší dobu 
nevystačil. prostor několika listů po sobě následují
cích. 

Ustanovení §§ 5 a 6 platí také při firmách spo
lečenských. 

§ 9. Při ko.manditních společno.·stech na akcie a při akcio
vých sPo.lečno.stech do.stačÍ, když 'ze smlo.uvy spo.lečenské a 
ze smluv neb usnese:l1Í jí po.změňujících, pak z lis,tiny schva
lo.vad z.apíšc ,se, bez újmy úd.ajů do. ji,ných slo.upcŮ náleže
jí"í(:h, do sloupce ;estť:ho. Po.uze výtah s Po.Zlnámko.u, ve kte-
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tém svazku k n i h y pří IQ h (§ 10) a Po.d kterým číslem 
tyto. listiny v úplném obsahu lze nalézti. 

Při ko.manditních spo.lečno.stech na akcie o.bsahujž výtah ten: 

1. datum 8ntlouvy spo.lečenské, smluv pozměňujících a 
listiny ,schvalovací; . 

2. O. Zin ačelllí společnosti jako. společnosti ko.manditnÍ Tl3 

akcie a předmětu po.dniku; 

3. jméno., před,jmení, stav ,a bydliště všech' o.so.,bně rtiě.~· 

dch spo.lečníků ,a odchylující se snad o.d záko.nného. pravidla 
ustano.venÍ v pí'íčině oprávně,ní jejich uzavítati právní jed
lIání pro.společno.'st; 

4. pOtčetao.bno.s akcií nebo. podíll) akcio.vých; 
5. ,způso.·b, jakým se ději vyhlášky "po.lečností vydávané~ 

jakož i veřejné Usty, v nichž jest je uveřejňovati. 

Při ,společnostech ,akciových o.bs,ahujž výtah ten: 

1. datum smlo.uvy sp'Olečens.ké, po.změiíujících usnesení a 
listiny schvalovací; 

2. .označení sPo.lečno,sti jako. společno.f'tiakcio.vé, jakož 
i pře,dmětu, a do.bu trváIIÍ po.dniku; 

3. jméno., předj~není, stav a bydliště členů předst,avenstva 
a o.dehylující se snad .od záko.nného. pl'avidla fo.nnu, ve ktel'é 
představenstvo. vůli SVo.U pro.jevujea za společnost podpisuje; 

4. výši základního. kapitálu ,a us,tano.vení o počtu, a ob
no.su akcií nebo. akcio.vých Po.dílů, jako.ž i údaj, zda vydány 
jSo.U na majitele neb na jméno.; 

5. formu, ve kteté se dějí vyhlášky společností vy dáv.aIié; 
Jako.ž i veřejné listy, v nichž jest je uveřejňo.vati. 

p o. z 11. K § 9 viz § 4 til1říz. čís. 39/1906 (rtíže Po.d ll). 

§ 10.' Ve předcházejícím paragrafu naznačené 
společenské smlouvy nebo usnesení pozměňující a li
stiny schvalovací dlužno, když se nezapisují v plném 
obsahu do šestého sloupce rejstříku, shromažd'ovatÍ 
v úplném opise aneb úplném otisku ve k n i z e pří .. 
loh. . 

Opis aneb otisk, jejichž souhlas s prvopise111 
musí býti veřejně ověřen, dodán budiž stranou. 

Tyto doklady bud'teždle časového pořadí svého 
Obch. zák. 30 
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dojití skládány a číslem bě~ným ozn~č~ny; kr~mě 
toho budiž na nich poznamenano dovolanl se polozky 
rej s tří k u pro f i r mys p o leč e n s k é, k níž 
doklad patří. Jakmile se p.ashromáždí tyto dokl~dy 
ve přiměřeném objemu, budiž konvolut opatren 
pevnou vazbou. 

Běžné číslo dokladů se počíná znova založením 
každého dalšího svazku. 

Obsah k n i h y pří I o h jest doplňující sou· 
částí rej s tří k u pro f i r ID y S pole č e n s k é. 

p o z n. Viz nyní § 4 vlád. nař. č. 272/1920 (níže pod C). 

§ ll. Pro firmu závodu odštěpného zřídí soud 
v rejstříku obchodním, od něho vedeném, samostat· 
nou vložku s běžným číslem jen v těchto případech: 

a) když závod hlavní nalézá se v jiném obvodu 
soudním; 

b) když sice i hlavní závod nalézá se v· obvodu 
soudu, jemuž náleží zapsati závod odštěpný, te?to 
však užívá· firmy, která s firmou závodu hlavnlho 
tlení v plném souhlasu (odst. 2., čl. 21. obch. zák.). 

V obou případech budiž ve čtvrtém sloupci sao 
mostatné vlož,ky pro závod odštěpný zřízené vyzna
čeno, že se jedná pouze o závod odštěpný, v posled
ním sloupci však budiž poukázáno na vložku, .ve kte
ré hlavní závod v rejstříku obchodním bud~ u téhož 
nebo u jiného soudu vedeném jest zapsán. 

§ 12. Kdykoli v téže vložce zápis dřívější po
zbude zápisem pozdějším platnosti, budiž dřívější 
zápis v těch částech, které již neplatí, červeným in· 
koustem podškrtnut. 

§ 13. Přejde.li firma s kupce jednotlivce na 
společnost obchodní anebo s obchodní společnosti 
na kupce jednotlivce, přeloží"li se její. sídlo. d~ ob· 
vodu jiného soudu obch04n~ho, neb zanIkne-h firma: 
budiž celý prostor této vložky, když byly dříve tyto 
skutečnosti do posledního. sloupce zatímně zapsány~ 
červeným inkoustem křížem přeškrtnut a krome 
toho, děje·li se p~evod do jiného oddílu rejstříku oh· 
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chodního, budiž výkon tohoto převodu zřetelným od
kazem na konci staré vložky a na začátku vložky nové 
vyznačen. 

§ 14. Zápisy do rejstříku obchodního prová
děny buďtež co možno stručně a zřetelným písmem; 
vyvarováno se budiž bedlivě oprav, rasur a vpisování. 

Objeví-li se dodatečně závažné omyly, mohou 
opraveny býti jen dalšínl zápisem v téže vložce od 
~oudu nařízeným dle poukazu §§ů 5 a 12. 

§ 15. Rejstřík obchodní založen budiž v ne
velkých, trvanlivou vazbou opatřených svazcích fo
liových. 

Každý svazek budiž zevně označen, jako »r e j s tří k 
pro f i r myj e dno t I i v c ů«, anebo jako »r e j s tří k pro 
f i r mys pol e č e n S k é« a opatřen běžným číslem, jemu dle 
řady příslušejícím. 

Uvnitř budiž každý svazek foliován a na prvé 
straně budiž počet listů, jež obsahuje, poznamenán a 
soudně potvrzen. 

p o z n. Nyní platí co do označení oddílů A, BaC usta
novení § 1 nařízení čís. 89/1906. 

§ 16. Pro všecky firmy budiž založen a veden 
abecední rejstřík příruční, s poukazem na číslo svaz
ku a stránku listu, kdež každá firma v rej s tří k u 
pro firmy jednotlivců, neho pro firmy 
s p o leč e n s k é při c h á z í. 

Dle potřeby budiž také pro nlajitele jednotli
vých firem, pak pro veřejné a osobně ručící společ
níky při firmách společenských abecednÍseznanl 
buď zvláště založen, anebo spojen se zmíněným rej. 
stříkem příručním. 

§ 17. Rejstřík pro firmy jednotliv
c ů a pro f i r mys p o leč e n 8 k é, knih a při
I o h a l'ejstřík příruční chovány buďtež v úřední 
místnosti pod dohlídkou úředníků k vedení těchto 
knih ustanovených a budiž každému na požádání do
voleno v obyčejných hodinách úředních do nich na
hlédnouti. 

30* 
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II. Úřední úkony v záležitostech vztahujícícll se 
k obchodnímu rejstříku. 

§ 18. Zápisy do ohchodního rejstříku mohou 
se státi jen z usnesení shorového soudu. , . ", 

§ 19. Úkony, jež vztahují se n~ ve~el~l reJstnk~l 
ohchodního a nesouvisí s jednáními v pnych refera
Lech, hud'tež zpravidla té:ri:mž radovi j~ko ~tálému 
referentu ku zpracování přikázány; ~ohou ~s~k, vy
žaduje-li toho jejich ohjem, též rozdeleny hyb mezi 
více referentů. . v'I 

§ 20. Výkon zápisů jejich vepsá~ím v :~Jstn \: 
ohchodní a zařaděním dokladů do k n I h y p r I I o h, 
vedení rejstříku příručního, jako.ž ~ evidel~ce o pro; 
vedeném výkonu vyhlášení v novlnach, ulozeny ~ud
tež trvale úředníku k tomu zvláště způsohilému, Jak,o 
rejstřík - vedoucímu, pod ·dohlídkou a kontrolou sta
lého referenta. . " 

§ 21. Protokoly o ústních přihláškách, .1a~oz 
i o vlastnoručním podepsání firmy n~bo o P?d~!su 
před 80udem, na základě jejichž zápiS do reJst~lku 
obchodního státi se má, huďtež, p~k~d to mo~no. 
taktéž před stálým referentem od reJstnk-vedouclho, 
jako aktuára, sepisovány. " . 

P '" t m huďtež k cíli zJ'ištění totoznostI osob~ 
no... .0' d' 

jež prohlášení činí, firmu po~epl~uJi :t;'-.eb ~vuL po pUl 
činí bedlivě zachovávány predplsy, Jlchz pn soud· 
nín; ověření pravosti podpisu šetřiti dlužn~:, ,,, v 

§ 22. Při zkoumání přihlášek hudlz zvlaste 
k tomu přihlíženo, aby nepochybně v zjištěno hyl

v
o 

oprávnění vymoci si záp~~ a ,aby zarucena byla o-;e
řením soudním neb notarskym pravost souk:omy~h 
listin, za účelem potřehného průkazu snad predloze
ných. 

a ) Výmaz odštěpného zá· 
vodu nelze povoliti, .dokud 
není doloženo, že jeho cm
nost byla na dobro zastavena. 
Jde·li o firmu cizozemskou, 

dlužno přiložiti i svolení 
berní správy k výmazu (N. 
S. 3481: 12. únor 1924, R J 
67/24.) , 

b) K § 22 minist. nařízehl 
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čís. 27/1863. K zápisu do chodním rejstříku dosud je 
obchodního rejstříku se vy· provozován jiným vlastníkem 
žaduje, by originální podpi- pod jinou firmou (veřejnou 
sy na protokolu o schůzi společností), správně činí 
správní rady akciové společ- soud, vrátí-li opověd' k dopl
Hosti byly v předloženém pr- nění vzhledem k tomu, že 
VQpisu soudem nebo notářem převod závodu není posud 
ověřeny ,a to tím spíše, že definitivně proveden, a naří. 
jde o provedení změny sta· dí·li ·vzhledem k § 22 náří
llOV v rámci zmocnění správ- zení čís. 27/1863, aby opo. 
ní radě usnesením valné hro- věd' byla v ověřené formě 
mady uděleného. spolupodepsána dosavadními 

(N. S. 3791 :29. duben 1924, společníky, od nichž opovi-
H II. 119/24.) datel závod převzal. (N. S. 

c) Byl-li k zápisu opověděn 5301: 23. září 1925, R I 
podnik, jenž dle zápisu v ob· 743/25.) 

§ 23. Povolí-li se zápis, budiž usnesení sepsáno 
vždy co možná struČně a zároveň tak zřetelně, aby 
o tom. nebylo žádné pochyhnosti, které skutečnosti 
zapsati dlužno - do kterého oddílu a sloupce rejstří
ku a v jaké formě zapsány býti mají, - pokud uve
řejniti je dlužno - které přílohy při spisech rejstří
kových, které snad ve k n i z e pří I o h uschovány a 
které vráceny býti mají, pak konIu má býti vydáno 
vyrozumění. 

§ 24. Učiněná usnesení bud'tež s urychlením 
vykonána. 

Pokud povolí se zápis, poznamená rejstřík-ve
doucí na referátě saménl usnesení den, kdy hyl vy
konán a kdy prohlášení veřejnými listy se stalo, a 
podepíše tuto poznámku. 

§ 25. Úřední opisy a vysvědčení z rejstříku ob
chodního bud'tež vydány každému na ústní přihláše
ní se urejstříkvedoucího a za šetření předpisů o 
předložení kolku a papíru. 

Úředně ověřené opisy mohou vydány hýti: hud' 
o úplném obsahu vložky, anebo o jednotlivých zápi. 
sech v ní ohsažených, pokud tyto ještě neznlěněny 
trvají, aneb konečně o listinách v k n i z e pří I o h 
uschovaných huď v plnéln obsahu aneho ve výtahu. 
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Úředními vysvědčeními může potvrzeno býti, že 
určitá firma anebo, v příčině její, určitý zápis v rej
stříku obchodním se nevyskytuje. 

Ověřené opisy a vysvědčení buďtež od ref el'enta 
a od rejstřík-vedoucího podepsány a pečetí úřední 
opatřeny. 

§ 25, odst. 3. min. nařízení nostech z rejstříku patrných, 
ř. z. čís. 27/1863 jest vyklá· ale také o tom, že rejstřík ur
dati v souvislosti s 3. odstav· čitého zápisu neobsahuje. (N. 
cem a s§ 281 cís. pat. ř. z. S. 182: 27. květen 1919, R 
č. 208/1854 tak, že vysvědčení I 193/1919.) 
vydána býti mohou o skuteč· Viz též pozn. na str. 515. 

§ 26. Pro všecky spisy, vztahující se na vedení 
rejstříku obchodního (spisy rejstříkové), budiž ve 
spisovně (registratuře) sborového soudu zřízeno 
zvláštní hlavní oddělení se dvěmi vedlejšími odděle
ními, z nichž do jednoho náleží ukládati spisy týka
jící se všeobecně založení a vedení rejstříku obchod
ního a do druhého spisy vztahující se na jednotlivé 
firmy a s tím souvislá trestní projednávání. 

V oddělení vedlejším právě zmíněném budiž pro 
každou firmu založen zvláštní svazek spisovní a po
kud jednotlivé allegáty uloženy býti musely do k n i
hy pří 1 o h, budiž to ve spisech rejstříkových na 
příhodném místě poznamenáno. 

Veřejné listy, jimiž zápisy vyhlášeny byly, buď
tež ve spisovně shromažd'ovány a v časovém pořádkn 
uschovávány. 

§ 27. Při použití § 51 uváděcího zákona budiž 
o to pečováno, aby ohledně oněch firem, které již 1. 
červencem 1863 protokolovány byly a jejichž zápisu 
do nového rejstříku obchodního jest dosaženo na zá
kladě listin a žádostí u téhož sborového soudu v pr
vopisu chovaných a jmenovitě naznačených, také 
tyto spisy přeneseny byly do nového oddělení spi
sovny pro s p i s y rej s tří k o v é zřízeného a, po
kud se týče, do nového svazku spisovního pro tuto 
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firmu určeného, anebo pokud se k tomu hodí, aby 
vloženy byly do k n i h y pří 1 o h, jakož i aby ta
kovéto přenesení a založení odkazy na vhodném mí· 
stě bylo učiněno patrným. 

Dřívější obchodní protokoly buďtež po uply
nutí tříměsíční lhůty v § 53 uv. zák. stanovené do 
spisovny odevzdány a tamtéž uschovány. 

§ 28. Do podání, listin a protokolů, ve s p i-
8 ech rej st ř í k o v Ý ch chovaných, na nichž zaklá
dá se z~pis do rejstříku obchodního, budiž dovoleno 
každému, kdo za to požádá, v obyčejných úředních 
hodinách nahlédnouti a z nich, zachová·li předpisů o 
předložení kolku a papíru, opisy vzíti. 

Do ostatních s p i s ů rej s tří k o v Ý c h dovo
leno těm, kteří se vykáží u referenta, že na věci jsou 
zúčastněni, nahlédnouti a z nich o pisy si vzíti za 
týchž podmínek, za jakýchž to dovoleno jest v pří
čině jiných spisů. 

§ 29. Právo dle § II uv. zák. správci politické. 
ho úřadu zemského vyhrazené, aby, pojednaje o tom 
se' soudem sborovým, zvolil ty veřejné listy, jimiž vy
hlášky ve článku 13. zákoníku obchodního přede. 
psané v době od 1. července 1863 do konce prosincA 
1864 státi se mají, a oznámení o zvolení listů těch bu
diž od sborového soudu trojím. vložením do zemských 
novin k soudním vyhláškám určených ještě před uply. 
nutím měsíce července 1863 ohlášeno. 

§ 30. Paragrafy 10-14 min. n~řízení ze dne 
18. května 1860 čís. 13. říš. zák. o poplatcích, vztahu
jících se k zápisům do posavadních protokolů ob
chodních, na nichž uváděcí zákon ze dne 17. prosin
ce 1862 čís. 1. ř. z. pro rok 1863 dle závěrku para
grafu 2 ničehož nezměnil, upraveny byly blíže záko
nem ze dne 13. prosince 1862 čís. 89. říš. zák. a ze
jména sazbovými ustanoveními k llěnlu připojenými, 
položka 43. lit. I, také k používání na zápisy do 110-

vého rejstříku pbchodllÍhQ, . . 
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Formulál A. Rejstřík pro firmy jednotlivců 

II ~1 2 _ 
3 4 

Místo závodu 
hlavního a 

závodll 
odštěpných 

-5------r 
1------------------1 

:;::: 
Den 

zápisu 
Znění 
firmy 

Majitel firmy 

--I "--~I ---~----~I~H~I-a-vn~í~z-á~V-O~d~--------

2. čer- ~~šY~~~~ ~~~~l!í~ .. ~i~~~.l~~.~ ... 
1/1 I venec A.S.Braun ~ d V' , . 

1863 za~o ~ve 1- Braun, kupec ve yl~ml) 
denskem No- ... .. - ... . I 

I vém Měst~ _____ ~I j---:- IX I 
1/2 srpen I 

1863 -

I~---: 

I
Následkem smrti An

'" tonína Zikmunda Brau
na stal se. skrze dědic
!tvÍ majítelem firmy jeho 
syn: Karel Theobald 
Braun, kupec ve VídnJ 

-_.:....--.......:_------'-----_..:......---------_. 

10.čer- Robert 
2/1 vence R. ette 

1863 

Odštěpný 
závod ve 

Vídni hlavní
ho závodu v 
Brně jsoucího 

. Robert Rette, 
továrník v Brně 

1) Co tu vytečkováno, jest v rej.8Jtříku červeně p~dškrt;n1.1tQ, 
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U c. k. obchodního soudu ve Vídni. Svazek I. 
-

6 I 7 

I 
-- --- -

Prokuristé Rejstříkové Poznámky spisy 

I 

AI!~~~ .. R?~.r.l) VIII 
20 I --

1863 1 

1 
1 ~ -IX Prokura Alfreda 

Rohra zanikla jeho 
smrtí. Za prokuristu detto 
byl ustanoven Josef 

Thiel 

~ /I 
Karel Theobald Braun, 
ženat s Ludmilou, rozenou 

/~I 
detto Scharfovou, dcerou ku pce. 

dal zapsati svatební 
smlouvy ddo Vídeií., 10.1 

července 1860. --

I iHlavnÍ závod jest zapsán 
dne 2. července 1863 do 

Josef Smala, 
VlIl 

128 obchodního rejstříku zem-
bydlištěm ve Vídni 1863 ského soudu v Brně, v rej-

střík pro firmy jednotlivé, 
svazek 1., čís. 5. 

X 
Usnesením zemského sou-
du v Brně ze dne 31. srpna

l 

detto 1864, č. 6424, bylo o jmění 
majitele firmy Roberta 
ReHeho zahájeno řízení 

vyrovnávací 
-

1) Co tu vytečkováno, je.st v rej'8<tříln~ červeně podškrtnuto, 



474 Oddíl II. 

Formulář B. Rejstřík pro firmy společenské 

II Bě~né _2 I 3 I Místo :áVOdU I 

~íslo Den I v" hlavního a zá-
fIrem IZáPiSU I Znem fIrmy vodů odštěp-
apod- ných 
číslo 

I I I 
1/1 '12. čer-IW, Bauma & I Hlavní závod 

venec Comp. Ex- ve Vídni 

I 1863lportní závod! 

I 

I 

5 

Prokuristé 
a likvidátoři 

Alfred Baum 

a Vilém Rosen
kranz mají kolek

tivní prokuru 
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u c. k. obchodního soudu ve Vídni. Svazek f' 

6 7 8 1-- --------- - ----------____ _ -jl 
I 

Právní poměry společností 

Podnik spočívá na sPOlečenské] 
smlouvě, ddo Vídeň 1. květen 

1863, a schvalovací listině, ddol 
Vídeň 20. června 1863 (Viz knihul 

I příloh I, čís. 1 a 2) I 

Společnost jest komanditní spo-i 

lečností na akcie a provozuje I 
vývoz vídeňských výrobků prů-

myslových. I 
Osobně ručící společníci jsou:, 

Vilém Baum, kupec 've Vídni! 
I 

Jan Redler, kupec ve Vídni! 
a Rudolf Hirsch, speditor ve Vídni;[ 

tento poslední jest vyloučem zi 
oprávnění společnost zastupovati. I 

Kapitál komanditistů záleží ve 

200.000 zl. rak. měny a jest ve 
200 akcií a 1000 zl. rak. m. rozvržen. 

Vyhlášky společnosti dějí se za 

podpisu Viléma Bauma nebo 

Jana Redlera novinami "Fremden-
blatt" ve Vídni. 

Rej
stříko- Poznámky 

vé I spisy 

IV'I' lem Baum, ženat 
s Rosou, rozenou 

florovou, dcerou 
kupce, dal zapsati 

smlouvy~ddo Vídeň, 

2. dubna 1855. 

IRudolf Hirsch, ženat 
s Juditou Abeleso-

I

vou, dcerou kupce, 
dal zapsati svatební 

Ismlouvy ddo Praha, 
4. května 1844. 

I 
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B. Nařízení 
ministerstva práv ve shodě s ministerstvem 
obchodn ze dne 26. dubna 1906, čís. 89 ř. z. 
o změnách, jak obchodní rejstřík má býti 

založen a veden. 

N a základě § 60 zákona ze dne 17. prosince ] 862~ 
Ll ř. z. č. 1 z r. 1863, jímž hyl ohchodní zákoník za
veden, a na základě § 127 zákona ze dne 6. hřezna 
1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ohmezeným ruče. 
ním se nařizuje: 

§ 1. Pro firmy, jejichž zápis bude navržen po 
14. červnu 1906, hudiž ohchodní rejstřík veden podle 
\'"zorců A, B, a C k tomuto nařízení přiložených. Do 
prvního oddílu, který bud' označen písInenem A, 
hUfrte zapisovány firmy kupců jednotlivců, veřejných 
a komanditních společností podle pořadí přihlášky. 
Druhý oddíl B jest určen k zápisu firem ak,ciový"ch 
společností a komanditních společností na akcie, třetí 
oddíl C pro firmy společnosti s obmezeným ručením 
pod1e zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. 

p o z n. V příčině oddělení C viz nyní vládní nařízení č. 
272/1920 (níže pod C). 

§ 2. Pi'ejde-li po 14. červnu 1906 některá firma 
téhož dne do rejstříku pro firmy jednotlivců již za
psaná s některého kupce jednotlivce na veřejnou 
ueho komanditní společnost nebo přejde-li některá 
firma dne 14. června 1906 aú rejstříku pro společ
Hostní firmy již zapsaná na kupce jednotlivce, budiž 
tato firma se všemi ještě nevymazaný'mi zápisy pře
nesena do nového oddílu A. 

§ 3. Při vyplřlOvánÍ devíti sloupců oddílu A, 
budiž 8etřeno těchto předpisů: 

třetí sloupec obsahuje úplné znění ohlášené fir
my (l1I~ pol. 2 ministerského nařízení ze dne 10. pro
since 1901, Věstník min. práv č.40); 

ve sloupci 4. hlldiž ll-vedeno sídlo firmy, a to jak 
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místo hlavního závodu, tak i odštěpnýchzávodii, 
jsou-li tn jaké; 

~átý sloupec jest ustanoven k zápisu, předmětn 
podnIku (III, pol. 4 minÍsterského nařízení ze dne 
10. prosince 1901, Věstník min. práv. čís. 40) ; 
, ~ ? slouťci hÚ~,i,ž uv,eden majitel firmy (III, pol. 
:J num,sterskeho nanzenl ze dne 10. prosince 1901. 
Věstník min. práv. čís. 4,0), u obchodních společno
stí huďte uvedeny forma společnosti (veřejná nebo 
k?manditní společnost), předjmení a příjmení kaž
deho osobně ručícího společníka a každého koman
ditisty s výslovným pojmenováním komanditistů jako 
takových; 

se?mý sloupec, který hud' vyplněn toliko u oh
chodmch společností, obsahuje jména společníků k 
zastupování oprávněných s udáním, zda-li každý 
sám pro sebe má právo zastup ovací, nebo zda-li a z~ 
kterých m?dalit, jest ustanoveno kolektivní právo 
z:st~povac1. J~ena společníků k zastupování opráv
nenych nehud,te uváděna, je-li při veřejné obchodní 
s~o~ečnos~i každý společník sám pl:O sebe k zastupo. 
vanl opravněn; tu stačÍ, zapíše-li se tato skutečnost 
do 7. sloupce; 

osmý sloupec obsahuje jména zřízených snad 
prokuristů a údaj, zdali některý prokurista sám pro 
sebe ~á .právo zastupovací nebo zdali a za kterých 
mo?aht Jest stanoveno kolektivní právo zastupování; 
~ f!rem: ~teré !sou v likvidaci, bmfte zde zapsána 
Jmena hkvldatoru; , 

v; dev~tý sloupec jest určen ke všem jiným zákonně 
nanzenym nebo dopuštěným zápisůnl které nenále-
žejí do některého z jiných sloupců. ' 

§ 4. Při vyplňování jedenácti sloupců oddílu 
BaC, ~udiž šetřeno těchto dalších předpisů: 

, ~esty ~l~upec obsahuje výši základního (kmeno
veho) kapItalu ve společenské smlouvě stanovenou; 

!'edmý sloupec obsahuje II akciových spo1ečností 
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počet a jnlenovitý obnos jednotlivých akcií neh akci
ových podílů, rozděleně podle jsoucích tu snad dru
hů akcií, 8 údajem, zdali jsou akcie vydány na jméno 
nebo na majitele; u společností s obmezeným ruče
ním jest vyznačiti v tomto sloupci ohnos splátek vy
konaných na kmenový kapitál při zřízení společnosti 
(§ ll, odstavec 2. zákona), jakož i každé požadování 
dalších splátek (§ 64 zákona), uvedouc požadovaný 
obnos' 

o;mý sloupec obsahuje předjmení a příjmení zří
zených členů představenstva (jednatelů), a je-li u ně
které společnosti s obmezeným ručením některý jed
natel zřízen podle § 15, odstavce 3. zákona, jméno 
korporace, od které byl příslušný jednatel zřízen; 

devátý sloupec obsahuje jména zřízených snad 
prokuristů a údaj, zdali některý prokurista sám pro 
sebe má právo zastup ovací nebo zdali a za kterých 
modalit jest stanoveno kolektivní právo zastupovací; 
u společností, které jsou v likvidaci, buďte zde za
psána jména likvidátorů. 

V 10. sloupci budiž zapsáno: 
a) datum společenské smlouvy, usnesení pozmě

ňovacích, a event. schvalovacích listin; 
b) doba, po kterou podnik má trvati (článek 

210, č. 3, obchod, zák. a § 12, č. 7, zákona ze dne 6. 
března 1906, Z. Ř. č. 58); 

c) ustanovení společenské smlouvy o způsobu, 
kterým vyhlášky od společnosti se' konají a uveřej
I"mjí; 

d) způsob, kterým členové představenstva 
(osobně ručící společníci komanditní společnosti na 
akcie, jednatelé společnosti s obmezeným ručením) 
mají svou vůli prohlašovati a společnost podpisovati, 
a to i tenkráte, když se tento způsob neuchyluje od 
zákonného pravidla. 

U společností s obmezeným ručením budiž ještě 
doloženo: 
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e) jsou-li ve společenské smlouvě ohsažena usta
novení v § 6 odstavci 4. zákona uvedená, poukaz ke 
kusům společenské smlouvy, které obsahují taková 
ustanovení. a 

f) má~ii podle zákona nebo podle společenské 
smlouvy býti zřízena dozorčí rada, uvedení této sku
tečnosti. 

Jedenáctý sloupec jest určen ke všem jiný1l1 zá
konně nařízeným nebo dopuštěným zápistlm, které 
nenáležejí do některého z jiných sloupců~ 

p o z n. K tomu nyní viz § 2 vlád. nařízení č. 272/1920 
(níže pod C). 

§ 5. U konlanditních společností na akcie budiž 
zapsán ve 3. sloupci údaj o formě společnosti; v 8. 
sloupci buďte uvedena jména osobně ručícího spo
lečníka neh osobně ručících společníků. 

§ 6. Zapíše-H se v obchodním rejstříku hlavního 
závodu, že byl vedlejší závod zřízen v obvodu jiného 
sborového soudu, budiž tento sborový soud vyznačen 
u místa vedlejšího závodu. Stejná poznámka o sboro
vém soudu pro hlavní závod příslušném budiž do
ložena v obchodním, rejstříku vedlejšího závodu při 
místě hlavního závodu. 

§ 7. Ostatně platí pro vedení nových oddílů A, 
BaC obchodního rejstříku předpisy ministerského 
nařízení ze dne 9. března 1863, Z. Ř.č.27. 

§ 8. Co se týče firem zapsaných do dosavadních 
oddílů obchodního rejstříku, budiž rejstřík, pokud se 
nepřevedou podle § 2 tohoto nařízení, veden podle 
předpisů dosud platných. 

Nestačí·li místo pro vkladbu vyhražené pro dal· 
ší zápisy, budiž firma zapsána do přÍs]ušného nového 
oddílu obchodního rejstříku a buďte tam přeneseny 
nevymazané ještě zápisy. 

Soud může výjimečně naříditi, aby se pokračoo 

va]o na novém listu t é h o Ž 8 vaz k u, když hy 11 
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akciových společností přenesení nevymazaných ještě 
zápisů vyžadovalo nepoměrně mnoho času. 

§ 9. Při zřizování spisovné značky v záleži. 
tostech fhemních hudiž užíváno pří'ště místo označe· 

Vzorec 
k nařízení ministerstva práv 

~--~--~----~----~~--~==~ I Běž. 1 I Mísío_~ ___ i 
čís. fir- I I 
my a řa· Den fil' ma, hlav- vedlej- I Předmět 

dové zápisu I ního šího I podniku 

číslo zá- I závodu závodu 1\ ___ _ 

pisu _ _ 

-1 --1- 2 - 3 1--- ----4----1- 5 

I I I 
Vzorec 

k nařízení ministerstva práv 

1 __ Mís~ I I 
Běž. čís. I ved· I Výše \ 
firmy a D~n Ih1av- 1lejší- Předmět ! základ. 
řadové za- Fir m a ního ho podniku; kapitálu 
číslo pl Sll závo. závo. IV koru-

._zá_P_iS_U_
I 

____ _____ .l _d_u-'-l __ d_u_ , ___ __ \\ nách 

1 2 3 1 4 5 6 

\ I I I I I 
Vzorec 

k nařízení ministerstva práv 

1 Místo I 

Běž. čís. l \1 1- Výše \ 
fi rmy a Den fil' ni a hl~v-i vedl. Předmět kmenov·l 
řadové zápi-\ společnosti m!t0l zá. podniku kapitálu I 

čísI? zá- su 1 za- \vodu _ _ _ _ I 
pISU ' vodu, 

-------. ,-2-,---3--1 --~-1---5-- 1 v ~orl1-
I I 
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ní »Jednot.« neho »Spol.« písmen Rg A, Rg B nebo 
Rg C, jakmile jest firnla zapsána do některého z no
vých oddílů obchodního rejstříku. 

p o z n. Nyní viz § 6 vlád. nař. č. 272/1920 (níže pod C). 

A. 
ze dne 26. dubna 1906 Z. Ř. č. 89. 

I 
I I 

I 

Majitel firmy 
Zastupovací Prokuristé 
oprávnění a likvidátoři Poznámky 
spolecníkú 

6 7 8 9 

I I I 
B. 
ze dne 26. dubna 1906 Z. Ř. č. 89. 

IVýše jed-
notlivých 

Jména člení't l akcií neb 
Prokuristé Právní pomě-akc. podí- představen- I Poznámky 

lů v koru- stva a likvidátoři ry společnosti 

náchazpů· 

I 
sob akcií 

---
7 8 9 10 11 

I I I I 
C. 
ze dne 26. dubna 1906, Z. Ř. č. 89. 

I Obnos 

I 

I I vykona-
ných a 

Jména Prokuristé Právní 
požado- poměry Poznámky 
vaných jednatelů a likvidátoři 

~lát~~ 
společnosti 

nách 

I 
-----

7 8 '# 9 10 11 
I I I 

I 
I 

i 
I 

Oheh. zák. 31 
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C. Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. dubna 1920, čís. 272 Sb. z. a nař. 
ku provedení zákona ze dne 15. dubna 1920 č. 271 
Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 

6. března 1906 č. 58 ř. z. 

O společnostech s ručením obmezeným 
na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují uEl.ta· 

novení § § 115 a 116 tohoto zákona. 

Podle čl. V. zákona ze dne 15. dubna 1920 Č. 271 
Sh. z. a n., a § 127 zákona ze dne 6. března 1906, .~: 
58 ř. z., se nařizuje: 

§ 1. Pro firm.y společností s ručením obmezeným 
podle zákona ze dne 6. března 1906, č. 58. ř. z., po· 
kud se týče podle zákona ze dne 15. dubna 1920~ 
Č. 271 Sb. z. a n., jest určen obchodní rejstřík, sesta· 
vený podle formuláře C. 

§ 2. Do jeho sloupce prvého zapisuje se běžl1é 
číslo firmy a řadové číslo zápisu; 

do sloupce druhého: den usnesení soudu zápis 
povolujícího; 

do třetího: plné znění společnosti.; 
do čtvrtého: místo hlavního závodu a případné. 

ho odštěpného závodu; 
do pátého: předmět závodu; 
do šestého: výše kmenového kapitálu; 
sedmý sloupec uvádí splátky na kmenový kapi. 

tál při zřízení společnosti (§ II odst. 2. zákona), ja. 
kož i každé požadování doplatků (§ 64 zák.) a jejich 
výši; 

osmý sloupec uvádí jména a příjlnení zřízených 
jednatelů a, je-li některý jednatel zřízen podle § 15~ 
odst. 3,. zákona, jméno korporace, kterou byl přísluš. 
ný jednatel zřízen. 

Devátý sloupec uvádí jména zřízených snad pro
kuristů a udává, zda některý prokurista má právo za
slupovací ío\ám pro sehe aneb, zdali a pod kterými 
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podmínkami jest stanoveno kolektivní právo zastu· 
povací. U společností, které jsou v likvidaci, buďtež 
zde zapsána jména likvidátorů. 

Do des~tého sloupce zapsati jest: 
a) datum společenské smlouvy, datum učiněných 

usnesení o změnách a datum schvalovacích listin, 
je.li takovj'rch třeba, 

b) doba, po kterou podnik má t.rvati (§ 12, Č. 
7., zák.), 

c) ustanovení společenské smlouvy o způsobu, 
kterým se dějí vyhlášky společenské, 

d) způsoh, kterým jednatelé mají svoji vůli pro· 
hlašovati a společnost podpisovati, a to i tehdy, když 
tento způsob se od zákonitého pravidla neodchyluje~ 

e) byla-li do společenské smlouvy pojata usta· 
novení v § 6, odst. 4., zák. uvedená, poukaz ke člán·· 
kům společenské smlouvy, které obsahují taková 
ustanovení, 

f) má-li dle zákona neb podle společenské 
smlouvy býti zřízena dozorčí radh, uvedení této sku
tečnosti. 

Jedenáctý sloupec jest určen ke všem jiným zá· 
pisům, zákonenl nařízeným nebo dopuštěným, nená
ležejícím do jiného sloupce. 

§ 3. Zapíše-li se v obchodním rejstříku hlavního 
závodu, že byl odštěpný závod zřízen v obvodu jiné. 
ho sborového soudu, vyznačen buď tento sborovÝ 
soud u místa odštěpného závodu. Rovněž jest pozn~. 
menati v obchodním rejstříku odštěpného závodu při 
místě hlavního závodu sborový soud, který je přísluš
ný protellto hlavní závod. 

§ 4. Veškeré přílohy, opovědi, výkazy a prohlá
~el1í, jež je předložiti po zákonu soudu rejstříkoY~· 
mu, huďtež pospolu zařaděny ve sbírce listin ve svaz
cích označených číslem firmy, na niž se vztahují, tedv 
r~jstříku A, B neb C. " 
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Běžné 
Den 

usne-
číslo sení 
firl!ly soudu a ra- zápis dové I číslo povo-

lu jící-
zápisu ho 
------

1 2 

I I 
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Plné znění 
firmy 

společnosti 

3 

I 

Příloha k nařízení ze dne 

Rejstřík 

Sídlo 

I - --
Předmět 

odštěp- podniku hlavního ného 
závodu závodu 

-------
4 5 

I I 

I 

§ 5. Ověřený opis usnesení společností s 1". o. se týka. 

jíeích zaslati jeslt z moci úřadu: 

1. na Slovensku a Podkarpatské Rusi: 

,a) obchodní ,a průmyslové komoře hlavního, pokud ;;e 

týče odštěpného závodu spole-čnosti, 
b) redakci ús·tředního o~namovatele p.ři ministerstvu 

spravedlnosti v Praze k uveřejnění, a kromě toho: 

2. na Slovensku: 
a) generálnímu finančnímu ředitelství v Bratisl,avě, 

b) příslušným finančním ředitelstvím, 

3. ua Podkarp,atské Ruú: 
,a) finančnímu referentu při civilní sp;rávě na Podkar· 

patské Rusi v Užhorodě, 

b) příslušnfm finančním ředitel,stvím. 

Úř.adům Č. 2 a), 3,a) přísluší práva v 102 ,odst. 4. Zll 

kona uvedená. 
§ 6. Spi,sy firem společ,no,stí s r. o. ~e tykající zapisují St' 

na Slovensku a Podkarp.atské Rusi do rejstříků podle fonnu· 
lářů XLIII a zaklá,dají se do obalů podle formuláře XLIV 
k nařízení ministerstva spravedlno'sti ze dne 25. če,rvence 1911, 
č. 42.200, §§ 120, 121, zavedených ,a způsobem v tomto naří· 

zení uvedeným s těmito odchylkami: 
Rejstřík všeobecný budiž označen na mÍ-sto »Cg« nyní 

»fil'lll.«. 

I 

Obch. rejstřík. 

20. dubna 1920, Č. 272 Sb. z. a n. 

formulář C. 

Výše 
Splátky . Jednatelé kmeno-

a (korporace Proku-vého 
doplatky je jmenující risté a li-kapitálu 

dle ,§ 15. kvidátoři --
v korunách od. 3.) 

---- -
6 ! 7 8 ! 9 

I I -
I 
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Právní 
po~ 

měry Poznámky 
společ-

nosti 

1_-
10 I 11 

I I 
Jednací číslo Ispisů, dle nichž firemní zápis proveden ne. 

byl, vyznačuje se »finll.« '8 číslem rejstříku a postranním 
označením roku, na př. »fi.rm. 520/15«. 

Jednací číslo spi,sů, dle nichž byl firemní zápis prove. 
Jen, utvoří se tím, že pod označení ze všeobecného rej.stříku 

napíše I'le Rg, pak formulář bud' A pro firmy jednotlivců ueb 
B pro firIuy společenské a společenstevní aneb C pro firmy 
~polečell:ské s r. o., k tomu Čí.slo, pod kterým je firma v t.omto 
rejstříku zap,sána ,a vedle toho číslo, pod kterým je zápis pro· 
veden, ku př.: 

firm 450 
115, 

Hg A 40-2 

fírm 2BO 
_ .. _- - /20 

Hg B S()-] , 

finu 45 
- ---- /20. 
Hg C 2-2 

Je·li víee5\'azků jednotlivých druhů firem, označÍ se tyto 
. příslušnými čísly a vyznačí též ve značce, ku př.: 

finn 45 

Rg C II 2~1 
/21. 

§ 7. Jinak pLatí na Slovensku a na Podkarpat.ské Rusi 
předpisy jednak nařízení ministerstva zemědělství, obchod~l a 
průmyslu a spravedlnos·ti ze dne 1. prosince 1875, č. 26.922, 
pokud nedoznaly změny tímto nařízením a provedeným zá· 
konem s tou odchylkou, že předpis § 22, odst. 6., tohoto na. 
řízenÍw ·zrušuje. Dále platí s odchylkami v § 6 tohoto naří· 
zení také ost-atní předpisy nařízení ministerstva spravedlnosti 
Zl' dne 25. červenee 1914, Č. 42.200. 
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V ostatní částí oblasti republiky Českol~;loven8ké 
zachovávají se dosavad platná nařízení o vedení rej
střiku a deníku firemního s tou obměnou, že do sloup~ 
ce druhého rejstříku formo A, B, C zapisuje se na 
místo »den zápisu« »(len usnesenÍ« soudu povoluji
ciho. 

§ 8. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 
května 1920. 

Provésti je ukládá se ministru spravedlnosti, fi
nancí, obchodu a ministru pro sjednocení zákonodár
ství a správy. 

D. Nařízení 
ministerstva spravedlnosti ve shodě s mlnl
sterstem obchodu ze dne 10. prosince 1901 

(V.ěstník 1901, čís. 40), týkající se 

vyhlášky zápisů do obchodního rejstříku. 
Poznámka: Toto nařízení sestává ·ze tří .oddílů čís. I-III. 

:vládní nařízeni čsl. č. 397/1919 zrušilo svým §em 1 dva první 
oddíly (pmví se ,tam »odstavce«), kdežto v § 5 výslovně po
nechalo v platnosti oddíl III. (praví se tam »čl. 111.«) uvede· 

ného nařízení; týmž předpisem ,ponechány také pro zatím 
v platnosti dosavadní formuláře rejstříkových zápisťI, jakož 
i příslušných sdělení (č. I-V) nařízením z 1'. 1901 zavedené 
a v ,důsledku nařízení č. 89/1906 ř. ·z. v jisté míře pozměněné. 
- Cit. vládni nařízení Č. 397/1919 viz hned níže pod E. 

III. Při používání formulářů bude soudům míti 
zvláštní zřetel k těmto okolnostem: 

1. Formulář čís. I. a II. jest určen pro vyhlášku 
zápÍsu firmy nezapsané posud v obchodním rejstříku 
dotčeného soudu. 

Jest tudíž k zápisu nového závodu odštěpného, 
nechať hlavní závod k němu náležející jest v cizině 
nebo v tuzemsku (avšak v jiném obvodu sborového 
soudu) hleděti v každém případě jako k zápisu novi 
firmy (čl. 21. obch. z.) . 
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2. Fornluláře I. použíti jest při zaplsu f i r m y 
jed not I i v c e. Jako ve všech případech vyhlašo
vání zápisů soudu obchodního jest tu šetřiti zásady, 
že zapsané a vyhlášené z n ě n í f i r my musí se jak 
na vzájem, tak i se zněním firmy skutečně zvoleným 
přesně shodovati. Jest bedlivě k tomu hleděti, aby do
datky, označujíCÍ podnik nebo místo provozování, ne
byly omylně pojímány v zapsané nebo vyhlašované 
znění firmy, byly-li sice při přihlášce připojeny. 
avšak nebyly myšleny jako součástka firmového zně
ní. Soud má tudíž v každém jednotlivém případě eo 
nejpřesněji zkoůmati obsah přihlášky ve směru tom 
a každou vzcházející pochybnost po rozumu § 89 jed. 
nacího řádu v cestě nejkratší objasniti a opraviti. 

Liší-li se znění firmy při závodu odštěpném od 
znění jejího při závodu hlavním, dlužno ve všech vy
hláškách závodu hlavního nebo vedlejšího, ve kte
l'ých musí býti se zmíněno o závodu druhého, učiniti 
po označení sídla závodu odštěpného nebo hlavního 
ode hyl n é znění firmy patrným. 

P o z n. Cit. § 89 jednacího řádu pro soudy první a dru· 
hé stolice (nařízení ministra spravedlnosti ř. Z. čís. 112/1897) 
jedná o odstranění formálních vad. 

3. Při označení m a j i tel e firmy spokojuje ge 
strana přihlašující zhusta údajem příjmení, kdežto 
předjmení bud' vůbec nebývá udáno, anebo jen za
čátečními písmeny. K usnadnění indentifikace bude 
se odporučovati, zpravidla pod heslem »majitel«, že 
by předjmení a příjmení majitele bylo patrným ve 
znění firmy. 

4. Z potřeby identifikovati nepochybným Zpll
sobem jednotlivou firmu, vyplývá též jednomyslné 
přání všech obchodních a živnostenských komor, aby 
pojat byl předmět podniku (p ř e d m ě t pro voz o
v á ní) co možno specialisovaně, do zápisů a vyhlá· 
šek obchodního soudu, postup to zachovávaný až po
Rud od obchodních soudů ve Vídni a Te:rt'tu, Stejný 
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postup doporučuje se tudíž také ostatnín1 soudům oh· 
chodním. Třebas nelze, pokud není zjednán pro to 
zákpnný podklad, vykonávati mitlak na strany v pH
čině příslušných údajů, přece nebude v nejčastčjšíeh 
případech ptlsobiti ohtíží, ahy získána byla vědomost 
o podniku vskutku provozovaném; také se doportl
čuje, upozorniti strany při vhodných příležitostech na 
výhod.y, jež jim z toho vyplynou ve styku obchod
níl11. 

V obchodní rejstřík jest předmět provozování 
zapsati jest ve sloupci pro poznámky. 

5. FOl'muláře II. používá se při zápisu f i r m y 
s pol e č e n s k é. 

Formu společenskou jest označiti výrazem užÍ
vaném v zákoníku ohchodním (veřejná společnost 
atd.). Dodatkem »osobl1ě ručící« (společník) jest u
žívati jen při společnostech komanditních. Při zápisú 
komanditistů dojde však k neshodě mezi vyhotove
nin1 usnesení a vyhláškou, pokud jenom v onom .ie~t 
uvésti komanditisty také jejich jmény. 

6. Op r á vně n í z a s tup o va c í a správu jest 
přísně rozlišovati. Správa jakožto poměr ryze interní 
není vůhec předmětem ani zápisu, ani vyhlášky. O
právnění zastupovací bude však jen iehdá předmi?:
tenl zápisu~ když se odchyluje od normálního přípa
du, jejž nlá zákon na zřeteli (čl. 86, Č. 4 a j. ohch. 
zák.).l ) 

1) Stanovisko v tomt,o směru odchylné mujato však po
zdějším výno$em ministerstvu justice z 16. dubIlia 1902 (Věst
ník č. 18) v příčině vyhlášky O zastupovacím oprávnění spo
lečníků. Pra,ví se tu: Po.dleo:pětovného přání ohchod:nictva 
poukazují se soudové pověření veďením obchodního rejstříku, 
aby hudoucně v kaidém případě zápisu firmy společenské ne
ho zápisu změny co dozastup,oVia.cího oprávnění při trvající 
již \5polečnosti vyhlašovali, k,terýuů ze společníků a jakým 
z.půsohem se firma 7Juamená. - K tomu jest použíti ve formu
láři II naií:z,ení mini,sterstv'a justice z 10. prosince 1901, Věst
ník 40, sloupce »Zuamenání firmy«, ve formuláři IV. sloupce 
»ZvláštnÍ zápisy« s přemístěním slov »Znamenání ťirmy« (Z. f.) . 
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Oproti tomu jest toho dbáti, ahy -nebylo do olJ
chodního rejstříku zapsáno a vyhlášeno obmezení za
stupovací moci, jež by zákonu odporovalo. Takov)'m 
obmezenÍm by bylo, kdyby na př. ze všeobecné za
stup ovací moci společníkovy hylo vyňato opráv
nění podepisovati smlouvy a směnky (čl. 116 obch. 7.. 

a j. v.). 

7. Vyhlašovati zevnější formu z II a m e n á ní 
f i r m y není sice v obchodnínl zákoníku nikde vý
slovně předepsáno~ dOPOl'učuje se však vyhláška 
o znamenání firmy při firmách společenských ve 
všech případech, kdy podpisování firmy se odchyluje 
od připadu Hormálního, jejž lze očekávati podl~ 
zpllsohu zastoupení v dotčeném pŤÍpadě přijatého, 
ježto se na př. má díti podpisem jména jednoho neho 
více společníků pod zněním firmy předtištěným nebo 
raútkenl vyznačeným aÍlebo způsoben1 podobným. 
Naproti tomu není úkolenl vyhlášky. znázorňovati 
grafický tvar znamenání firmy (obraz firmy) obsáh
lými popisy. 

Stejně bude při zřízení prokuristy firmy jed
notHvcovy nebo společenské poti:ebí vyhlásiti jeho 
znamenání firnly jen0111 tenkrát.e, když vyhláška m:ú
že a má sloužiti k určeni některé z možností daných 
ve případě prokury kolektivní (čl. 44. odst. 2. obell. 
zák.). Podobně jest tonlU při vyhlášce znamenání 
firmy likvidační. Posléze netřeba, jako při zápiE'U 
a vyhlášce oprávnění zastupovacího, pustiti se zřete
le ani tuto, že údaje o znamenání firnly nesmějí ob
sahovati obmezení zastupovacího oprávnění zákonu 
se příČÍCÍ. 

8. Formulář III. jest určen pro vyhlášku výmazu 
firem jednotlivců a společenských. Firma a firemní 
právo zaniká však teprve tehdá, když provozování zá· 
vodu se zastaví anebo podnik Ele dále provozuje pod 
firmou novou (od posavadní firmy se rllznící ne pou-
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ze dodatkem anebo jinakou znlěnou). Nespadá tu· 
díž pod toto hledisko ani výmaz v rejstříku profir. 
my jednotlivců, za současného převodu v rejstřík pro 
firmy společenské nebo opačně (bod 9), ani výnlaz 
některého posavadního bodu zápisu firmy dále trva
jící na př. zápis prokury a pod. Posléze nemá také 
zrušení společnosti nikterak stejný význam jako vý
maz její firDly. Spíše m.ůže takové zrušení vésti jen 
k zápisům do obchodního rejstříku podle čl. 129, 171, 
243 obch. z., kdežto výmaz může se státi teprve na zá
kladě toho, že provozování obchodu bylo zastaveno. 

J de-li o vÝlnaz firmy v pravém smyslu slova, do
!;tačí pro tento zápis a jeho vyhlášku údaj firmy, 
hlavního závodu a odštěpných závodů snad tu jsou
cích, jakož i předmětu provozování, aby totožnost 
firmy byla zjištěna; podle okolností může dokonce 
údaj sídla a firmy stačiti, když totiž předmět podniku 
jest beztak patrný ze znění firmy. V každém případě 
však jest upustiti od vyhlášky současného výmazu 
ostatních bodů zápisu, na př. prokury a pod., ježto 
jde o samozřejlný důsledek výmazu firmy. Naproti 
tomu se doporučuje, jak to jest z části posud obvyklé, 
pojmouti ve vyhlášku d"Ůvod výmazu, který beztak 
jest uvésti v usnesenÍ. 

9. Formulář IV. slouží vyhlášce změn a dodatkii 
při firmách jednotliveckých a společenských již za· 
psaných. Obecně spadá tedy pod tuto skupinu zápis, 
který nedá se umístiti v úzký rámec zápisu nebo 
výmazu fÍl'my. 

Pře měn a f i r myj e dno t I i v c e y e f i r· 
m u s p o leč e n s k o u a n a o p a k jest materiel· 
ním svým obsahem změnou v zápisu o firmě trvající 
a dlužno k ní hleděti ve vyhlášce podle zásad plat. 
ných pro změny (čl. 22 a 24 obch. z.). Ničeho na tom 
nemění okolnost, že důsledkem rozdělení obchodního 
rejstříku v rejstřík pro firmy jednotlivců a společen-

Obch. rejstřík. 4Hl 

ské provádí se tento případ podle § 13 nanzení z 9. 
března 1863, čís. 27 ř. z. právě tak, jako případ sku
tečného výmazu firmy v obchodním rejstříku dotče
ného sborového soudu. VÝlnaz firmy v rejstříku pro 
firmy jednotlivců, takovou přeměnou podmíněný" a 
její přepsání v rejstřík pro firmy společenské má jen 
formální význam pro vnitřní službu a jest jako tako
vý, podobně jako postup opačný - pro veřejnost ne
závazný. 

10. Pře I o ž í- I i f i r 111 a s v é s í d I o z o b v O· 

d u o b c hod n í h o s o u d u v o b vod j i n é h 0, 

nejde sice ani tu po stránce materielně-právní o pří
pad zániku firmy, poněvadž se provozování obchodu 
nikoli zcela, nýbrž jen v posavadním svém sídle za
stavuje. Na základě platných zákonných předpisll 
dlužno však trvati na tom, že firma v ohchodním rej
stříku jednoho sborového soudu zaníká, v rejstříku 
pak druhého nově se zapisuje. I může jenom ku p.ře
ložení sídla finny v témže obvodu sborového soudu 
hleděno býti jakožto ke případu změny v zápisech 
trvajíeí firmy se týkajících. Ve případech ostatních 
možno k materielně právnímu stavu věci, pro ob
chodní život nikoli bezvýznamnému, potud míti zřeM 

tel ve vyhlášce, že se přeložení sídla do .... udá jako 
příčina výmazu~ a při novém zápisu se přeložení 
sídla ze.. .. uvede ve zvláštní poznámce. 

Co. do. f'o.rmálního. Po.stupu 
při pře:místění sídla firmy z 
o.bVlodu jedno.ho. do. ohvo.du 
jinéhoreljstříko.vého. soudu 
jest podle hOldu 10 nařízení 
min. spr,av. ze dne 10. pro.s, 
1901, čis~ 40 Věstn. ;na iJ:'om 
trv,a'ti, by firma v dmsavadním 
rejstříku ,byJ'a vymazána a v 
rejstřjku u no.vého. sídla za
psána. Jest tu pak trojí mo.ž
nost: a) ž'e firma hude nej
IK've Z ,dosavadního. rejstříl~u 

vymlllzlÍ:llia ,a pak teprve do 
rejstříku druhého. s,o.udu za
p,sána, ;b) že na'o.p,ak f!i:mna 
dříve ,bude u nového. rej's,tří· 
ko.vého. S o.udiu zapsána a p,ak 
teprve u do.saV1adního. So.udu 
vymazána, ,e) že so.učasně po· 
dány budo.lUdvě žád.Oisti, a to 
II dřívě~šíbo. s'o.udu za vý
ma:z a no.vého. ,so.udu o zaplS 
(N. S. 4170 : 23. září 1924, 
R II 306/24). 
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ll. Z m Čll a f i r nI y dojde zhusta. výrazu ve 
přetvoření firmového znční a může státi se v podohl~ 
dodatku (na př. v případech čl. 16, 17, 20, 21 obeJl. 
z.). lVHlže však také naopak záležet~ ve vypuštění ta
kového dodatku následkem vystoupení společníka. 
Naproti tomu bylo by k dalšímu vedení podniku no
vým majiteleJll pod novou firmou, která neobsahuje 
žádné podstatné součástky firmy staré, hleděti ja
kožto k výmazu staré a zápisu nové firmy, ježto oh·· 
chodně-právní singulární sukcesi neluůže způsobiti 
totožnost podniku, nýbrž jenom totožnost firmy. 

12. Druhá skupina změn a dodatků týká se pří
padů, kde nastává pouze z měn a vos obě m a
.i i tel e bez současné změny ve znění fil-my. Sem ná
ležejí nastoupení právními jednáními mezi živými 
nebo na pí~ípad smrti, vstup osobně ručícího společ
níka v podnik posud kupcem ~ jedinceIll provozo
vaný, vystoupení společníka a podobné případy. J cd
mí.-li se o vstup nebo vystoupení veřejného (osobně 
ručícího') společníka, jest zvláště toho dbáti, nena
stala-li tím změna v ustanoveních o zastup ovacím 
oprávnění svého času vyhlášených, kterážto změna 
hy nyní rovněž měla býti vyhlášena. Tomu tak bude. 
když vstupuje neho vystupuje společník k zastupo
vání oprávněný. Vstupuje-li společhík, jenž není k za
stoupení oprávněn, bude potřebí k založení právních 
účinků čl. 115 obch. zák., aby opakováno bylo něk
dejší ustanovení o oprávnění zastupovacílh. Přistu
}Hlje-li k takovým skutečnostem spolu změna firmy. 
nastává, zajisté nikoli ř-idká, komhinace této skupiny 
se skupinou dřívější, která z části již byla vzat.a 
v úvahu. 

13. Třetí skupina změn a dodatků vztahuje i'C 

posléze na ostalni hody zápisu. V popředí jest tu 
z III ě n a v e p ře d i1l é t II pro voz o v á ní; mimo 
to náležeji do léto skupiny: d o dat e č n é u děl e
II í a v Ý m a z pro k u r y, z Dl ě n y vez n a m e n á-
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n i f i r m y n e h o v z a s tup o v a c í mop r á vně
n.Í a j. v; 

14. Trvati jest také při používání fornluláře IV. 
na zásadě, že zpravidla jest v jednotlivém případě 
vyhlásiti jenom firmu, hlavní (a odštěpný) závod a 
přednH~t provozování, jakož i zapsanou zn1ěnu neho 
dodatek, o který jde. Údaj předmětu provozování 
může odpadnouti, je-Ji patrný ze znění firmy. V kaž
dém případě má však b}1:i upuštěno od vyhlášky 
všech' ostatních zápisů svého času vyhlášených a beze 
změny dále trvajících. Týká-li se změna hlavního 
nebo odštěpného závodu ncho předmětu provozování 
a nejsou-li tyto okolnosti patrny ze znění firmy, jest 
vyhlásiti, pokud jde o tento hod, jak posavadní, tak 
i zluěněný zápis. Ve případech, kde změna nebo. do
datek má za následek přeměnu firmy jednotlivce ve 
firmu . společenskou anebo postnp opacny, hude 
druhdy účelno, ke zjednodušení a ke zřetelnosti vy
hlášky obmeziti se na oznámení hodů, které výslovně 
nově přistupují nebo odpadají, v příčině však okol
ností, jichžto odpadnutí jest nutně podmíněno změ
nou ve fOl'mě podniku, spokojiti sc v~eobecným dodat· 
kem:»Všec~ny ostatní zápisy při této firmě vy
mazány.« 

15. Na konci kHždé vyhlášky, kteá má za předmět vý. 

maz firmy tu jsoucí, změny a dodatky při firmě dále trvající 

J)eho záp,is firmy, v obchodnim rej,s,tříku jiného soudu vy. 

mazáv.ané, do jiného obchodního rejstříku, dlůž:no pozname

nati běžné číslo, pod nÍniž po's.lední vyhláška této firmy 

v »Ús,tředním li"tě« vyšl,u, a, stala·li se tato vyhIášk,a vedří. 

vějšÍ\n ročníku Ústředního lis,tu, také pNsluěné číslor-oku (ml 

př. »viz 34«; »viz 38 ex 1901«). Děje·li -se vyhlášk.a dvou 

zápislI, které jsou ve vzájemném vztahu, v téže čá~tcel Úlstřed. 
ního listu, hudiž tento vztah uveden od soudu v p.atrnostpo. 
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~námkou odkazu. Nahrazení této poznámky příslušným hěž. 

ným číslem Ús,tředního listu opatřeno hude v tomto případě 

redakcí.*) 

Změnu nebo dodatek, jsoucí podstatným obsahem zápi. 

su, vyznačiti jest podškrtnutím, ,ahy ,okolnost, o niž jde, hyla 

YC vyhlášce vytčena p,roloženým tiskem. 

16. Sdělené tu nařízení vstoupí 1. lednem 1902 v platnost. 

Počínajíc touto do,bou odpadá individuální vyrozumívání jed· 

notlivých úřadů ,a ústavů o zápise,ch do obchodního rejstříku, 

8 výjimkou vyrozumění ůř·aduberních a úř,adů pro vyměřo. 

vání poplatků předepsaných na,řízeními z 12. července 1892, 

Vě,stník min. justice 25, ,a z' 18. května 1874 ř. z. č. 67. Po
zbývají tudíž platnosti z,ejména výnosy ministerstva jus,tice 

z 18. června 1864, č. 4812 a z 27. října 1898, č. 208,10. Úřady 

a ústavy, k,terým posud byla zpr.Rvidla taková vyrozumění za· 

sílána, dlužno před sklonkem roku, s odkazem na vycházení 

»Ú:středního listu« a na vyhlášku v úředním listě zemskýeh 

novin, zpraviti o tom, že napříště hude od vyrozumění těchto 

upuštěno. 

p () zná m k 8. K tomuto nůnist. výnosu zlO. p1r08. 1901, 

Č. 40 připojeno bylo pět formulářů (čÍslov;aných I-V), kte,ré 

do,znaJy arm jistých změn v důsledku nařÍ-zenÍ čís. ř. z. 89/1906. 

_. V následujícím jsou uvedeny o,hdoiblllé formuláře u našich 

8,oudů nyní UiŽívané ve své 'pods,tatě s původními shodné, rov· 

něž arci s výhradou některých ,d:alšíchpoizměn, zejména v oh· 

sahu doručovacího opatření (form. V.). 

*) Viz nyní vládní mmzem CIS. 397/1919, jímž určen pro 
uveřejňování rejstříkových zápisů »Ústřední oznamovatele, 
hned níže pod lit. E. 
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I. 

Firm. 
Číslo jednací Rg. A-:-'-~-' ~_._. 

Zápis firmy kupce jednotlivce. 

Zapsáno bylo do rejstříku odd. A:, .... ... .... , .... ..... . 

Sídlo firmy: ..... ....... .. ...... H ••••• • • •• •••• , ...................... . . ........ .. ............ .. . 

Znění firmy: ................................. .. ............... . 

Předmět podniku: 

Majitel: 

Odštěpný závod, ....................... ..................... hlavního závodu 

v .............................................. s firmou ........................... . 

................................ stejného jména provozovaného. 

Prokura udělena: 

Zvláštní zápisy (smlouvy svatební atd.): ................................. .. ... . 

obchodní soud 
krajský 

.. .. .......... .. , odd. 
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Ua. 'k) 

ev, 1 . d ' Firm. 
IS o ]e nacl--------.-

. Rg.A. 

Zápis firmy veřejné společnosti. 

Zapsáno bylo do rejstříku odd. A: .... 

Sídlo firmy: .. 

inění firmy: .................................................................... .. . 

Předmět podniku: ._ ... > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fonna společnosti: Veřejná společnost od ................................. . 

Společníci : . .. . .......... .. ........ . . -_ ............................ ........... ........ ........... . 

.----------------_ .. -_.----_ .. --- ._. __ ..... ---_ .... ----------------_.------_ ... -----_ ..... -. 

Odštěpný závod .. : ........ .. . ....................... hlavního závodu 

provozovaného v ............. ................................. s firmou 

....................... ............................. -- stejného jména 

Zastupovati oprávnén: .................................................................... . 

............. _---_ ............ -_ ....... --_ ....... ----_ ..... ----_ .. --_ ............ _-_ ... --_ .... . 

Znamenání firmy: ...... ... ....... . ................................................. . 

......... _---_ ........... __ .... _ ............................ -.- ... .............. -_ .. . ...... . 

prokura udělena: ......... -............. --_ ...... - ................................. . 

. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . -................ -. -.... -... -..... _. -' .... , .. ~ ........ --... ---........ . 

Zvláštní zápisy (smlouvy svatební a pod.): 

......................................................... _ ....................... -......... . 

~~;~~~;! soud ................................... , odd. 

~dní formulář Č. II. byl vzorcem společným pro všechny obchodní 
spoleČnosti. po r. 1906 přizpllsobcn též zápisu do odd. C, tedy též pro 
společnost s ručením obmezeným. 
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IIb.*) 

Firm. .S-------

Zápis firmy společnosti akciové. 

Zapsáno bylo do rejstříku odd. B: 

Sídlo firmy: ................ . 

Znění firmy: ................................. .. . 

Odštěpný závod hlavního 

__ ................... .. ...................... se nacházejícího závodu. 

Předmět podniku: ....... . 

Výše nákladního kapitálu, jednotlivých akcií a zpíisob akcií: 

Představenstvo společnosti:· ..... _ .. -........ _--_ ................ __ ......... __ .. . 

Jména členů představenstva: ... _-_._ .. __ ... __ ._- ................. - ... __ ..... _ .. . 

Prokuristé: 

Právní poměry společnosti: Tato akciová společnost zakládá 

se na ........................................................ . 

Doba trvání společuo'sti: ..... . 

Znamenání firmy děje se tím způsobem, že pod znění firmy 

kýmkoli psané neb jakýmkoli způsobem vytištěné 

podepíší se vlastnoručně buď: ...................... . 

Vyhlášky : . ... _ ...... _-_ ...... _ .... _._ ... -.. _ .. _-_ ..................... : .......... __ .......... . 

Obchodní soud v Praze, odděl. VI., 

dne ...................... 192 .. . 

*) Viz poznámku pod čarou při formuláři Ua. 
Oheh. zák. 32 
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llc.*) 

~ Firm. 
Cís. j edn. Re].'i:---.-.---.--.-. 

Zápis firmy společnosti 
s ručením obmezeným 

Sídlo firmy: ................ ..................... ....................... .. ........... . 
Znění firmy: ....................................... .. ............ .. ............ .. ................ . 
Odštěpný závod hlavního závodu .............................................. . 

...................... .. .... .................. ......... .. ..... provozovaného. 

Předmět podniku: ............ . . .... . .... -_ .. . .. - .... -_ .... . ......... __ ... . 

Výše kmenového kapitálu: .... . ............... . .... --_ ..................... . 

Na to splaceno ..... .. .......... ............................................... . 

hotově: ....................... . ....... přínosem: .. ....... . 

Jména jednatelů : .............................. .. ............................... . 

...... -_ ........... _--_ ........................ . .. _-_ .. -----_.--_ ............. --_ ....... _- .. 

Prokura udělena: ..... " ................ . . . ..... . ................................. . ....... . 

Právní poměry společenské ................................................... . 

......... __ .. --_ ...... -_ ....................................................... ........ __ .. 

Společnost tato zakládá se na smlouvě společenské dto. . ......... .. 

a na dodatku k ní dto ................................... .. ..... .. ..... · .... ··· .... ···· .. .. 

Doba trvání společnosti : .... .................................................... . 

K zastupování oprávněn: .......................................... .. ................... . 

Znamenání firmy: ......................................... ; ........ : ................ . 

Vyhlášky : ................................ ..... .. .............................................. .. .. .. 

Přínosem jest ......................... ................................................... . 

Dozorčí:rada byla zřízena ............................... ......................... .. 

............. ........ soud v .......... .......... , odd .... . 
dne ... '. 192 

*) Viz poznámku pod čarou při formuláři Ha. 
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III. 

Číslo jednací -;:F~ir_m~. _ __ ~~_ 
Rg. 

Výmaz firmy. 

Vymazáno bylo - v r,-jstříku oddělenÍ. ..... ........... .... .. 

následkem úmrtí - zrušení závodu ........................... .. 

Sídlo firmy: 

Znění firmy: 

Předmět podniku: 

Odštěpný závod ................................................ hlavního závodu 

provozovaného v ..... . ........ ................. s firmou .......................... .. 

. ........................... ...... ...................................... stejného jména 

. ... ... __ ....... . ................................................. ........................................... 

obchodní 
..... ....... .. ......... krajský soud .................. .. .. ........... . , odd. 

32 K
' 
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IV. 
, firmo ............ .... ....... . 

Číslo jednacI ------ ---

Změny a dodatky k zapsaným již firmám 
jednotlivců a společností. 

Zapsáno buď - Zapsáno bylo - v rejsříku firem jednotlivců -
firem společnosti. 

.................. --- ••••••••••••••••••••• • • •••• _ •••• 0 •• - ••••• ••••••••••••••••••• Sídlo firmy 
Znění firmy ...................................................... -_ .... ----- ............... . 

-_ ... , ........ -.. -..... -......................... -- ....... . ...... . ........................... -----_ ...... . 

Změna firmy v .......... . 
, ........................................................................... . .................... . ............. 

Hlavní - Vedlejší - závod (v. z.) dosud ............. ..................... . 
nyní ................................................................................. . 

Předmět obchodování dosud ........ .......................................... . 

••• _0 ••••• -.-····-·_--_··-·--

............... . ........ . . .... . ... -_ .. . ............ -_ ................ -_ ...... . 

nyní __ .. ______ ._ .. . ____ . ___ ._ .. _ .... . --- .. -.--.-- .... -.---- .. --- ...... -- -.--------.-- .. 
------_ ._-_ ........... _.--_._--. . _ ... -----_.---_._ ... -.. -...... . .. _ ............ -_ .. _ .... --_._ .. _ .. 

Vstoupil ................................ ..... -.. -............... -..... ... -- ........ -... -.-- ...... . 

----_ ... -_._-_.----_ ... --_._-_ ... _---_ ... _._._------_."'--'--"-- - _ .. -- ----_ ..... -_ .. _-_ ..... . 

Následkem toho veřejná obchodní - komanditní - společnost 
od ................................................................................... . 

Vystoupil .................................................................................. . 

.................. ---_ ... -_ .. _ .... __ ._ .... _.--_ .. -_. _ .... _ ...... _ ........... _-_ ...... _ .......... _ .. 

Zemřel - Pod opatrovnictví dán ............................................... . 
Nynější jediný majetník .............................................................. . 
Zastupovati oprávněn .......................................................... . 
.... __ .. -....... -.............. ----_ .... -_._._ ........ -.......................................... _._-_ ... _ .. 

Prokura udělena ....................................................... vymazána. 
Zvláštní zápisy (smlouvy manželské, zatímné zastupování po 

čas projednávání, zrušení a zřízení likvidátorů atd.) ..... . 

...................... --_._ .. -_.- ...... __ .................................................................. . 

Datum zápisu ........................................ ............................ _ . ... .......... . 
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V.*) 

Příkaz ohledně doručení; 

1. U snesení pro..... . ............... . ...................... .. ... . ... . 

adde.: živnostenský list buď předložen do 6 měsíců. 

Krajskému soudu v .................................... . 
jako soudu hlavního - odštěpného - závodu 
2. Vyhláška pro: 

a) Úřední list Čsl. republiky čís.. dne 

a) Ustřední oznamovatel čís .... . .. , pol. 
3. Oznámení: 
Magistrátu hlav. města Pra hy. 

Berní správě v Praze ............................ . 

... 19 

19 

Úřadu pro vyměřování poplatků v Praze s firmou ............... . 

Bernímu úřadu v ............... . 

Okresní správě politické v .............. . ........................... . 

Finanční prokuratuře v Praze s opisy podání a příloh. firmo 

finančnímu okresnímu ředitelství v Praze ........... ...... " .. , 
Policejnímu ředitelství v Praze. 
Zemské správě politické v Praze. 
Ol-Jchodní a živnostenské komoře v Praze. 

Insertně zaplatiti povinen: .. ... . ............ .. .. ......... _ ... .. . 

Zapsáno dne 

Seznam jmen: 

Statist. .výkaz: ...................... . .......... . 
Knl. 

. *) Tt\to zvolen vzor~; ?oručovacího opatření stran zápisu firmy kupce jedno
tlIvce; puvodm fonnuJar c. V. byl vzorcem týkajícím se všech oe" dělení rejstříku. 
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E. Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1919, Č. 397 Sb. z a n., 

jímž se mění předpisy o uveřejňováni 
rejstříkových zapisú. 

§ 1. Odstavce 1. a n. nařízení nlil1isterstva práv 
ze dne 10. prosince 1901, Č. 40 'Věstníku ministerstva 
práv z roku 1901, jakož i poplatkové sazby stanove
né posledně ministerskými nařízeními ze dne 15. ú· 
nora 1915, a ze dne 17. prosince 1917, č. 47 Věstníku 
ministerstva práv z roku 1917 pozbývají platnosti. 

§ 2. Veškeré zápisy do obchodních rejstříků a 
všechna sdělení z rejstříků společenstevních o zápi
sech nových družstev, změny jejich firmy, vstupu do 
likvidace a výmazu družstev, jakož i předepsaná sd(~
lení v řízení vyrovnávacím, konkursním a v obchod
ních dozorech: pro něž určen by I dosud vídeňský 
»Zentralblatt flir die EinLragu~gen in das Handels
register« a pešťský »Kozponti Ertesito«, budou na
dále uveřejňovány v listě zvaném »Ústřední ozna
movatel«, vycházejícílll v Praze. To týká se i zápisll 
a sdělení z celého území Československé republiky 
z doby nwzi 28. říjnmll a dnem působnosti tohoto na· 
řízení. Uveřejněny budou jazykem zápisu nebo soud
ního s.dělení. 

§ 3. Zápisy a sdělení k uveřejnění určené, 
stnlčně, přeliledně a jasně psané buďtež od soudů 
zasílány redakci »Ústředního oznaulOvatele při mini
sterstvu spravedlnosti v Praze«, a to nově vydávané 
vždy bez prodlení, ony .z mezičasí však postupně po 
částkách každého týdne tak, by do konce září 1919 
všechny mohly býti uveřejněny. Jde-li při témže 
právním subjektu o uveřejnění nového zápisu neb 
sdělení, musí hi--ti současně s nínl k uveřejnění za
slány zápisy a sdělení z mezičasí. 

§ 4. Poplatek za uveřejnění zápisu do, obchod
ního rejstříku v (Jstředllím oznamovateli jest povin-
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na platiti strana. Sazby pro jeho vyměření určuje 
ministerstvo spravedlnosti. 'Vybrání poplatku od 
strany obstará si administrace (istředního oznamo
vatele. Příslušný soud, zas.ílaje oznámení redakci, 
spolu sdělí jméno a adresu osoby poplatek platiti 
povinné. Každých 14 dnů zašle administrace příslu8~ 
ným soudům žádost za vydobytí poplatkú, dobrovo]
ně stranou povinnou nezaplacených, s příslušnými 
doklady. Nedobytné poplatky se odepíší. Příslušným 
soudům a mini~terstvu spravedlnosti přísluší právo 
dozoru, zda poplatky jsou administrací Ústředního 
oznamovatele správně vyměřovány. 

Sdělení z rejstříků společenstevnÍch z řízení vy
l'ovnávacího a konkursního a o obchodních doz~
rech uveřejňují se v Ústředním oznamovateli zdar
ma. 

Rovněž zdarma obdrží každý rejstříkový (vyrov~ 
návací, konkursní neb dozorčí) soud všechna čísla 
Ústředního oznamovatele ihned po jich vyjití, jei7. 
budou v příslušné soudní kancelá:ři uschovávána a 
po ukončení roku svázána, 

§ 5. Dosavadní formuláře rejstříkových z~pisu.) 
jakož i příslušných sdělení ponechávají se prozatím 
v platnosti. 

Rovněž ponechává se v platnosti ustanovení ~31. 
III. nařízení z 10. prosince 1901, Č. 40. 

§ 6. Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provésti je náleží ministru ~pravedlnosti. . 

Po zn á:m k a. Den vyhlášení hyl 24. če'l'vene·c 1919. -
Výnosem ministers,tv,a spravedl,nosti z 6. prosince 1919, Č. 44 
!ll. v. ul1čeny hyly pod1e § 4 výše cit. vládního nařízení sa,zhy 
po,pJ.atJků, dále upo·z,orněny siQ,udy na z;působ, , jaký dlužno za
chovávati při formulaci a :z;a,sHání zápisů a sděleni. Viz o tom 
A. H ,a r t lIT a .ll .ll: »Jednací řády s,oudů a s,tát. za'SJtupite1stvise 
zák., nař. ,a v'Ý'nosy s nimi souvislými«. I. sViazek (č s 1. K.o m
pa:; 1927) 8t r, 102 ·násJ. - l'iamtéž ° zkra,*ách v Ú'stř.' ozIia-
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movateH užívaných: M. = majitd závo,du, S. = sídlo, P. z.. = 
předmět závodu, Sp. c= spole'čnfci, O. z. = odštěpný závo,d, 

Z. f. = ZIltamenání firmy, o. = okres. 

f. Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 
2. června 1921 o včasném zasílání zápisů a 

sdělení k uveřejnění: určených redakci 
"Ústředního oznamovatele" 

při ministerstvu spravedlnosti v Praze. (Věstník pod 
Č.Ís. 20.) 

Ministerstvo spravedlnosti seznalo a bylo i z 
kruhů obchodních a živnostenských komor upozor· 
něno na to, že zápisy v obchod~i a společenstevní 
rejstřík (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v rej. 
střík obchodní), jež podle § 2 nařízení vlády repu· 
bliky Československé ze 17 ~ července 1919, č. 397 Sb. 
z. a n., jest uveřejniti v »Ústřednínl oznamovateli«, 
vycházejícím '-' Praze, bývají uveřejňovány v tOlnto 
listě velmi opozděně, někdy až několik měsíců po 
vydání usnesení soudního, na jehož podkladě zápis 
se stal. Má·li býti dosaženo plně účelu uveřejňování 
zmíněných zápisů v »Ústředním oznamovateli«, jest 
třeba, aby zápis byl uveřejněn co nejdříve po vy· 
dání dotyčného usnesení soudu obchodního a jeho 
zápisu v rejstřík, jinak by se mohlo při stálých zrně· 
nách poměrů v živnostenských, obchodních a průmy· 
slových podnicích snadno přihoditi, že okolnosti, jež 
se uvádějí ve všeobecnou známost uveřejněním v 
»Ústředním oznamovateli«, včas uveřejnění neodpo. 
vídají již skutečným poměrům. V takovýchto přípa. 
dech pozbývá uveřejnění jakékoliv ceny a významu. 
Nehledě k tomu mají strany, jež v určitých přípa
dech musí platiti poplatky za uveřejnění v »Ústřed· 
ním oznamovateli«, oprávněný zájem na tom, aby 
uveřejnění, Jez nejen má doplniti publicitu zápisll 
rejstříkových, nýbrž podle povahy věcí slouží i pro-
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pagaci a informaci, se stalo co nejdříve. Soudy se 
proto poukazují, aby s největším urvchlenínl zasílaly 
redakci »Ústředního oznamovatele ~ při ministerstvu 
spravedlnosti v Praze« zápisy a sdělení k uveřejnění 
určená (29.263/21). 

Q. Zvláštní předpisy o opravných prostředcích 
ve věcech firemních. 

Zákonem čís. 257/1921 propůjčeno stá,tJním úřadům zá· 
stup6m f'ozsáhlé právo opr,avných pro,stře,dků ve věcech zá· 

piSlI do rejstříku obchodního ,aspoleče:nstevního. Zákon ten 

však z,rušen byl zákonem čís. 64/1927, a zů'sltalo jen při roz· 

šíření práv,a ,rekur.su při~naného stá,tnímzásil:up.čím úřadům 

v zákoně .o společnostech s ručením obmezeným č. 58/.1906. -
Citované dv,a zákony mají toto ~nění: 

1. Zákon ze dne 30. Č e r v n a 1921, č. 257 Sb. 
z. a ll. o o p r a v n Ý c h pr o 6 tře d c í c h stá t· 
II í chll řad II zá s tup čí c h ve věc ech f i· 
r e m n í c h. 

§ 1. Právo prostředků opravných (ro.zkl,ad, rekurs, ná· 

vrh) ve věcech firemníeh dosud ,státnímúčadům zástup čím 

(finančním prokuraturám, generálnímu finančnímuředitelslví 

v Bratislavě, finančnímu referátu při civilní správě na Pod· 

karpatské Rusi v Užhorodě) příslušející roz,šiřuje se na všech· 

ny přípa,dy zápisů do rejstříku ,obchodního a společenstevního 

(na Slovensku a Podkarpatské Rusi do rejstříku obchodních 
firem). 

§ 2. Jde·li o otázku pouhého práv.uího výkladu, musí 

státní úřad zástupčí podati op,r.avný prostředek jen ve lhůtě 

zákonné, od doručení pří-dušného usnesení jdoucí. 

§ 3. Žadatel povinen jest připojiti opovědi do rejstříku 
opis její i dokladů, kteréž obojí po vykonaném zápisu rejstří. 

kový úřad zašle státnímu úřadu záslup'čímu sídla firmy. Opi. 
sy tyto jsou kolku prosty. 

§ 4. Právo rekul"i"U §cm 102, od.st. 4., zákon" ze dne 
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6. hře'Zina 1906, Č. 58 ř. z., a §em 5, posledním odstavcem, na· 
řízení vlády ze dne 20. dubna 1920, Č. 272 Sh. z. a n., státnímu 
úř,adu zástupčÍmu propůjče.né příslušÍ, ~u pro ka~dé porušení 
těchto předpLsů i nůmo případy §§ů 43 a 87 cit. zák. 

[V § 5 ustanovuje se počátek účinnosti zákona na šest ne· 
děl po vyhlášení, t. j. po 4. s,Tpnu 1921; § 6 ohs!ahuje předpis 

8.t1'alll provedení zákona.] 

2 Zákon ze dne 29. dubna 1927, čís. 64 Sb. z. 
a n. ~ o p r a v n Ý c h pro s tře d c í c ~ stá t n ,í c h 
ú řad ů z á s tup č í c h v e v' ě c ech f Ire mnl c h. 

§ 1. Zákon ze dne 3~. č~rvna ,19~1, č: ,,25~ S~. 
z. a n. o opravných prostredcICh statnICh uradu za
Etupčích ve věcech firemních, se zrušuje. 

§ 2. Státním úřadiim zástup čím (finančním 
prokuraturám, generálnÍI?u fi~ančn!m:1. řed~telství 
v Bratislavě. hlavnínlu ÍInancnlmu redltelstvl pro 
Podkarpatsk~u Rus v Užhoro~ě) ~áleží,,, P?d~vatj 
opravné prostředky ve věcech ÍIremnlch pn zaplsech 
do rejstříku obchodního (ua Sl?ven~ku a ~odkarp~~
ské Rusi do rejstříku obchodnlCh fIrem) Jen v pn· 
padech stanovených v zákoně ze dne 6. březria ,1906, 
č. 58 ř. z.~ o společnostech s ručením obmezenym, a 
v zákoně ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., 
kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. břez
na 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením obme
zeným, na Slovensko a Podkarpatskou ~us a pozmě
ňují ustanovení § § 115 a 116 tohoto zakona. 

§ 3. Právo rekursu ~enl 102, odst. 4. zákona 
ze dne 6. března 1906, č. 38 ř. z., a zákonem ze. dne 
15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., .stát,nínlu ,,~řadl.1 
zástupčímu propůjčeué, přísluší mu I mimo prIpady 
§ §ů 43 a 87 prvnějšího zákona. 

§ 4. Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášenÍ. 
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§ 5. Provésti tento zákon ukládá se ministrům 
spravedlnosti, financí a průmyslu, obchodu a živ
ností. 

Částka 32. Sbírky z. a n. zákon tento ohsahující vydána 
byla dne 28. května 1927. 

H. Z výnosu ministerstva spravedlnosti ze 
dne 17. září 1919, čís. 20.456 o užívání pří

davku "československý" ve firmách: 

Přídomek »československý« (Věstník pod Č. 36) 
náleží pouze úředním orgánům, korporacím a zaří
zením, Soukl'omým pak podnikůnl jen tehdy, jsou-li 
většího rozsahu a mají-li význam pro celou Česko
slovenskou republiku, nikoli ale jen proto, že Re 

v ní nalézají. Význam pro celou Československou 
republiku budiž prokázán potvrzením příslušného 
odborného ministerstva. 

j. Výnos mjnisterstva spravedlnosti 
z 18. května 1922 Č. 16441 o užívání přídavku 
"Iegionářský" nebo podobného označení 

ve firmách. 

Viz výše na str. 52. 

K. Výnos ministerstva spravedlnosti 
z 20. listopadu 1922, č. 45193, o dotazování 

se obchodních komor. 
při opověděch zápisů do obchodního aneb společcll

stevního rejstříku. (Věstník pod čís. 36.) 

Podle souhlasných zpráv četných obchodních a 
živnostenských (průmyslových) komor množí se po
vážlivou měrou případy, že společnosti a podniky 
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ne dosti reelní sna:u se vzbuditi na venek dojem zá
vodů řádných a velmi rozsáhlých tím, že si dávají 
zapsati do obchodního aneb společenstevního rej
stříku firmu neodpovídající úplně pravdě nebo před
mět provozu, neshodující se se skutečnými poměry. 
Vystupují-li pak a označují-li se na venek jako pro
tokolované finny s různý-mi honosivými dodatky a 
předmětem provozu reklamně přibarveným, má ve
řejnost, jež důvěřuje v obchodní aneb společenstev
ní rejstřík, právem za to, že spočívá na pravdě, co 
jest vyjádřeno zněním firmy a předmětem provozu 
zapsaným do rejstříku. Rejstříkovým soudům, jež 
jsou namnoze pracemi přetíženy, je začasto nesnad
ným seznati pravý stav věcí bez přispění obchodních 
a živnostenských (průmyslových) komor. Komory 
jsou podle zákona z 29. června 1868, Č. 82 ř. z., a 
podle zák. . čl. VI: 1868 povinny podávati státním 
úřadům na požádání potřebná vysvětlení o věcech 
týkajících se obchodu, prnmy8lu tl živností. Rejstří

kové soudy se poukazují, aby ve všech pochybný-ch 
případech vztahujících se k vedení obchodního aneb 
společenstevního rejstříku, kde je záhodno znáti po
měry v obchodě, průmyslu a živnostnictví, a kde sa
my na základě vlastních vědomostí nejsou s to se
znati opodstatněnost údajů v žádostech za rejstříko
vé zápisy, se otázaly příslušné obchodní a živnosten
ské (průmyslové) komory. Vyjádření konlOry bude 
cennou pomůckou a důležitým vodítkem pro soudy, 
třebaže .jínl vázány nejsou. Samozřejmě nesmí tako
vými dotazy trpěti újmy včasné a rychlé vyřizování 
opovědi k rejstříku. Soudy rejstříkové nechť proto 
dozírají na brzké zodpovídání dotazů; kde jde o pří
pady zvláště naléhavé, budiž obchodní komora ihned 
v dotaze na pilnost věci upozorněna a jí přiměřená 
lhůta stanovena. 
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L. Ustanovení jazykového práva hledící 
k vedení obchodního rejstříku. 

J. Zákon ze dne 29. února 1920, čís. 122 Sb. vy
daný podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví z á
sady jazykového práva v r.epublice Če
s k o s loven s k é, nevytýká. zvláště vedení obchod
ního rejstříku a úřední jednání s ním souvisící~ jest 
však arci, zmiňuje se v prvé řadě o úřadování, ko
nání vyhlášek a zevním označení soudů (viz § 1), 
hlavní normou v tom Sll1ěru platnou. 

II. Naproti tomu ustanovení přímo hledící k rej
stříku obchodnímu obsažena' ve pro vád ě cínl 
v I á dní mna říz e ní z 3. února 1926, č. 17 Sb. z. 
a n. Hlavní jeho ustanovení, mající vztah k agendě 
rejstříkové, jsou ve výtahu tato: 

Z čl. I: Všechny' soudy . . . úřadují, vydávají 
vyhlášky a mají zevní označení ve státním, oficielním 
jazyku, není-li připuštěna výjimka v následujících 
ustanoveních. 

J sou tedy zejména povinny a oprávněny jen 
v tomto jazyku: 

a) přijímati podání a opatřovati je podací 
značkou, přijímati vyjádření a návrhy stran; 

b) sepisovati jejich prohlášení úředním zápi
senl; 

c) o nich jednati a o jednání sepisovati zápisy; 

e) vyřizovati podání a návrhy a vydávati svá 
vyřízení, i když nejsou vydávána na návrh neh žá
dost stran; 

h) vykonávati zápisy do veřejných knih, rejstří
ků a jiných záznamů ( ... firemních rejstříků .. ) 
i připojovati doložky o takových zápisech na listiny; 

i) ověřovati podpisy na listinách a opisy listin; 
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k) vydávati vyhlášky ve své úřední působnosti; 
čl. 3, odst. 1.: Za podání ve slnyslu zákona a to

hoto nařízení jest považovati ústní nebo písemní žá
dost za úřední výkon i každé ústní nebo písemní 
sdělení. 

Z čl. 7: Listiny a spisy sepsané v jiném jazyku 
než státním, ale v takovém, jímž mluví některá ná
rodní menšina ve státě, lze předložiti jako přílohy, 
doklady, k důkazu nebo k jiným úředním účelům 
bez ověřeného překladu do státního jazyka jen to
mu soudu, úřadu nebo orgánu, jehož sídlo jest v ob
vodu sborového soudu druhé stolice, ve kterém jest 
aspoň jeden soudní okres s takovou národní menši
nou a byly-li zřízeny před 6. březnem 1925. 

Soud ... může přes to uložiti straně, aby předlo
žila ověřený překlad ve státním jazyku, není-li lnu 
plně srozumitelna taková listina. 

Zápis do veřejných knih, rejstříků... může 
však povolen býti jen podle listin sepsaných ve stát
ním jazyk,u anebo podle listin, jejichž ověřený pře
klad v tomto jazyku byl připojen. 

K listinám nebo spisům sepsaným v ]Ine řeči 
než uvedené v odst. 1. musí býti vždy připojen ově· 
řený překlad do státního jazyka. 

čl. II týká se přeměny jazyka menšinového 
v tiskopisech a nadpisech ve veřejných knihách, ob· 
dobně zejména též ve »firemních a jiných rejstří
cích«, na znění ve státním jazyku, buď razítkem ne· 
bo vepsáním, a to na· předním místě, ve všech vlož· 
kách posud užívaných; lhůtu k tomu stanoví před
sednictvo sborového soudu druhé stolice podle pra
covních poměrů soudu. 

Z předpisů o příslušenství k jazyku národní 
menšiny uvésti jest čl. 16, odst. 3., kdež se praví: 
»Při právnických osobách, jim podobných samostat· 
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ných subjektech právních . . . a jiných korporacích 
přihlížeti jest k tomu, v jakém jazyku jsou zapsány 
ve veřejném rejstříku, anebo jaký mají jednací ja
zyk .podle stanov, jednacího řádu, nebo jiných vnitř
ních předpisů, po případě podle tohoto nařízení; 
mají-li několikerou jednací řeč, rozhodným jest 
státní jazyk, je-li také jazykem zápisu nebo jednací 
řečí, jinak jazyk, který jest tu uveden na prvnínl 
místě.« 

Z výjimečných ustanovení týkajících se úřado
vání v soudních okresech s jazykovou menšinou uvé
sti jest zejména čl. 26, jenž, obdobně s čl. ll, usta
novuje doplnění tiskopisu resp. nadpisů ve knihách 
veř. a zejména i rejstřících, posud jen v menšinovém 
jazyku vedených, zněním ve státnínl jazyku, a to na 
předním místě. 

čl. 30: Žádosti o zápisy do veřejných rejstříků 
(obchodního, společenstevního a j.) posuzují se po
dle jazykových poměrů okresu, ve kterém má firma 
(společnost, společenstvo) své sídlo, nikoli podle ob
vodu její působnosti. Jde-li o zápisy do rejstříku od
štěpného závodu, řídí se žádosti jazykovými poměry 
okresu, ve kterém jest tento odštěpný závod. 

O žádosti v jazyku menšinovém, v němž soud 
neb úřad oprávněn je podání přijmouti, vykonají se 
zápisy vždy ve státním a tomto menšinovém jazyku. 
Do vyřízení a zápisu buď převzato doslovné znění 
firmy přijaté žadatelenl, necht' jest v jakémkoli ja
zyku, pokud je přípustné jinak podle platných před
pisů. 

čl. 31. Ve výpisech z veřejných knih a rejstříků 
huď zachován jazyk jednotlivých zápisů. 

Žádá-li však strana jen částečný výpis a zejména 
ze zápisů vykonaných v různých jazycích jen v jed
nom z nich, buď vydán jako částečný s výslovným 
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označením, v kterých jazycích jsou ty které zápisy 
v knihách anebo rejstříku vykonány. 

Nadpis a konečná doložka .( da~ovál~í) , buďte~ 
psány ve stát?ím jazyku}. by~o-h vsa~ ~ada~o z~n 
příslušníkem Jazyka menslllOveho, bud tez psany ]3-

zykem státním a jazykem žádosti. 

III. K vládnímu nařízení čís. 17/1926 vydán ještě 
podrobný výnos ministra spravedlnosti ze dn~, 10. 
února ·1926 Č.7478 uveřejněný ve Věstníku pod cls.6. 

Pro použití státního jazyka v tiskopisech veř. 
knih podle čl. II a 26 cit. vlád. nařízení dáno" v~ :ý
nosu pod čís. VI. poučení, hledící přímo k vereJnym 
knihám, k čemuž se pak dodává v odst. 8. toh?to 
VI. oddílu: »Obdobně jako u knih pozemkovych 
jest postupovati při firemních a j~~ých ret~t~~cích 
a záznamech, které jsou určeny a pnstupny SIrSl ~e
řejnosti. U firemních rejstříků, rozh~d~y budo~ .~a
zykové poměry okresu, ve kterem llla fIr~a sve ~ld: 
10' má-li firma odštěpný závod, řídí se Jazykovyml 
p~mělT okresu, ve kterém jest tento odštěpný závod 
(zásada čl. 30).« 

Dále uvádí se pod čís. IX. o podání a vyřízení 
ve firemních věcech toto: 

Také o žádostech ve firemních věcech platí oh
dobné předpisy jako o knihovních podál~~ch. ~ s~u
dů které neúřadují podle zákona v menSlnovem p
zyku, mohou žádosti za zápisy do vei:ejnýc~ ~e~stříkll. 
(obchodního, společenstevního) podany by tI Jen v~ 
státním jazyku. Také přílohy lnusí vyhovovatI 
ustanovení čl. 7, odst. 3., pokud podle nich se ,zápi~~ 
povolují a zapisují. Ovšem znění firm~ ~USl byt~ 
vždy převzato do usnesení a pak do ~aplsu .slo:ne 
tak, jak bylo přijato žadatelem, ,nech.,ť Jest v Jakem: 
koliv jazyku. Omezení vyslovene v cl. 30, poslednI 
větě, týče se jednak dodatků, které by podle obchod .. 
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ního zákona nebyly připustny, jednak zvláštních do
datků, jako »československý«, »legion~ířský« (výnos 
ministerstva spravedlnosti ze dne 18. května 1922, č. 
21 Věst.), pak názvů měst, obcí a osad podle zákona 
ze dne 14. dubna 1920,' č. 266 Sb. z. a n., a čl. 3 
a 4 vlád. nař. ze dne 25. srpna 1921, č. 324 Sb. z. a n. 
Tato omezení platí všeobecně. 

Jinak posuzují se žádosti za zápisy do veřejných 
rejstříků podle jazykových poměrů okresu, ve kte
rém má firma (společnost, společenstvo) své sídlo, 
nikoliv podle obvodu její působnosti. Má-li na pře 
firma své sídlo v Praze neb v jiném okresu, kde 
není jazykové menšiny, nemůže žádati za zápisy v 
jiném jazyku než ve státním, třeba by působiti 
mohla v celé zemi (Čechách atd.). Podobně na pře 
firma, lze-li jí považovati za příslušnicí menšinového 
jazyka (čl. 16, odst. 3.), která má sídlo v Českých Bu
dějovicích, může podati žádost jen ve státním jazy
ku, kdežto taková firnla v Jindřichově Hradci, 
v Čes. Krumlově a pod. může žádati. také jen v 
německém jazyku. 

Jde-li o zápisy do rejstříku odštěpného závodu. 
řídí se žádosti jazykovými ponlěry okresu, ve kterém 
jest tento odštěpný závod (čl. 30, odst. 1.). Česká 
fhma - nemohouc podati návrh v menšinovém ja
zyku, nejsouc jeho příslušnicí - bude arciť žádati 
i tu ve státním jazyku. 

Firma menšinového jazyka, podá-li žádost u sou
du, v jehož obvodu není menšinového okresu, musí ji 
podati rovněž ve státním jazyku; rovněž je-li od
štěpný závod v okresu, ve kterém není této menšiny, 
jejímž příslušníkem jest, třebas působnost sbor. sou
du se vztahuje také na okresy s menšinou. Je-li však 
odštěpný závod v okresu s jazykovou menšinou, mů' 
že firma tohoto jazyka podati žádost u soudu přísluš
ného pro tento odštěpný závod také v menšinovém 
~vém jazyku. 

Obch. zák. aH 
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Jinak učiní-li návrh u soudu hlavního závodu. 
aby byla zaslána soudu odštěpného závodu, platí 
ustanovení čl. 22, odst. 3. O zápisu změn v rejstříku 
odštěpného závodu rozhoduje jen soud, v jehož ob
vodu jest odštěpný závod, a jsou tedy nerozhodny 
jazykové poměry, jaké jsou v obvodu soudu hlavní
ho závodu, pokud se týče v okresu, ve kterém jest 
hlavní závod. Přípustné žádosti v menšinovém jazy
ku vyřídí se vždy ve státním a menšinovém jazyku 
(čl. 18, 19 a 30). 

Pod čís. :X. ustanovuje se o zápisech toto: 
Zápisy do veřejných rejstříků (firemních atd.) 

řídí se stejnými zásadami jako zápisy do veřejných 
knih, při čemž dlužno hleděti k čl. 30, že jazyková 
UplaV&! M~ posuzuje podle jazykových poměrů okre
su, ve kterém ~ná firma své sídlo, a při odštěpném 
závorlu podle jazykových poměrů okresu, ve kterém 
jest tento odštěpný závod. Vyloučeny jsou jako u kni
hovnJch llsn""f'uÍ zápisy toliko v menšinovem jazyku. 

Jak se posuzuje jazyková příslušnost společností 
a podobn~-dl úfvarú, ustanovuje čl. 16, odst. 3. 

M. Předpisy o názvech měst, obcí a osad. 
1. Z e z á k o II a z e d II e 14. duh n a 1920, č. 

266 S b. z. a n.: 
§ 1. Pro každé město, obec a osadu (část osady) 

ustanoví se úřední jméno. - Toto jméno, jakož i po
zdější změny jeho ustanovuje ministr vnitra, vyslech
mlV odborný poradní sbor a přihlédaje k zájmům 
veřejným .. 

§ 3. Úřední názvy vedou se v patr'nosti ve zvlášt
ní matrice při miníster~tvti vnitra, jež ua základě 
matriky vydá tiskem a uvede ve všeobecnou známost 
úřední seznam míst v republice Československé. -
Dokud není povolena změna, jest název, zapsaný v 
matri~e, názvem úředním. 

§ 4,. Úředních názvů v ~matriee zapsaných musí 
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hýt uznano všemi soudy, státními a vereJnyrni ura
dy, orgány~ ústavy a podniky, jakož i ve styku 8 nimi. 

2. Z v I á dní h 'o na říz e n í ze dne 25. srpna 
] 921, č. 324 Sb. z. a n. k p r () v e cl e ní zákona výše 
eÍtovaného (č. 266/1920): 

čl. 1. Pro každé město, obec a osadu (část o
sady) . ustanoví ministr vnitra úřední jméno, které 81 

vytvořil jazyk československý. 
čl. 3. Úředních názvů musí býti užíváno všemi 

soudy státními a veřejnými úřady, orgány, ústavy a 
podniky, jakož i ve styku s nimi (§ 4 zák.) - Byl-li 
změněn dosavadní úřední název města neb obce, pro
vede soud neho příslušný úřad tuto změnu z úřední 
povinnosti ve veřejných knihách a záznamech. 

3. V Ý n o s ,m i n i s t e r s t v a spr a v e d I n o s t i 
ze dne 8. března 1925, č. 1784, o provedeni 
změn v úředních názvech měst a obcí 
v obchodním a společenstevním rejstříku. 
I Věstník min. sprav. 1925 pod č. 10.) 

Vj:'nOlsy ze dine 2. června 1924, Č. 23 Vě,srtJníku ,a ze dne 
~(í. září 1924, Č. 35 Věst., nanzeLnO hylo soudů:m v obvodu 
vrchního zemskéhosoudru v Pmze, aby po,dle §u 4 zákona ze 
dne U. duhna 1920, ,č. 266 Sh. z. a ll. a čl. 3 vládního naH'zení 
ze dne 25. 8,rpna 1921, Č. 324 Sh. z. ,a n., ve veřejných knihách 

,a zruZilllame·ch vyznačily z úřední povinnosti 'změny úře,dnÍeh 

názvů měs,t ,it oheí. Tyto výnosy hyly ro'zšfřeny vÝIllOls'em ze 
dne 8. března 1925, č. 9 Věstn. na IMo~arv:ua Sle2'lsko. 

Cito,vallá ustanovení platí ,též pro rejstřík ohchodní a 
~poIClče.I1stev;ní a ,soudy jsou povinny změnu ná,zvů měst a o,h,Í 
v nich vYZin:ači~i, ať již jde o název města nehoohce, jež jest 
zapsálna jako sÍ,dlo podlnlÍ.ku, Illeh o. název po~atý do znění firmy. 

V oho LI příp,adech se,píše kanceJ.ář huď při celkové pvo
II lídce rejS<tříku, huď - nel,ze pro ohsáhlolSit rejs,tří.kJu a ne
dosta'tek pe,rsoná1u pro,vésti cellwvou přehlídku - příle'žho,iit

ně u je.dnotHvých zápi8Ů při vyhotovování 'vý.tahů 'z rejstříku, 
neho jde-li o další zápis a pod., p,ro 'sp~lsy 'stručný zázn1am, na
<:ež soud z mod úřední nařídí '0tPravu. 

33* 
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J de-li pouze o zmčnu názvu ohce, která jest za(plsána ja. 
ko sídlo po·dniku, hudJiž oprava v rejstříku ihned provedena. 
Byl-li zlněněn názevohce, jenž jest pojat do znění firmy, hu
diž maditel firmy p,ředem vyro1zuměn o .zamýšlené změně zně
ní firmy s výzvou, aby do stanoveiIlé lhůty ,soudu olwámil, zda 
nové znění firmy héře aa vědomí, či zda hodlá opověděti jiné 
zněnÍ. Nevyjádří-li se nrajiteJ firmy k této výzvě neho neolPO
ví-li do další soudem stanovené lhůty nové znění firmy, hude 
firma 'Opravena, j'ak B'oud· ,v prvém usnelsení s,taJllovil. 

Pokud y tomto vÝ'no8u není ji,llIak ustaJlloveno, jest ob
dohně použíti V)'IllOISIŮ Č. 23 a 35 Vě.st.níku mini,stemtva sp·ra
vedlnosti. 

Zji,s,tí;li se lPři ollJll~avě :názvů měsrt a obcí, že ve znění fir
my jestdolSud titul šlechtj,cký (zákon Č. 61/1918 a č. 243/1920) 
neho jiný nevhodný název (zá1mn Č. 267/1920) huď zdedinán:l 
nápr.ava p,odle §§ 3 a 4 zákona Č. 267/1920. 
Při překladu firmy ·do j1a- firmy do ci·zího j:aJzyk,a má 

zyků cizích, v tuzemsku ne- odp'Ůvídati úplně znění fir-
oovyklých, dlužno použíti ú- my pův'Ůdně zvolené a již 
ředního názvu sídla finuy v Zla!plSané; stI'lana nemá na vůli 
jazyku státní~ <třebas bylo uživ.ati v jazyce anglickém a 
vzhledem k § 2 naří.ze!l1í ze francouzském po případě ji-
dne 25. ·srpna 1921, Č. 324 ného znění f,irmy, než doslov-
Sb. přípustno, používarti též ného překladu firmy již za-
úředního názvu v jlU'zyku ná- p,sané; ze zásady jednomolsti 
rodní menšiny. - Předpisy firmy plyne, že kupec může 
o úředních názve·ch měst a vélSti týž závod j-eln pod jedí-
obcí platí ·též pro ve.reJne n'ŮH firmou. I jest opovídate
knihy a ,záznamy, zejména i li iPředlo~iti potvrzení du-
pro 'Ůhchodní .rej1stiík. (čl. močníka, že 'Zlnění firmy v ci-
3. vlád. lI1ařízení čís. 324/zím j;azyku, v tll'z,emsku ne-
1921; sroV. k 'tomu výnos ,ohvyklém, souhlasí se zně-
min. s.p,rav. ze dne 8. ,hřezna nÍm_ firmy v j'3zyku zápisu. 
1925, Č. 1784 věst. čís. 4. z r. 'N. S. 6100: 8. ·červ;n:a 1926, 
1925, čís. výn. 10.) Překlad R I 449/26.) 

N. Ze zákona o organisaci soudů 
ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. z. 
§ 55. Soudní kanceláři se přikazuje vykonávati 

zápisy do obchodního a společenstevního rejstříku~ 
vésti knihy příloh a příruční rejstříky, dohlížeti a 
zjišťovati~ zdali rejstříkové zápisy byly řádně vy-
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hlášeny, jakož i obstarávati všechny Jllle kancelář
ské práce související s vedením obchodních a spole
čenstevních rejstříků (vydávati úřední opisy a vy
svědčení z rejstříku, uschovávati rejstříkové spisy). 

Opovědi k zápisům do obchodního a společell
stevllího rejstříku, včetně podepisování firem a pod
pisů, mohou býti konány na soudcovské nařízení v 
soudní kanceláři. 

P o ,z III á m ka. Předse'dnictvo v·rch. zem. soudu v P.raze 
vyslovilo se souhlasem ministemty,alspravedlnosti (výn. z 13. 
června 1910, č. 16.089), že předpis § 25, 'Odst. 4. min. nuř. z 9. 
března 1863, Č. 27 ř. z., podle kterého hyly ·opisy a vysvě,dičení 

z .obchodního rejstříku podpisovány Itaké referentem, hyl ZTU' 

šen ustanoveními §§ 55 a 56 zák o' s. olrg. a § 323 jedno ř. 

(H ,a rtm·a n n, »Jednací řády«, s'Vla'zek 2, str. 1491, vyd. čsl. 

Kornp,aJsu, 1927.) 

. O. Z Jednacího řádu pro soudy 
(nařízení ministra spravedlnosti ze dne 5. květ

na 1897, čís. 112 ř. z.). 
1_ Rozvrh práce při sborových sou.dech první stolice. 

Z § 21 j. ř. - Je-li třeha rOZlděH·1ii práce stejného druhu 
mezi různé soudce nebo senáty, jest při tom dbáil:i toboto: 

6. Věci o.hcho'dního a Elpolečeustevního if.edstříku nClbud'tež 
zpr.avidla děleny; kde jest nutno je děHti, ať se ,to stane po

dle druhu firem (firmy jednodivců, akciové společnosti, jiné 
společenské fi'rmy, sp.~lečen,stva) a uvnitř těchto skupin po.dle 
počá,tečnkh pí,sme'll fh,my. 

2. Deník pro firemní věci. 

J. ·ř. § 78. Podání, která se vztahují na vedení ohohod
ního rej~itříku a rejstříku s,polečenstev (vlastní žádosti, úře·ooí 
dopisy, stižnosti, vyřízení ostÍ'žnostecn, úřední zprávy, dortazy 
o vysvět1ení o firemních zápisech atd.), .buďtež z podia.telny 
odeslána úředníku, kte.rému jest svěřeno vésti deník p'ro fi
remní věci. 

Deník pro firemní věci bud' veden podle VZO<rll Hs. 10, 
a to, j,sou-li věci ohchodního rejstříku a rejiSltříku společenstev 

rozděleny mezi někoHk členů shorového soudu, 'pro ,,~echny 
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sp'O'leěně. DO' deníku buďtež zap'sána všechnapodállÍ, nazna· 

čená v O'dstavci 1., ať mají za předmět nO'vé zápisy, ;nehO' se 

v:z,tahují na zápisy již vykO'nané. 
Číslo, PO'd k,terý:m jest zap'sánO' PO'dání dO' de'níku, budiž 

zřetelným písmem aneho vytištěním ra:zítkem 8 dodatkem 

»Hrm.« připO'jenO' na podání pod po.d,ací znaěku (firm. 649). 

Čísla deníku mají jíti pO'ř.adem o.d 1. ledna do 31. prO'since 

ka>ž,déhO' rQku. 
nO' .deníku buďtež z,apis'Qvány hne,dJ po svém zřfzení také 

zápi,sy sepsané u soudu .o ústních O'PO'věděch i O' vlastnO'.ručním 
znamenání firmy nehO' podpisu pře.d sQudem, PQdJe kterých 

má se státi zápis dO'· o-hchQdníhQ neho sPO'lečelliSlteV'níhQ rej· 

s,tříku. 3. Spisová značka. 

čují 

Předpisy sem hledící jsou: 
a) § 264, O'ds,t. 3. jed. ř.: Spi:sy ve firemních věcech O'iZna· 

se p.odle svazku a stránky rej-stříku, kde j,est fiT1l1a za,psá· 

na, spisy, které se vz-tahují všeohecně na 'z~izení a ve,dealÍ 
rejstříku .ohchQ.dníhO' nehQ sp,Qle-čCinstevníhO', prostě číslem de· 

níku a rQkem, kte:réhO' dO' šly, na př. Jedn. I. 250; spO'lečen. 
II, 84. Spis,o.vá značka huď posrt~vena plOd deníkO':vé číslO': 
Firm. 1574; Firm. 623; Firm. 518. 

J e:dn. I, 250. SpQ,lečen. II, 84. --9il -
b) SpisQVQU .značku firemních věci upr.avilO' dále v dů

sledku no:véhO' 'i'OIz,dělení rej,stříku nařízení min. spr.a:vedlnQ.s,ti 

z 26. dUlbna 1906, č. 89 ř. z. v §u 9 resp. vládní ,",ařízení z 20. 

duhna 1920, Č. 272 Sb. z. a ll1.ař. v §u 6. (Viz výše 0811:1'. 480 a 

485.) 
c) VýnQs min. spr,avedlnO'srti 23. dubna 1924, Č. 15.560 (č. 

18 m. v.) .o .označO'vánÍ spisů firemních: Ministe'r:stV'Q spravedl. 

nosti zji.stilO', že spisy firemní ushQ:rQvých SO'udů v Čechách, 
na MQ'ravě a ve Slezsku .nejsO'uoz,načO'vány stejně, že totiž vět· 

šina SQudů používá če'8kých spis'O'vých znať.ek, ně'které však 
dosav,adních pJ,a'tných značek i zna:ček čelských. Aby O':značQvállí 

firemních spisů bylO' ,sjednO'cenO', nařizuje m. spr., aby místo 
dosavadníhO' O':buaěQvání »Reg. A«, »Reg. C« a »Gen« používá

no hylo A, ll, C a Dl'. P.okud trvají a nemohQu hÝ1li zrušeny 

n,j~iitříky starší, je,st užívati p,rO' ně .označO'vání »J d«, »Sp« a 
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»)Dr«, poněvad~ž tím je hned patrnO', že jde O' firmu ZaJps.anou 

ve staršínÍ rejstříku před nařízením mřn. spr. v dohodě s min. 

Q,bchoduze 26. dubna 1906, Č. 89 ř. z. UstanO'vení § 264 je& 

řádu o. tVQŤenÍ ,spisQvých značek zů.stane n;a.d~le v platnO'sti. 

Pr.Q plOdání ve firempích věcech, která se nevztahují na 

žádný rej,s'tříkO'vý zápis, který tu již jest, a také nemá v· zá

pětí zápisu, tVQří se spisová značka číslem firemníhO'· deníku a 

rO'ku, kteréhO'došI.a. U podání, která se týk,ajízápLsu n.ové 

firmy, buď spisO'vá značka připQjena k deníkO'vému čislu, jak

mile jes't znám svazek a stránka nQvéhozápisu ve firemním 

redstHku .. ,M. n. k § 264 jed. ř. (H art m a Jl ll, »Jednací řáďy«, 

II, sv. str. 1419, Čsl. KQmpas, 1297). 

4. Spisy ve firemních věcech. 

J. ř. § 276. PrO' každQu firmu z.aps,anou v QbchQdním nc

bQ ,spO'leče.n.stevním rejstříku buďte z.alQženy 'zvláštní spisy. 

PiVO' spisy ve firemních věcech je,st PQužíti spisO'vých ohálek. 

Všecka podání a jiné pílsemnQsti, jež ,se týk,a:jí téže firmy, i se 

žádQstmi z,a vydání výpisů z rejs,tHku nehQ sdělení O' firmách 

a písemnQsti O' trestních jednánÍ~h, kte'rá se vztahují na firmu, 

neb .o .op,atřeních firemní. PO'licie prO' neO'právněné užívání fil" 
my~ buďtež vzaty k týmž 8p~Sů.m. Zvláště huďte také podání 

ve firemních věcech, která sice souvilsejí s někte:vQu PO'nIčen· 

::ikQU neb O'patr.orvnickO'u věcí nebO' s prO'jednáním POZltstalosti, 

ale ob,s·ahují ověřenázname.nání firem, vzata ke spisům této 

firmy a nikQli ke s~isům po'ručenské (QP.atrO'Vlnic:ké) nehQ po· 
zů.sltaJO'stní věci. 

PřepÍše·li se firma z rejstříkn pro firmy jednO'tlivců dO' 

rejstříku splOlečenských firem a nao-pak, nemá tO' vzápětí rQz· 
dělení QbQU spisů. V tQmto případě budiž však stará spisová 

zlnačka přeškrtnuta a nahrazelDla spisQVO'U značkO'u O'dplOvíd'a. 

jící nQvému zápÍlsu. O shírání lisitin v kIl!ize přílO'h zůstávají 

v platnQSlti nynější předpisy. 

Podání i .písemnosti, které se neviztahují na určitou fil" 

mu, n)Thl'ž na zařízení a vedení ohchO'dníhO' nehO' 8!P.olečenslev. 

níhO' rejstříku vůbec, buď'te slO'učeny po ročnících nebO' pO' 

částe,ch rQku ve sběrné spi,sy, j,sQuce seřazeny podle čísel de· 
níku (§ 267, o-dst. 2.). 
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::J. Z predpisz1 () samostatné činnosti soudní kanceláře při pře· 

jímání ústního přednesení. 

J. ř. § 321. Ve věcech nesporného, s,o,udnictv:í mo,ho,u ,býti, 
po,kudse p'řipo,uštějí v jednotlivém případě ústní Po,dání, v 

soudní kanceláři (kancelářském oddělení) do, zápisu se[l,sá:ny: 
3. ústní odpovědi k obcho:dnímu asp,o,lečenstevnlmu rej. 

stříku, zahrnujíc v to. i vlas,tnoruční znamenání firmy nebo 
podpis, podle nichž má se Sltáti zápis do, o,hcho,dního, rejs,tříku 

(§ 55 ~zák. .o s. org.). 

6. K ustanovením jednacího řádu 4. oddílu druhého dílu, a 
zejména k §§ 82, 84, 85, odst. 1. a § 100, dále §§ 86 a 89 v jich 

použití na agendu obchodního rejstříku, 

vzt.ahuje se výno,s ministe,rsolvaspr:awedlno,sti .z 9. srpna 1899, Č. 

16207. Uvádí se v něm: Užfti tě'chto, ustanovení v rej.stříkových 
věcech jest tímžád,oucnější a zároveň ulehčeno" 'Poněvadž zde 
půjde zří,dka o ,zájmy odpůrce, které ,by mo,hly býti do,ltčeny 

o,dmítnutím návrhů, stranám, které nej.so,u zastoupeny právní. 
mi zástupci, bude se často, nedos,tá",ati potřebných záko,nných 

zna1o,stí, ahy své žáďo"s.tÍ řádněůnstruovaly, a .odmítnutí návrhů, 
1ejichž příznivé vyřízení by mohlo, býti dodatečno,u op'ravou 
Vlad, které tu jlSo,U, způsoheno" za všech o,ko,Lno,stí sltranám 

způs.obí značně dtelnou šk'Ddu, p'O'dléhá·li odmítnuté podání 

vyššímu ko,lko,vému pDplatku. - Nesmí zůstati beze zmínky, 
že 'Vo,lnější s,tyk se m,anami a jejich zástupci předeps.aný jed. 

nacímřádem, má největší výwam také proto" aohy do,sa~eno 

bylo zcela jasných zákonu vyhovujídch . 'zápisů do. rejstříku, 

Po,něvadlŽ právě. tak, jako, fo,rmální v,ady, i po,chybno,s,ti a pře· 

kážky ve vyřízení, které vznikají obsahem žádosti nebo, podá· 
ní, často, bud,o,u moci býti odklizeny ústním r,O'zho,vorem a po,. 

třebným po,učením a o,Pr.avou be~z zamí,tnuí žádo,sti. - Nebydlí· 

li ani strana aJni jedí zástupce v sídle rejstříko,vého so,udu, ne· 
bude závady, aby bylo, k vylíčeným účelům jednáno se strana· 
mi nebo, s jejich zástupci skrze do,žádllll1ého soudce, při čemž 
B'e :ro,vně.ž užije zjedno,dušení ILtm~načených v jednacím řádě. 

V. m. sprav. 293J99. (Hartm,ann, Jednací řády, I, sv. str. 
353 sl., Čsl. Kompas, 1927.) 
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Oddíl III. 
A. Zákon ze dne 16. ledna 1910 Č. 20 ř. z 

o služební_, smlouvě 

obchodních pomocníků 
a jiných zaměstnanců v podobném postavení 

(zákon o obchod. pomocnících). 

Se souhlasem obou sněmoven říšské rady vidí se 
Mi naříditi takto: 

čl. I. Služební poměr osob, označených v §§ 1. 
až 3. upravuje se ustanoveními tohoto zákona. 

Pro služební poměr obchodních pomocníků na
stupují tato ustanovení na místo šestého titulu první 
knihy obchodního zákonníka. 

Článek 56 obchodního zákonníka se ruší.]) 

1) Text ZirušenOOo, čl. 56 .obeh. zák. uveden výše na ",tl'. 108. 
Šestý titul první knihy všeo,oh. zákona o,bcho,dníhQ měl to,to, 
mění: 

o o, hc h o, dní c h p o moc 'll í c í c h. 

čl. 57. Povaha služeb a náro,ky obcho,dních Po,mocníků 
(obcho,dních sluhů, ohcho,dních učňů) na služné a výživu ur· 
čují se za neďosta'tku úmluvy, .. mistním o,hyčejem nebo, uváže. 
ním soudu, Po,dle Po,třeby po vyžádání si ,posudku znalců. 

čl. 58. Obcho,dní pomo,cník není zmo,cněn předsehráti 
právní jednání ve jménu a na účet principála. Do,s'tane·li se 
mu však od principála příl~aZiu ke právním jednáním v jeho 
obchodní živnosti, Po,užíti jest ustano,venÍ o, obchodních zmDC
něncích. 

čl. 59. Obchodní pomo,cník nesmí bez přivolení p:rin. 
cipálova konali obchody ani na vlas,tní účet, ani IIUl úř..m. osol"" 
třetí. 
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Poměry, kterých se zákon týče. 

§ 1. Ustanovení tohoto zákona platí pro elužehní 
poměr osob, které ve provozování závodu kupcova 
jsou zřízeny převážně k vykonávání kupeckých slu
žeb (obchodní pomocníci) neb vyšších, nekupeckých 
služeb. 

Osoby ustanovené u kupce, kterých se používá 
pouze výjimečně ke kupeckým službám, jakož i oso
by, které vykonávají převážně podřízené úkony, ne
pokládají se za obchodní pomocníky .. 

K odst. 1.: Předpo.kládá se tu usta/llovení služehní smlo.U
vou ve provo.wvání závo.,d'll (»im Ges.chiif.tsbellrieh«), tedy 
včlenění ta po,dřízeni v závo.dní OTganismus ,ZiaměstnaiVate,le. (Tak 
správně Maye r-Gr ii n ber g, Ko.mmentar str. 35.) Závo.d 

kupcův nellllusÍ býti o.hchodiním závo.dem: spla!dají senl i za

městn.alnci v závo.l]tech kup'ců fo.rmálních (vdz výšepoZin. 4 při 
čl. 4 o.hch. zák.). - »Kupeckými« jsou slUJžby, jichžrto. řá,dný 

výkon předp'okládáaspoň v p,růmě,r,ných ,přípa'dech šk;o.lCil1o.,st 
ado.ved!no.st z hledi,stk;a kupeckého. o.dborno.u; nemusí t'o. b5rti 

V to.m smě'ru jest po.užíti ust.ano.vení p,ro. prokuristu o.b· 
cho.dního. zmo.cněnce platných (čl. 56). 

čl. 60. Obchodní zmo.cněnec, jemuž nezaviněné neštěstí 
do.časně brání ve výko.nu jeho. služeb, neztrácí pro.to. svých ná
ro.ků :na služné a výživné. Má však náro.k na tuto' výhodu jen 
pro. do.bušesti týldnů .. 

čl. 61. Služební po.měr mezi principálem a o.bcho.dním 
sluho.U může býti o.d každé stralny uplynutím každého. kalen
dářového, čtwdetí zrušen po předcho.zí šestinedělní výpovědi. 
Je-li smlo.UVo.U vymíněno. kratší nebo. delší trvání anebo. kratší 
neh delší výpovědní lhůta~ zůstává na tom. 

V příčině o.bchodních učňů Posuzo.vati jest trvání učební 
do.by podle učební smlo.uvy a za nedostatku ustano.vení smluv
ních podle místních nařízení aneho. místního. o.byčeje. 

čl. 62. Zrušení služebního. Po.měru před určeno.u dobo.U 
(čl. 61) může býti každou stranou z díHežitých dŮVo.dů poža
do.váno.. 

P'o.So.íUZenÍ dMežito.s,ti důvo.dů zůstaveno. jest uvážení sOlUd
covu. 

čl. 63. Pro.·tipl~i.ncipálovi může býti zrušení sl~želJ.I\iho. 
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činnost rázu vyššího. (airg. ro.zdíl druhé altel~nrativy ve kvalifi· 
kaci služeb; vyšší ne~U'Pe,C'ké), vylo.učeny .jISOU jen případy, 

kde jde .o činno.st ,záležející p,řevážně v ú~o.iI1'ech po.mÍzen'Ých 

(o.dst. 2.). 
K odst. 2.: Přels zně.ní záko.na (>>Se po.UŽívá«, »vy~o.náva. 

jí«) nezáleží na tom, jaké služby zaměstn'ane'c ve skuteČll1o.lsli 

koná, nýbrž na to.m, k jakým ISlužbám jest zřízen (,o.dist. 1.). 

a) Dílovedoucí ko.ná vyš
ší nekupecké služby ve srny
sluzáko.na o. obcho.dních po
mo.cnících. (N. S. 2033: 21. 
Jistop.ad 1922, Rv I 501/22.) 

b) Tkalco.vský mistr ko.ná 
vyšší nekupecké služby. (N. 
S. 2063: 29. list. 1922, Rv I 
448/22.) 

c) Pekařský mistr zaměs,t
naný u ko.nsumního. druž
stya, jest o.bcho.dním po.mo.c
níkem,. třebas kro.mě vyšších 
konal též služby nižší. (N. S. 
2273: 13. únor 1923, Rv I 
908/22.) 

d) Zástupce pro. určitý o.b
vnd nenío.bcho.dním po.mo.c
níkem ve smyslu . z,áko.na čís. 
20/1910, ježto. tu není hlavní 
podmínky záko.na to.ho., to.tiž 
po.měru zaměistnaJnco.va (sr. 
§§ 1 á 2 a slo.Vo. »angestellt«.) 
(N. S. 2592 : 8. květen 1923, 
Rv I 1574{22.) 

e) Místní zástupce jest o.b
cho.dním pomo.cníkem, vsto.U
pil-li v poměT námezdnÍ. (N. 
S. 2926: 12. září 1923, Rv I 
586/23.) 

f) Zaměstnal1lci sipo,řitcl,en 
jSo.u soukro.mými zaměsm8lI1-

poměru vyslo.veno. 'z.ejména, když nepo.skytuje slu~ného. neh 
náležité výživy, ane,bo. když se pro.viní p,roti o.bcho.dnímu po
mocníku skutko.vými ublíženími nebo. ,těžkými urážkami na cti. 

čl. 64. Proti o.bcho.dnímu Po.mo.oníku může býti zrušení 
služebního poměru vyslo.veno. zejména: 

1. když jest ve službě nevěrný, anebo. zneužije důvěry ; 
2. když bez přivolenÍ p'rincipálo.va ko.ná o.bcho.dy buďto. 

na vla:s·tní účet ne.bo. na účet o.so.by třetí; 
3. když ko.nání svých služeb odepře .aJllebo. bez řádného. 

důvodu .tomu překážejícíhoo.po.míjí po. dobu 'po.dle o.ko.lno.stí 
závažno.u; 

4. když trvalo.u nemocí nebo. sto.nayo-stí anebo. delším 
trestem na svo.bo,dě aneho. nepřítomno.stí jes.t mu zabráněno 
služby ,své ko.nati; 

5. když .se pro.viní pro.ti pdncipálo.vi skutko.vými ublíže
ními nebo. závažnými urážkami na cti; 

6. když ·se oddá nemT'avnému způso.bu živo.ta. 
čl. 65. V .příěině Otso.b, které ko.nají p,ři pro.vo.,zování oh· 

cho.dní živno.sti služby čelední, zůstává při ustmovellÍch. nrn 
čelední poměr pla,tných. 
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ci. Přes IU!stanovenÍ §u 1 zá
kona ze dne 14. dubna 1920, 
čís. 302 Sb., Jlmz sporřiteLny 
prohlášeny za samoSitatné ve
řejné ústavy, jsou sp.ořitelny 
pndmětya zaměstnava,teli pou
ze soukromoprá~ními. (N. S. 
3123 : 6. list-oplacl 1923, Rv I 
844/23.) 

g) Vyšší služby ve smyslu 
§ 1, odstavec druhý, zákona 
nejsou podmíněny vysslm 
vzděláním, nýbrž stačí, liší-li 
se vzhledem na způsob výro
by ,a vedení podniku old oby
čejných úlwnů většiny po
mOCiných dělníků. Jest tomu 
tak u mistra tkalcovského, 
jenž vede dozor nejen nad 
stroji jemu přidělenými, ný
brž i nad tkadlci při nich za
městnanými a měl případná 
nedorr.o'zumění mezi ·tkadlci 
sám urovnati. Vzhledem k té
to dozorčí činnosti jest služby 
jeho přes to, že záležely z 
části v mechanických úk.o
nech podřadného rázu, posu
zovati jako celek a všecky 
jeho úkony pokládati za ú
kony vyšší. (N. S. 3515: 20. 
únor 192,t, Rv I 1107/23.) 

h) Samostatný správce to
vámího .oddělení koná vyšší 
služby. - Není třeba, by de
setiletá nepřetržitá 'služha ve 
smyslu § 2 nařízení ze dne 
28. února 1919 čís. 108 sb. ~. 
a n. byla po celou dobu vyšši 
s[užhou, sItačí, byla-li takovou 
vyšší službou v čas výpovědi. 
(N. S. 3666: 1. duben 1924, 
Rv I 1666/23.) 

ch) Za vyšší úkony ve smy
slu § 1. zák. považovati sluší 
všecky úkony, které přesahu-

jí obo,r a výši výkoThnosti ohy. 
čejnéhodělníka. Ohchodním 
pomoCiníkem jest tkalcovsk}
mistr, jenž kromě manuelní 
práce koná i ,práce jiné (do
zor, zapisování hodin), které 
dle ·své povahy k vyšším úko
nům jest pOlčítati. (N. S. 4028 : 
1. červenec 1924, Rv I 552 
/2·1.) 

i) Tkalcovský nlÍsltr, třebas 
sám konal též některé p·ráce 
mechanické, spadá pod zákon 
oobch. pomocnících. Není 
třeha, .aby nepřetržitá10tiletá 
služba ve Ismyslu § 2 nařízení 
ze dne 28. února 1919, čís. 
108 sb. z. a n. byla ztrávena 
u jednoho a ,téhož zaměstna
vatele. (N. S. 4079: 29. červe
nec 1924, Rv II 441/24.) 

.1) Výpomocný kontrolor s 
denním platem okresní ne
mocenské pokladny není o'b
chodnímpomocníkem- (N- S-
4080: 30. července 1924, Rv 
JI 496/24,) 

k) Služby »artistického« ři
ditele ka.baretního podniku v 
hotelu jsou vyššími službami 
nekupeckými ve smysluzá
kona o obchodních pomocní
cích 'z r. 1910. (N. S. 4764 : 3. 
hřezen 1925, Rv I 1851/24.) 

1) Tovární mi,str koná vyš
ší služby. V tům, že se o.b
ehodní pomocník zachoval ne
taktně ku svému představené
mu, vyjádřiv se drsně na je
ho podezřívavý dotaz, nelze 
"patřůvati důvod k propuště
ni. (N. S. 4825: 18. březoo 
1925, Rv II 147/25.) 

m) O ·tom, z.d·a zaměstna· 
Hec koná vYššÍ služby, nero'z
hoduje jeho titul, nýbrž služ· 
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by, jež skutečně ko.lná. »Dílů
vedoucí«, jenž vykonával kon· 
trolu práce nad určitým poč· 
tem dělníků, radil jim pH 
práci, uváděl do P.ořádku 
~trůje, když něco vázlo a, ne
přišel-li některý dělník, za
s'tuP.oVlal ho v jeho. práci a 
zaznamenával čas Sotrávený 
dělníky jeho dozoru při té 
které práci, - nekonal vyš
~ích služeb. (N. S- 4854: 31. 
březen 1925, Rv I 323/25.) 

n) Pokud spadá sládek pi
vovaru pod zákon o o·bchod
nich pomůcnících ze dne 16. 
ledna 1910, čís. 20 ř. z. a po
kud pod zákon o ·statkových 
úřednících ze dne 13. ledna 
1914, čís. 9 ř. zák., je,slt posu· 
zovati od přípa-du k pNpadu. 
, N. S. 4926: 16. ,duben 1925, 
R" I 439/25.) 

o) Pokud ko.ná tkalc.ovský 
mistr vyšší nekupecké služ· 
hy. Soud jest .oprávněn, při
znati tkalcovskému mistru 
kvalifikaci vyšších nekupec
h'ch služeb, .třebas v mezi
"vůru o přislušnost v jiném 
~po.ru mezi týmiž stranami o. 
týž předmět sporu vycházel 
z názoru op.ačného. (N. S. 
1073: 26. květen 1925, Rv I 
1.10/25.) 

p) Obchodní cestující pro 
určitý obvod za pevný mě
síční plat s dalším nárokem 
'1a diety ·a provise za určitých 
podmínek (za jednotnou úd: 

měnu ve' formě zvysené prú
vise) jesltobcho.dním pomoc
níkem ve smyslu § 1 zákona 
ze dne 16. ledna 1910, ·Čís. 2U 
ř. zák. (N. S. 5556: 16. pros. 
1925, Rv I 1009/25.) 

r) Tesařský dělník, jenž do
stával zprvu mzdu podle por.a
covních ho.din, později týdně 
a zůstal vždy jen předním 
dělníkem, nehyl obchodním 
pomocníkem podle zákona č. 
20/1910. (N. S. 6366: 13. ří
jen 1926, Rv I 1038í26.) 

IS) Služehní činlnost ob
cho.dvedo ucího, .Dla něhož 
.osltatní ohchodní pelrlS.onál měl 
půwnnost .se obraceti ve všech 
věcech o,bchoduse týkajících, 
jenž .oihjedná'Vlal sarmostatně 
zboží, prováděl o.hchodní kal
kul.ace, vydával materiál ku 
zbotovení z:boží a přijímal 
zhotovené výrobky od řemesl
níků a v nepřítomnosti majite
le závodu poderpiSlov.al i ob
chodní korespo:ndenci, byla ne· 
jen či.nnlOstí převá,žně duševní, 
nýbrž i takovo:u, 'že mu ~ajišt~
va-Ia právní pOlstavení .obchůd
ního pomo;cníka ve smyslu zá
kona Č. 20/1910, po:něva·dž vy
žadovala zvláš.1nich s,chop.ností 
a p'J.":aktických obchodních i 
technických zkušeností - ať 
již se činnost Jeho PO,su,zuje ja
w kupecké služby neho vyš
ší s'luž,by nekupecké, jichž hra
nici nel,ze ani vždy pře!sně od
lišit. (N. S. 6880: 9. hřezen 
1927, Rv I 859/26.) 

§ 2. Ustanovení tohoto zákona vztahují se dále 
na služební poměr osób, které jsou ustanoveny pře
\úžně k vykonávání. kupeckých nebvyšších neku-
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peckých služeb ve provozovanl závodu, podniků neb 
ústavů níže uvedeného druhu, hyť i podnikatel neh 
ústav není kupcem ve smyslu obchodního zákoníka: 

1. v podnicích všeho druhu, na něž se vztahuje 
živnostenský řád; 

2. v úvěrních ústavech, spořitelnách, záložnách, 
výdělkových a hospodářských společenstvech, zasta
várnách, zaopatřovacích a rentových ústavech, nemo
cenských pokladnách, zapsaných pomocných poklad
nách, pojišťovacích ústavech všeho druhu, bez roz
dílu, zda provozují soukromé obchody pojišťovací 
nebo slouží účelum veřejnoprávního pojištění, jakož 
i ve svazech uvedených ústavů; 

. 3. v redakci, správě nebo prodeji periodického 
tiskopisu; 

4. v kancelářích advokátu, notářů a patentových 
zástupců; 

5. u civilních lnzenyru, ne autorisovaných archi
tektů a u civilních géometrů; 

6. v tabáčních trafikách a loterIÚch sběrnách. 
7. u obchodních dohodců, soukromých spro

středkovatelen a poptaváren. 

1. Uvedený tu text § 2 je,st tu podán v úpravě provedené 
cís. nařízením ze dne 10. ledna 1915 čís. 8. ř. z. »0 použití 
zákona o obchodních pomocnících na osoby zřízené u archi· 
tektů ke konání kupeckých anebo vyšších nekupeckých slu· 
žeb«. (Plné znění toho-to nařízení viz níže.) 

P ů vod n í znění § 2 vykazovalo tyto r -o zdí I y vůči 

sděle:nému výše textu: a) pod čís. 4 nebyli uvedeni paten

toví zástupci; b) čís. S znělo: »u obchodních dohodců, úřed
ně autor1sov.aných soukromých techniků, p.atentních zá,stupců, 

soukromých sprostředkovatelen a poptaváren«; c) číslem 6. 
výpočet se končil. 

2. Podniky, na které se živnostenský i·ád nevztahuje, jsou 
vypočteny ye čl. V vyhlašovacího patentu k ~iV1nos:t. řádu říš. 
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Z., čís. 227/1859. S výhradou těchto vyňatýoh přípa'd'Ů Viztoouje 
se živnost. řád podle čl. IV_ na V\Šcchna po žiVlllO,Slte,nsku p,ro
Vozo'18Jná zamě:s,tnál1Í, ,ať se vztahují k výrohě, ziP~acování iIle
ho předělává.nÍ předmětů obratu, ku provozorvání ohcho,dů, ne
ho ke konání služ~!b a prací_ 

Arci také některé podniky ve čl. V_ z polUiŽití Ž iVillo,s ten
ského řádu vyň.até s'padají .[Jold § 2 zák_ o oibch . .[Jom., ovšem 
pod hledis,kem přip:a-dú čís. 2 'alž 7: tak na př. plříiP,ad čl. V. 
lit_ f) pod § 2, čís. 4, S a 7, příp.ad čl. V, lit. k) pod§ 2, čís. 

2, případ čl. V, lit. :p) pod §, 2, čís. 3. 

3. Ve prří!}J,ade-ch v § 2 pod čís. 2 uvedených dJužno arci 
předpoklá,dati, že nejde tu -- Plřes n~které iI1áz.vy tomu o,dpH

rující - 'O podniky výdělečné vykazující povahu ohchodní, 
nýhrž o tak'ové, které 6bmezují se na jednáJnÍ 8 členy, ježLo 
hy jinak ,,]!užehní poměry, o něž jde, sp,adaly jH pod § 1; zá
kon však obmclzuje použití § 2 na případy nekUiPců (argum. 
~lovo »dále« v první větě §u 2). Z pojišt'ovell sem sp,adtají j,elll 
pojišť-ovny vzájemné a ústavy veře~ného pojiš,tění; akdové po
jišťov.ny sp:a,dlají v tom směru pod ustanovení §u L 

4. Také ve pHpadě pod čís. 3. uvedeném jeslÍ předpoiklá
dati, že II e j ,d e o podnik Q,bchodní(viz čl. 272, Čí,s. 5); spadá 

sem tedy zejména příp8Jd periodického tis'kopis'Il určeného blUď 
vůbec pro šíření zdarma (na pÍ"_ členům určitých s.ďr1IlŽení), 

aneho sice za p,lat, avšak a pTio,ri bez úmyslu vý,děleěného. 

a) Při řešení otázky, je-li 
někdo ustanoven, by převážně 
konal vyšší nikoli kupecké 
s]užby při obchodním provo
zování podniku, ke kterému 
se vztahuje řád živnostenský 
(§ 2 čís. 1 zák. o Oobch_ pom.), 
sejde na tom, zda tyto slu
žební úkony jsou 'podle z,a
řízení dotyčného podniku ú
kony ohyčejnými, většině zří
zenců tohoto podniku přiká
zan}'mi, či :?Jda se od tako
výchto ohyčejných úkonů liší 

tím, že vyžadují jakési vyšší 
kvalifikace 'a samostatnější 
činností toho, kdo jimi jeSlt 
pověřen. Za .těchto předpo. 
kladů mMe i stavbyvedoucí 
neho polír býti čítán k Ooso
bám zřízeným k vyšším služ
bám v podniku v § 2 čís. 1 
jmenovaném. (N. S. 491: 20. 
duben 1920, Rv I 220/20_) 

h) Prv.ní vrtmistr koná vyš
ší nekupecké služby ve smy
slu§ 2, odstavec prvý zákona 
o obch. pom. V otázce, zda 
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jde o takové vyšší služby, jes,t došla výrazu v § 1 zákona z 
lhostejno., zda zaměstnanec o· 5. února 19120 č. 89 Sb., jímž 
svojil si vyšší kvalifikaci od· se mění některá ustanovení o 
borlnými studiemi či jen pensijním pojištění, kde stav· 
praktickým výcvikem a lho. 'byvedorud a p,olíři jsou v pří. 
stejno, 'že' 'zames,tnJanec mimo· čině pojistné povinnosti po· 
tně koná i práce podřadné. staveni,na roveň zaměstlllan· 
(N. S. 1759: 4. červenec 1922, cům kupecké nebo. jiné 'Služ. 
Rv I 403/22.) by vyšší ve ,smyslu zákona 

c) Stavební polír koná po kOllllajícím. V t,om'llQ případě 
příp'adě vyšší služby ve srny· stavební PQlír napravil ne· 
slu zákona o obch. pom. Roz· správné vytýčení stavby, p.ře· 
hodujícím jest, ,zda·li služeb· zkoumával a měl v evidenci 
ní úkony ,jeho. liší se od ú- stavební ma,tedála dohlí-žel 
konů podle zařízení dotyčné- vedle vlastní st,avby tří děl· 
ho po,dniku obyčejných po- nických domů ještě na jinou 
třebnou vyšší kvalifikaci a s'a· sta'V'bu. Nelze přisvě.dčiti ná· 
mostatnější činností zaměst- zoru,' že společným znakem 
llancovou. Není bez významu, vyššÍ:ch služeh. jest úředpická 
že zákon blíže neurčil, kdo jejich pov-aha; není pro to. v 
za onu osohu může býti po· záko.ně o.Po.ry. (N. S. 4300: 
važován, že o.bdo.hná zásada 23. října 1924, Rv I 1481/24.) 

§ 3. Provozuje-li dvůr, veřejný fond, země, okres 
nebo obec podnik druhu označeného v § § 1. nebo 2., 
podléhají osoby, jichž se používá 'v těchto podnicích 
k. službám kupeckým, nebo vyšším nekupeckým, 
ustanovením tohoto zákona, když jejich služební 
poměr spočívá na soukromoprávní smlouvě. 

§ 4. Služební poměr osob ustanovených za 
úředníky neb zřízence státu, některého státního ústa
"U, nebo státeJll spravovaného fondu není dotčen 
ustanoveními tohoto zákona. 

Vůz 'zákolll z 25. ledna 1914, čís. 15. ř. z. (,služební prag· 

matiku). 

§ 5. Ustanovení tohoto zákona nevztahují se 
vůbec na učně ve smyslu živnostenského řádu, dále 
na zřízence námořní plavby- a železnic, na zřízence 
v zemědělských a lesnických podnicích, pokud tito 
nejsou obchodními pomocníky, jakož i na osoby, 
pro kterl' platí ustanovení obecného zákona horního. 
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Poměr učňll podle živn'ost. řádfu(upr:aven v §§ 97 a násl. 
ž. ř.: zák. čís. 26/1907) podléhá vedle živn. ř. o.bč. záko.nu; 
jinací učňo.vé (voIQntéři, elévo'vé ia p.) podlléhají zákoiIlu o. 
o.bch. pom., pokud js,o.U tu po.dmínky §§ 1 a 2. - O zřízencích 
v :po.d,nicích zemědělských a lelslI1:Íckých viz zákQn o statkových 
úřednících 'ze dne 13. le,dnia 1914, čís. 9 ř. Z., ,zejména § ,1, odst. 

2. a 3. 

I učedníci v p'O,dlnicich vy
jmeno.vaných v § 2 čÍS. 2-6 
zák. o. ohch. pomocnících, te
dy v Po.dnicích ~ivnosten· 
skému řádu nep'Odrobených, 
jSo.U UiČednfky ve smyslu živ
no.stenského řádu a nepodlé-

hají tudíž zákonu o 'Obchod
ní,ch Po.mo.cnících. - Pro po
jem učedníka jest ro.zhQdno, 
zda ;byl přiJat na základě 
smlouvy učňo.vské. (N. S. 
1217: 4. říjen 1921, Rv I 
600/21.) 

Obsah služební smlouvy. 

§ 6. Druh a rozsah služebních úkonů, jakož i za 
to náležející odměna (peněžní a naturální požitky) 
určí se, není-li úmluvy, :místní zvyklostí pro příslušný 
druh podniku. Není-li takové zvyklosti, buďtež ko
nány službr okolnostem přiměřené a placena rovněž 
taková odměna. 

Za úmluvu platí, náležejí-li smlouvu uzavírající 
strany saruženíln zaměstnavatelů a zaměstnanců, ko
lektivní smlouva mezi těmito sdruženími uzavřená, 
pokud nebyly sjednány odchylné ujednávky. 

Přenechávání obytných místností zaměstnancům, 
jakož i stravování jejich na účet odměny, může býti 
súčastněnými ministerstvy po slyšení korporací, jimž 
~áleží po zákonu hájiti zájmy v úvahu přicházejícÍ 
(obchodní a živnostenské komory, společenstevnÍ a 
pomocnícké hrOlnady a pod.), nařízením zakázáno 
pro podniky určitého druhu nebo pro obvod urči
tých míst. 

Zaměstnanec může po uzavření smlouvy služební 
na zaměstnavateli žádati písemný záznam o podstat
ných právech a povinnostech ze smlouvy služební 
(služební lístek). Takovéto nepodepsané záznamy 

Obch. zák. 34 
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jsou osvobozeny od poplatků kolkových i bezpro
středních. 

O kolekt. smlouvě jedná S t a n g I e r ve čl. »0 tariíové 
smlouvě pracovní« v »Právníku« 1909, dále zejména Ran d a, 
Zák. o ohch. pom. str. 14, jenž různí od případu kolekt. 
smlouvy Uls1Jauovení žliv:I1ostens:kých společenstev podle 114 lit. 
h) živn. ř. - Viz též § 3 lit: c) zá~onJa o závo,dních výtho'rech 

ze ,dne 12. s.rpna 1921, čís. 330 Sb. 

;a) Služební ~smlouv,a ve 3820 : 6. kvěma 1924. Rv 
smyslu zákona o ob ch. pom. 227/24.) 
může pHjíti k místu dle § d) Platnost ,a závaznos't kOM 
863 obč. zák. také konklu· lektiViních smluv. Odchylky od 
,dentním, jednáním stran. (N. kolektivní smlouvy vnepro· 
S. 661., 14. září 1920, Rv I spěch ~aměstuance možno u· 
367/20.) jednati jen v rámci nové ú· 

h) Jest protismluvním či· mluvy old 'organisace k orga· 
nem, ,sesadil·li z:aměswavatel nisaci a joo odchylky ve p,ro· 
z,amě'stnance bezdůvodně s ve· 'spěchzaměsmance lze pone· 
doucího mí'sta, třebas mu po· chati zvláštnímu ujednání jed
nechal služební požitky v ne- notlivců ,sjednocených skup'in 
ztenčené výši. (N. S. 2367: 7. mezi sehou. - Nevyhovuje-li 
březen 1923, Rv I 1069/22.) Z'amě,stnanec svými výkony 

c)Za platnosti zákona ze úměrně mzdě, s,tanovené ko-
dne 18. prosince 1918,Čís. 91 lektivní smlouvou, není za· 
Sb. o osmiho·runné době pra- městnav:atel oprávněn, uzavří-
covní neb:e v oborech, v nichž ti s obejitím organig,ace se Zll-

t~l1ito zákon pl,atí, vytvořiti městnancem zvláštní úmluvu 
zvyklostí ,delší pracovní do· na jeho úkor. (N. S. 4009. : 
bu, než osmihodinnou. Za prá- 24. červen 1924, Rv I 562/24.) 
ci přes čas přisluší zvláštní e) PřipouŠtí·li to kolekthl-
odměna, leč že se jí zaměst· ní smlouva, může zaměstnava· 
nanec vzdal, ,což nemusí se tel přijmouti do svých služeh 
státi výslovně, nýhrž i či.nem zaměstnance i zvláštní samo-
konkludentním. - V tom, že statnou úmluv:ou za nižší plat, 
úplat.a přes čas nehyla za tr- než podle kolektivní smlouvy. 
vání služebního poměru po (N. S. 4763.: 3. hřezoo 1925, 
iI'Iěj.akou dobu požadována, ne- Rv 1. 1777/24.) 
lze s'pauovati vzdání 'se náro. f) Pokud není pro ten k>te
ku na ni. Odměnu úhrnnou i rý příp,ad v zákoně jinak u· 
za práci přes oas lze smluviti stanoveno, jest str,anám pře,s 
i mlčky 8 ohledem na místní to, že obě j,sou členy org,a;ni· 
Izvyky co do její výše. (§ 6 sací uzavřevších kolektivní 
zák. o ohch. pom., § 863 ohě. smlouvu, nicméně volno, u' 
.zák., čl. 279 obch. 'Z.). (N. S. jednati si individuální služeb· 
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ní smlouvu odchylnou od 
smlouvy kolektivní, ,a to bez 
rozdílu, zda byla úchylka u
činěna ve prospěch zaměst
nance nebo zaměstnavatele. 
(N. S. 5479,: 24. listopadu 
1925, čís. pres. 544/25.) 

g) Pokud .není v zákoně ji· 
lLak ustanoven'O, jest str:anám 
přes to, že jsou členy org,ani
slací, uzavřevších kolektivní 
sm1ouv:O!U, nicméně v:olno, u- I 

jedJnati si mdividueLni &uže1b· 
m smlouvu, odchylnou od 
smlolU'vy koleklli~, be'z ~o'z
dIílru, ,zda byla úchylka u
čině;na . ve pl"olSpě'ch .ZIa
m,ěSltlllance, Ol zaměstnavate
le. P.okud dlužno, v u
jednání (chování se) stran 
spauov:ati sjednání odchylky 
od kolektivní smlouvy. (N. S. 
5587, : 22. ,prosincc 1925, Rv 
II 892/24.) 

Zákonná zápověď konkurence. 

§ 7. Zaměstnanci uvedení v § 1. odst. 1. nesmeJl 
bez svolení zaměstnavatelova ani provozovati samo· 
statný kupecký podnik, ani činiti na svůj nebo cizí 
účet obchody v obchodním odvětví zaměstnavatelově. 

Přestoupí·li zaměstnanec tento p.ředpis~ muze 
zaměstnavatel požadovati náhradu způsobené škody 
nebo na místě toho žádati, aby obchody učiněné na 
účet zaměstnancův považovány byly za uzavřené na 
jeho účet. Stran obchodů uzavřených na cizí účet 
může domáhati se vydání odměny za to obdržené 
nebo postoupení nároku na odměnu. 

Nároky zaměs,tnavatelovy zanikají ve třech mě· 
sících od té doby, co nabyl vědomosti o uzavření 
obchodu, vždy však v pěti letech od uzavření obchodu. 

Zaměstnancům1 ) ustanoveným u zaměstnavatelů 
uvedených v § 2. č. 5, jest zapověděno bez svolení za
městnavatelova přijímati na vlastní nebo na cizí 
účet příkazy, jež spadají do oboru závodní činnosti 
zaměstnavatelovy, pokud jest tím dotčen závodní 
zájem zaměstnavatelův; dále jest jim zapověděno bez 
svolení zaměstnavatelova současně s ním se účast· 
niti na téže soutěži. Přestoupí.li zaměstnanec tento 

1) Tento odstavec připojen cís. nař. ze dne 10 ledna 1915 
Č. 8 ř. z. - Viz níže lit. B tohoto oddílu • 

34'* 
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předpis, muze zaměstnavatel žádati o náhradu způ
sobené škody. Ustanovení předchozího odstavce platí 
obdobně. 

Na,dpis tohoto §u je,slI: příliš ú~ký, ne:boť ':i>aměsttnanm v zá· 
vodu kupeckfun nesmějí vůbec Ipr,ovozovati samostJatný pod· 
nik, aniž se činí rozdíl, zda-li jest to podnik téh.oŽ .odvětví 

čilinie. - COl do právních d'Ůsledků kontraveI1lce jest ,ru allter
![liativa: náhrada ško,dy anebo .ostatJní ,důsledky v odst. 2. uve
dené, .diferencované po,dle toho, zdaJi j'de .o jednání na vlastní 
neho cizí účet; illIaprostá oddělenolS,t poslední věty v .o,dlst. 2. 
není tomu na závadu, ač by tu hyl středník slPÍše na mís,tě; 

jde tu o t. zv. právo vs,toupiti v .ohchod (Eintritts.recht). Srv. 

též čl. 97 .ohch. zák. 
Nedov.olené pro'voz.ování olbchoc:Lní živn.osti z'8va:Z'Uje zla· 

městJnance jen k náhradě škody. 
Mimo to jest jednání 'zaměsltnam:ce pro,1Ji ~ápo'Vě,d!i §u 7 

také důvodem pr.o předčasné pro;puštěm.í (§ 27, čís. 3.). 
Povaha lhůt odstavce t,řetího je,slt sporIlla; růmo,st P.oel

,1lIacího termínu svěd:čÍ povalze p'l"W1Í lhůty jako IPr,omIčecí,druhé 
jak.o preklusivní; .ovšem jest tat.o absolutní čas.ov.ou mezí pro 
zmíněné nároky. 

Odměna. 

a) N á r o k y, byl o-I i z ah rán ě n o s I už b ě. 

§ 3. Je-li zaměstnanci po vstupu do služebního 
poměru nem.ocÍ neb úrazem znemožněno vykonávati 
služby~ a nepřivodil-li překážku zúmyslně neb hru: 
bou nedbalostí, podrží svůj nárok na plat až do šesti 
týdnů. 

Obnosy, které béře po čas překážky na základě 
veřejnoprávního pojištění, nesmějí býti započteny 
do peněžitých požitků. 

Zaměstnanec podrží dále nárok na svoje peně
žité požitky, je-li mu znemožněno jinými závažnými, 
jeho osoby se týkajícími důvody, bez vlastního za
vinění, po poměrně krátký čas konati služby. 
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Je-li mu znemožněno konati služby plněním vo
jenské povinnosti, podrží nárok na peněžní požitky 
až do čtyř týdnů, trval-li služební poměr nepřetržitě 
již rok. Tohoto nároku není, je-li zaměstnanec povo
lán k výkonu vojenské presenční služební povinnosti 
na jednoroční ncb delší dobu, zákonem stanovenou. 

§ 9. Zaměstnanec nemůže býti propuštěn pro 
překážku ve službě těmito důvody (§ 8) způsobenou, 
která nepřekročuje doby, po kterou trvá nárok na 
další požívání platu. Dá-li se výpověď, pokud tato 
překážka trvá, trvají jeho nároky po doby v §u 8 
určené, i když služební poměr se končí dříve. 

Naproti tonlU zanikají nároky skončením slu
žebního poměru, zruší-li se tento uplynutím času~ 
na který byl uzavřen, neb následkem dřívější výpo
vědi. Totéž platí, je-Ii zaměstnanec propuštěn z ji
ného důvodu než pro služební překážku způsobenou 
onemocněním, úrazem neb splněním vojenské po~ 
vinnosti. 

Ustanovení §u 9 jest předpisem ve prospěch zaměstnance 
k.ogentním. Vládním nařízením z 9. ledna 1919, čís. 14 Sb. 
(vydaným na základě zák. č. 307/1917) zrušen.o válečné cís. nař. 
ze dne 29. únor:a 1916, čís,. 5,8 ř. z. a nahrazeno novými před· 
pisy o zachování slU'žebnÍ,ch poměrů po,dléhajÍcÍch zákoíIl!u o 
o-bch. pom. za válJ. .. y. Vlád. nařÍlzenÍm z téhož d:ne čís. 15 
(rovněž na základě zák. č. 307/1917 vydaným), s pozměn.ou a 

doplňkem :p.řičiněnými ve vlád. ,uaříizení z 28. února 1919, 
ČÍs. 108, vysloveno ohme~z,enÍ výpovědi UIl."'čitých služebních po
měrů pod zákon o .ohch. p'om. sp,a-dajících. Šlo tu .o pře,d

}lisy jen přechodného .rázu, jež měly pOl~býti pl'atuos,ti urči. 

tými blízkými daty; arci byla p[a,tnost předpisů těch p-osrup
.ně prodluž-ová!lla: viz vlád. nalřÍizenÍ, vydané na zákl'adě zák. 
čís. 337/1920, z,e dne 30. června 1922, čÍls. 180, jímž siIJ!liIloveno 
prodloužení do 31. prosince 1922. V roce 1925 vy,dán pod čís. 

61 zvláštJní zákon (IZ 31. března) o zachování pracovnfch (slu
žebních) poměrů p.o dobu cvičení ve zbrani (cvi'čení služe,b
uÍch); viz níže v tomto Qddilu vod lit. C. - Zákon ten jest 
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prohlášen za Úpfla'VU ve pro,sipěch lZiaměstl1'anců relatiVlllě ko
gentnÍ, kdežto poslední 'Věta § 8 zák. .o ·ohoh. pom. povowhy té 

neJná (viz § 40). 
Vládním nařízením z 29. července 1919, č. 436 Sb. (vy

dalllým na z ákI.adě záko,llIa č. 307/1917) vztaženy předpi6Y § 8, 
od!:!t. 4. zák. o obch. pom., jakož i vládní nařízení čís. 14/1919 
a 15/1919 a 350/1919 .o z'aměsliOlandch povolaných k vode.nské 
službě také na Zlamě,stnance, kte,ří pN mobiIisaci tělocvičných 
jednot ll:~stoupili Vlojens'kou sLu~bu v ČelSkoslov. re[)ub1ice. 

.a) Nežádia.J.li z.aměsmanec 
při výpLatě služného o.dměny 
za práci přels čas, jest míti za 
to, že se jí vZldal. (N. S.3341 : 
29. prosmec 1923. Rv I 738/ 
22.) 

b) Zaměstnavatel není o
právněn zapo'čílslti ·obchodní-

mu pomocníku do· služebních 
požitků to, co ohchodní po
mocník prO,bíral za nemoci z 
důvodu veřejnoprávního, poji· 
štění, při čemž je·SIt lhosltej. 
no" zda lPoj'išt~oVialCÍ piíspěv
ky platilzaměstnav:atel ,čj 'za
městnanec. (N. S. 3922. 28. 
kvě,ten 1924. Rv II 124/24.) 

b) Pro V i S e. 

§ 10. Je-li vymíněno, že zaměstnanec za Jedná
ní, která uzavře neb sprostředkuje, má obdržeti pro
visi, náleží mu, není-Ji úmluvy, provise obvyklá pro 
příslušné podnikové odvětví v místě závodu, pro 
který je činný. 

Není-li úmluvy, nabývá se nároku na provisi při 
prodejích teprve, až dojde placení, a jen podle 
obnosu došlého, při jiných jednáních uzavřením. 

Súčtování provisí, které mají býti zaplaceny, 
provádí se, není-li úmluvy, koncem června a koncem 
prosince každého roku; končí-li však služební po
měr před uplynutím kalendářního půlletí, při vy
stoupení ze služby. 

Zaměstnanec může bez újmy práva na předložení 
obchodních knih, jež má podle jiných zákonných 
předpisů, žádati, aby mu byl sdělen výtah z knih 
o jednáních jeho činností usku.tečněných. 
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§ ll. Zaměstnanci přísluší v pochybnostech pro
vise také za taková jednání, která byla uzavřena 
bez jeho bezprostředního spolupůsobení po dobu 
trvání služebního poměru mezi zákaznictvem jemu 
přiděleným neb od něho přivedeným a zaměstna
vatelem. 

Je-li zaměstnanec určen výslovně pro určitý 
obvod, jako jediný zástupce zaměstnavatelův, pří
sluší mu, není-li úmluvy, provise i za taková jedná
ní, která byla uzavřena bez jeho spolupůsobení po 
dobu trvání služebního poměru zaměstnavatelem 
nebo pro něho v tomto okresu. 

Nedošlo-li vůbec nebo z části k provedení jedná
ní uzavřeného zaměstnancem nebo jeho prostřed
nictvím, nebo k vzájemnému plnění třetího, s nímž 
by 10 jednání uzavřeno, pro chování zaměstnavatelovo, 
aniž tu byly důležité důvody v osobě třetího, může 
zaměstnanec žádati plnou provisi. 

§ 12. Zabraňuje-li zaměstnavatel zaměstnanci 
proti smlouvě vydělati si provise neb denní platy 
( diety) v rozsahu smluveném neb podle učiněných 
úmluv očekávatelném, přísluší mu přiměřené 'od
škodnění. 

§ 13. Zaměstnanec pověřený uzavíráním neb 
sprostředkováním jednání nesmí bez svolení zaměst
navatelova přijmouti provise neb zvláštní odměny 
od třetího, s kterým pro zaměstnavatele jednání 
uzavírá neb zprostředkuje. 

Zaměstnavatel může žádati, bez újmy všech dal
ších nároků na náhradu škody, aby mu zaměstnan~c 
vydal provisi nebo odměnu bezprávně přijatou. 

Ustan.ovení §§ 12-13 jsou po většině právem disp.()tsitiv
ním, s výjimkou jem. Iposlednín.o o,dstavee §u 10, jakQž i §u 12; 
ty;to přediPi.sy js.ou rázu relativně, 'a t.o ve pf'OiSIPěchzamělSt

nance, ,donucovacího (vii § 40). - Jednání zaměs,tlllanee proti 
§ 13. jest také důležitým důvodem, v zákonné exemplifikaci 
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primo. '\-ytčenÝIn, ku předčasnému prQPuštění zaměstnance 

(§ 27, čÍ-s. 1.). 

a) Předpis§ 13 záko.na o. 
Qbch. pom. VlZilJahuje lse též na 
a,dvQkáJtníhQ sQlidtátor:a, jenž 
za práce, konané mimo. úřed· 
ní hQdiny, přiJal od str,any 
odměnu. (N. S. 242 : 22. čer· 
venec 1919, Rv I 339/19.) 

b) Kdo. ihyl!přija't za za· 
městnance budo.ucí sPQlečno.· 
sti s r. o., má nárQk na slu· 
žební ,po.žitky v.qči ,těm, IS ,ni· 
mi'ž smlo.UVU ujednal, třebas 
plak ku zří'zení sPo.lečnOlsti ne. 
do.šlo. (N. S. 2135 : 30. p'rosi· 
nec 1922. Rv II 311/22~) 

c) Ten, kdo. hyl usltano.ven 
výlučnýmzáJSIt'1lpcem firmy pro 
1WČitý obvod ,za pro.visi z u· 
1ednanj,cho.bcho.dlů[, nemůže 
se ,domáha,ti na zmooniteli, 
by Isdělil mu veškeré zásilky 
do. 'ObvQdu ono.hQ fakturQvané 
a správnQst tQhQ stVll'dil pří· 

s,ahQu. (N. S. 2592 : 8. květen 
1923. Rv I 1574/22.) 

,dl Obchodní Po.mocník za 
provisi pracující nemá nárQ· 
ku, hy ~aměsmavatel slQžil 
vyjevo.vací přírsabu dle čl. 
XLII. uv. zák. k c. ř. s. (N. S. 
2926 : 12. !Září 1923. Rv I 
586/23.) 

e) Při 'VÝlhr,adném \ZasltQu· 
pení 'tn'Q určitý Q,bvod, zejmé· 
na při výslQvném slibu pro.· 
vise i za o.,bcb-OIdy přímo. sjed. 
nané, nero.lzho.duje, zaa byl 
obchod sjednán v mí:s,tězávo.· 
du obje,dnatelo.va,či v mísitě 
Iz,ávQdu do.davlatelQva, nlý,bri 
sačí, že zbo.ží ,bylo. Qbjedná· 
no o.dběratelem z onoho. Qb· 
VQdu a že jes,t určeno. pro. je· 
ho závod. (N. S. 4680 : ll. ú· 
n'Ol[' 1925, Rv II 52/25.) 

c) Pod í I n a z i s k u. 

§ 14. Je-li vymíněno, že plat má záležeti úplně 
neh z části v podílu na zisku ze všech neb z urči
tých jednání, nebo že zisk jiným způsobem má qýti 
směrodatným pro výši odměny~ provede se súčtování 
za uplynulý závodní rok, není-li úmluvy, na zá· 
kladě bilance. 

Zaměstnanec může žádati, aby mohl nahlédnouti 
do knih, pokud je to nutné ke zkoumání správnosti 
vyúčtování. 

o. rQzdílu me,zi zaměsrtnancem v tQmtQ příp'adě (t. zv. 
cQmmis intéressé) a spQlečníkem (při němž tu není PQměru 
podřízenQsti) viz Ran d a, Zák. o. Qbch. PQm., str. 10; též vůbec 
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o. PQměru tQmtQ H e II e r ů v článek v »Právníku« 1896 
(»CQmmis intéressé a tantiéma«) str. 1. násl. 

Odst. 2. §u 14 jest nQmnQU ve .prQspěch 'zaměstnance rela., 
tiVlllě d01lJUCO'vací (§ 40). 

a) OhchQdní ,pomo.cník ma· 
jící nárQk na tantiému dle 
.obchodního. .'zj'sku, může sice 
žádlati o. vyúčto.vání 'ziskU, ni· 
kQli však o. p,řisežné dortvrze· 
níspTávno.srtivylÚčtQvání. (N. 
S. 531 : 1. 'červen 1920, Rv I 
218/20.) 

!h) úbchQdnímu pomQcníku 
s podílem na 'ZilSku dle § 14 
zák. nelze prřimati vtěších 
práv, než mají kQmanditislta.a 
tiehý spQle,čník Po.dle čl. 160 
ft 253 Qhch. ,z.; musí ,se spo· 

koJjiti :sdělením vyúětu sděla· 
néhQ .dle příslušných bilancí 
a mQžností nahlédnQuti do. 
Qbch. k1nih ku přezkQumání 
vyúčtu. (N. S. 1774: ll. čer· 
venec 1922, Rv 1383/22.) 

,cl P,ro. ž,alolbu o.hchQdníhQ 
PQmQ'cníka, Qd!měňov.anéhQ 
pOrdí.lem 'z čis,tého ;zisku za 
do,bu jeho. služehníhQ p'Oměru 
jest příslušným soud určený 
v §u 41 zák. o. ,ohch. .poru 
(N. S. 3522: 2,6. ,únQr 1924, 
R I 105/24.) 

d) Běž n é s I u ž n é. 

§ 15. Běžné služné náležející zaměstnanci budiž 
placeno nejpozději na konci každého kalendářního 
měsíce. 

Byl·li zaměstnanec převzat 
do. slUJžby IPo.uze Zla pevně 
dQho.dnutý měsíční lSluže:bní 
plat, nemá nárQku .na nQVQ· 
rQčné a pHbyteěné, byť po.. 

skytQvání těchto. PQlŽitků bylo. 
dle mísrtních zvyklostí Qbvyk· 
IQ. (N. S. 2063, 29. Iis,tQpad 
1922, Pv I 448/22.) 

e) R emu n e r a c e. 

§ 16. Má-li zaměstnanec nárok na periodickou 
remuneraci, neb na jinou zvláštní odměnu~ má na ni 
nárok, i když se služební poměr zruší před splatností 
nároku, v obnosu, který odpovídá poměru mezi ob
dobím služebním, pro které· se odm~na poskytuje, 
a uplynulou služební dobou. 

USrtanO'vení §§ 15 a 16 JSQU relativ:ní ju:s cogerns ve pro.. 
Epěch zaměstnanců (§ 40). 
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Dovolená. 
§ 17. Trval-li služební poměr nepřetržitě jii 

šest měsíců, bud' zaměstnanci dána každoročně ne
přetržitá dovolená v trvání nejméně desíti dnů. 
Trval.li již služební poměr nepřetržitě již pět nebo 
patnáct let, činí roční dovolená nejméně ~va, v po: 
slednějším případě tři týdny. NastoupenI d~vole~? 
bud' včas stanoveno dohodou s ohledem na cas prI
měřený provozovacím poměrům. 

Po dobu dovolené podrží zaměstnanec nárok na 
své peněžité požitky. " 

Při živnostenských podnicích, v kterych nenI 
zaměstnáno více zaměstnanců než tři, může býti do
volená poskytnuta ve dvou přibližně stejných lhů-
tách. 

Doba, po kterou bylo zaměstnanci zabráněno 
nemocí neb úrazem vykonávati služby, nesmí býti 
do této dovolené započtena. 

Zaměstnavatel není zavázán k udělení dovolené, 
dal-li zaměstnanec výpověď. 

OdslJ:. 1.--4. § 17 jest relat. im cogeJ1l8 ve pi"o,spěch za· 

mě.SlbnWllce, odst. 5. jes.t předpisem je.n dJilspos itivnim. 
. Jisté obmezení Piráva na dovolenou vyslovuje vládní na-

říz.ení čís. 14/1919 'V § 14 při zaměstnancí:chz voje.nské služby 
se navrátti.vškh. O oaso'Vé obme·zeno,sti cit. vlád. nJařÍzení viz 
výše pOZlllámku při §§ 8 a 9. - Viz také § 4 ,z,ák. čís. 61/1925 

nÍ'že poJ lit. C. 
Obchodní pomooník po

Zlbýv~ v I?-áro,ku na doV'?lenou 
(p'enezm na~wdy z,a nI)" ne
uplatnil-li v ,tom kteTém roce 
svého nároku ViČas. Lhostejno, 
že v kolektivní smlouvě neby
lo dovoleno z.aměstnanci 

vzdáti se nároku na dovole
nou, aniž by hyly vytčeny dů
sledky pro případ, že by ne
bylo toho,to :předpisu dlháno. 
(N. S. 334,1: 29. pros. 1923, 
Rv I 738/23.) 

Ochranná péče. 

§ 18. Zaměstnavatel jest povinen zříditi a udržo
vati nf' svůj náklad vše(!hna ona zařízení při pracov .. 
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ních nlÍstnostech a nářadích, kterých jest třeha k 
ochraně života a zdraví zaměstnanců, vzhledem na 
způsoh služebních výkonů. 

Jsou-li přenechány zaměstnanci od zaměstna
vatele obytné místnosti, nesmějí býti k tomuto účelu 
věnovany místnosti zdraví škodlivé. 

Zaměstnavatel má pečovati o to, aby pracovní 
místnosti byly, pokud to připouští druh zaměstnání, 
udržovány po pracovní dohu světlé, čisté a prachu 
prosté, aby byly v zimě vytápěny a bylo po ruce 
dosti sedadel k použití pro zaměstnance v pracovních 
přestávkách. 

Zaměstnavatel má učiniti taková opatření· k 
ochraně mravnosti, kterých je třeha vzhledem k stáří 
ft pohlaví zaměstnanců. 

Obsahově jde tu v jisté míře o paralelu s § 74 živn. f.; 
význam § 18 (relat. jus. cogens: § 40) jest v tom, 
že se zde ochranná. péče činí smluvní povinnosti za

městnavatele a smluvním právem zaměstnance; i jest 
zde uznati také n.árok na plnění; porušení povinnosti jep,t 
rovněž dúvo,dem i[lředčwsného vystoupení rl'aměstall1Ce (§ 26, 
č. 3.). Podle čl. II. 'zák. o ob ch. pom. může býti os-flatně do
hledna dodržení záVlwziků v § 18 ulOlŽených nařízením pře

ne,sen žiW1lost. iIliSi[letktorum podle zák. ,ze ,dne 17. června 1883 
čís. 117 ř. z. 

Skončení služebního poměru. 

§ 19. Služební poměr končí se uplynutím času, 
na který byl ujednán. 

Služební poměr, smluvený na zkoušku, muže 
býti od obou stran zrušen kdykoli hěhem prvního mě
síce zkušební doby. 

a) V ýp ov ě ď. 

Započal-li služební ponlěr, nebo pokračuje-li se 
v něm bez určení času~ lze jej zrušiti výpovědí po
dle ustf'nov~ní :následujících, 
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§ 20. Není-li úmluvy neho není-li místního zvy~ 
ku příznivějšího zaměstnanci, může každá strana sla
žehní poměr zrušiti koncem každého kalendářního 
čtvrtletí po předcházející šestitýdenní výpovědi. 

Lhůtu výpovědní nelze dohodou snížiti pod je
den měsíc a musí vždy končiti patnáctého neb po
sledního dne kalendářního měsíce. 

Je-li služební poměr smluven jen na dohu pře
chodné potřehy, může jej v prvém měsíci zrušiti kaž
dá strana kdykoliv, dodrží-li týdenní lhůtu výpo. 
vědní. 

. Výpovědní lhůty musí hýti vždy pro ohě strany 
stejné. Byly-li smluveny nestejné lhůty, platí pro 
ohě strany lhůta delší. 

Ustanovení 2. odst. §u 19, jak.ož 2. si 4. odst. § 20 pro· 
hlášena jsou' v § 40 ~a Ino,rmy v: prospěch Z'aměstnance reLa
ti'VIlě kogentlní. 

Zvláštní prře,dpmsy obme:zujíd výpo'Věď určitých služeh
ních p'omě,rů pod zákon 00 ,ohch. p.om.SlPiadladících :vy,dany 

vlá~J.. nařízením Č~SI. 15/19J9; o časové oibmezenosti jeho viz 

výše poz.n. pn. §§ 8-9. - Viz též § 1 \Zák. čís. 61/1925 ní~e pod 

lit. C. 
K odst. 2. § 20., vztahuje' se ustanovení čl. V. odst. 3. cís. 

naříz. z 10. ledna 1915, č. 8. ř. z., které zní: »Byla-li smluvena 
kratší lhůta než lhůta přípustná podle § 20. odst. 2. zák. o ob
chodních pomocnících, nastupuje na její místo výpovědní 
lhůta. jednoho měsíce ve předpisu tom uvedená s konečnýmj 
dny ~m ustanovenými.c: 

a) Byv ne,právem ,anebo ne
SlPII:"áWlioU výpovědí p,ropuštěn 
p,ředčasně ze služby, nemůže 
obchodní pomocník domáhati 
se určovací 'ž,alOlbou výroku, 
že s!užeooí poměr trvá po 
právu, nýhrž jen žalobou .o 
plnění t>oiho, co přísluší mu 
podte § 29 zák. 00 obchod. po
moc. (N. S. 1055: 17. květen 
1921, Rv II 30/21.) 

b) Neuplatnil-li ,zaměsllna
vatel ,zrušoViadbo ,důVio,du, ač 
k tomu byl 'oprávněn, nemůže 
obchodního pomocm'ka vypo
vědě,ti v kr,a,tší lhůtě VÝPoO
vědní, než stanovenazákoO
nem. (N. S. 2033: 21. H'Sito
pad 1922, Rv I 501/22.) 

c) Tím, že ~aměstnavatel 
dal ~aměsillrulnci výpověď, ač 
h9 ,snad nl'Ohl proOPustiti, vzdal 
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se prám na propuštění a mu
sí proto zaooovati zákoOnnoOu 
(neb smluvenou) lhůtu vÝPoO
vědní. (N. S. 2063·: 29. UstoO· 
p,a-d 1922, Rv I 448/22.) 

d) Ohchodní pomocník ne
může se doOmáhati úp1aty za 
doObu výpovědní, PoOkud sám 
nekoOnal služby. (N. S. 2596: 
8. květen 1923, Rv I 702/23.) 

e) Dala-li tSlPoOřitelna svému 
zaměsmanci výpověď ze služ
by, výpověď však byla p!l'ávoO
platně uznáua za hemíčinnou, 
proOtože jí nepředcházelo nut
né disciplinární řízení, nemů
že, i když provedeným p.ak 
dis.ciplinárním řílzením ,Z!jiště
ny byly důvody klU prolPUště
ní, mměsl\IlJance lP,ropUSlti,ti~ 
nýbrž zůstává i pak 'OIbmeze
na ua výpověď. - Soudu pří· 
sluší p,řezkoumati msciplinár
ní nálelz proti .soukromému 
zaměstnanci ieo :do věcné o
tprávněnoOlSIri -důvodu . předčas
né výpovědi (propuštění) ze 
služby. (N. S. 3123: 6. listo
pad 1923, Rv I 844/23.) 

f) Ú[pTIava hmotných pomě. 
rů .ooměsmance úmluvo'u, již 
uzavřel s ním zaměswava'tel 
PoO zastavení podniku, nepQd
léhá 1liSltanovením §u 20 zák. 
00 ohch. PoOm. (N. S. 3962 : 
ll. červen 1924, Rv I 573/24.) 

g) Dav svému ohchodnímu 
PoOllIloO,cl1IÍku výpověď, nemůže 
ho '7Jaměsmav:atel nap,otom ve 
vÝPoOvědní lhůtě propustiti z 
dŮV:oO,du, jež mu byly .známy 
v doObě výporvědi. (N. S. 4275 : 
15. říjen 1924, Rv I 1175/24.) 

h) Bylttrliumluveno při ujed
nání služební smlouvy, že lze 
trvání její přerušiti Ibud' vý. 

iP,ovědí Pwís:lušeljící zaměis,t
na;nci neboO zrušením služeb
ního p,oOměru plříslušej~cím 
zaměstn:avaJteli z důvodu §u 
27 zák. o oOheh. PoOm., není 
zaměstnavatel oOprávněn ukon. 
čiti služe'bní P'OOněr výpovědí. 
(N_ S. 5080 : 26. květen 1925, 
Rv I 770/25.) 

i) Byla·li ve služebním řá· 
du banky stianovena přípust· 
noOst VÝPoOvědi zaměs,tnaneům, 
zruší-li se filiálka hanky, lze 
dálti výpověď, hyla.Ji ul1č.Íltá 
filiálka 7Jrušena, i 'zaměstn'an
cům, ji'ž nehyli zaměrSmáni u 
2lrušené filiálky. (N. S. 5093: 
216. leden 1926, Rv I 1474/ 
25.) 

j) Byla-Ji výpověď, podmí
něná ve služební ,smlouvě ur
čitými ,důvody, dána, ani'ž tu 
bylo takových důvodů, nemá 
Vůbec právní účinnoslti a ne
rOZVial~ujeproO'to služebního 
poměru. Služební poměr trvá 
dále a obě SiIJrIany j'SoOU poOvin
ny plni,ti své PoOviIlillosti, za
městnavatel pl,atiti služe.bní 
poži,tky a zaměstnanec konati 
umluvené služby. (N. S. 6373: 
14. říjen 1926, Rv I 378/26.) 

k) Dal-li zaměstnavatel OIb
choO'dnímu PoOmo-cníku výpo
věď podle smloOUVY, llIejptOlUživ 
proOpouštěcího dův;odu, ač mu 
byl v době výpovědi Iznám, 
nemůže se nap-otoOm tohoOto du
V;oO,du dovolávati a pomocníka 
[pll"oOp,1liStiti, ~dyž zaměstnanec 
odepřel p'řijmouti výpověď. 
DlužnoO za to míti, že 'z;aměst· 
navatel se vzdal práVia k oka
mžitému !pil'opuštění. (N_ S. 
63912 : 20. říjen 1926, Rv I 
235/26.) 
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1) Zavázal-li :Se kupitel velko
statku Státnímu :P'o,zemkovému 
úřadu, ,by dosáhl jeho svole
ní ke kupu. že nepr:opUlsrtí za
městIliancebez záv:ažných pří
ClU ze služeb, nehylOlPTávněn 
hOll!Si vypověděti bez záva~-

ných důvodů. Z prohlášení 
nabyvatele velkostatku vůči 
Státnímu po,zemkovému úřa
du n:ahyl Izaměstnanec práv. 
(N. s. 6629: 23. iPI"OS. 1926, 
Rv I 1517/26.) 

§ 21. Služební poměr smluvený na dobu života 
některé osoby neb na déle než pět let, může zaměst
nanec vypověděti po uplynutí pěti let, dodrží-li vý .. 
povědní lhůtu šestiměsíčnÍ. 

Předlpis ten j,est ve prolSpěch ZaJIIlěstlllaillce relatiV'n:ě donu

covacím (§ 40). 

a) Z toho, že soukromému 
zaměstnanci ,byla udělen:a »de
fimirtiv.a«, ještě o sobě neply
ne, že služební poměr je'st ,u
jednán na dlooÍvotí (§ 21 'zák. 
O< obch. iPom.). (N. S. 1498 

14. ,únor 1922, Rv II 39/22.) 
Jh) Ustanovení Idefintitivní 

není ještě o S.o,bě ustanovením 
»na dožÍvotí« ve smYlSlu §u 
21. (N. S. 3927: 30. květen 
19~4-, Rv I 684/24.) 

V y hle dán í n O v é h O ID í sta. 

§ 22. Po výpovědi bud' zaměstnanci. 'dán na 
jeho žádost bez ztenčení, platu v pracovnl dny při
měřený čas k vyhledání nového místa. 

Nařízením mohou býti určena pro podniky urči· 
tého druhu neb pro obvod určitých míst bližší usta
novení o čase, který má' zaměstnanci býti dán. 

Pře,dpis iPodle § 40 relamvnědoll1'ucov.ací. 

h) Konkurs. 

§ 23. Uvalí-li se po' nastoupení služehního p?
měru na jmění zaměstnavatelovo konkure, vstupuje 
podstata smlouvy. Do měsíce ode vdne, uvale~í 
konkursu může však zaměstnanec sluzebnl pomer 
zrušiti bez výpovědi, správce podstaty s dodržením 
zákonné neb kratší smluvené lhůty výpovědní. 

Zruší-li se služební poměr výpovědí správce pod-
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staty před uplynutím určeného času, na který hyl 
smluven, neh byla-li ve smlouvě smluvena delší lhůta 
výpovědní, může zaměstnanec požadovati náhradu 
způsobené lnu škody. 

Pře,dpis podle § 40 relativně dOOlucov,acÍ. 
Srv. téi § 30, odst. 4. t. z. - O ISmlouv~ služeihnícih 

v konlmrsl1l vi'z ustanovení §u 2,5 konk. řádru, jež 2dlÍ: 
Je-li úpadce zaměstnavatelem a hyl-Ii služební poměr již 

nastoupen, může jej zaměstnanec zruši,ti dO' měsíce odé dne pro
hlášení konkursu bez, výpO'vědii, splráv,ce pol()JstaJty však po 
,zákonné ;anebo smluvené uatší vý,povědnÍ lliůtě. 

Zruší-Ii se služehní poměr výpověďí ,s.právce pomstaJty -před 
uplynutím určené dohy, na ktel'ol1l hyl u2'lavren, ,anebo hyla-li 
ve ,smlouvě uje,dnána - delší Lhůta výp,ovědní, můžezaměsma
necžádati náhl"ladru způsobené mu škody jako ~o>nkursní vě-
Htel. -

Ustanovení vydwná ve zvláštních zákonech .o vlivu pro
hlášení konkursu na služehní poměr, zůs,táVlají nedotčena. 

a) Úpadková po'dsil:aJta vstu- 21. srpen 1923, Rv I 194/23.) 
puje vyhlášením úp,adku dob) Nařízeni ze dne 9. led-
služebního P.oměru mezi oh- na 1919, čís. 14 slb. z.a· n. 
ch.odním pomocníkem ,a úp:ad- vztahuje se pouze na' téhož 
cem. Náll'ok ohchodního po- Iz:aměsmavatele. U něhož hyl 
mocníka na služné jest od vy- zamě,tn,anec pied na'SII!oupením 
hlášení úpadku dO' zrušení váleČiI1é služby ~aměsmán ne. 
poměru výpovědí pohledáv- ho na jeho právního nátsltup-
kou proti podstatě po Irozumu ce. Právním násltupcem pů-
§u 46 čís. 3 konk. ř.; jeho vodního zaměstnavaJtele, up ad-
služební nárok 'z dohy !před nuvšího do konkUl'I8U, není 
vyhlášením ,úp,adku náleží dO' tén, kdo koupil v konkursu 
prvé třídy konkursních věří- podnik. (N. S. 3341 : 29. pro-
telů s OIbmezeními dle §u 51 sinec 1923, Rv I 73<8/23.) 
čís. 2 konk. ř. (N. S. 2862, 

c) S m r t z a m ě s t n a n c o v a. 

§ 24. Zemřel-Ii zaměstnanec, kterému zaměst
navatel na základě služební smlouvy přenechal obyt
né místnosti, budiž byt vyklizen, vedl-li zaměstnanec 
vlastní domácnost, do měsíce, jinak do čtrnácti dUll 
po jeho smrti. 

Zaměstnavatel může však žádati okamžité vy-
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klizení části hy tu, pokud je toho třeha k umístění 
nástupce a jeho zařízenÍ. 

Předpokládá se tu přene,chání ibytu služební smlouvou; 
nespadá s'emtudiž případ Iprouajetí mÍtSmosti zaměsmand. V 
meLZÍch o,dst. 1. a 2. toho.to piedpisu jelst ,tím s'llll!1liove:IlIa smluvní 
povinnost ~'aměstl1!aV1atele ponedLati ty, s kým zaměsilinanec 
sdílel svou domácnost, v by.tě ještě do lhůt v odst. 1. ustano
'vených, s obmezením však v odst. 2. vytčeným. K uplatnění 
práva odpovídajícího vytčené povinnosti zaměstnav,atelově bu
dou legitimováni dědici zaměs.tDlaJI1ce, avš'ak - po,dllezás:ady 
vyjád.řené v § 3m obČ. zák. - .zrujitSté i osoby doonácnost za· 

měst.nancovu v době jeho smrti sdílevší. 
Pře,dpis § 24 jest iP'l'oblášen v § 40 ,za rellaltivně (ve p,ro-

spě.,h zaměstDaJIlJcc) dOlIIDcoV'ací. 

d) Pře d č a sn é z ruš e n Í. 

§ 25. Služehní poměr může zrušiti každá strana 
z důležitých důvodů, hyl-li uzavřen na určitý čas, 
před uplynutím této dohy, jinak však hez zachování 
výpovědní lhůty. 

Textoce zákona svě,dlčí tomu, že p,rohlášeil1Í1Ill strany zru· 
šuje se tu smlouva, nikoli teprve rOIZlSudkem; te:nto má rb 
jen deklaratorní. (P i s k o, »Handlungsschilfengesetz« v Gold

schm. časopise, sv. 66, str. 5'05.) 

§ 26. Za důležitý důvod opravňující zaměstnan
ce k předčasnénlu vystoupení, pokládá se zvláště: 

1. stane-li se zaměstnanec neschopen dále vyko
návati své služhy aneh nemůže v nich pokračovati 
beze škody pro svoje zdraví neh mravnost; 

2. ztenčuje-li neh zadržuje-li zaměstnavatel ne
'patřičně plat, náležející zaměstnanci, poškozuje-li jej 
při naturálních požitcích poskytováním nezdrave 
neh nedostatečné stravy či nezdravého hy tu, neh 
poruší-li jiná podstatná ustanovení smluvní; 

3. zdráhá-Ii 'se zaměstnavatel ,dostáti svým zá-
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konným povinnostem (§ 18) na ochranu zaměstnan
cova života, zdraví neh mravnosti· 

4. proviní-li se zaměstnavatel proti zaměstnanci 
neh jeho příslušníkům násilnostmi, porušením mrav
nosti neh značnými urážkami na cti, neh odpírá-Ii 
chrániti zaměstnance proti takovým jednáním jiného 
zřízence neho příslušníka zaměstnavatelova. 

§ 27. Za důležitý důvod opravňující zaměstna
vatele k předčasnému propuštění pokládá se zejména: 

1. je-li zaměstnanec ve služhě nevěrným, dá-li si 
poskytovati ve své činnosti neoprávněné prospěchy 
od osoh třetích, hez vůle a vědomí zaměstnavatelova, 
zvláště přijínlá-li proti ustanovení § 13 provisi neh 
jinakou odměnu, nebo proviní-li se jednáním, pro 
které jeví -se býti nehodným důvěry zaměstnava
telovy; 

2. je-li zaměstnanec neschopen konati ~líhené 
neb okolnostem přiměřené (§ 6) služby; 

3. provozuje-li některý ze zaměstnanců, označe
ných v §u 1. odstavec 1., bez svolení zaměstnavate
lova samostatný kupecký podnik, neh činí-li v pod
nikovém odvětví zaměstnavatelově ohchody na vlast
ní neh cizí účet, neho jedná-li zaměstnanec proti zá
pověděm obsaženým v § 7, odst. 4; 

4. když zaměstnanec nevykonává služehních po
vinností hez řádně odůvodněné překáŽky po značný 
podle okolností čas nebo se vytrvale vzpírá vykoná
vati své služby, neho podrobiti se zaměstnavatelovým 
nařízením, odůvodněným předmětem služebníhO' vý
konu, nebo pokouší-li se svésti jiné zřízence k nepo
slušnosti proti zaměstnavateli; 

5. vadí-li zaměstnanci ve výkonu jeho služeh 
nemoc neb úraz po déle než šest týdnů neh delší 
trest na svobodě či nepřítomnost po značný podle 
okolností čas nebo povolání k vojenské službě, přesa
hující zákonnou dobu cvičení ve zhrani; 

Obeh. zák. 35 
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6. proviní-li se zaměstnanec násilnostmi, poru
šením mravnosti nebo značnějšími urážkami na cti 
proti zaměstnavateli, jeho zástupci, jeho příslušní
kům neb proti spoluzřízencům. 

Cís. nařízením čís. 8/1915 přidána pod čís. 3. poslední 
věta: »nebo jedná-li zaměstnanec .•. « - Při propuštění pro 
jednání tvořící důvod dle § 27 odpadá zakročení rozhodčí 
komiEe resp. není třeba jejího souhlasu podle §§ 1, odst. 1., 
lit. g a 22, odst. 2. zákona o závodních výborech čís. 330/192l. 

. § 28. Vystoupí-li zaměstnanec předčasně bez 
důležitého důvodu neb zaviní-li předčasné propuště
ní, přísluší zaměstnavateli nárok na náhradu způso
bené mu .škody. 

Za vykonané již služby, jejichž odměna ještě 
není dospělou, má zaměstnanec nárok na přiměře
nou část odměny jen potud, pokud nepozbyly před
časným zrušením služebního poměru pro zaměstna
vatele zcela neb z největší části své hodnoty. 

Sporno jest, zdla-li má tu zaměstnavatel pl.'oti zaměst
nanci také nárok na konání služeb. Záporně odpovídá Ran d a, 
zák. o ob ch. pom. str. 29, HR I., 2. vyd. str. 250, P i s k o, 1. c. 
(Goldschm. čas.) str. 512. Kladně odpovídají Mayer. 
G r ii n ber g, str. 353 násl., jakož i, po reformě provedené III. 
dílčí novelou v příčině smlouvy služební, P i s k o, HR. strana 
no, se zřetelem k § 1162a obč. zák., jakožto předpisu subsi-

diárnímu. 
Poznamenati jest, že čl. 25.-28. nemají ráz práva donu-

covacího, nýbrž jsou jen p..,ávcm dis,pOlsitriV'llím (arg. § 40 a 

contr.). 

§ 29. Propustí-li zaměstnavatel předčásně za
městnance bez důležitého důvodu neb zaviní-li před
časné vystoupení, může zaměstnanec, bez újmy snad 
dalších nároků na náhradu škody žádati kromě 
části platu přiměřené jeho dosavadním výkonům 
plat náležející mu podle smlouvy za dobu, která by 
musela projíti až do skončení služebního poměru 
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uplynutím určené smluvní doby neb řádnou vý
povědí. 

Celá odměna stane se splatnou zrušením služeb
ního poměru. 

Nárok na p1nění, pHpUištění ve služ hy a přijetí jejich tu 

zaměstnane,c nemá. Srv. též § 1162b obč. z. - § 29 prohlášen 
v § 40 za jus cogens ve prospěch zaměstnance. 

§, 30. J~.li z,aměstnanec přijat pod výslovnou 
podmln~~u, ze ~a službu nastoupiti v přesně určený 
den: muz~ zamestna".atel od smlouvy odstoupiti, 
kdyz zamestnanec z Jakéhokoliv důvodu v určený 
den službu nenastoupÍ. 

Krom~ toho~o případu může zaměstnavatel před 
na:toupenlm s~~zby od smlouvy odstoupiti, když za· 
mestnanec, anlZ mu bylo zabráněno neodvratnou 
pře~~ž~ou, službu sm~uveného dne nenastoupí neb 
zrdrzI·h se nastoupenI do služby následkem neod
~ra!né přek~ážky o více než o čtrnáct dní. Totéž platí, 
Je-h zde duvod, který opravňuje zaměstnavatele k 
předčasnému propuštění zaměstnance. 

Zaměstnanec. :r.nů~e před nastoupením služby od 
smlovuv~ od~toupIlI, Je-h zde důvod opravňující jej 
k p::dcas~emu ;:y~toupení ze služebního poměru. 
T,otez pl~tI, zdrzI-h ,se nastoupení služby zavině
mm .zanle:~navate!ovym,,, n~b ~ásledkem náhody jej 
postIhnuvs~" o ~Ice ~ez ctrnact dní. Nastoupí-li 
v tomto prIpade zamestnanec službu bez ohledu na 
zdržen~, přís ... luŠí mu odměna ode dne, kterého by 
hyl mel sluzbu nastoupiti. 

v Uvalí-li se konkurs na jmění zaměstnavatele 
p~~d . na8tou~ením služby, může od smlouvy odstou
pItI Jak spravce podstaty, tak zaměstnanoo. 

Předpis posledního od.Sitavee ,zůstává nedotčen k'OiIl'kUJrs
n~m řádem (čl. III., č. 2. uvád. nařízení ke konk. řádu). Před
piliSy § 23 tohoto zálwnaa § 25 konk. ř. (viz tento vÝše p,ři 

§ 23) týkají ,se případu, že služební poměr byl již lliastO~ffil:. 
35* 
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Odls,t. 2., až 4. §u 30 j,sou jus cogenJS vep,rospěch zaměst

nance (§ 40). 

§ 31. Odstoupil-li zaměstnavatel hez důležitého 
důvodu od smlouvy, neh dal-li zaměstnanci svým 
zavinilým chováním odůvodněný podnět k odstou
pení, má nahraditi zaměstnanci odmě~u, v která mu 
přísluší za čas, který by musil uplynouti az do skon
čení služebního poměru při řádné' výpovědi v den 
nastoupení služby. Byl-li služební poměr uzavřen na 
určitý čas, musí zaměstnavatel ~ahraditi" zaměs~na~: 
ci, pokud smluvená doba sluzhy nepresahuje tn 
měsíců, plat, připadající za celou dohu, n~: 
proti tomu, přesahuje-li smluve~á doba služby trl 
měsíce, část platu, připadající za tři měsíce. Další 
snad nároky na náhradu škody nejsou těnůto usta
noveními dotčeny. 

Stejné nároky příslušejí zaměstnanci, odstoupil-li 
správce podstaty od smlouvy. 

Odstoupil-li zaměstnanec hez důležitého důvodu 
od smlouvy neh dal-li svým zavinilým chováním 
zaměstnavateli odůvodněný podnět k odstoupení, 
může zaměstnavatel žádati náhradu škody. 

Odsil:. 1. a 2. jsou jus cogens ve prospěch ~aměstJnan.ce 

(§ 40). 

K poslednímu odstavci srv. po~námku ,při § 28 t. z. 

Oboustranné zavinění. 

§ 32. J sou-li obě strany vinny na odstupu nebo 
předčasném zrušení služebního,,, po~ěru, .má so~dc~ 
rozhodnouti podle volného uvazenl, zdali a v Jake 
výši přísluší náhrada. 

Zásada vyjádřená (pro náhra,du ško,dy z delliktu) v § 1304 
obč. z. zde ustupuje. Srv. též § 1162 C obč_ zák. 
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a) Překll'očil-li Ziaměs,lnooec 
ojediněle příkaz, nemarje v ú· 
myslu po,š,k'oditizaměstnava
tele, ne1zez toho ještě usuzo
varti, že se s~al nehodným za
mě.smava,telovy důvěry. (N. S. 
447 : 16. březen 1920, Rv I 
92/20.) 

b) Nenastoupí-li obchodní 
Zlaměstnanec službu, může za· 
měs,tnavtel žádati p'ouze ná
hr:adu škody, nikoli, aby za· 
městn.anec služ,bu nasltoupil. 
Ustanovení § 31 'zák. o obch. 
pom. nebylo v ,tomto směru 
změněno § 153, III dílčí no· 
vely k ohč. zák. (N; S. 762: 
16. lis,to.pad 1920, Rv I 624/ 
20.) 

c) I jediné tě,žké ublížení 
na cti může ,býti důvodem §u 
26 čís. 4 zák. o obch. pom. 
Ublížení nemU!síbýti tres,tné, 
stačí, činí-li dle všeo,becných 
ná,2iorů další p'okl"učování ve 
služebním poměru nemožným. 
Ne'stačí všeobecné tvrzení 
hanlivých výroků a urážlivé-' 
ho dtování '~arměstnav:atele. 
(N. S. 1081: 7. červ:na 19~1, 
Rv I 88/21.) 

d) Otá'zku, zda zaměstnanec 
o:pominul ,po značnou dohu 
kOlnati službu, jes't p'osnzova,ti 
dle okolností piípadru. J e,st 
nutno, by mezi důvo,dem pro
pouštěcÍm a pro!puš,těním hy
la časová sl()fuvislo,sit. RozhodI
li se 'zaměstnavatel, a,č měl z·a 
to. že jesll: ,tu duvo-d 'pIl'Opou, 
štěcí, pro výpověď, sluší za to 
míti,že vzdlal se práva k :pro
puštěnÍ. - SmlOlUVU 's obchod. 
ním pomocní.kem sluší na 
stl"laně zaměsilnavatelově po
kláďati za obchod. (N. S. 

1163 : 6. září 1921, Rv I 304/ 
21.) 

e) Pokuď I,ze 'SIp,all:řova,ti dů
vod iPl'10puš,tění v tom, 'že za
mě'Sltnanec, do,s,tav výpověd', 
vz,dálil se svémo,cně na něko
lik dnů ze služby, ,by ,si hle· 
dal nové místo. (N. S. 2165: 
16. leden 1923, R I 29/23.) 

f)Jest důvodem k p,ropu
Štěn.í olhohodního pomocníka, 
nedohlížel-li ,přede:p!sooÝ'ID 
způsohem na !zHzence p'řidě
leného lIDU k od'nesení peněz, 
Clmz ·ziarměstnaV'atel utrpěl 
škodu. V tom, že propuštění 
stalo .se teprve po několika
týdenním dis,ciplinárním vy
šetřování, za něhož hyl za
městnanci vyplacen mě,síění 
plat, nelze sparffova!ti vzdáni 
se iP,ráva k propuštění. - Po
vinnos.ti k úplné náhradě ško. 
dy vzniklé nedbalo,stí z,aměst
nance, nemůže se 'zaměstnanec 
Spll'o,stiti pouka,zem k většímu 
zavinění přiděleného muzií. 
zence. (N. S. 2361 : 6. březen 
1923, Rv II 38/23.) 

g) Nelze proipusti,ti pIl'O ne
konání ,služeb bankovního ú
ředníka, jenž pro terror stáv. 
kujících úředníků nemohl do 
hanky přij,í-ti. (N. S. 2816, 10. 
červenec 1923. Rv II 112/23.) 

h) P,řed,Čtasil1ě propuštěnémru 
zaměstnanci ( § 29 zák. o 
o'bch. pom.) nepřÍlsluší nárok 
na ďalM užívání služebního 
bytu . in naJtur:a, nýbrž na od
škodnění 2ia ně v peněz.fch. 
(N. S. 2854, 7. srpen 1923, Rv 
I 1116/23.) 

j) Banka byla oprávněna 
P1.'opustiti "Ó.ředník,a, jeil1ž se 
připojil ku stávce bankovních 
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úředníků a nevyhověl vyzvání 
hanky, .by nastoupil služ,bu. 
(N. S. 3004, 9. říjen 1923, Rv 
I 504/23.) 

j} Ustanovení §u 29 zákona 
00 obch. PQm. nehodí se na sIu. 
žeibní poměr, jenž jest sice 
vypQvěditelným, ,ale jen z ur
čitých dŮv'Qdů. VÝPQvěď bez 
platnébQ dŮVoOdu nemá ,tu 
právní účinnoOsti ,a nerOlzv,a~u

je služebníhQ PQměru. Usrta~ 
nQvení §u 27 ,zák. 00 ohchOod. 
PQm. není právem dQnucují
cím. U jedltati lze i jiné deště 
dŮVlody p!iedlča1snéhQ IpIr'QipU
štění. (N. S. 3123 : 6. listQpad 
1923, Rv 1 844/23.) 

k} P.nPQjil-li se haukQViIl!Í ú
ředník ku ,stávce a ,nenastOoU
pil, ,ač vyzván bankQu, služ
by. byla 'banka bez předlohQ
zíhQ kárného řízení Q,právně
na hOo prQP!UJStiili. (N. S. 3667: 
1. duben 1924, Rv 1 1667/23.) 

1) OkQlnost, kQtvící v o'sobě 
zaměsrtnavatelOově, ~nenídlův.o
dem k pr:QPuštěni ,zaměstnan
ce, i nemůže prQPustiti cizin
ku,za tlumQčnici ,dQ záV'Odu 
svébQ přij,altQU, 'z důvodu tQ
hOo, že ji p,řij.al bez úředníh,? 
dQvQlení. (N. S. 3820 : 6. kve
ten 1924, Rv 1 227/24.) 

m} Dbáti pečlivos,ti řádné
hQ .o:bchQd:n:&a jest ku;pec p.o
vinen i -ve ,smluvním PQměru 
vůči 'srvým zaměstnancům. Ne
ní závady, ,by si zaměstnava
tel na služné svéhQ zaměst
nance neZlapočetl schodlek, za 
který .stihá zlaměstnance Qd~ 
PQvědnost. ZapOočetl-li v tako
vém případě ll1.edlbaIým zjiště
ním schQdku PQdSllatně více, 
než lS!cbQďekčiní, ,zavdal za-

měsmanci důvod k předičaISiIlé
mu rQzvázání služebníhQ po
měru. (N. S. 4695 : 17. únQr 
1925, Rv II 721/24.) 

.ll) Byl-li dle služebníhoO řá· 
du . b~Qvních úředJníků kaž
dý úředník :banky ip.ovine~ 
podrQ,biti se ,přelQžení a tQ 1 

ua jiné místo, při ,če'mž se mu 
PoOuze vyhradilQ, 'že nelsmí nic 
'ztratiti na stálémcelkoO'vém 
příjmu, jest ,sp3JtřoOvati v ,tQm, 
že nevyhoOvěl VÝlzvě, hy pře
vzal řízení filiálky. lač stálé 
služehní ,pQžitky 2:ůstJaIy ne
ztenčeny, .ode,pření p.o,slušnQ
sti ve l8IIIl)"s1u§u 27 'čís. 4 zá
kona o .ohch. p'OIIl1oOcnicích. 
(N. S. 5176 : 8. če,rve.nec 1925, 
Rv 11193/25.) 

00) Pro nárQk oObchQ,dního 
PQmQcníka dle §u 29 :zák. jelst 
lhQsteijll1.lO, zda a kdy ,si našel 
nehQ najíti mQhl jiné !zaměSlt
nam. (N. S. 5240: 1. září 
1925, Rv I 979/25.) 

p) V 100m, žeza'lllěsltIl1anec 
pochyhil, obstaráV'aje 'za oO~
tíž,nýchQkQlnOlstí úkQn, k ne
mm nebyl sje,dnán a jenž tu· 
dÍ~ ,neslpadal ,dQ .ob.oru jehQ 
půs'OhnOlSl1:i, nelze spaJtJřovatÍ 
hrubé poruše:ní jehQ ,služeb
ních ,p-Qvinností, o,p~avňující 
zaměstnav.atele k prQPuštění. 
(N. S. 5790, 23. únQr 1926, 
Rv 11856/25.) 

r) Zaměstnanec se sltal 'PQ 
případě nehoOdným důvěry za
měis,tnava'(elQVY (.§ 82 písm. d. 
živu. ř.), sdělal-li nesprávně 
mzdQvé listiny a vyka~oOVlal-li 
00 dělníka víec nežli jich sku
te,čně praco'V1a1o. - Záleží IIlIIl 

QkQlnQstech případiu, z.dla snad 
QPoOminuti ne;pr~<UenéhOo pro-
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puštění lzepoOkládati za v:zdá
ní se práva k němu. (N. S. 
6366 : 13. říjen 1926, Rv I 
1038/26.) . 

s) Příp.ad, kdy VÝPQvěď mů
že bý,ti dána jen 'z důvodů u
vedených ve služební smlou
vě, nespadá pod § 29 zák. 00 

Qbch. PoOm. (N. S. 6373: 14. 
říjen 1926, Rv 1 378/26.) 

'1) UstanQvení §u 29 zák. o 
n,bch. pom., j'akQž i ustanoOve
ní §u 32 zák. 00 statkových ú
řeíl!nících ,čís. 9/1914 nehodí 
se na služební poměr, který 
není ujednán na urči,tý ča's a 
jeSll: vypQvěditelný pouze ,z ur
čitýoh dŮVQdů. V tak.ovém 
příp,adě VÝPQvěď bez platné
hQ ,důVQdu nemá práv.níúčin
nQstia ne,rQzVlazuje služební
hQ p,Qměru~ v N abyva~el v~I~Q
statku nemuze uplatnQVlati J<a
koO dŮVQdy výp'Qvědi takoOvá 
PQrušení služe,bních PQvinnoO
Rtí, 00 kterých věděl. když bral 
na sebe vůči Státnímu p.o'zem
kQvému úřadu záva:zek, že n~
proOPustí zaměstnance ze svých 
služeb hez ,závažných pHčin. 
StížnQst zaměsmance ke Stát. 
pozemk. úř,adu ~ na

o 
n:~ra~eloe 

velkQstatlru illelll dulezllym ,du
V'odem ve smyslu ,§u 29 č. 1. 
zák. 00 ,srtatkových úřednících 
(předpisu tQ v podstatě ob
dQbnéhQ s § 27 čís. 1. zák. o 
obch. p.om.) , nevěděl-li za
měsltnanec v době PoOdání stíŽ· 
nositi, že nabyvatel velkostat· 
ku jest již jehQ z,aměstnava· 
telem. (N. S. 6629: 23.proOsi
nec 1926, Rv 1 1517/26.) 

u) DůvQ,dem pT<QiPuštění po
dle § 27,čis. 6. zák 00 obelL 
PQm. jest jedWná urážka, byla-

li záVlažnou. ZávažnQu jest 
urážka. chQvá-li se obchod
ní PQmoOcník proOti zaměst
navateli takoOvým způsobem, 
že je lím vyloučena dal· 
SI úspěšná spQlupráce. U
rážkQu jest každý útoOk (slovy, 
písmem neh.o pQchybnQsti vy
lučujícími :wlameními), jímž 
,byl plo,rušen Ismy;sl proO čest. 
Trels.tnQ,st urážky p.o'dle tres,t
nmo zákoOna není nezbytným 
předp'Qkl'adem, aniž se vyhle· 
dává, 'ahy se urážlm stala ve
řejně. (N. S. 6852: l.bře'Zlla 
1927, R'V I. 1810/26.) 

v ) Vzhledem k § 29 zák. 
jest .sQud ,oprávněn přezkou
mati nález kárné komise i po 
stránce hmQtnéhoO práva. LhoO
stejnoO, zda kQmise hyla oOr
gánem ~aměs,tniavatelQvým či 
irQzhodčím oOrgánem p'aritním. 
Třebas se s,trany shQ,d]y, že o 
PVQ,puštění ,zaměsmancoOvě má 
rQzh.o,dnoOuti kárná kQmi,sebez 
oOd;olání, ,~e,j,s'Qu tím doOtče:nla 
prav:a z:amestna:noova (PoOVln
noOs,ti ,ZlaJIIlě,slmlanCQvy), vyplý
vající z § 29 zák., zjistí-li se 
d:Qdlatně, že byl zaměstnanec 
ua zákl'adě kávnéhQ nálezu 
PVQPuštěn bez důležitéhO' dů
vodu. - Není důvO'dem ke 
prQPuštění ohchodníhO' 'PQmQ,C
níka, že s'e v soukrQmém ži
V:Q-tě vydáVial neprávem za 
dokt.oria 'a profesora. (N. S. 
6948 : 30. břeren 1927, Rv 1 
1870/26.) 

x) Trest na SVoObQdě jest 
důvoOdem p,ropuštětní pOldlle § 
27, 'Odst. S.zák . .o ,o,bch. pom. 
nikoOliv, hy jím byla hlíže vy
mezena PQvaha zakázanébo či
nu, pro který může hýti za· 
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městnalllec propuštěn, nýbň 
j,ako, přechodná preikážka ko
nání služby, stejně jako ne
mo~ úvaz, nelpřítomDorSlta pl
nění vOljenských povmnOis,tí. -
Jednání uvedeIIUÍ v § 27, čís. 
1. jsou důV'odem propuštění 
bez ,ohledu na to, zavdala-Ii 
vůbec piičinu k b'es,tnímu sti
hání ~aměst:naJnce, a bez Q<hle
ďu na výsledek trestníhQ sti
hání. Vypla,cení mzdy dě1m'k:ů 
na účet zaměstnlavatele ~a prá
ce konané plro izoměstnlance 
jest důvodem k okamžitému 
propuštění, lelč že by šlo o 
pří,pady ojedinělé, významu 
poměrně ne[latmého ,a již za
st~a:lé. - Zákon nerozezná
vá· v § 27, čÍl8. 1. mezi jedná
ním služebním a mimoslUiŽeh
ním; Izaměstnlavatelovu důvě
Il"1l může podkopati také jed
nání nesouvisející se službou, 
svědčí·li .o sklo,1lIU zaměsman
covu k nepoctivos,tia nevěr
nosti neho uvádí-Li ho v ne
vážnOlSt, kte,rlOu nutně musí 
trpěti i po·dnik jej zaměsmá
Vlající. (N. S. 7119: 1. červen 
1927, Rv II 829/26.) 

y) Jest důvodem k propu
štěnÍzaměSltnance hwnky (§ 
27,č. 1.), dal-li příkaz. k 100m
h8ll'du cizíchoonných papírů, 
jsoucích u banky jen v ú
fschově (deport). Z,aměstiDa'VIa
tel nemusí 1lIdatizaměstnanci 
duvod propuštění vůbec a, u. 
vedil-lri jeden ,duvo1d, neztrácí 
.oprávněni uplatňovati jiný dli· 
vOld, jesdiže takový důvod tu 
byl.(N. S. 7259: 23. Sl'!pen 
1927, Rv I 1442/26. 

z) Ani zaměsmaVlatel, pro
pouštěje zmněstnance ze služ. 
byby, ,ani 'zwměsmanee, vy
stupuje.li předčasně ze služeb· 
ního pomě,~ není povinen 
o,známtitidůVOId Pll"opuštěni 
(pře,dčasného vys,tou;pení) ze 
elužehníbo poměru; Sltarčí, že 
se důvod ,ten prokáže teprve 
na soudě. - Z pouhé okol· 
,nosti, že Zlaměstnavate[ neo
mámil ~aměsrtnanei při pro· 
puštění určitý p~opouštěd dů' 
vod, nelze ještě usu7Jovati, že 
se ho V1zdává. (N. S. 7384: 4. 
HjnJa 1927, Rv II 548/27.) 

Pořadí nároků na náhradu v konkursu. 

§ 33. Pokud pohledávky uplatňované zaměst
nancem na základě § § 23., 29. a 3L nepřesahují 
obnosu odměny připadající na jeden rok, náležejí 
dO' první třídy kO'nkursních pO'hledávek (§ 43 čís. 2. 
konk. ř.). 

Nyní sem hledí § 51, čís. 2. k o n k. ř. (cís. naHz. č. 337/ 
1914), jenž 7Jllí v úpravě § 1, Č1S. zákona z 20. čerVlll'a 1922, 
čís. 190, týkajícího se 'zvýšení neJvyšší čáSllky 2400 Kč na 
24000 Kč: 
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»Do p.rvní třídy náležejí: 

2. Pohledávky úplaJdcových zaměsl11naJllCů ze služebních 
platů za p.OIsledmí r.ok před prohlášením k,onkursu neho pře,d 
úpa<dlCovým úm~tím, j,akož i ná'roky těchto osohp.ro předčas!'lé 
zrušení služebního p.oměrrn, po,kuCl ,neiPřeslaihují úhrn platu za 
jeden vok, dále pohledávky obchodních jednJateIů :i'1a maj~teleDl 
obchodu na za'PI.acení pvovisea lI1ia nwadu hotových vydáni, 
pokud jde .o nároky, jichž bylo nabyto neho jež dOlspěly v po
slednímroce před prohlášením konkfl1T,su; vcške,ré tyto nároky 
vša'k v obmezením, že zařazení do pT'Vll1í třídy platí toliko p'ro 
nejvyšší částku 24.000 Kč pro každého je,dnotlivého oprávně. 
ného. Toto obmezení nepl,atí o nároku na náhradu hotových 
vydáIní.« 

Viz dále též obdobné ustanovení § 23, čis~ 3. vyrO'VilllacÍho 
řádu v příčině přednostníbo právla ve vy,rovnávacím říz.ení. 

Lhůta k uplatnění nároků na náhradu. 

§ 34. NarO'ky na náhradu škO'dy prO' předčasné 
propuštění nebO' předčasné vystoupení ve smyslu 
§§ 28. a 29., dále nárO'ky na náhradu škody pro O'd
stup od smlO'uvy ve smyslu §u 31, musí býti PO'd ztrá
tou do šesti ID;ěsÍců sO'udně uplatňovány. 

Lhůta počíná u nároků prvního druhu uplynu
tím dne, kdy nastalo vystO'upení neb propuštění, při 
nárocích posléze jmenovanéhO' druhu uplynutím dne~ 
kterého mělo nastati nastoupení služby. 

Lhůta .tu určen.á jest plrekl'lllsiV1llí, i dlu~ll1!o k ní hleděti 
z povi,Illtlosti úřadu. - P.ro PI"'0mlčení platí § 1486, čís. 5. orhč. 
zák. 

Předpis §u 34 jest normou ve prospěch zaměstnance do. 
liIucovací (§ 40). 

a) Nárok .na smluvený plat 
za tříměsíční výpovědní lhů,tu 
dle § 5 .nařízení vlády Cesko. 
slovenské re·publiky ze dne 9. 
ledna 1919, Čí,s. 14s.b. z. a 1Jl:., 
podléhá časovému obmezc,mí 

§ 34 zák. .o oihch. pom. (N. 
S. 765: 16. listopad 1920, Rv 
II 206/20.) 

b) Uplatnění náhradJních 
nároků musí se státi ve 
lhůtě §u 34 zák. o obchod-



ú54 Oddil III. 

Dlích P.omocnících u soudu pří· 
slušnéh.o. - Ustan.ovení po· 
slední věty §u 1497 .obč. zák. 
jest P.oužíti i při IhŮltách pr.o· 
padnýoh. (N. S. 3963: U. če,r· 
ven 1924, Rv I 618/24.) 

c) Lhůta§u 34 zákona o ob· 
ch.odních pom. jest pT'o!lJad. 
IlJOU a dlužn.o k ní přihlížeti 
z úiíadu. (N. S. 4327 : 4. Jist.o· 
pad 1924. Rv I 1085/24.) 

Stejně již čís. 2835 (18. čel."· 
venec 1923, R:v II 194/23.) 

d) N ár.okzaměstnance na 
plall: ,z,a celou d.ohu řádné vý. 
p.ovědi. ježt.o 'byl vyp.ověděn v 
kratší lhůtě, ,podléhá ,případu 
dle §u 34 zák. .o o.bch. P.om. 
Přediča'sné pr.oPuštění nevyža· 
duje vždy, hy p'.oměr hyl r.oz· 
vázán s okamžit.ou ,pLatn.ostí. 
(N. S. 4393 : 20. Hstopa,d 1924. 
Rv I 1297/24.) 

e) Lhůta § 34 ,zákona 00 ob· 
ch.odních pomocnících ijes ,pr.o· 

p,ad'n.ou Ihů,t.oU práva hmotné· 
h.o .. - K zachování lhůty (§ 
232 c. ř. s.) stačÍ,byl,a.li ža· 
loha P.odána lil soudu přísluš. 
ného P.odána·li žal.oha ve lhů· 
tě U ',soudu nepHslušného, jelSlt 
lhůta 'zachována, byl·li ,s!por 
nepříslušným soudem po'dle 
šestéh.o .odstavce §u 261 c. ř. 
s. .odstoupen na So.oud přísluš. 
ný. Zachována·li lhůta v čase 
žaloby, zůstatne zachována. 
byl.li napOil:l>mnÍ ,spor o pří· 
slušn.ost P.o uplynutí lhůty roz· 
h.odnut tak, že ,pHslušným u· 
~nán soud, na který žal.oba 
původně byla podána. (N. S. 
5072 : 26. květen 1925, R I 
440/25.) 

f) ,Lhůta § 34 'zák. jest lhů· 
tou p'l"olP'aoo.ou. Lhůta .ta ne
v,ztahuje se na připa'dy, kdy 
byla dána ,řádná VÝP.ověď )2.0 
r.ozumu § 20 zák (N. S. 5080: 
26. květen 1925, Rv I 770/25.) 

Kauce. 

§ 35. Složil-li zaměstnanec kauci, 
vznesl-li proti nělnu zanlěstnavatel při 
žebního poměru nároky na náhradu 
kauce byla složena u soudu.. 

muze žádati., 
skončení slu
škody, aby 

Podle § 40 jde tu .o n.ormu rela,tiv:ně (vepr.ospě,oh ZIlÚněst· 
naJnce) d.onuc.ovací. 

Práv.o oibch.odníh.o pomoc· 
níka dle §u 35 'zák. nemůže 
býti ,změněno ani ztenčen.o při 
dojednání smlouvy,aniž po 

dobu služebního .p.oměru ,až do 
jeho r.ozvázání. (N. S. 5132: 
17. červen 1925, Rv I 732/25.) 

Konkurenční doložk:a. 

§ 36. Úmluva, kterou se zaměstnanec obmezuje 
pro dobu po s~op.čem služebního ponlěru ve své čin-
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Dosti výdělečné (doložka konkurenční) jest neUCln
ná, je-li zaměstnanec v době úmluvy nezletilým nebo 
odměna v době ukončení služebního poměru ne
přesahuje 4.000 Kč ročně. 

Při vyšší odměně jest· taková úmluva jen potud 
účinna, pokud,: 

1. se obmezení vztahuje na činnost v podnikovém 
odvětví zaměstnavatelově a nepřesahuje doby jedno
ho roku; 

2. obmezení neobsahuje podle předmětu, času 
neb místa a v poměru kpodllikovému zájmu, jaký 
má zaměstnavatel na jeho dodržení, neslušné stížení 
výživy zaměstnancovy. 

Neúčinn.ost k.onkuI'. dol.ožky ve sml.ouvě nezletiléh.o za· 

městlllance není důsledkem nedosmtku jeho svéprávnnsti, ný· 
brž má povahu obmezení jeho právní způsobil.osti. D.oI.o~ka 

hyla hy neúčinnou, i· kdyhy lZákOllliIlÝ zástupce, neho. d.ok.once 

i soud k ní přiv.oI.ili. 

UShl:llo'Vení § 36 má ráz nOlrmy ,ahs.olutnědi.oooCo.Vlací. 

§ 37. Dal-li zaměstnavatel zavinilým chováním 
zaměstnanci odůvodněný podnět k předčasnému vy
stoupení nebo vypovědění služebního poměru, ne~ 
může uplatřlOvati proti zaměstnanci práv založených 
konkurenční doložkou. 

Totéž platí, zruší-li zaměstnavatel služební po
měr, leč by zaměstnanec zavinilým chováním dal 
k tomu odůvodněný podnět, neb zaměstnavatel prl 
zrušení služebního poměru prohlásil, že hude zaměst
nanci dávati po dobu obmezení odměnu, která mu 
posléze příslušela. 

Slíbil-li zaměstnanec pro případ jednání proti 
konkurenční doložce konvenční pokutu, může za
městnavatel žádati pouze propadlou konvenční po
kutu; nárok na splnění neb na náhradu další škody 
jest vyloučen. 
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Předpisem pOls~edn:íiho odstavce jeSll: tu elimiJnováno po. 
užítí čl. 234, odst. 2. ,a 3. ohch. zák. 

§ 37 jest no.rmou \Te pI'O'spěch zaměSltllllaJl1Jce donllJCJo'VIacÍ 
(§ 40). 

a) Pokud se příčí dohrým 
mr:avům konkurenění' doložka 
ujeldnaná při :zcizení závodu: 
- Proti ž,alotbědomá,hajíci se 
do.držení smluvně přev,zaté Po
vinnosti konkurenčního 'záka
ZlU, lze mezi tím uJrČova(:Í1ll ná
vrhem žádati ,~a ~jiš,tění ne
pl,atnosti konkurenční ďIJ!OŽ_ 
ky. (N. S. 2760, 26. če.rven 
1923, Rv I 1474/22.) 

lb) Konkurenční zákwz mezi 
podnikateli jes't· niootným p'ou
ze tehdy, je-li ča'sově neobme
zeným la místně nepoHměřeně 
rozsáhlým, nebo za,s,ahuje·li do 
výděleěné SVQbody smluvníka 
,způsohem, převyšujícím míru 
nezbytnQu (§ 879, odst. 1. 
Qbč. zák, a ;zás,ada §u 36 zák. 
o. obch. PQm.). (N. S. 3884: 
21. květen 1924, Rv I 96/24.) 

Konvenční pokuty. 

§ 38. Konvenční pokuty podléhají soudcovské-
mu právu zmírňovaci:tnu. ' 

Srv. § 1336 Qhč.zák.; .o,páč.ně čl. 284 obch. 'zák. - J,de 
tu 'O nQrmu ve prQ:spěch zlaJměstnance dQnucovací (§ 40) . 

Vysvědčení. 

§ 39. ZaměstnaVatel jest povinen vystaviti při 
skončení služebního poměru na požadání zaměst
nance písemné vysvědčení o trvání a druhu služeh
ního výkonu. Zápigy a poznámky ve vysvědčení, kte
rými se ztěžuje zaměstnanci dosažení nového místa, 
jsou nepřípustny. 

Požaduje-li zaměstnanec za trvání služebního po
měru vysvědčení, budiž mu na jeho útraty vystaveno. 

Vysvědčení zaměstnancova, nalézající se v uscho
vání zaměstnavatelově, bud'tež mu kdykoliv na po
žádání vydána. 

J de ,tu o. nQrmIU ve l>r'Ois,pěch mměstnance dQnucQvací. -
Viz § 1163 Qhč. 'zák. ve Zině'm III. dílčí nQ'vely, též § 37 !Zák. 
Qo sta·tkQvých úřed'llídch ěiJ8~ 9/1914. 
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a) Informační IdQpis býva
lého. MměSltnaVia1iele 'O .důvodu 
:lJa'lllěsILnancova propuštění rQV
ná se vysvědčení. Jest diskre
ditQváním ~aměsmance, sdělil
li bývalý ,zaměsmav;atel nyněj
šímu, že »hQhužel nemůže u
dati dŮVQdy zaměstnancQva 

,prQ!puštění«. (N. S. 2,195: 23. 
leden 1923, Rv I 687/22.) 

b) Obchodní PQmocník Jes't 
povinen, hy si sám 'Q,dne!Sl Qd 
zaměsltnav.atele vysvědčení a 
!QPwtřil g,remiální Ipotvrlzení. 
(N. S. 2835, 18. če.rvenec 1923, 
Rv II 194/23.) 

Donucovací předpisy. 

§ 40. Práva, která náležejí zaměstnancům na zá
kladě ustanovení § § 8. 1'5 výjimkou poslední věty, .9., 
10. poslední odstavec, 12., 14. odstavec 2., 15., 16., 
17. odstavec 1. až 4., 18., 19. odstavec 2., 20. odsta
vec 2. až' 4., 21. až 24., 29., 30. odstavec 2. až 4., 
31. odstavec 1. a 2., 34., 35.; 37. až 39. nemohou býti 
služební smlouvou ani zrušena ani obmezena. 

J de tu Qo předpisy ve p'rols,pěcih z,aměstnance, tedy relativně 
kQgentní. Abs.olutně dlQlllucQ'VIa:CÍm pře,d'pis,em je,srt § 36 'O klOn-
kure.ocní dQ:ložce. ' 

Ujednání, .odporující v ne
prQspěch :i:aměSltnancův před
pisům, vytčeným v §u 40 zák., 
j,sou vylQučena jen, ,byla-li u
činěna ,při~apočetí služební
ho. poměm neh v době, kdy 
PQměr ten j,eš:tě trvlal, nikQli 

však, učiněna·li ,pii ukQnčení 
služehníhQ iPoměru a to. jen ·za 
účelem úpravy hmQ~n'Ých .otá
zek, vzniklých tepne násled· 
kem tQholtQ ukQllličem. (N. S. 
3750 : 23. duben 1924, Rv I 
167/24.) 

Příslušnost· živnostenského soudu. 

§ ,tl. Pro spory ze služebních poměrů uprave
ných v tomto zákoně jsou příslušnými živnostenské 
soudy, vztahuje-li se na podnik zaměstnavatelův živ
nostenský řád. 

Živnostenský řád nevztahuje se na žiV!I1Qsti v čl. V.vyhl. 
pat. k ž. ř. Viz zákQn o. soudech ž.iv:nQsternských ze 27. listo
pa'du 1896, č. 218 ř. z. '- Bližší v Hor o. v ě Č~l. právu proces-
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ním I. § .(1926); týž také ve' »Shorníku věd pr. II st.«, 
ro,č. XII. 

Pvo spory mezi zaměstna
vatelem a korespondentem ne
ní výluěně přislUIŠným soud o
kreSlIli. (N. S. 762: 16. listo
p,ad 1920, Rv I 624/23.) Ne
nlllSllává-li příslušnost živno
stelDiSkého ISlOudu, řídí s'e při 

sporech ,z poměrů upravených 
zákonem o .ohchodních p·o
moonících, věcná příslušnost 
řádných soudu hodnotou před. 
mětu ~ro~pře. (N. S. 2724 : 
13. červe:n 1923, R II 230/23.) 

Poměr k jiným zákonům. 

§ 42. Pokud nestanoví tento zákon něco jiného, 
vztahují se na služební poměry v tomto zákoně upra
vené předpisy obecného práva ohčanského o smlouvě 
služební a námezdní. 

Rovněž zůstávají, pokud tento zákon neurčuje 
nic jiného, předpisy u.vnostenského řádu s výjimkou 
§§ 72., 77., 80. až 80.i, 81., 84., 85 v platnosti pro 
služební poměry upravené v tomto zákoně, na které 
se vztahuje řád živnostenský. 

Suh8idJiárnÍ normou jeslt tu úpra'VIa služební smlouvy pro· 
vedená třetí dílčí novelou, čís. 69/1916, kterouž (§ 150) dostalo 
se celé 26. hlavě ohČ. 'zákoíIl'anoiVého wě.ní. Srv. dále 
§ 153 třetí dílčí novely, v němž se p'J:'Iaví: »Nej,soudo.tčeny 

zvláštní zákonné předpisy, které platí Q uflčitých služebních po
měrech, ohzvláště předpisy ... , j,akOiŽ li zákona o- obooodmcl1 
pomoenících . . .. - Polmd ve zvláštníochzákonnýcl1 ;pře.iJpi

sech, daných pro urči/té slUJŽebnÍ PlOllllěry, il1ejsou obsažena 
ustanovení o služehní smlouvě, huď uži,to ustanovení § 150 
(§§ 1151-1174 ohč. zák.).« 

Ke 2. odst. jes.t pOZTIlamenati., že iZ předpisů živnost. řádu 
,tam vyňatých byly předpisy §§u 80-81 bez toho již zrušeny 
zákonem čís. 571/1919 odstraňujícím iPracovní :a čelední 
knížky. 

čl. II. Po vyslechnutí korporací, kterým přísluší 
po zákonu hájiti příslušných zájmů (obchodní a živ-
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nostenské komory, advokátní a notářské komory a 
pod.), múže být určeno s ohledem na druh podnikn 
a potřeby obyvatelstva nařízením, že předpisll 
živnostenského řádu o klidu nedělním a době pra
covní má býti přiměřeně použito na pracovní po
měry upravené v tomto zákoně, živnostenskému 
řádu nepodléhající. 

Dozor nad dodržováním závazků tímto a § § 18. 
a 39. tohoto zákona založených, může býti naří
zením přenesen na živnostenské inspektory ve smy
slu zákona z 17. června 1883 ř. ž. č. 117. 

Bližší předpisy o kompetenci a oprávnění 
úřadů přijímati oznámení přestupků a trestati je, 
a to v rámci ustanovení § 133. živn. ř., jakož i o pří
pustných opravných prostředcích, buďtež vydány 
nařízením. 

Srv. zák. z 12. prtJsince 1918 Č, 91 Sb. z. a n. o osmiho
dinné době ,p.raco'Vní ,s ipro'váděcím .nařízením ,CllS. 11/1919 ; 
o klidu nedělním 'a svátečním viJzzáÍkOIl1 čís. 21/1895 a 125/ 
1905 (viÍz »Rád živno,stel1Jský« v Čsl. Kompasu 1926, pod § 75 
Ž. ř.). K tlOllUU též zákon· o slVátcíoh a památných dnech čís. 

65/1925. 

čl. III. Ustanovení tohoto zákona vztahují se na 
poměry služební, jsoucí zde v době, kdy nahyl pů
sohnosti. 

§§ 28., 29_, 32. a 34. nemají místa, nastalo-li před
časné zrušení služebního poměru před počátkem pů
sohnosti tohoto zákona. 

čl. IV. Tento zákon nabude působnosti dnem, 
který bude určen nařízením ministra prav, nej
později 1. lednem 1911. 

Nabyl p'ůsohuos,ti 1. ,července 1910. 

čl. V. Provedením tohoto zákona pověřeni jsou 
moji ministři práv, obchodu a vnitra. 
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B. Císařské nařízení z 10. ledna 1915, 
Č. 8· ř. z· o použití zákona o obchodních 
pomocnících na osoby u architektů, ustano
vené ke konflní služeb kupeckých anebo 

vyšších nekupeckých. 
(Ku změnám textu vzat již zřetel při otisku zákona 

o obchodních pomocnících.) 

Na základě § 14 státního zakládacího zákona 
z 21. prosince 1867, čís. 141 ř. z., nařizuji, jak násle
duje: 

čl. I. § 2, čís. 4. a 5. zákona o obchodních po
mocnících ze dne 16. ledna 1910, čís- 20. ř. z. se po
změňují a budou zníti: 

»4. v kancelářích advokátů, notářů a patento
vých zástupců;« 

»5. u civilních inženýrů, neautorisovaných archi
tektů a u civilních geometrů;« 

čl. II. V § 2 zákona o obchodních pomocnících 
se vsunuje pod čís. 7: 

»7. u obchodních dohodců, zprostředkovatelen 
soukromých jednání a poptáváren.« 

čl. III. V § 7. zákona o obchodních pomocní
cích jest vsunouti jakožto nový čtvrtý odstavec: 

»Zaluěstnancům ustanoveným u zaměstnavatelů 
uvedených v § 2, č. 5. jest zapověděno, beze svol~n~ 
zaměstnavatelova přijímati na vlastní nebo na CIZI 
účet příkazy, jež spadají do závodní činnosti zaměst
navatelovy, pokud jest tím' dotčen závodní zájem za: 
luěstnavatelův; dále jest jinl zapověděno bez svolenI 
zaměstnavatelova současně s ním se účastniti na téže 
soutěži. Přestoupí-li zanlěstnanec tento předpis, mů
že zaměstnavatel žádati o náhradu způsobené škody. 
II stanovení předchozího odstavce platí obdobně.« 
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čl. IV. K § 27, čís. 3. zákona o obchodních po
mocnících jest připojiti: 

»anebo jedná-li zaměstnanec pr~ti zápověděm 
obsaženým v § 7, odst. 4.« 

čl. V. Toto císařské nařízení vstupuje v účin. 
nost 15. ledna 1915. Tímto dnem jest použíti předpi
sů zákona o obchodních pomocnících na služební po
měry jemu podle čl. I. tohoto císařského nařízení no
vě podrobené i te:r;tkráte, když toho dne již trvají. 

Použití §§ů 28, 29 a 32 zákona o obchodních po
mocnících nemá místa, když takový služební poměr 
hyl před účinností tohoto císařského nařízení před
časně zrušen. 

By la-li smluvena kratší výpovědní lhůta nei lhů
ta přípustná podle § 20., odst. 2. zák. o obch. 
pom., vstupuje na její místo výpovědní lhů
ta v uvedeném zákonném předpisu udaná jednoho 
měsíce s konečnými dobami tam ustanovenými. 

čl. VI. Provedením tohoto císařského nanzení 
jest pověřen ministr spravedlnosti v dohodě se zúčast
něnými ministry. 

C. Zákon ze dne 31. března 1925, 
čís. 61. Sb. z. a n., o zachování pracovních 
(služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani 

(cvičení služebních). 

§ 1. Je-li zaměstnanec podle § 22 branného zá
kona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., neho 
podle § 9, odst. 1., zákona ze dne 7. prosince 1922, 
Č. 370 Sb. z. a n., jÍlnž se stanoví výhody v plnění 
branné povinnosti, a podle prováděcích předpisů k 
těmto zákonům a směrnic miIŮsterstva národní obra
ny povolán ke cvičení ve zbrani (cvičení služebnímu), 
nesmí jeho zaměstnavatel v období, které počíná u 
zaměstnanců obstarávajících pracovní výkon vyššího 

Obch. zák. 36 
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druhu měsíc, u ostatních zaměstnanců deset dnů pied 
na~toupením cvičení a končí sedmým dnem po jeho 
sk!ončení (ochranná doba), pracovní (služební) po
měr vypověděti. 

Výpověd' daná proti tomuto ustanovení jest 
právně neúčinná. V ýpověd' daná z~městnavatelem 
před početím ochranné doby, uvedene v odst. 1. tak, 
že výpovědní lhůta končí během této ochranné doby, 
jest sice platná, avšak běh výpovědní lliůty končí u-
plynutím ochranné doby. o V" v'v' 

Právo zaměstnavatele, aby z dulezltych prICln, 
uvedených v příslušných právních předpisech, před
časně zrušil pracovní (služební) poměr, zachovává 
se v platnosti i během ochranné doby. 

§ 2. Zákon tento se nevztahuje na pracovní 
(siužební) poměry, jež u zaměstnanců, obstarávají
cích pracovní výkony vyššího druhu, netrvaly nepře
tržitě alespoň tři měsíce, u dělníků alespoň osm 

týdnů. 1" v',, 'h 
Zaměstnavate nenl povinen prlJatI sezonnl o 

zaměstnance, byla-li v době ochranné skončena prá
ce, na niž byl zaměstnanec přijat. 

§ 3. Za dobu, po kterou zaměstnanec pro cvi
čení ve zbrani (cvičení služební) nemůže svých pra
covních povinností vykonávati, nepřísluší jemu plat, 
počítajíc v to i jiné vedlejší požitky, ~ požitky nat~
I'ální, vyjímajíc naturální byt, nenl-li stanoveno JI
nak smlouvou nebo právními předpisy zvláštních zá
konů. (Zákon ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z,. zá
kon ze dne 31. ledna 1922, č. 34 Sb. z. a n.). 

§ 4. Doba cvičení ve zbrani (cvičení služební
ho) počítá se zaměstnanci do p.racovní (služební) doby 
ve smyslu pracovní (služební) smlouvy: ' 

Nárok na zákonnou dovolenou nem nastoupeD.lm 
cvičení ve 'zhl'lani (cvičení slu~ebního ) dotčen, rov
něž u těch zaměstnanců, jimž zákon nárok na dovo-
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lenou nepřiznává, timto cvičením není dotčen nárok 
na dovolenou, pokud jim jest smlouvou zaručen. 

§ 5. Zaměstnanec jest povinen po ukončení 
cvičení ve zbrani (cvičeni služebního) nastoupiti bez
odkladně opět práci (službu). Za dobu, po kterou 
práci nekonal, ač cvičení ve zbrani (cvičení služební) 
skončilo, nepřísluší mu plat, počítajíc v to i jiné ved
lejší požitky a požitky naturální, vyjímajíc naturální 
byt. Nenastoupí-li do 7 dnů po skončení cvičení ve 
zbrani (cvičení služebního) práci, má se za to, že vy
stupuje, leč by včasné nastoupení bylo znemožněno 
z důležité příčiny bez jeho zavinění. Překážka na
stoupení práce budiž včas zaměstnavateli oznámena, 

§ 6. Zaměstnanci, který se do práce vrátil, pří
sluší dřívější plat, který měl v době nastoupení cvi
čení ve zbrani (cvičení služebního), i s případnými 
drahotními přídavky. Budou-li v době trvání cvičení 
ve zbrani (cvičení služebního) požitky pro příslušnou 
skupinu zaměstnanců nově upraveny, platí tato úpra
va i pro zaměstnance povolané ke cvičení ve zbralů 
(cvičení služebnímu). 

§ 7. Byl-li v podnicích, na něž se vztahuje zá
kon ze dne 25. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., o závod. 
ních a revírních radách při hornictví a zákon ze dne 
12. srpna 1921, Č. 330 Sb. z. a n., o závodních výbo
rech, vzat na místo zaměstnance, konajícího cvičení 
ve zbrani (cvičení služební) po doibu stanovenou v 
§ 1, odst. 1., zaměstnanec jiný, není při propouštění 
tohoto jiného zaměstnance zapotřebí spolupůsobení 
závodní rady ve smyslu §u 2, č. 6. zák. č. 144/1920 
Sb. z. a n., anebo spolupůsobení závodního výboru ve 
smyslu §u 3, lit. g), zák. č. 330/1921 Sb. z. a n., pokud 
hy~ tento zaměstnanec prokazatelně již při přijetí do 
prace upozorněn na prozatímní povahu svého pra
covního poměru. 
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§ 8. Platnost pracovních (služebních) poměrft 
podle tohoto zákona nezpůsobuje po dobu cvičení 
ve zbrani (cvičení služebního) dalšího trvání pojist
né povinnosti, vyplývající ze všech druhů sociálního 
pojištění. Povinnost tato však nastává opětně návra
tem z,aměstnance do pracovního (služebního) poměnl. 

V pojištění nemocenském zůstávají však i po 
dobu cvičení ve zbraIů (cvičení služebního) až 'do 
opětného nastoupení do práce (§ 5) nedotčeny ná
roky příslušníků rodiny; rovněž se tot.o období včítá 
do doby členství, pokud výše dávek poskytovaných 
nemocenskou pokladnou jest odstupňována též podle 
doby členství. 

§ 9. Práva, která příslušejí zaměstnanc~~ na 
základě ustanovení tohoto zákona, nemohou bytI slu
žební smlouvou ani zrušena, ani obmezena. 

§ 10. Vláda se zmocňuje, aby nařízením upra
vila obdobně zachování pracovních (služebních) po
měrů pro případ mobilisace nebo mimořádného po
volání zálohy v míru. 

§ ll. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. 

Provedením tohoto zákona pověřuje se. ministr 
sociální péče a ministr národní obrany v dohodě se 
zúčastněnými ministry. 

Pozn. Vyhlášení stalo se dne ll. dubna 1925. 

Oddíl IV. 
Předpisy o akciových společnostech. 
A. Císařský patent ze dne 26. listopadu 1852, 

čís. 253 ř. z. (t. zv. starý spolkový zákon). 

§ 1. Zvláštního povolení státní správy jest za
potřebí ke zřízení spolků všeho druhu, když: 

a) mají podle společenského pravidla (stanov) 
napřed ujednaného založeny býti tím způsobem, že 
jest vstup do spolku bez obmezení na původní účast
níky dovolen každému, kdo splní ustanovené pod
mínky a podrobí se společenskému pravidlu, nechať 
jest počet členů společnosti napřed určen čili nic; 

b) když js.ou to spolky akciové, t. j. takové spol
ky, při kterých potřebný kapitál má býti opatřen 
akciemi, t. j. určitými podíly na společenském fondu 
podnikovém, které lze převáděti nabývacími způsoby 
občanského práva a na kteréž jest ručení účastníků 
ohmezeno; 

c) když spolek, o jehož zřízení jde, spadá podle 
své povahy pod použití zvláštního předpisu, který 
nařizuje, aby bylo si předem vyžádáno povolení stát
ní správy. 

§ 2. Zvláště jest potřebí takového povolení ke 
zřízení spolků pro tyto veřejné a obecně užitečné 
účely: 

a) pro podporu věd a' umění; 
b) pro povzbuzení a oživení zemědělství, hor

nictví a lesnictví, píle živnostenské, obchodu anebo 
jiných odvětví produkce v jejich obecných vztazích; 
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c) pro udržování pravidelného spojení doprav
ního mezi dvěma nebo více místy po vodě nebo po 
souši vůbec, pro podniky paroplavební zvláště; 

d) pro stavbu a udržování železnic, mostů, silnic 
a vodních cest; 

e) pro podniky hornické; 
f) pro kolonisace; 
g) pro ústavy úvěrní; 
h) pro pojišťovny; 
i) pro všeobecné ústavy zaopatřovací a rentové; 
k) pro spořitelny; 
1) pro zástavní půjčovny (zastavárny); 

m) pro rozšíření spolku s povolením trvajícího 
na zřízení jeho filiálek. 

§ 3. Zakázáno jest tvořiti spolky, jež kladou si 
úkoly spadající v obor zákonodárství nebo veřejné 
správy. 

§ 4. Vyhrazeno Nám zůstává povolení spolků 
uvedených v § 2 pod a)~ b), f), g), i), pak spolků k 
podnikům železničním a paroplavebním, dále všech 
společností, při kterých jedná se o zvláštní výhodu 
nebo o odchylky od všeobecných předpisů, dále v § 2 
pod lit. m) uvedeného rozšíření spolků platně trva-
jících. . 

Příslušné návrhy učiniž ministerstvo vnitra. 
Ministerstvo vnitra uděluje povolení ke zřízení 

spolků uvedených v § 2 pod c), d) (s výjimkou pod
niků železničních a paroplavebních), dále pod e), 
h), k), 1), poté oněch spolků, jejichž podnikový .fond 
má býti zcela nebo z části opatřen akciemi, anebo 
jejichž účinnost má se vztahovati na správní obvod 
dvou nebo více zemí korunních. 

Ministerstvo vnitra má se však v příčině všech 
spolkových záležitostí, působnostního oboru jiného 
ministerstva se týkajících, s tímto předběžně se uo
hodnouti a při vyskytujícím se rozporu míněni v tom 
onom případě vyžádati si nejvyšíhQ zJnocnění, 
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§ 5. S podniky hornickými na podkladu sv~zu 
těžířského, s komorami těžařskými, s bratrskými po
kladnami a pokladnicemi horního tovaryšstva jest, 
jako posaváde, nakládati· podle platných zákonů hor
ních se strany úřadů jimi ustanovených. 

§ 6. Stran všech ostatních spolků v § 4 uvede
ných přísluší povolení zemskému politickému úřadu 
oné korunní země, ve které m.á býti spolek utvořen, 
se zvláštním zřetelem na obor působnosti zemskému 
náčelníku příslušející a odpovědnost jemu uloŽenou. 

Zemský úřad politický dohodniž se ve všech pří
padech dotýkajících se oboru působnosti jiných úřa
dů korunní země s těmito a vyžádejž si při vyskytu
jícím se snad rozporu mínění rozhodnutí vyššího. 

§ 7. Žádosti, aby uděleno bylo povolení spolku, 
podati jest u politického zemského úřadu té korunní 
země, ve které má míti své sídlo ředitelství anebo 
jakkoli jinak pojmenované vrchní vedení spolku. 

Taková žádost může směřovati bud' a) o povo
lení ke zřízení spolku samého, nebo b) o zmocnění 
k opatřením přípravným. 

§ 8. Žádost o povolení ke zřízení spolku musí 
vyložiti co možno úplně plán podniku a býti doložena 
všemi potřebnými pomůckami, k čemuž náleží ze
jména smlouvy společenské a stanovy. 

[§ 9. neplatí pro společnosti akciové a koman
ditní společnosti na akcie: § 32 uvád. zák. k zák. ob
chodnímu.] 

§ 10. Při spolcích určených k ponenáhlému 
provádění podniků stavebních jest ustanoviti také 
dobu, kdy má býti s podnikem započato, v jakých 
hlavních oddílech pokračováno a skončeno býti. 

§ ll. Spolky vztahující se na podniky, jichžto 
provádění jest vázáno zvláštními zákonnými ustano
veními, jako na pře železnice, spořitelny, podniky 
horní a jiné, mají ve plánu podllikatelekém vyhověti 
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též všem v těchto zákonných předpisech obsaženým 
nařízením, která nadále zůstávají v platnosti. 

[O § 12. platí totéž, co řečeno výše o § 9.] 
§ 13. Při spolcích, které mají za předmět dů~ 

ležité cíle veřejné nebo obecně užitečné ústavy, jest 
zříditi vedle ředitelstva také výbor a výsledek hospo
daření ve přiměřených obdobích (§ 12, lit. g) uve
řejňovati. 

§ 14. Povolení ke zřízení spolku může býti 
uděleno jen tehdá, jestliže 

a) účel spolku je dovolen a smí býti podle zá
kona předmětem spolku, 

b) ti, kdo ucházejí se o povolení, svými osobními 
poměry, a, kde je potřebí, také svými majetkovými 
okolnostmi uspokojují ve směru řádného výkonu 
podniku aneb alespoň není tu odůvodněné pochyb
nosti v příčině sledování zapovězených vedlejších 
účelů, a 

c) vyhovuje-li plán podniku a jeho doklady zá
konným požadavkům (§§ 8-13) a případným zá
jmům veřejným. 

§ 15. O zmocnění ku přípravným opatřením 
pro zřízení spolku (§ 7, lit. b) jest zakročiti, jestliže 

a) osoby, které chtějí podniknouti zřízení spol
ku, zamýšlejí vydati veřejná vyzvání nebo vyhlášky 
k vyhledání účastníků, nebo 

b) podnik jest takové povahy, že vyžaduje pn
prav, které dotýkají se práv třetích osob, na př. vy
měřování, nivellací, anebo které předpokládají dovo
lení, zprostředkování anebo pomoci veřejných úřadů. 

Mimo to možno žádati o předchoZÍ povolení 
spolku~_ nezamýšlejí-li podlůkatelé sami, aby spolek 
hned vešel v účinnost. 

§ 16. Úřadům přísluší, aby udělujíce předchozí 
povolení ke zřízení spolku označily podmínky, za 
kterých má se zřízení uskutečniti. Toto povolení mů
že býti zcela odepřeno, neodpovídá-li oSQbnost ~a,da-
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telů a plán podniku v plné míře požadavkům § 14 
lit. b) a c) a účel spolku nemá vlastností tamtéž pod 
lit. a) zmíněných. 

K žádosti o předchozí povoleni přiložiti třeba', 
plán podniku a návrh stanov jen v nejpodstatnějších~ 
ustanoveních. 

§ 1·7. Zejména dlužno při spolcích, které veřej
nými vyzváními anebo soukromými subskripcemi 
utvořeny býti mají, dbáti toho, aby již v programech 
anebo jinakých výzvách k přístupu výslovně bylo 
ustanoveno, kdo má zájmy spolku až k _ jeho koneč
nému ustanovení zastupovati a převzíti odpovědnost 
za přípravné uváděcí činnosti a že každý účastník již 
svým prohlášeným přístupem se podrobuje ohláše
nému programu a statutu v plném jeJich obsahu. 

§ 18. Při udělení předchozího povolení ke zří
zení spolku jest povždy vysloviti podmínky, po jichž
to splnění může býti žádáno o schválení spolku. 

Pro toto zakročení jest se pak říditi ustanovení
mi §§ 8-14 ve všech kusech, jichž jest na příslušné 
spolky použiti. 

§ 19. Z obdrženého předchozího povolení ke 
zřízení spolku nelze ještě dovozovati práva na povo
lení ke zřízení spolku samo. 

§ 20. Avšak i povolení ke zřízení spolku má jen 
význam koncesse nebo připuštění a nikterak neza. 
vírá v sohě prohlášení, že státní správa shledává za. 
řízení podniku a prostředky zvolené k dosažení za~ 
rnýšleného účelu přiměřenými anebo že podnik PQ~ 
skytne prospěchů z něho očekávaných. 

Jest na účastnících, aby si sami o tom zjednali 
potřebné přesvědčení. 

§ 21. Změny schválených společenských pravi-, 
del (stanov atd.) a vůbec ustanovení povolením spol.
ku předepsaných potřebují, aby nabyly účinnosti, 
schválení, které podl~h4 týmž nařízením, jako povo
lení původn.í. 



570 Oddíl IV. 

§ 22. Také všecky ostatní spolky nezahrnuté v 
§§ 1 a 2 podléhají dohledu státní správy. Zůstává jí 
\I-yhrazeno, nahlédati do hospodaření každého spol. 
ku, hleděti k tomu, aby šetřeno bylo ustanovení na
řízených při schválení spolku anebo předpisy vše
obecnými, a uzná-li se to potřebným, přiděliti spolku 
zeměpanského komisaře, kterého určí úřad k tomu 
povolaný. 

Tento komisař má k tomu hleděti, aby spolek 
nepřekro~oval mezí uděleného povolení a ustanovení 
schválených pravidel společenských. 

§ 23. Pro dobrovolné zrušení spolků platí vů
bec ustanovení obsažená v zákonech občanských a 
ve stanovách společenských. Při spolcích sledujících 
účel veřejný, účel obecně prospěšný a neučiněných 
na určitou dobu, jejíž uplynutím společnost sama za
niká, musí o zamýšleném zrušení býti předběžnl~ 
uvědonlěn úřad, který zakročil uděluje povolení ke 
zřízenÍ. 

§ 24. Zrušení spolku a zastavení všech shromáž
dění nebo případných předchozích příprav pro spo
lek, jenž má býti utvořen, jest opatřiti od politických 
úřadů z moci úřední, jestliže 

a) se spolky utvořily bez potřebného povolení, 
an:eho když jim toto zase bylo odňato, pokračovaly 
ve svém působení; 

b) jestliže již po obdrženém schválení dopustily 
se v podstatných směrech překročení pravidel spole
čenských anebo ustanovení jim od úřadů při povolení 
anebo samým povolením spolku předepsaných; 

c) jestliže podmínky, na jichžto zanedbání vý
slovně byl napřed ustanoven následek odnětí nebo 
zániku povolení, nebyly řádně splněny ve věci nebo 
co do času, aniž si vyžádáno prodloužení lhůty, anebo 

d) jestliže nastanou okolnosti: za, kte~ých po~l~ 
zákonů ~nebQ 2í veřejných ohledu lU~ llllstO odnetl 

Akciové spol. 571 

oprávnění k výkonu zaměstnání nebo podniku také 
při jednotlivých soukromnících. 

§ 25. Nález o zrušení spolku přísluší všude po
litickému zeměpanskému úřadu, který však, když 
zrušení má nastati pro některý z důvodů uvedených 
v § 24 pod b), c), d), má přibrati dva rady justičnÍ. 

Proti tomuto výroku jest sice připuštěn rekurs 
na ministerstvo vnitra, nemá však zatím účinku od
kladného na vyrčené zastavení působnosti spolku ke 
zrušení navrženého. 

§ 26. Ve případech, kde zemský úřad politický 
uznává podle § 25 na zrušení spolku, má způsobiti, 
aby ve příčině spolkového jméní zavedena byla při
měřená opatření na podkladu zákona. 

[§ 27. a 28. obsahují předpisy o derogatorním 
dosahu patentu, o použití jeho na spolky trvající a 
prováděcí klausuli.] 

B. Výnos 
ministerstva justice ze dne 24. dubna 1870, č.948 

o upsání a splacení akciového kapitálu. 
(Otištěn v plném textu, i s úvodem zde nepojatým, v Man. 

zov)'ch vydáních Obch. zákona při čl. 211.) 

Minister,Sltv'o, sdělujie tímto, výnosem svůj práVlní ná!wr, 
nepředbíhajíc tím, jak výslovně uvádí, volné :judikatuře soudu: 

Jest ne'PIQlchybno, že obchodní 'zákon vůbec neuklá,dá ob· 
chodnímu sIQudu povinnost ~oil1tr.olo'Valti upsání ,a splacení 
akciového kapiil:á,lu (s,rv. čl. 208-2H a napro1ti tomu čl. 177 
čís. 1), z čehož vyplývá, že .obohodní s.oud, povšechně vzato, 
není ani oprávněn, požado,vati při registraci akciové společ

nosti průkazu v tom směru. Jinak se však utváří otázka, když 
statut SPIQ[eěnosti, kterou jest za,ps,arti, .obs1ahl]lje '11S1tarn:ovení, že 
spoleČlnost nemá se ustaviti dříve, ne1ž akdový kapitál neb 
určitá jeho 'část byla upsána a spilacena. Vedlo, hy to, k živému 
r:ozporu, kldyby obcho,mní ,slOud provedl a vyhlásil regis~aci a 
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tím lSIPolečnost U'Zlnru a prohlásil za kOiustituovanou, ,ačkoli není 
vykázáno splnění podmínek pro její ustavení. Ve přípa'dě tu 
předplokládaném si strana sama ve 'statutu usta'!Ilovilapodmín:ku 
Ú čÍlnlno sti, a souď nemůže prorti tomuto projevu vůle provésti 
konstituování sp'oleČllOiSti. zápisem, ježto smlo:uv,a tvoří mezi 
stmnarmi právo. Takováto protokoJace ZlllařHa hy účinnost 

orhr.amného opatřelllí s:táJtní správy, ježlto by se . zápis pr.ovedl 
dříve, než byla Isp~něna podmínka ustavení ,se spoJelčnosti stá,tní 
spil'ávou ustanovená. Že by :tím posléze obecenstvo ,snad na 
SVOlU ško'du ibyl.o v omyl uvedeno, nemůže býti po,chybným. 
Obe·censtvo by musilo ze skutečnositi regi,strace· dovozovati, ~e 

uskutečnily :se všecky ve s,tanovách uved~né podmínky' usta
vení sea předpo:klád:alo by twdíž existenci kapitálu,' který tu 
ve skutečnosti není a jehož získání také ani ještě nelze 
očekávati. 

I zdá se vyplývati z t<oho, že obchodní soud dest v uve
deném pHp,adě .oprávněn i povmen, .opatřiti si přesvědčení 
o ,statutárním uplsání la vplacení. 

Opětovně hylz,astupován náZlor, že výkon kontroly ve 
směru .tom nepřísluší obchodnímu soudu, jenž k tomu také 
sotva má prostředků na sua,dě, nýhl"Ž úřalau politickému; také 
bylo poznamenáno, ie jest dovozovati splnění všechp'odmínek 
účinnosti se strany společnosti již z udělení státního schválení. 

V tomto posiedním hodu jeví se názor, jelllž mu jest zá
kladem, jakožto skutkově neSiprávný. Státní správa schvaluje 
jen statut z toho hlediska, že není p,řekáJžky pro u ,t v o ř en í 
i;e společnosti na jeho podkbdu. Záva:zlllÝ úpis na akcie s<po

lečnosti, jejížto schválení jest ještě nejisto, nelze často pro
vésti; tím .Illesnadněji se kdos ro'zholooe ku předcho:zímu spl a· 
cen í akcií takové společnoslti. Státní <správa nemůže ve mno.

hých příp'ade,ch své právo dohlédací v tom směru přivésti 

v soulad se SVOIU p,ovinností, podipoTovati dle možno,sti zalo
žení některých podniků národohospodářsky užitečných, jinak, 
než že trvá na tom, .aby upsání a splacení jisté části akdorvého 
kapitálu bylo vytčeno jako g,tatutá'mí Plodminka skutečného 

ustavelllí se spoleČDos,ti a s'ph~~:qj t~o 'P0dJllínky bylo před 

ustF!.v~~jm §l~ k~troloválllo, 

Akciové spol. 573 

Nemůže hýti opro.ti ,tomu poukazováno k mo~tlJosti, kterou 
má státní správa, by dohléda.1a k .akciovým Ispolečnolste1l1l vlád
ním komisařem. Zákon ·Z 26. lisillopadu 1852 ěis. 253 ř.z. ne· 
poskytuje opo,ry, aby tento dohled se v pří-čině věd, .o lI1iž t.u 
jde, včas uskuteonil. 

Aby mohlo býti k hospodaření spolku přihlédoo:to vlád. 
ním komisařem, musí přece spolek ten jako takový již tu býti. 
Ježto by se však upsání a splácení ve případě tu p,ředpoklá. 
daném musilo státi pře d ustavením se spolku la přece p o 
jeho' s.tátním schválení, vymyká se ,zpravidla činnoist zahlada· 
telů při upisování a prvním splácení dohledu politiokého úřa

ďu. Arci hy mohl státní úřad dodatečně, uzná-li pOldle význa
mu spolku na, zřízení vládního komisaře, dohlédnouti k zá
ldadu ustavení se spolku, avšak tatOl péče by se kalŽdým ZipŮ

.sobem opozdila, a měJa Iby plak státní správa 'za o.dpomoc jen 
Deljkraj.nější p!l"ostředek donuoovací, t. j. zrušení, k disposici_ 

Posléze nelze též tvrditi, .že obchodní soud nemá plro
sil:ředků k výkolllu kOiIltroly. Pokud kOllltrola vůbec může ko
nána býti a slihuje úspěch, může hýti konána také ohchodním. 
soudem_ Rozumí se, že nahlédnutí v prVlllí formální z.aHzelllÍ 
knih anebo snad vyžádání si výkazu o penězích by účelu tontu: 
nevyhovovalo. Avšak obchodní s.oucr niá, jak seosta<fně také 
děje, v analogickém /použití čl. 177 Č. 1 oihch.zák. možnost, 
žáda,ti IH,:oh!ášení anebo potvrzelnÍ, kterým prohl.ašující ne,bo 
potvrzující přejímá odpovědnost za pravdu svého údaje a právní 
závaznost za jeho následky. Nelze tvrditi, že by t~ové p,o
tvrzení právě o nastalém splacení bylo zcela ,bezcenné a že 
vzbuzuje pouze klamavé zdání. Dosvědčí-li na př. komité z,a
kladatelů nebo ústav peněžní, že byl ji,stý olbnos jako,žto spla ... 
cení akcií ~ap,raven, bude ten, k,dloto problašuje, budoucí spn-. 
lečnosti za tento obnos odpověden. J estHže však snad spráWlÍ 
rada předem ,zHzená UJčiní tento proljev, činí tak plOd r.u:čenÍm. 

jí ve čl. 241 obeh. Izák. uloženým, a bude míti rOV1l1ěž ihned: 
odpovědnost, že splacený fond nebude odňat svému statutár-, 
nímu určenÍ. 

Je-li tu však na snadě potvrzení ,toho druhu, zdá se, že, 
jest potřebě duvěry ve 8Ityku obchodním vyhověno. pož·ádo., 
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vati více, hylo ,hy, jak JiZ zmlneno, bezúspě'šnéa n.evykona· 
telné, jak to také obchodní .zákon v přič1ně akciových ko· 
mandit již UZIIlal. 

Je.li v jednotlivýoh přÍJIladech pa1:mo z dokumentů k účelu 
zápisupře,dllo,žených, že politický úřad měl pře·d sebou výkaz 
o statutál'lllě potřebném upsán·ía .spla,cení již před udělením 
státního schvá'lení, je,st arci na obchod'l1Í1Ill s,oudu, aby se 
usnesl, pokud jest ,tak'Ovýmito doklady vyhověno sta1lutárním 
podmínkám ustavení se a p'O přípladězápLSU v redSltřík ohchoid.ní. 

C. Výnos min vnitra z 15. října 1870, č. 15.383. 
(Otištěno v Manzových vydáních Obch. zákona při čl. 214.) 

žádosti akciových společností a jiných spolků, zákonu 

z 26. listopadu 1852 podrobených, o' schválení změn stanov 

anebo jinakých společenských jednání státního svolení vyža. 

dujících, bývají často předkládány ministerstvu vnitra, aniž 

se spolu přikládají náležité průkazy o formální platnosti 

usnesení společenských. K uvarování se rozvláčností, jež ta· 

kovými neúplnými předlohami jsou způsobovány, . jest při 

žádostech k zemskému úřadu docházejících o vyšší schválení 

takovýchto usnesení společenských vždy nejprve dáti zkou

mati jejich formální platnost ze stanoviska zákona a stanov 

a opatřiti doplnění předloh před jejich doprovodem k mini· 

sterstvu vnitra, jestliže nebyly formální požadavky v plné 

míře prokázány (zejména řádné svolání a usnášecí schop. 

nost valné hromady, většina hlasů stanovami požadovaná, jakož 
i ve případech čl. 214. a 248. obch. zák. zřízení soudní nebo 
notářské listiny o usnesení). 

D. Výnos min. vnitra z 6. května 1872, . Č. 5.287. 
(Otištěno u Manze při čl. 211.) 

Pro případ usnesení akciových společností o zvysení 
akciového kapitálu, sděluje se jakožto postup, jejž jest za-

Akciové spol. 575 

chovati, že emisse nových akcií před plným splacením akcií 

emise dřívější jest bezvýjimečně nepřípustnou a že každému, 

jakkoli utvářenému obejití tohoto zákazu jest zabrániti. Zá. 

sadu Itu jest zachovati také ve případě, kdyby zamýšlena byla 

nová emisse akcií v mezích statutárního základního kapitálu 

aniž, jak se to tu a tam ve dřívějších letech stalo, bylo právo 

vydati nové akcie před plným splacením akcií již emittovaných 

ve stanovách výslovně vyhrazeno. Kde však stanovy to vý. 

slovně dopouštějí, zůstávají oVšem ustanovení stanov roz. 

hodnými. 

E. Císařské. nařízení ze dne 21. června 1873, 
Č. 114 ř. z. (schválené ústavně podle vyhlášky 
veškerého ministerstva č. 80/1874) obsahující 

zvláštní ustanovení o zrušení akciových 
společností. 

čl. 1. Zruší-li se akciová společnost, vyjmouc 
případ konkursu, po nastalé účinnosti tohoto císař
ského nařízení, smí býti provedeno rozdělení spole
čenského jluění, které vybývá po uspokojení nebo 
zajištění věřitelů společnosti, pokud se týče, smí toto 
jmění s jměnínl jiné společnosti sloučeno býti již po 
uplynutí tří lněsíců počítajíc ode dne, kterého stala 
se po třetí vyhláška ve veřejných listech k tornu 
určených s údajem tohoto zkráceného termínu. 

čl. 2. Finanční správa se zmocňuje, aby akcio
vý poplatek oněch společností, které do šesti měsíců 
po svém ustavení se svá jednání zcela zastaví a své 
zrušení usnesou, zcela nebo z části odepsala, po .pří
padě vrátila. 

Rovněž může finanční správa pH zrušení akcio
vých společností sloučením se s jinými společnostDŮ 
akciových (fusí) v příčině nových emissí akcií tím 
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zpŮSOhéb.ýcÍt snížitI poplatek hledíc k poplatkťurt 
zapravenýnl z akcií z oběhu vzatých. 

čl. 3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášky. 

, 
F. Výnos min. vnitra ze dne 17. prosince 1873 

čís. 20.421. 
(Otištěno u Manze při čl. 217.) 

Dává se na vědomí všem zeměpanským komisařům, ve 
~shodě 'S ostatními zúčastněnými ministerstvy, aby zachovávali 
:se, jak následuje, v příčině stanoviska, jež jest jim zaujmouti 
k eventuelním usnesením společnosti jejich dohledu podlé
hající o placení dividend anebo výplatě splátek za uplynulý 
rok obchodní, a ,to v ten smysl, že pozastavení těchto platů se 
strany státního dohledu nemá míti všeobecně místa, nýbrž, že 
vůbec a i v tom případě, že by tu byly pochybnosti co do po
hotovosti prostředků ke konání takových platů bez použití 
akciového kapitálu, dlužno bude obmeziti se na to, aby sprá
vě společnosti byla výslovně připomenuta odpovědnost a zá
vaznost ji podle čl. 241., resp. 217. obch. zák. postihující, při 
čemž správa, jsou-li tu určité pochybnosti proti takovémuto 
placení, zvhiště má býti na ně upozorněna. 

O. Výnos min. vnitra z 20. ledna 1874, č.20;836. 
(Otištěno u Manze při čl. 244.) 

Pro příp'ad formálně-právního usnesení se akciové spo
lečnosti o likvidaci, má ustanovený zeměpanský komisař uči· 
niti o ,tom bez odkladu oznámení a spolu vyjádřiti svůj úsu
dek zda-li hledíc k poměrům společnosti jeví se z veřejných 
'ohl;dů anebo podle učiněných pozorování z jiných zvláštních 
.l o dů bud' vůbec nebo ke zvláštnímu účelu žádoucím anebo 
uuvo , , l'k . 
potřebným další trvání státního dohledu také z~ y trvam v 1 Vl· 

. dace společnosti. Toto vyjádření učiniti jest k ur,adu predsta· 

-venému, od něhož vyšlo ustanovení z. p. komisaře. 
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H. Akciový regulativ. 
Nařízení ministe,rstev vnitra, financí, obchodu, spra

vedlnosti a zemědělství 

ze dne 20. září 1899, čís. 175. ř. Z." 
kt e rým I e v y hla š u jere g u I a t i v p [' o 
zřizování a přetvořování akciových 

8 p o. leč n o. stí v o h o. r u p r 6. my. lu 
a ohcho.du.*) 

Aby se usnadnilo. zřiZo.vání a přetvořování akcio
vých po.dniků v oboru promyslu a obchodu, vyhla
šuje se tímto následující regulativ u provedení císař
ského patentu ze dne 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z. 

Tento regulativ vztahuje se ke všem akciovým 
spo.lečnostem, které jsou společno.stmi obchodními, 
kromě těch společnosti, při kterých předmětem pod
niku jest provozování bankovních, úvěrních nebo 
pojišťovacích obchodů, stavba nebo. provoz plaveb. 
ních průplavů nebo železnic (čítaje k nim dráhy 
místn.í, drobné a silniční) nebo provozování paroplavby. 

Mluví-li se v následujících ustanoveních o akcio
vých společnostech vůbec, sluší tím 'rozuměti jen ta. 
kové akciové společnosti, na něž se tento regulativ 
podle předcházejícího odstavce vztahuje. 

Komanditní společnosti na akcie nejsou před. 
mětem tohoto. regulativu. 

Oddíl první. 

O zřizování a přetvořování akciových společností. 

Všeobecné ustanovenÍ. 

§ 1. Ke zřízení a přetvoření akciových společ
ností je třeba: státního povolení a platí o tom před~ 

*) O vý:mamu akdo;vooo ll'egul:ativlU v příčině zřizo'V'lÍlllÍ 
ap'olewostí akciolVých vÍlz výše pO'zn. 4. při čl. 208. - O re
gulativu pojednává Not hna gel v Goldschmidtově časopise 
(Z. f.d. ges. HR), 8V. 50 (1900), str. 111 násl. - Piehled oh· 
sahu regulaJtivu podán v »Právníku« 1899, str. 723 násl. 

Obch. zák. 37 
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pisy císařského patentu ze dne 26. l.istopadu 1~52, 
čís. 253. ř. z., zákona ze drie 17. prosmce 1862, c. 1. 
ř. z. z r. 1863 a ostatních příslušných zákonů a na
řízení, jakož i následující ustilnovení. 

Srv. čl. 208 ohch. ~. a § 1 ~tarého spoJko zák. (~t • .,~. 
253/1852) výše .pod lit. A tohoto oddílu. Akc. ['e~a~v pn· 
držuje 'se tu tenmnolJogie patentu (»po'V'olem.í«, B~willig:ung.>, 
kdeuo ohcho'ooí ,zákon mluví o schválení (Gem.ehmigung). VIZ 

arm hnednwe § 2,oc1st. 1., lit. a). 

o zřizování akciových společnosti. 

O ž á d o s t i z a p o vol e n í v ů hec. 

§ 2. žádost za povolení akciové společnosti mů
že směřovati buď: 

a) aby bylo schváleno zřízení akciové epolečno-
sti samé,' nebo 

b) aby bylo dáno zmocnění ku přípravným opa· 
třením (§ 7. cís. patentu ze dne 26. listopadu 1852). 

. Každá taková žádost budiž podána u zemského 
politického úřadu, v jehož správním obvodě za
mýšlená akciová' společnost má míti sídlo, a osoba ne
bo osoby ucházející se o toto povolení' buďtež v žá
dosti přesně označeny uvedením jnléna, stavu, ne
bo bydliště, po případě firmy a sídla každé z nich. 

Uchází-li se o takové povolení veřejná obchodní 
spoleČnost nebo komandi~í. spol~~n~~t. ~~ma , neb.o 
ve spojení s jinými osobamI, Jest pnlozItI uredrll Op~8 
zápisu v obchodním rejstříku, který se. 'vztahuje 
k žádající společnosti. v v v' 

Zakročuje-li několik osob spolecne o nektere 
z uvedených povolení, budiž v žádosti jmenována 
ta osoba nebo 'ty osoby, které jsou povolány zastu
povati žadatele. za povolení při jednání o žádosti; 
zvláště pak přijímati úřední výměry a rozhodnutl 
v této. záležitosti. 

Žádost budiž podepsána všemi žadateli za povo-
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lení: po?epis~jí-li z~ocněnci, ~est k žádosti připojiti 
po~ebne pIne mocI v prvoplse ,rnebo T ověřeném 
opl!e. 

Ž á d o 8 t i o pře d běž n é p o vol e n í. 

, § 3 •. žádost o zmocnění ku přípravným opatře
mm, to Jest o předběžné povolení ke zř.ízení akciové 
~pol,ečnosti, bu~iž podána v případech zákonem vyt
cenych (§ ~5 ClS. patentu ze dne 26. listopadu 1852). 
Zejména jest takovou žádost také podati, když ~e 
mají vydati veřejná vyzvání nebo vyhlášky za úče
lem získání úpisů akcií. 

V žádosti o předběžné povolení ke zřízení akcio
vé společnosti buďtež přesně označeny důvody, proč 
se za toto povolení žádá a budiž vyložen v základ
ních rysech plán podniku; zároveň budiž přiložen 
návrh společenské smlouvy (stanov) v pěti exemplá
řích alespoň v nejpodstatnějších ustanoveních . 

Tento návrh má zejména obsahovati: 
1. jméno a případně firmu žadatelů o konce!. 

a osob, které snad jinak mají zastupovati zájmy 
akciové společnosti až do jejího konečného ustavení; 

2. firmu a sídlo společnosti; 
3. ustanovení o předmětu podniku; 
4. výši základního kapitálu a jednotlivých akcií 

a dílů akcií; 
5. ustanovení o vlastnosti akcií, zda znějí na 

majitele nebo na jméno, jakož i zda jest snad pří .. 
pustno přeměňovati akcie jednoho způsobu v akcie 
způsobu druhého; 

6. ust;anovení o: způsobu spláceni akcií (plné 
splacení akcií nebo částečné jich splacení); 

7. ustanovení o způsobu zřízení a složení před
stavenstva; 

8. ustanovení o způsobu svolání, schopnosti k 
usnášení a způsobu usnášení ustavující valné hroma-

37· 
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dy a předmětech, O' nichž rozhO'dO'vati přísluší 'této 
valné hrO'madě. 

Dále dlužnO', mají-li upraveny býti případy níže 
uvedené, příslušná ustanO'vení dO' návrhu pO'jmouti, 
a tO': 

9. mají-li býti vydány akcie různých druhů, 
úhrnná suma akcií každéhO' druhu ! uvedením 
zvláštních práv, která snad příslušejí jednotlivým 
druhům; 

10. !Zamýšl~jí-li se přínO'sy nebO' ;obmýšlí-li Ie 

převzetí ' závO'dů (§ 7), údaje v § 20 uvedené; 
ll. zamýšlejí-li se zvláštní výhO'dy ve prospěch 

jednO'tlivých akciO'nářů nebO' jiných O'sO'b, způsO'b a 
míra těchtO' výhO'd s uvedením příslušných O'sobnostÍ; 

12. mají-li akciO'náři vedle kapitálových vkladů 
společenskO'u smlouvou stanovených převzíti závazek 
k O'pětujícím se dávkám nezáležejícím v penězích, 
údaje v § 30 žádané. 

Srv. čl. 209 oh ch. zák.. a p,oznámky k němu přič:i.něné (vý

še SIlr. 2.16 násl.). 

Pře db ě ž n á p O' vol e n í. 

§ 4. Zemský úřad pO'litický je zmO'cněn v rámci 
tohotO' regulativu udělovati jménem ministerstva 
vnitra předběžné povolení ke zřízení akciové spo
l~čnosti, při čemž ve všech případech, týkajících 6e 
půsO'bnosti jiných státních úřadů zeme, má se 8 nimi 
dO'rO'zuměti co možná ' krátk.ýnl způsoberp.l) 

Úřady jsO'u povinny příslušné žádO'sti co nejry
chleji vyřizovati a není-li tu proti udělení takového 

2) Tento první odstavec §u 4 akc. reg. pozbyl účinnosti 
pro dobu platnosti vládního nařízení čís. 465/1920, vydaného 
na základě zmocňovacího zákona čÍs. 337/1920, a mohou tudíž 
předběžná povolení k založení akciových společností býti po 
dobu zmíněnou býti udílena jen ministerstvem vnitra. (§ 5 
cit. vlád. nařízení, které otištěno níže pod lit. K tohoto oddílu). 
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předběžného pO'vO'lení žádný~h pO'chybnůstí vzhledem 
ku předpisům platných zákonů a nařízení a zvláště 
pak tO'hůtO' regulativu, má zemský úřad politický toto 
povO'lení uchazečům O' kO'ncesi doručiti, zpravidla 
nejdéle dO' třiceti dnů, půčítaje ode dne pc.dání žá· 
dO'sti řádně dle předpisů tohotO' regulativu vypra
vené, a zárO'veň má oznámiti to ministerstvu vnitra 
a ,předlO'žiti O'pis půvůlovací listiny a jeden exemplář 
navr~u .sta?.,ov (§ 3). Nelze-Ii v tom kterém případě 
dodrzeb vyse uvedenO'u lhůtu, má zemský úřad po
litický zpraviti ministerstvO' vnitra ještě před uply
nutím této lhůty O' tům, že žádůst byla půdána a proč 
se vyřízení zdrželO'. 

JsO'u-li tu pO' názůru některého úřadu k růz
hůdnutí půvolanéhů důvůdy k zamítnutí žádůsti, má 
zemský úřad půlitický žádůst ihned, a tO' vždy ještě 
před uplynutím uvedené lhůty předlůžiti minister
stvu vnitra, které potom růzhůdne, a to v případech 
týkajících Be půsO'bnůsti jiných mini!terstev v důho-
dě s nimi. ' 

Předběžným půvůlením ke zřízení akciůvé 8flO~ 
lečnosti udílí se žadatelům O' kůncessi zmůcnění ku 
příp;avným ůpatřením pro zřízení zamýšlené společ
nůsti půdle ustanovení §§ 16 až 19 cís. patentu ze 
dne 26. listopadu 1852, a zejména pO'vO'lení vydávati 
veřejná vyzvání a vyhlášky za účelem získání úpisů 
akcií. 

Při udělení předběžnéhO' pO'vůlení ke zřízení 
~k.~iůvé spůlečnůsti buďtež uvedeny půdmínky, pO' 
JejIchž splnění může se žádati O' schválení akciové 
spůlečnosti samé. Za takůvé půdmínky zejména bu
diž ulůženů, aby upisO'váním bylO' zajištěnO' sehnáni 
~ci~v~hů kapitálu, pokud má býti hůtově splacen, 
J~kO'z 01, když ná~rh zamýšlí přínosy nebo převzetí 
za~O'du, aby půmery k tůmu se vztahující byly vy
svedeny ve smyslu §§ 8-10. 

Jestliže žadatelé O' kO'ncessi zamýšlejí vydati ve! 
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reJna vyzvání nebo vyhlášky za účelem získání úpi
sů akcií, tedy mají tato vyzvání nebo vyhlášky oh
sahovati alespoň podstatná ustanovení návrhu sta
nov v § 3. pod čfs. 1.-12. vytčená. 

Předběžné povoléní ke zřízení akciové společ
nosti zanikne, nebyla-li při udělení povolení výslovně 
ustanovena jiná lhůta, do roka od data povolovací 
listiny počítajé, když by v této lhůtě nebyla u zem
ského úřadu . politického podána žádm~t o konečné 
povolení ke zřízení akciové společnosti samé. Tento 
úřad má právo povoliti výjimečně ze závažných dů
vodů prodloužení této lhůty a má takové prodlou
žení lhůty oznámiti ministerstvu vnitra. 

Žádosti o konečná povolení. 

§ 5. V žádosti o konečné povolení ke zřízení 
akciové společnosti budiž žadateli o konce~si zevrub
něji vyložen program nejprve zvolený, jak usku
teČniti obchodní podnik zamýšlené společnosti, a 
bud'te vůbec vysvětleny okolnosti rozhodné pro vy
měření výše zakládacího, vztažmo akciového kapitáltl, 
U akciových společností, které jsou určeny pro sta
vehní podniky ponenáhlu prováděné, jest uvésti také 
čas, kdy má býti podnik !:apočat. ve kterých hlavních 
oddllech má se T něm pokračovati a kdy má býti 
dokončen. 

Žadatelé o konce8si jsou povinni předložiti vše
chny pomůcky snad potřebné k vysvětlení progra
mu pro uskutečnění obchodního podniku. 

K žádosti bud' mimo to přiložen návrh spole
čenské smlouvy (stanov) ,r de~íti exemplářích, pro
stých všech oprav a předepsané kolky pro připojení 
schvalovací doložky na dvou vyhotoveních stanov. 
Stanovy mUM býti sestaveny ja8ně a zřetelně! vyva
rováním odporů a obsahem musí vyhovovati článku 
209 obchodmno zákom1ta, jakož i ostatním přísluš-
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ným ustanovením tohoto zákona a jiných platných 
zákonů a nařízení, zejména také předpisům tohoto 
regulativu ( § 13, § § 19 a násl. ) . 

Dále hudiž k žádosti přiložen výkaz o up sanl 
akciového kaphálu, pokud má býti hotově splacen 
(§ 6.), a zamýšlejí-li se přínosy nebo převzetí závodů~ 
doklady uvedené v §§ 8 až 10 tohoto regulativu. 

V příčině up,s,áníakc. kap~tálu viz výše pOlzn. 2 lit. c) 
při čl. 210, též hned níže § 6. 

o up 8 á n í a k ci o v éh o k a pit á I u. 

§ 6. Když se podává žádost o konečné povolení 
ke zřízení akciové společnosti, budiž předložen před
běžný výkaz o zajištění sehnání akciového' kapitálu, 
pokud má býti hotově splacen. Za tím účelem jest 
předložiti p.i~emná prohlášení žadatelů okoncesM 
nebo třetích osob o upsání akcií (upisovací prohlá. 
šení) v prvopise nebo ověřeném 9pise se seznamem 
~pisovatelů akcií~ v němž bud' uvedeno jméno, stav 
a bydliště, po případě firma a sídlo každého upiso
vatele akcií a počet akcií jím upsaných. 

Kaidé upisovací prohlášení má obsahovati . ale
spoň ustanovení stanov v § 3 pod č. 1-12 uvedená 
a prohlášení upisovatelem podepsané, že sezava!:uje 
pro případ, že zamýšlená akciová společnost bude 
povolena a zřízena, upsané akcie převzíti a hotově 
splatiti, při čemž se v prohlášení musí uvésti počet 
a dmh upsaných akcií, jejich přejímací kurs, čas 
a obnosy stanovených splátek. 

Bylo-li upsání akcií provedeno veřejnou sub
skripcí, buďtež přiloženy také exempláře vydaných 
veřejných vyzvání neb oznámení T prvopil!le nebo 
v ověřeném . opise. 

Viz výše § 5, odst. 4. a po'známku. - O přidrženi zakl'a
date:lů ke zřízooí reservního fondu ve výši 10% splaceného 
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akc. kapitálu podle vlá.d. nařízení čís. 465/1920 po dobu mi· 
mořádn)"ch poměrů viz v)'še po zn. 4 ,při čl. 210. - Ci,t. vlátI. 
nařízení viz níze pod lit. K. - Viz též výnos výše pod B. 

Přínosy a zakladací nabývání. 

Ve ř e j n oet. 

§ 7. Když mají býti podle zakládacího plánu do 
akciového kapitálu přineseny vklady, nezáležející v 
hotových penězích (přínosy), nebo když má akciová 
společnost, 'o jejíž zřízení jde, převzíti již zřízené 
nebo teprve zřizované závody, nebo jiné majetkové 
kusy mají býti převzaty (zakladací nabývání), budiž 
postaráno o dostatečnou zjevnost všech poměrů pro 
posouzení těchto transakcí rozhodných, a to tím, že 
pojmoll: se příslušná ustanovení (§ 20) do stanov, 
do veřejných vyzvání k úpisům a do upisovacích pro
hlášení a pak tím, že se předloží ustavující valné 
hromadě (§ 13) doklady k těmto transakcím se vzta
hující a že se tyto doklady uloží u obchodní a živno
stenské komory (§ 14) . 

Bližší o apportech a zaklad. nabýváních a specielně o 
publicitě těchto transakcí viz výše pozn. I, 5 pod b) a c) při 

čll 208. - Co do termínu »zakladací nabývání« viz pO:l;námku 
pod ,čarou na str. 212. 

Pří n O s y a z a k I a d a cín a b Ý v á n í. 

P r á vn í p o měr y. 

§ 8. Obmýšlejí-li se přínosy neb zakladací .na
bývání, buďte osvětleny právní poměry, které tu JSou 
při předmětu vkladu nebo převzetí, předložením 
dokladů k tomu se vztahujících (vÝPisů z knih po
zemkových, horních, naftových, z obchodních rej
stříkůatd., pak listin výsadních a patentových, smluv 
atd.). 
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Kromě toho buďte předloženy, v prvopi8e nebo 
y ověřeném opise smlouvy snad již uzavřené, které 
s~ěřuj~ ~ tomu, aby společnost nabyla majetkových 
predmetu. 

Př,ínosy a zakladací nabývání. 
Z p rá v az a k I a dat e I s k á. 

§, 9. Při přínosech a zakladacích nabýváních 
mají žada,telé z;a Koncesi přesně označiti ve zvláštní 
písemné zprávě předmět přínosu nebo převzetí, oso
hu" od nfž společnost má toho předmětu nabýti, po
'čet akcií, které se za přínos mají poskytnouti, nebo 
nejvyšší obnos náhrady, která se má dáti za přejí
maný předmět s uvedením veškerých břemen, která 
společnost má snad převzíti a jiných modalit a pod
mínek, s nimiž přínos nebo převzetí se má státi. 
Má-li společnost převzíti věci movité, jejichž množ
ství v čase podání žádosti o koncesi nelze ještě určiti, 
buďtež uvedeny V dotčené zprávě lllespoň vyměřo
vací základy pro určení přijímací ceny těchto věcí. 

Žadatelé o koncesi mají mimo to ve své zprávě 
vyložiti podstatné okolnosti, pro které přejímací cena 
vkládaných nebo přejímaných předmětů jeví se býti 
přiměřenou~ Má~li na společnost přejíti podnik již 
'zřízený, huďtež ve zprávě žadatelů o koncesi uvedeny 
také provoz ovací výsledky tohoto podniku v posled
ních dvou obchodních letech. 

Zprávu podepištež všichni žadatelé o koncesi, 
jakož i osoby, které dávají příslušný vklad na akciový 
kapitál, nebo chtějí převésti majetkové kusy na zři
zovanou společnost. 

Pří n o s y a z a k I a d a c í on a b Ý v á n í. 
Hod not n í p o měr y. 

§ 10. Hodnotní· poměry přínosů nepo zaklada
cích nabytí a údaje o tonl učiněné ve zprávě zakla-
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datelské bud'tež. osvětleny dostatečným způsobem 
pozůstalostními inventáři, smlouvami o dřívějších 
nabytích, berními daty a pod. ; žadatelé o koncesi 
mohou dáti zakladatelskou zprávu přezkoumati také 
dvěma zvláštními revisory, podle předpisů v tomto 
paragrafu obsažených. Když by žadatelé o koncesi 
dotčené hodnotní poměry a údaje zakladatelské zprá. 
vy dostatečně jiným způsobem neosvětlili, muže 
státní správa v jednotlivém případě požadovati toto 
přezkoumání revisory, aby žádané povolení mohlo 
býti dáno. 

. Při u!!tanovení těchto revisorů buď šetřeno těch. 
to předpisů: 
. Každá obchodní a živnostenská komora má ozná· 
miti zemskému úřadu politickému nejdéle do dvou 
měsíců po vyhlášení tohoto nařízení seznam těch. osob, 
které jsou podle mínění komory způsobilými, aby 
byly ustanoveny za revisory k prozkoumání návrhů 
ke zřízení akciových společností ve smyslu ustano· 
vení tohoto nařízení a sdělovati každoročně nejdéle 
v .měsíci únoru změny v seznamu vzniklé. Seznam 
·budiž sestaven ve skupinách podle hlavních druhů 
důležitějších odvětví průmyslových, při čemž sku· 
piny a počet znalců, kteří v každé skupině mají 
býti jmenováni,' určí zemský úřad po slyšení komo· 
ry. Seznam budiž komorou doplněn a rozšířen, kdy
koli o to zemský úřad požádá. 

Seznamy, sestavené obchodními a· živnostenský· 
mi komorami, bud'te u zemského úřadu politického 
vyloženy k obecnému nahlédnutí. 

Revisory zvoltež si žadatelé o KOOlcesi ze se· 
znamů znalců, které II politických zemských úřadů 
jsou chovány a obsahují znalce obchodními a živno· 
stenskými komorami navržené pro. příslušné nebo pří
buzné průmyslové odvětví a to zpravidla z řady. těch 
znalcu, kteří byli jmenováni tou obchodní a živno· 
stenskou komorou, v jejímž okrese má býti sídlo zři· 
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zované společnosti, neb kde leží podnik, kterého spo. 
lečnost zamýšlí nabýti. 

Zpráva revisorů. 

Zkoumání reVtsorů má se vztahóvati zejména 
k tomu, zda údaje ve zmíněné zprávě žadatelů' o kon. 
cesi obsažené jsou správné a úplné a zda jest při. 
měřenou náhrada poskytovaná za předměty, které 
budou vloženy nebo převzaty. O výsledku zkoumání 
budiž revisory podána písemná zpráva, ve které vy
loženyhuďte základy výpočtu pro vyměření ceny • 

Předkládací zpráva zemského úřa·du 
p o li. t i c k é ho.. . 

§ ll. Zemský úřad politický má žádosti o ko
nečné povolení ke zřízení akciových společností před. 
ložiti ministerstvu vnitra co nejrychleji, a: to pravi
delně nejdéle ve čtrnácti dnech a při tom má se vy
jádřiti' o návrhu ohledně poměrů, k nhnž jest při. 
hlédati podle § 14. cís. patentu ze dne 26. Jistopa;. 
du 1852, a má spolu učiniti odůvodněný návrh. 

Nelze·li dodržeti v některém případě uvedenou 
lhůtu ze zvláštních důvodů, má zemský úřad póliti
cký, ještě před uplynutím této lhůty, zpraviti mini· 
sterstvo vnitra o. podání. žádosti a o důvodu, pro kte
lj l!Ie předložení' opozdilo. 

Konečná povolení. 

§ 12. Ministerstvo vnitra rozhodne o žádostech 
za konečné povolení ke zřízení akciové společnosti, 
a to v těch případech, 've kterých jest dotčena pů. 
sobnost jiných ministerstev v dohodě s těmito mi
nisterstvy. 

Povolení udělí se vždy, když plán podniku 
vyhovuje požada'vkům platných zákonu a nařízení, 
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zvláště pak tQhQtQ regulativu a nestQjí-li v cestě ně
který dŮVQd, uvedený v § 14. cie. patentu ze dne 26. 
listQpadu 1852. 

Uzná-li státní správa, že je nutno. změniti SPQ
lečenskQusmlQuvu (stanQvy) povšechně, nebo. v jed. 
notlivých . ustanQveních, budiž před vyhotQvením 
schvalQvací listiny Qd žadatelů o. PQvQlení předlo.že
ho. nQvé vyhQtQvení stanQV v desíti exemplářích pro.
stých všech Qprav, vyhQvující těmto. po.žadavkům, 
za účelem připo.jení schvalQvací do.Io.žky. 

Udělí-li se PQvo.lení, vydá se ko.ncesiQnářům 
schvalo.vací listina a jeden exemplář sPQlečenské 
~mlouvy (stano.v), Qpatřený schvalo.vací dQIo.žkou 
v . prvopise. MiniSlterstvQ vnitra může od případu 
k případu zmo.cniti zemský úřad po.litický, aby jeho 
jménem vyhoto.vil schvalQvací listinu a ,připo.jil 
schvalovací dQložku ke stanovám. 

Povolení uděluje 18e 'povždy pod výminkou, 
že před zápisem sPQlečnosti do rejstříku skutečně 
zcela bude splacen obnos akciQvéhQ kapitálu, který 
má podle stano.v při zřízení společnosti býti hotově 
splacen a že' ustavující valná' hromada se bude ko
nati Po.dle ustano.vení § 13. NedQdržení některé 
z ,těchto. výminek má za následek Qdvolání povolení. 

Udělené povQlení zanikne, pokud ve. schvalo
vací lietině nebyla výslovně ustanovena jiná lhůta, do 
roka čítaje Qd data schvalovací listiny, nebyla-li spo
lečenská smlQuva zapsána v této. lhůtě u příslušného 
Qbcho.dníhQ SQudu. Ministerstvo. vnitra může vý ji
mečně tuto. lhůtu ze závažných důvodů prQdloužiti. 

Ministerstvo. vnitra vyhlásí udělení každého. ko
nečného. povo.lení ke zřízení akciové sPo.lečnQsti ve 
»Vídeňských No.vinách« (Wiener Zeitung). Je-li sídlo 
zamýšlené akciové společnosti mimo. Dolní RakQusy, 
nechť vyhláSÍ zemský úřad PQlitický udělené Po.vo.lení 
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také v příslušných úředních novinách zemských."') 
Stejně budiž po uplynutí lhůty v předoházejícím od
stavci -stanovené vyhlášen také zánik. uděleného po
vQlení. 

Kdykoli se udělí konečné povo.lení ke zřízení 
akciové společnosti, zašle státní správa exemplář 
schválených stanov Qbchodní a živnostenské komoře, 
v jejímž Qbvodě má býti sídlo. sPQlečnosti.. 

Srv. výše pO Zin. I, 6 při čl. 208. 

Ustavující valná hromada. 

§ 13. Před zápisem společnosti do sQudního rej
stříku ohchodmno mají koncesionáři svolati ustia
vující valnou hromadu upiso.vatelů akcií, aby se 
usnesli o. zřízení akcio.vé sPo.lečno.sti, a oznámiti to 
nejpo.zději osm dní předem zemskému úřadu po.liti
ckému, v jeho.ž správním o.bvodě má ležeti' sídlo za
mýšlené akcio.vé společno.sti a má býti ko.nána usta
vující valná hromada. Ze zvláštních dŮVo.dů může se 
učiniti uvedené o.známení úřadu politickému s jeho. 
sVQlením také v kratší lhůtě před ko.náním valné hro.
mady. 

Do. stano.v akcio.vé sPo.lečnosti buďte pojata 
ustano.vení o to.m, jak má hýti ustavující valná hro· 
mada svo.lána, kdy jest schopna se usnášeti a jak se 
usnáší, kdo. této. hro.madě předsedá a které předměty 
mall býti vyhrazeny jejímu usnesení. 

Do. působno.sti ustavující valné hrQmady náleží 
zejména: 

1. usnésti se o zřízení akcio.vé sPo.lečno.sti a určiti 

*) Úředním listem na místě dřívější »Wiener Zei
tung« jest nyní »Úřední list l:eskoslovenské repuhliky«. Viz 
vyhlášku veškerého ministerstva ze dne 23. ledna 1919 č. 
58 sb. z. a n. a vyhlášku vlády ze dne 30. prosince 1919 
č. 4 sb. z. a n. z r. 1920. Druhá vělta tohoto odstavce jest 
obsoletní. 
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! kO'nečnou platnO'stí obsah společeriské smlO'uvy (sta
nQv) ve znění schváleném státní správou; 

2. zvoliti členy první dozorčí rady nebo první 
přehlížitele účtů (§ 37.); 

3. ZVQliti první předetavenstvO', nemá-li býti zn
zeno podle stanov jiným způsobem ( § 34., 6. odst.), 
a po. případě členy první ředitelské rady (§ 36.). 

V ustavující valné hrQmadě budiž krQmě tQhQ 
prQkázánQ dQklady v § 6. uvedenými, o Qnom obnQ
su akciového kapitálu, který má býti PQdle stanO'v 
hO'tQvě splacen, že akcie byly upsány a budiž předlo.
ženo. všemi kQncesiQnáři podepsané PQtvrzení O' tQm, 
že skutečně hQtQvě by I splacen celý QbnQs, který po.
dle stanO'v při zřízení sPQlečnQsti na tytO' akcie měl 
býti splacen, a že jest k disposici akciové sPQlečnQsti. 
Byly-li konány platy u jiné QSQby, u bankovního. 
ústavu nebO' u jiného místa, budiž také předlQženQ 
PQtvrzení jimi vydané v prvQpise nebo v Qvěřeném 
opise. 

Dále buďte předlQženy ustavující valné hrQmadě 
zakladatelská zpráva O' případných přínosech nebO' 
zakladacích nabytích (§ 9), pak dQklady pro. PQSQU
zení jejich hQdnQtních PQměrů, po. případě zpráva 
revisO'rů O' tom (§ 10.), PQtQm případné smlouvy 
vztahující se k nabytí dQtyčných majetkůvých kusů, 
nebo. ku převzetJi zvláštních závazků akciQVQU SPO'
lečnO'stí, a výpůčet zakládacích nákladů, z něhO'ž lze 
seznati náhrady na vrub sPQlečnůsti jdůucí, a tO' jed
nQtlivě podle výše a způsůbu jejich, jakůž i jména 
příjemců. 

Většina, pO'třebná pro. usnesení ke zřízení akciO'
vé sPQlečnosti budiž ve stanO'vách určena zpravidla 
tím způsQbem, že musí obsahovati alespoň čtvrtinu 
všech upisO'vatelů akcií, a čtvrtinu všech akcií, které 

;~ajj býti vydány. I když jest dQsaženQ většiny ve 
//~/.s~(j)vfich předepsané, platí zřízení sPQlečnosti za ~a

·:·,~~í~ilťé, když PQdle obsahu sPQlečenské smlůuvy Je-

. -;" i\ :~~,;.$.~~.~·,l 
~ t ~ .. ::-<. .j 
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den nebO' někO'lik upisO'vatelů akcií mají učiniti vkla
dy na akciůvý kapitál jinak než hotůvým splacením 
nebo. mají-Ii jinak převésti majetkůvé předměty na 
znzO'vanQU akciQVOU společnQst a vyslQví-Ii se prQti 
zřízení PO'IQvina hlasů· O'statními upisůvateli akcií 
O'devzdaných. 

Uchylují-li se ustanůvení stanův, které se ustavu
jící v,a:lné hrQmadě ku kO'nečnému usnesení předklá
dají, ve věcech uvedených v § 3. PO'd č. I až 9, od 
tO'hQ, co. při upisování akcií (§ 6.) bylO' PO'IO'ženO' za 
základ, nebO' mají-li ustanQvení v § 3. PO'd č. 10 a II 
uvedená býti . změněna ve stanO'vách v neprospěch 
společnO'sti, budiž k tO'mu, aby ustanQvení společen
ské smlO'uvy ustarvující valnQu hromadou mohla býti 
určena kO'nečně, ve stanovách požadováno. jedno.
myslného usnesení všech upisovatelů akcií k tomuto. 
shrQmáždění se dostavivších. Má-Ii býti založen zá
vazek akciQnářů k opětujícím se dávkám (§ 3., č~ 12.), 
na nějž není pamatovánO' v upisQvacím prohlášení 
tedy budiž prQkázán sO'uhlas všech upisovatelů akcií: 

U!nesení ustavující valné ~romady musí býti 
Dotářsky nebO' soudně osvědčeny; k osvědčení o usta
vující valné hrůmadě buďtež připůjeny také důklady 
uvedené ve 4. a 5. Qdstavci tQhoto paragrafu v prVQ
pise nebo v Qvěřeném Qpise. 

VeřejnQst zakládacích spisů. 

§ 14.· Ověřený snímek Qsvědčení O' ustavující 
valné hromadě budiž předložen Qd kQncesionářů 
zemskému úřadu politickému, v jehož správním Qh
vodě má sídlo zřizQvaná společnůst i s ověřenými opi
sy dokladů uvedených v § 13., odst. 4. a 5. 

Státní úřad dohlédací ulQží tento. snímek i s pří
lohami, vzav je na vědomí, u Qbchodní a živrios~m~ 
kQmO'ry, v jejímž Qkresu je sídlO' společno 1-
každý mO'hl do. nich nahlédnouti. 1~~iI.\ 
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Tyto zakládací spisy, jakož i s~isy ~ zYýáem, 
akciového kapitálu akcivých spolecn~stl zaslane 

dle § 16 posl. odstavce a § 17 poslednIho odstavce 
-~~chodní a živnostenské komoře, bud'tež i se stanova
mi příslušných společností l § 12., posl. odstavec a 
§ 15., 4. odstavec) u obchodní a živno~ten~ké komo~y 
řádně uschovány a chovány v evidenCI a .J~st o~c~lOCl
ní a živnostenská komora povinna dovohtI kazdemu, 
-aby do těchto spisů nahlédl. 

Přetvořováni akciových společností. 

Z měn a s. pole č e n s k é sml o u v y (s t a n o v) . 

§ 15. Každá změna společenské ~mlouvy ,<sta: 
nov) akciové společnosti podléhá státnImu s~hvalenI 
podle předpisů § 21. cís. patentu ze dne 26. hstopadu 
1852 a podle článku 214 obchod~ího záko~a. , ·v 
- Žádosti akciových společnostI o schvalenI zn;ten 
stanov musí býti podepsány tpodl~ .8ta~ov a po.dan~ 
zpravidla u zemského· úřadu pohtlcke~lO, v Je~oz 

, , obvodě leží sídlo společnostl. V naleha
spravnlm v'd d·· k' 
vých případech může se taková. za ost po atl ta e 
bezprostředně u ministerstva vnItra. 

'K takovým žádostem jes,t přiložiti zejména tyto 

doklady: 'v k'h "d'" 1. snímek soudního nebo notars. e o osve c~nl 
o valné hromadě akcionářů, která se usnes~a o te~? 
.změně společenské smlouvy, a buďte k nem~, pn: 
loženy doklady, že tato valná hromada ~~la, radne 
podle stanov svolána a byla schopna k usnasenl a bu
diž prokázáno, že usnesení valné hromady ~~alo s"e 
většinou hlasů ve stanovách předepsano,u, pnpadne, 
že byly splněny jinak~ snad požadavky zakonem nebo 
stanovami předepsane; , 

2. srovnávacím způsobem ve~l.~ sebe ~vedena 
ustanovení stanov jak se změna JejIch chysta a do-
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savadní doslov těchto ustanovení ve třech exemplá
řích; 

3. opravy prosté vyhotovení dodatku ke stano
vám obsahujícího změněná ustanovení nebo opravy 
prosté nové vyhotovení stanov v desíti exemplářích 
s předpsanými kolky, pro připojení schvalovací do
ložky na dvou vyhotoveních. Zamýšlí-li se přidati 
změněná ustanovení v dodatku ku platným stanovám, 
budiž také předložen exemplář platných stanov 
v prvopise i s dodatky snad již schválenými . 

. Pro vyřizování žádosti o schválení změn. stanov 
platí obdobně ustanovení § ll. a 12., odsfavce 1. až 
4., 7. a 8. 

Uzná-li státní správa, že je nutno změniti znp.IlÍ 
některých ustanovení nových stanov, tedy budiž pro
kázáno nové usnesení valné hromady o přiměřené 
změně onoho znění, leč hy valná hromada, která 
se usnesla o změně stanov, již byla zmocnila předsta
venstvo nebo jiný orgán k takovým úpravám. 

Udělené schválení zaniká, nebyla-li ve schvalo
vací listině výslovně určená jiná lhůta, v šesti měsí
cJch od data schvalovací listiny, nebyla-li v této lhů
tě schválená změna společenské smlouvy zapsáua 
u příslušného obchodního soudu. l\linisterstvo vnitra 
může ze závažných důvodů ttuto )hůtu vyjí~ečně 
prodloužiti. 

Srv. čl. 210, 214 ohch. zák. 

z výš e n í a k c i o v é h o k a pit á I u. 

§ 16. ZV)Tšení společenského akciového kapitálu 
"yžaduje vždy změny společenské smlouvy (článek 
209., č. 4. a článek 214. obchodního zákoníka) a jest 
nutno před provedením takového zvýšení docíliti 
státního schválení, nebylo-li udělení· tohoto schvá
lení vysloveno již ve stanovách. 

V žádosti o schválení zvýšení akciového kapitálu 
Obch. zák. 38 
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budiž prokázáno, že toto zvýšení bylo podle stanov 
usneseno a dále buďtež všeobecně vy loženy okolno~ 
stj p~okaz.ující, ž~v roz~nožení . zaklá",~ac!~o ,kapitál~ 
spolecnostI o zamysleny obnos Jest pnmerene a bud
též oznámeny způsob přidělení a splácení akcií, kte
ré se mají nově vydati. Zároveň budiž předlO'žena 
rozvaha společnO'sti za poslední O'bchodní rok. 

Při vydávání nO'vých akcií budiž šetřenO' zákon
ných a statutárních předpisů, jakož i ustanov,ení to
hoto regulativu a zvláštních výminek, ktere snad 
státní správa uloži1~ udělujíc schválení: . 

Každé schválené usnesení spolecnostI., jehož 
předmětem je zvýšení akciového kapitálu, ~~diž 
O'známeno příslušnému obchO'dnímu soudu k zapISU. 

Jakmile bylO' provedenO' zvýšení akciO'vého ~a
pitálu, má společnost PO'dle § 24. tO'h?tO' regulatIv~ 
prO'vésti změnu doslo'fU těch ustanovenI stanO'v, ktera 
se vztahují k akciO'vému kapitálu. 

K žádosti o státní schválení změněného textu 
stanov (§ 15.), hyl-li ,akciový kapitál zvýšen norvým 
vydáním hO'tO'vě splacených akcií, buďtež přilO'ženy 
tytO' dO'klady: 

I. seznam upisovatelů akcií (§ 6., 1. O'dstavec); 
2. upisO'vací prohlášení upisO'vatelů akcií; v nich 

Dlusí býti uveden den, kdy se společ~O'st usnesla n.~ 
zvýšení akciovéhO' kapitálu, PO'tO'nl pocet a druh akCll 

každým jednotlivým upisO'vatelem převzatÝ,ch, př~
jímací kurs akcií a čas a O'bnosy ustanO'venych spla
teka 

'3. prO'hlášení, podepsané všemi členy předata
venstva společnO'sti, v němž se PO'tvrzuje, že upisO'
vatelé akcií splatili spO'lečnosti", hO'tO'vě , úhr~ý O'h!~o.s 
splátek které mají se na nO've vydane akCIe slozlu. 
Byly-li' splátky na akciový kapitál .. sl?ženy, u třetí 
O'SO'by, u bankovníhO' ústavu nebO' u JlllehO' mIsta, hu
diž předlO'ženo také PO'tvrzení jimi vydané. 

Zmíněné průkazy o upsání a splacení nově vy-
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daných akcií ulO'ží státní úřad dohlédací, zároveň se 
schválením změněného textu stanov, u příslušné O'h
chodní a živnO'stenské kO'!llory (§ 14.)~ ahy každý 
mO'hl dO' nich nahlédnouti. 

Viz výše pozn. 8 při čl. 220 násl.; též níže §§ 17 a 31 reg. 

PřínO'sy a zakládací nabývání. 

§ 17. Jestliže při vydání nO'vých akcií mají se 
vklady na ně jinak učiniti než hO'tovým splacením, 
buďtež k žádosti o schválení zvýšení akciového kapi
tálu. pokud se t'}če O' schválení změny spolelellské 
EmlO'uvy tím pO'dmíněné, přiloženy krO'mě průk.tzi\ 
v § 15., Č. 1. až 3. uvedených tytO' doklady v ověře-
ných O'pisech! . 

I. dO'klady uvedené v § 8., 1. O'dstavci; 
2. smlouvy, které se vztahují k převzetí vkladů 

se etrany sPO'lečnO'sti; 

3. zpráva, vyhovující předpisům § 9., I. a 2. O'd
stavce, která musí býti podepsána těmi osobanů, kte
ré vklady chtějí učiniti, potom všemi členy předata
venstva a, je-li zřízena dozorčí rada, také všemi čle
ny dO'zO'rčí rady; 

4. dO'klady O' hO'dnotních PO'měrech přínosů. SO' 
se týče O'světlení těchto hodnotních poměrů, budiž 
obdO'bně šetřenO' předpisů § 1ú. 

Opis nebo O'tisk zprávy PO'd č. 3. uvedené, budil 
na PO'žádání vydán každému akciO'náři nejdéle tři 
dny přede dnem valné hromady, která se má konečně 
usnésti O' převzetí přínosů. 

ZárO'veň se schválením změny stanov na přínosy 
se vztahující. ulO'ží státní úřad dohlédací doklady 
pod Č. 2. až 4. uvedené u příslušné obchO'dní a živ
nostenské komO'ry (§ 14.), aby každý mohl do nich 
nahlédnO'uti. 

Viz po'zn. při § 16 reg. 



596 Oddíl IV. 

R e cl u k c e a k c i o v é h o k a pit á I u. 

§ 18. Základní kapitál může b~i čá~tečně 
splacen zpět akcionářům toliko z ?S~e8e~1l valn~ ~ro
mady; k platnosti tohoto USl1e~nl Je treba 8~atnlh? 
schválení (článek 248., odstavec I. obcJhodnlho za
koníka), pro jehož udělení platí následující předpisy: 

žádá-li se o schválení redukce akciového kapitá
lu budiž především prokázáno, že příslušné usnesení 
v:lné hromady stalo se způsobem stanovami přede
psaným (§ 15., č. 1). Kromě toho. buď~ež ,objasněn! 
okolnosti které nutí k redukclakclOveho kapI
tálu jak'ož i finanční poměry společnosti s před. 
lože~ím podcdní společenské rozvahy a. b~d'tež v~
loženy zanlýšlené modality redukce akCloveho kapI-
tálu. . 

Schválené usnesení o redukci akciového kapItá
lu může se provésti jen za -šetření týchž zákonných 
ustanovení, která platí pro rozdělení společenského 
majetku v případě zrušení společnosti (článek 248., 
odstavec 2. obchodního zákoníka). 

Jakmile se provede redukce akciového kapitálu: 
má společnost provésti. změn~ ?oslovu. ~stanov:I~1 
stanov, která se vztahují k akClovemu kapltalu. K ~~
dosti o státní _ schválení změněni-ch !tanov (§ 1;:..) 
hud'tež přiloženy tyto doklady: 

1. potvrzení obchodního soud~, že usnes~~ o re
dukci akciového kapitálu bylo oznameno k zaplSU do 
obchodního rejstříku (článek 243 obch. záko~ík;); 

2. průkaz o tom, že zamýšle~á reduk"ce. a~C1?v~ho 
kapitálu po třikráte byla vyhlasen; ~ere!nymI v hsty 
pro vyhlášky společnosti ustan.oven~mI a ~e. v techto 
vyhláškách věřitelé společnostI byli vyzvanl, ,aby ~e 
u společnosti přihlásili (článek 243 obchodnlho za-
koníka); . 

3. všemi členy představenstva !~ol~Čnostl .. I!0?e
psané prohlášení~ že se redukce akcloveho kapItalu 

Akciové spol. 597 

provedla za šetření zákollilých předpisů, zejména se 
zachováním tříměsíční zákonné lhůty, čítaje ode dne 
třetího vyhlášení ve veřejných listech. 

Předcházejících předpisů o částečném zpětném 
splacení akciového kapitálu jest přiměřeně použíti na 
každou redukci jmenovitého statutárního akciového 
kapitálu, ať již se provede tím, že ee nevydají vše
chny akcie, které by se podle stanov měly vydati, tím, 
že společnost nabude vlastních akcií nehledě k pří
padu statutárního postupného splácení akcií (§ 33), 
tím, že se odkolkuje ztráta z jmenovitého obnosu 
akcií nebo že se akcie zcela nesplacené osvobodí od 
zbývajících splátek statutárních. 

Oddíl druhý. 

O zařízeni akciových společností. 

Z a k I a d II tel é. 

§ 19. Ve stanovách musí býti jménem uvedeny 
osoby, kterým bylo dáno povolení ke zřízení akciové 
společno~ti. 

P r á vaz a k I a dat e I s k á. 

Má-li společnost podle zakHdacího plánu po
skytnouti zvláštní výhody při zřízení epolečnosti 
jednotlivým akcionářůln, neho jiným osoLánl, hudi1 
uveden způsob a míra těchto výhod ve stanovách a 
tyto osoby buďtež pojmenovány. 

Pří n 08 y. 

§ 20. :Mají-Ii býti učiněny pnnosy na akciový 
kapitál, ať při zřizování společnosti (§ 7.), nebo při 
novém vydání akcií (§17.), musí se ve stanovách urči
ti předmět vkladu, osoba vkladatelova, obnos akcií, 
který se má za vklad dáti a obnos náhrady, která snad 
hude jinak poskytnuta. 
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Zakládací nabýván í. 

Stejně se musí ve etanovách určiti, jakmile se 
pn zřizovaní společnosti zamýšlí zakládací nabývání 
(§ 7.), předmět převzetí, osoba, od níž spol~čnost 
předmět přejímá, a nejvJšší ohnos náh~acly, která 
se má dáti za přejímaný předmět, s uvedením "šcch 
břemen, která společnost snad převezme, a to i tehdy, 
když předmět má se přinésti do společnosti nikoliv 
ve formě vkladu na akciový kapitál. Má-li zřizovaná 
společnost převzíti nlOvité věci, jejich.ž množství 
v době sdělání stanov nelze ještě určiti, bud~tež při 
tom ve stanovách určeny aspoň vyr .. lěřovací zaklady 
pro určení přejímací ceny. 

Ustanovení stanov tuto uvedená mohou v. po
zdější dob~ obdržeti historické znění, ale nesmějí se 
nikdy ze stanov zcela vyloučiti. 

F i rm a. 

§ 21. Firma akciové společnosti má vyhovovati 
předpisům obchodního zákoníka (článek 18. a ná
sledující) . 

Má-li se pojmouti do firmy akciové společnosti 
dosavadní firma majitele obchodního podniku, kte
rého společnost nabyla, jest prokázati, že dosavadní 
majitel svolil k dalšímu vedení dřívější firmy. 

Mají-li vedle členů představenstva také úřed
níci společnosti míti právo znamenati firmu, budiž 
ve stanovách určeno, že osoby, nenáležející k před
stavenstvu, podepisujíce firmu, mají ku svému pod~ 
pisu připojiti doložku, která naznačuje· prokurll. 

Formy pro legitimaci členů představenstva a 
úředníků společnosti hud'tež určeny ve stanovách. 

Odst. 1. obs,ahuje předpis samozřejmý. - K odst. 2. vi;i\ 
pozn. k čís. 1., čl. 209 o kontroversi co do staré firmy závodu 
společností akciovou převzatého, - K odst. 3, viz čl. 41? odst. 

2, Qbl;q, ~ák! 
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S rd 10. 

§ ·22. Stanovy musí označiti za sídlo společnosti 
určité místo, ležící v obvodě československého státu. 
Sídlo společnosti může se změniti jen na základě 
p~edcházéjící změny stanov. Místo ve stanovách za 
sídlo společnosti označené musí se krýti s míAtem ob
chodního závodu společnosti (článek 19 a 210, č. 2 
obchodního zákoníka). 

Původní text § 22 mluví· arciť o obvodu království a 
zemí na říšské radě zastoupených. Viz § I zákona ě. 449/1919. 

P ů s o h n o s t. 

§ 23. Zamýšlená působnost společnosti vvmed 
se tím, že se ve stanovách určí předmět podnik~. Při 
prvovozování svých obchodů jest však akciová spb
lecnost podrobena předpisům všeobecným pro tyto 
obchody d~ným. Společnoet je tedy povinna, chce-li 
provozovatI podniky, ku kterýnl je třeba zvláštního 
oprávnění nebo státního povolení, opatřiti ei podle 
platných předpisů toto oprávnění, pokud se týče 
vymoci si povolení. 

Obligace. 

Zejména je třeba takového státního povolení. 
má-li se uzavříti půjčka vydáním dílčích dlužních 
úpisů (parciálních obligací). Povolení toto udílí mi
nisterstvo financí v dohodě s ministerstvy· ressortně 
účastnými. 

Oprávnění společnosti vydávati dílčí úpisy dluž
ní budiž vyznačeno ve stanovách;· příslušná ustano
vení mohou se však pojinouti do stanov teprve tehdv 
až v jednotlivém případě bylo již dosaženo státníh~ 
povolení k uzavření příslušné obligační půjčky. 



600 Oddíl IV. 

A k c i o vý k a pit á 1. 

§24. Akciový kapitál budiž ve stanovách určen 
sumou )přiměřenou obchodním potřebám společen
ského podniku. 

Při tom výše akciového kapitálu budiž pokaždé 
ve ~tanovách udána podle stavu akcií skutečně vyda
ných, při čemž jest uvésti počet a jmenovitý obnos 
akcií, po případě podle jejich druhu, jakož i obnos 
• plátky dané na akcie a historicky shrnouti ve sta
novách změny, které nastaly v míře akciového kapi
tálu, v drufuu, počtu a v jmenovitém obnosu akcií od 
vzniku epolečnosti. 

Způsob akcií (akciové podíly). 

§ 25. Stanovy mají ohsahovati ustanovení, zda 
akcie (akciové podíly) znějí na majitele neho na 
jméno neho zda jsou přípustny oba zpusoby akcií 
(akciových podílu). V tomto případě budiž ve sta· 
novách uveden určitý enad počet akcií (akciových 
podílu) toho neh onoho zpusobu, jakož i zda jest 
přípustno je přeměňovati. 

Znějí-li akcie (akciové podíly) na jméno, budiž 
ve stanovách opatřeno, ahy se vedla akciová kniha 
podle příeIušných zákonných předpisů (článek 223, 
vztažmo 182 a 183 obchodního zákoníka). 

Lze-li akcie (akciové podíly) znejlCl na jmcno 
převáděti podle obsahu stanov toliko se souhla~em 
společnosti, budiž ve stanovách určeno, zda-li před
stavenstJVo společnosti samo o sobě jest oprávněno 
tento souhlas uděliti neho zda jest při tom vázáno 
rozhodnutím jiného orgánu společenského (dozorčí 
riJdy, ředitelské rady, valné hromady). 

Vydání akciových podílu muže se připustiti to
liko výjimečně ze zvláštních duvodu. To je přípustno 
toliko tehdy, když a pokud jsou akciové podíly vý-
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slovně ve stanovách předem určeny, a tu jest ve eta
nov~~h čís~lně u~~iti po~e~ akciových podílů, pokud 
se tyce pocet akcn, ktere JSou rozděleny na akciové 
podíly. 

v • Akcie ~ akciové podíly ~polečno8tí vydané nejsou 
dehtelny (cl. 207, 3. odstavec obchodního zákoníka). 

Srv. čl. 20i, 209· ohch. zák. - K ods,t. 4. 'a 5. viz v}-še 
)Joro. II, 2a 3 při čl. 207 . 

A k c i e r ů z n Ý c h d r u h ú. 

§ 26. Mají-li se u akciové společnosti vydati rUz. 
né druhy akcií, buďtež ve stanovách přesně určena 
zvláštní práva, příslušející jednotlivým druhům, ze
jména co. se týče rozdělení čistého zisku nebo ~po
lečenského jmění. 

. Zamýšlí-li se vydání akcií, kterým má příslušeti 
přednostní právo na čistém zisku před ostatními 
akciemi společnosti (akcie prioritní), jest šetřiti 
zpravidla těchto směrnic: 

1. Prioritní akcie nesmějí ohná'šeti více než dvě 
třetiny veškerého akciového kapitálu. ' 

2. Přednostní dividenda prioritním akciím před 
o~tvatním~ a~c.iemi příslušející, nemá býti vyměřena 
vyse, nez peb procenty jmenovitého obnosu priorit. 
ních akcií. 

v.v,3. Mají-li s~hodky přednostní {lívide~ldy, v dří
ve]slch obchodnlCh letech zcela nebo částečně neza
placené, , býti zaprav~~y z čistého zisku pozdějších 
ob~~odn~ch let, bud,lz ve stanovách ustanoven nej
VySSI pocet obchodnlch let, za který dividenda tato 
smí býti doplacena, a to nejvýše za poslrdních pět 
obchodních let. 

Viz výše pozn. II, 3 při čl. 207. 
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Jme n., v i t Ý oh n o s a k c i í. (A p p o i n ty.) 

§ 27. Akcie neho akciové podíly buďtež vydá
vány zpravidla na jmenovitý obnos alespoň dvou set 
korun. 

Výjimečně při malých podnicích místní důleži
tosti mohou se vydávati na jméno znějící akcie nebo 
akciové podíly na menší obnos, ne však na méně než 
sto korun. 

Klesne-li jmenovitý obnos akcií částečným spla
cením akciového kapitálu, odkolkováníIP akcií ná
sledkem ztráty neb osvobozením neúplně splacených 
akcií od zbývajících splátek pod nejmenší meze svr
chu stanovené, tedy buďtež akcie složeny v úpisy 
s jmenovitým obnosem, který se srovnává s předchá
zejícími předpisy, zpravidla současně se snížením 
jmenovitého obnosu starých akcií. 

Takovéto složení musí společnost učiniti vždycky 
před vydánínl nových akcií. 

Viz výše po!zn. II, 4 při čl. 207. 

Splacení. akcií. 

§ 28. Způsob splacení akcií budiž určen ve sta
novách, přičemž jest dbáti těchto směrnic: 

Akcie společností vydané jest splatiti zpravidla 
hotově. 

Vklad na akciový kapitál, který se má složiti 
jinak, než hotovým splacením, jest přípustným jen 
potud, pokud to jest ve stanovách výslovně předem 
připuštěno (§ 20, 1. odstavec). 

Vydati akcie pod jmenovitým obnosem jest ne
přípustno. 

Akcie buďtež splaceny zpravidla před zřízením 
společnosti, pokud se týče před vydáním akcií. 

Vydání akcií neúplně splacených může se vyjí. 
mečně dopustiti jen tehdy, když tento způsob opatřen 
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ní zakládacího kapitálu jeví se hýti nutným ze zvlášt
ních .důvodů se zřetelem k předmětu společenského 
podnIku a ku povaze provozování závodu. 

A~cie, na něž se vklady činí jinak než hotovým 
placenlm, mohou se vůbec vydati jen jakožto akcie, 
jejichž hodnota je úplně splacena. 

Při akciích neúplně splacených má první splátka 
na každou akcii obnášeti zpravidla alespoň 40 pro
cent jmenovitého obnosu akcie. Splacení menší kvoty 
jmenovitého obnosu akcie, ale ne nléně než 25 pro
cent jeho, může se dopustiti od případu k případu 
Be zřetelem na zvláštní povahu provozování závo
du společenského podniku. 

První splátka na každou akcii. má kromě toho 
zpravidla obnášeti alespoň 200 korun. Výjimečně při 
malých podnicích místního významu, jejichž akcie 
znějí na jméno a jen se souhlasenl společnosti mohou 
se převáděti, může se stanoviti obnos první splátky 
na akcii menším obnosem ne~ 200 korunami, ne VRak 
méně než 50 korunami. 

Je-li výdejní cena akcií vyšší než jejich jmeno
vitá hodnota, musí se splatiti při první splátce na 
akcii také toto zvýšenÍ. 

Za neúplně splacené akcie na majitele znějící 
jest vystaviti prozatímní listy, na nichž budiž vyzna
čen obnos učiněných splátek. Prozatímní listy mají 
zníti zpravidla na jméno. Teprve po úplném splace~ 
akcií mohou se prozatímní listy vyměniti za akciové 
úpisy znějící na majitele. K prozatÍmllim listům vzta
lmje se obdobně ustanovení § 29 o akciových úpi
sech. J esliže se za neúplně splacené akcie na jméno 
znějící prozatímní listy nevydají, nýbrž vydají se 
akciové úpisy samy,' budiž obnos vykonaných splátek 
vyznačen na akciových úpisech. 

Srv. čl. 222 obch. zák: a § 35, čís. 1 uvád. 'zák. - Vi~ t~ž 

výše po'zn. 5-7 při čl. 2Z0 ~ n(l,~T 
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v z o r c e a k. c i í. 
§ 29. Vzorec vydaných akcií (akciových podílů) 

podléhá schválení etátní správy a budiž ke .etanová~ 
připojen. 

Akcie (akciové podíly) buďtež od společnosti 
firmou znamenány, jejich podpis může však ve . sta
novách nad to býti učiněn závislým na zachovávání 
zvláštních ustanovení. Ve stanováeh může se stano
vit~ že k podpisu firmy na akciích (akciových podí. 
lech) dostačí vyhotoviti podpisy jmen mechanickým 
rozmnožením. 

V textu akcií (akc. podílů) mueí 8e vyznačiti 
práva akcionářů (po případě poukazem na příelušná 
ustanoveníetanov). Zejména má text akcií nebo 
akciových podílů ještě obsahovati: . 

1. je-li podpis úpisů ve stanovách. ~ávi~lým na 
tom, aby bylo šetřeno IIvláštnÍch ustanovení, tato 
ustanovení; 

2. u akcií na jméno znějících, jejichž převod jest 
,\'ázán stanovami na ~ouhla8 společnosti, čeho podle 
'stanov k tlakovému převodu I'e vyžaduje; 

3. jsou-Ji akcionáři zavázáni k opětujícím ee dáv
k.ám vedle kapitálového vkladu ve společenské emlou
vě ustanoveného, ustanovení o tomto závazku a roz .. 
sah dávek (§ 30); 

4. mají-li se vydati různé druhy akcií (akciových 
podílů), uvedení těch různých druhů akcií epolečno
stí vydávaných, jakož i označení druhu, ku kterému 
příslušná akcie sama náleží. 

K odst. 2. viz § 886 posl. věta obč. zák. ve znění III. 
dílčí IJlJo<vely; k odst. 3. čís. 3 viz výklad :piíi čl. 219; k čÍlS • ..,. 
snr. § 26 akc. reg. 

Závazek akcionářů k opětujícím se 
dá vk á m. 

§ 30. Zavazují.li se akcionáři vedle kapitálových 
vkladů, Te společenské smlouvě stanovených, kopě. 

Akciové spol. 605 

tnjícím ee dávkám, které nezáležejí v penězích, budiž 
ve stanovách vyznačen způsob a rozsah těchto zá. 
vazků, jakož i konvencionální pokuty, stanovené fo1nad 
pro případ nesplnění závazku. Takováto ustanovení 
stanov připouštějí se jen výjimečně, zejména při rol
nických podnicích průmyslových, když a pokud pro
vádění společenského podniku závisí na tom, aby 
akcionáři takové závazky převzali. V každém tak~
vém případě mají akcie zníti na jméno a ve stano
vách budiž stanoveno, že ee mohou převáděti toliko 
~~ souhlasem společnosti. 

Statutární ustanovení, kterým se má vyznačiti ve 
společenské smlouvě dosud neobsažený závazek k 
opětujícím se dávkám tuto vytčeným, může se po
jmouti do stanov toliko se souhlasem všech akcionářů. 

Srv. čL 219 .ohch. zák. a ,poznámky k illěmu pň,pOljtmé, 

z re~ativu též § 29, oods,t. 3., čís. 3. 

Nové vydání akcií. 

§ 31. Jsou-li u společnosti akcie neúplně spla
cené, smějí se nové akcie vydati jen po úplném spla
cení akcií dřívějších vydání. 

Má-li se zvýšiti akciový kapitál vydáním nových 
akcií, hudiž ve stanovách vyhrazeno valné hromadě 
vydati usnesení o způsobech, za kterých se nově emi
tované akcie mají vydati a zejména o určení výdej
ního kursu. 

I>ři tom jest ve stanovách vyznačiti, že tento kurs 
nesmí se nikdy stanoviti pod pari (§ 28, 4. odstavec) 
II že pokaždé jest jej voliti tak, aby výtěžek ' novým 
vydáním akcií docílený co možná nezkráceně připadl 
akciové epolečno8ti. 

P f e dno s t n í p r á v o a k c i on á ř ů k o d b ě r u. 

S obmezeními v předcházejících ustanoveních 
obsaženými, může se akcionářům již ve stanovách 
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propůjčiti přednostní právo k odhěrn nově vydaných 
akcií. Jiným osobám než skutečným akcionářům ne
může se ve stanovách vyhraditi přednostní právo k 
odběru nově vydaných akcií. 

Srv. výše pOIZlll. 8 při čl. 220 ia násl., dále výše §§ 16 a 
]7 Ireg. 

Nabytí vlastních akcií. 

§ 32. Úplatné nahni vlastních akcií lleb akcio
vých podílů (prozatímních listů) společností připou
ští se jen v těchto případech: 

1. když a pokud se takovéto nahy~í děje za úče
lem redukce akciového kapitálu (§ 18), za šetření zá
konných předpisů; 

2. když a pokud se to děje za účelem splacení 
akcií z čistého výtěžku ( § 33) ve stanovách předem 
určeného; 

3. když a pokud se vykoná cestou exekuce, k vy
dobytí vlastní pohledávky společnosti. 

V případě pod č. 3 uvedeném, jakož i když ně~ 
který akcionář' svých práv z úpisu akcií a vykona
ných dílčích splátek pozbude ve prospěch společ
nosti ( článek 220. obchO'dního zákoníka) tím~ 
že opomenul vča,sně zaplatiti požadovaný obnos, 
nebo když j.f.11ak společnmc,t bezplatně nabude 
vlastních akcií nebo akciových podílů (prozatímních 
listů), nIusÍ se nabyté akcie nebo akciové podíly 
(prozatímní listy) co možno nejrychleji dále zciziti, 
nebo, neí-li, to možnO', musí se provést! přiměřená 
redukce akciového kapitálu (§ 18) za šetření zákon
ných předpisů. 

Nabytí nebo zcizení do roka nastalá buďtež vy
značena ve výroční zprávě. 

K odst. 1., čís. 1 a 2 viz § 18 reg., jakož i 248 a po

známky k němu při činěné. 
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Postupné splácení akcií. 

§ 33. Ve stanovách m'ůže se výjimečně etanoviti 
postupné splá~ení akcií jmenovitým obnosem, když 
podstata společenskéhO' majetku provozováním při
rozeně zcela nebo z velké části musí se spotřebovati~ 
nebo když se jmění společnO'sti skládá z práv časově 
omezených. 

Modality takového splácení bud'tež ve stanovách 
přesně určeny, a zejména jest při tom šetřiti těchto 
předpisů: 

1. Akcie se mohou spláceti pouze z ryzího zisku 
podle roční rozvahy po ruce jsoucího. 

2. Takovéto postupné splácení akcií budiž pro
váděno zpravidla slosováním. Míra, ve které se akcie 
mají spláceti, budiž určena ve stanov~ch samých nebo 
ve zvláštním splacovacím pláně, který podléhá stát
rtÍmu schválení. Ve stanovách však se může také sta
noviti, že počet akcií příslušné, rozvržené umořovací 
k':,otě přiměřený, pokud stačí čistý roční zisk, spo
lecn?st vezme .z oběhu zpětnou koupí z vO'lné ruky, 
lze-II tyto akcIe obdržeti pod obnosem jmenovitým. 
Takto nahyté akcie buďtež zničeny. 
.. 3. ~.a a~cie slo~ováním Elplacené mohou býti je
JIch drzItelum vydany požitkové listy. Těmto listům 
požitkovým, které nastupují na místo akcií, bud'tež 
ve stanovách propůjčena výslovně práva akcií avšak 
~ tou výhradou, že část čistého ročního zisku, 'kterou 
.lest, ve. s~anovách ?,aznačiti, určí se nejprve ku splá
ce~ll dIvIde~d akcllm nesplaceným a kdyby se spo
lecnost zrušIla, že se akciím ještě nesplaceným udělí 
přednostní právo ve výši jmenovitého obnosu akcií 
na ~ikvi~ačn~~ vý~ěžku. ':'. textu požitk?v~ch listů, 
ker~ maJI znIÍ! bud na maJItele nebo na Jmeno, musí 
~ Jasně vyznačiti práva jejich držitelům příslušející. 
JInak se ke vzorcům požitkových listů vztahují ob
dobně ustanovení § 29. 
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Fůnd k umůřůvání akcií. 

Na místě půstupnéhů splácení akcií může ve sta
nůvách býti ůpatřenů, aby byl shrůmažďůván fůnd 
k umůřůvání akcií z růčníhů čistého. zisku důtůvaný~ 
Má-li se tůhůtů fůndu v některé důbě skutečně upů
třebiti k umůřování akcií, budiž šetřenO' předpisů prO' 
redukci akciůvéhů kapitálu platných (§ 18). 

Srv. čI. 248 obc,h. zák. a po~námky k němu pii činěné. 

Pře d s t a ven 8 t v ů. 

§ 34. Ve stanůvách budiž ůznačen ůrgán spůle. 
čenský, který má převzíti funkce představenstva ve 
smysl~ článku 227 a násl ůbchůdníhů zákůníka" vý
slůvně jakůtakůvý. 

Za členy představenstva můhůu býti ustanůveny 
tůliků svéprávné ůsůby. 

Při zřizůvání \předsta"tenstva budiž CO' můzna 
přihlíženů k těm ůsůbám, které se z půvůlání zabý
vají bezprůstředním vedením průvůzůvání spůlečen
skéhů půdniku. 

Zvláště pak budiž ve stanůvách představenstvu 
zachůván takůvý vliv na vnitřní správu, který se shů-. 
duje s jehO' zákůnným ůprávněním zastupůvati spů
lečnůst na venek. Zejména budiž předst~venstvů ve 
stanůvách půvůlánů, aby rozhůdovalů a půřizůvalů ve 
všech záležitostech, které nejsůu vyhrazeny předpisy 
ůbchůdníhů zákůna nebO' stanův usnesení valné hrů
mady nebo. nejsůu přikázány zvláštními ustanůveními 
stanův jiným ůrgánům spůlečenským. 

Skládá-li se představenstvů z někůlika členů, hu
diž ve stanůvách určeno., jakým způsobem se usnášejí. 

Členůvé představenstva budtež periodicky zHzů
váni zpravidla buď bezprůstředně valnůu hrůmadůu 
akciůnářů nebo. orgánem spůlečnosti půdle stanův 
k tůmu půvůlaným, jehůž členůvé vůlí se valnůu hro-
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madou akcionářů. Ve stanůvách však také ntilŽe Lýti 
určenO', že zakladatelé spůlečnůsti jmenují členy prv~ 
níhů představenstva. 

Statutární funkční ůbdůbí každého člena před~ 
stavenstva nemá se zpravidla určiti di-le nc~ na pět 
let může se však ve stanůvách připustiti ůpětná vůl~ 
ba' téhůž člena pO' uplynuti funkčního ůbdůbí. V,e 
Eltanůvách budiž ustanůvenů, že trvání funkčního. ůb
důbí členů představenstva zaniká valnůu hrůmadůu, 
v níž se činí usnesení O' půsiední růčnÍ růzvaze, při 
jejímž sestavení členům představenstva bylO' úřa
důvati. 

Ve stanůvách budiž dále prO' ten Jl řípad, že pO'
čet členů klesne půd nejmenšÍ půčetčlenů přédsta
venstva půdle stanův půtřebný k m:nášellÍ a zastupů
vání, půstaránů o. to., aby se uprázdněná místa ihned 
o.hsadila. Při tům se může ve stanůvách ustanůvítí, 
že místO', vystůupením některéhO' člena uprázdněné, 
ůbsazuje se před uplynutím trvání jehO' funkce pro.
zatímně až do. definitivní důplňovací vůlby ůpcí, kte
růu vykůnají ůstatní členůvé představenstva. 

Skládá-li se představenstvů z většíhO' půčtu ůsůb, 
může se ve stanůvách učiniti ůpatření, aby předata
vensvů zřídilo. ze svých členů výkůnný výbůr k bez
průstřednímu vedení ohchůdů, jehůž půsůbnůst se 
řídí plnůu mocí, kterůu mu představenstvů udělí. 

Statutární ustanův~nÍ O' půsůbnosti výkůllI ... éhů 
výbůru a jiných zmůcněnců jsůu přípustna tůliků bez 
újmy předpisů článku 231, 2. ůdstavce, vztažmů čl. 
234 ůbchůdníhů zákůníka. 

o mez e n í č len ů pře d s t a ven s t v a. 

§ 35. Ve stanůvách budiž určeno., že členůvé 
představenstva bez sůuhlasu spůlečnůsti nesmějí za
půčíti průvůzůvati půdnik stejného. druhu se spůle
čenským půdnikem na vlastní nebo cizi účet nebo 

Obeh. zák. 39 
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vstoupiii do podniku stejného druhu jako osohně ru
čící společníci nebo převzíti funkce členů předsta
venstva, dozorčí nebo ředitelské rady při jiné akciové 
společnosti stejného druhu, při čemž budiž ve stanop 

vách také ustanoveno, který orgán s.polečnosti (před
-stavenstvo, ředitelská rada; dozorčí rada, valná hro
mada) jest povolán udíleti tento souhlas. 

Pro právní jednání mezi společností a některým 
členem představenstva' budiž vyhrazen ve stanovách 
bez újmy předpisů článku 231.,2. odstavce obch?d
ního zákoníka souhlas ředitelské rady, dozorčí rady 
nebo valné hromady. 

Srv. k §§34, a 35 .aké. reg. ,články 209, 227-234 obeh. 
zák. a poznámky k 'nim, připojené. 

Ř e d i tel s kár a d a. 

§ 36. Ve stanovách může se stanoviti, aby vedle 
představenstva byl zřízen zvláštní s,polečenský orgán 
- ředitelská rada - jemuž jest stanovami přikázáno 
bez újmy předpisů článku 231, 2. odstavce obchod
ního zákoníka rozhodování v jednotlivých důležitých 
záležitostech, nenáležejících k působnosti valné hro
mady pokud se týče, jehož souhlasem představenstvo 
jest ;ři jednotlivých jednáních vázáno. Stanovy mají 
v takovém případě obsahovati bližší ustanovení o 
jednotlivých jednáních přidělených působnosti ředi: 
telské rady, jakož i o sestavení a způsobu, usnášenI 
ředitelské rady. Ředitelská rada může býti ve stano
vách pověřena, aby zřizovala představenstvo, s před
pokladem, že členové ředitelské rady se volí pokaždé 
nejvýše na pět let valnou hrOlnadou akcionářů, po
kud se týče ponejprv ustavující valnou hromadou 
upisovatelů akcií. 

Výhradou předpisů čl. 231 odst. 2. jest tu výslovně zdů
razněna neúčinnost požadavku souhlasu ředitelské rady vůči 
'Osobám třetím, což by ostatně bez toho z cit. čl. 231 vyplývalo. 

Akciové spol. 611 

Nebe zapsati do rejstříku 
členy správní rady akciové 
společnosti, kteří nejsou ani 
členy představenstva ani pro
kuristy. Čl. 231 v odst. 2.obch. 
zák. a § 36 akc. reg. oprav
ňují sice akciovou společnost) 

by zřídila si i jiné 'orgány 
kromě představenstva, nenan
zují však zápisu těchto orgá
nů do obchodního rejstříku. 
I jest zápis takový nepřípust
ný. (N. S. 1335 : 7. prosinec 
1921,R I 1443/21.) 

K O nt r O I II í O rg á n y. (D O z O r čí rad a, 
přehlížitelé účtů). 

§ 37. Ve stanovách každé akciové' společnosti 
budiž opatřeno, aby byl zřízen orgán k prozkoumání 
ročních účtů společnosti, a při tom jest dbáti těchto 
směrnic: 

Zřídí-li se dozorčí rada, jest jí dáti vždy pŮFob
nost v čl. 225 obchodního zákoníka stanovenou. Dále 
óe může ve stanovách ustanoviti, že bez újmy před
pisů článku 231, 2. odstavce obchodního zákoníka je 
třeba souhlasu dozorčí rady k jednotlivým jednáním, 
ve stanovách vyznačeným. Konečně může býti do
zorčí rada vestanO'vách pověřena zřízením předsta
venslÍva. Dozorčí rada musí míti alespoň tři členy. 

Není-li při společnosti dozorčí rady, buďtež zří
zeni přehližitelé účtl]., kteří mají zkoumati roční účty 
a rozvahy, nahlédajíce do knih společnosti, a podati 
o tom každoročně zprávu valné hromadě akcionářů. 
Buďtež ustanoveni alespoň dva přehliŽitelé účtů. 

Volba členů dozorčí rady nebo přehližitelů účtů 
budiž vyhrazena při zřízení 'společnosti ustavující 
valné hromadě upisovatelů akcií, později pak valné 
hromadě akcionářů. 

Je-li ve stanovách uloženo zřízení dozorčí rady, 
buďtež prO'. ten případ, že jest zvoliti nejméně tři čle
ny touž valnou hromadou, do stanov PO'jata tato 
ustanovení o volbě členů: 

Třetina hlasů ve valné hromadě zastoupených 
může žádati, aby se volba pro každé místo dozorčí 
rady, které se má obsaditi, konala zvlášť. Vyjde~li na 

39* 
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jevo, nežli se přikročí k volbě na poslední místo, že 
aspoň třetina odevzdaných hlasů při všech předchá
zejících volbách byla odevzdána pro tutéž osobu, ale 
bez výsledku, musí tato osoba bez dalšího hlasování 
prohlášena býti zvolenou na poslední místo. 

Tento předpis neplatí k volbám dozorčí rady po
tud, pokud jest v dozorčí radě člen, který byl zvolen 
n~značeným způsobem menšinou. 

Funkční období členů dozorčí rady, vztažmo pře
hližitelů účtů, jest urČiti ponejprv toliko na dobu 
až do' skončení valné hromady akcionářů, v níž se 
usnáší o roční rozvaze za první obchodní rok spole
čnosti, později však ne déle než na pět let, při ,čemž 
ve stanovách může se stanoviti, že je přípustna opět
ná volba. vystupujících členů z dozorčí rady, pokud 
'se týče přehližitelů účtů. 

Trvání funkce členů dozorčí rady,. pokud se týče 
přehlížitelů účtů, končí ukončením valné hromady, 
která se usnáš~ o poslední roční rozvaze, již měla do
zorčí rada, pokud se týče přehlížitelé účtů prozkou
mati ... 

Ustanovení členové dozorčí rady a přehližitelé 
účtů mohou býti valnou hromadou akcionářů kdy
koli odvoláni. 

Představenstvo budiž ve stanovách zavázáno, aby 
v případě, že členové dozorčí rady nebo přehližitelé 
účtů vystoupí před uplynutím svého funkčního ob
dobí a není tu náhradníků, kteří by je zastupovali, 
ihned svolalo valnou hromadu, aby provedla potřeb
né doplňovací volby. 

Ve stanovách budiž určeno, že členové dozorčí 
rady a přehližitelé účtů nesmějí býti zároveň členy 
představenstva . nebo úředníky společnosti aneb účast
niti se v bezprostředním vedení obchodů společnosti. 

Za členy dozorčí rady nebo za přehližitele účtů 
mehou býti ustanoveny toliko osoby svéprávné. 

Akciové spol. 613 

Srv. čl. 225 a pozn. 2. k němu přičiněnou. V odst. 2. §u 
37 se dává podklad pro statutární vytčen( jednotlivých úkonů 
správních. V odst .. 6 a 7 se zabezpečuje za určitých podmínek 
statutární zavedení určitého menšinového práva akcionářů v pří
čině vlivu na složení rady dozorčí. 

o d měn a s p o leč e n s kým o r g á n ů m. 

§ 38. Stanovy mají obsahovati jasná ustanovení 
o tom, zda členové představ€'llstva, vztažmo výkonné
hó výboru z představenstva ustanoveného, potom čle
nové ředitelské rady nebo dozorčí rady aneb přehli
žitelé účtů dostáva1jí náhradu za svou činnost ve for
mě podílu na čistém zisku (tantiémy) np-bo v jiné Cor
mě, či zda své funkce mají konati bezplatně. 

Usnesení o' poukázání statutárního podílů z či~ 
stého zisku a o určení výše jiné odměny jest vyhra
diti: valné' hrómádě. Pouze o odměně představenstva 
nebo výkonného výboru, pokud tato odměna nemá 
záležeti v podílu na čistém zisku, může se ve stano
vách ustanoviti, že její výši určí ředitelská rada nebo 
dozorčí rada. 

p ů s o b n o s t val n é hro m a d y. 

§ 39. Ve stanovách hudiž jasně: a určitě vyme
zena působnost valné hromady. 

Zejména budiž valné hromadě vždy vyhrazeno: 
1. po dobu nejméně 3 let od zápisu společnosti 

usnášeti se. o smlouvách, kterými má společnost nabý
vati . závodU: již zřízených neho zřizovaných, trvale 
k jejímu provozování určených neho nemovitých 
předmětů za náhradu přesahující obnos pětiny zá
kladního kapitálu, jakož i o změnách takových smluv 
v neprospěch společno~ti, pokud nejde o nabytí ne-
movitostí nucenou dražbou; , 

2. schválení roč~ího účtu, usnášeti se o rozděle
ní čistého zisku a o absolutoriu představenstva; 
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3. volba členů dozorčí rady, vztažmo přehlížitelů 
účt6; 

4. stanovení případné odměny společenským or
gánům podle § 38.; 

5. usnášeti se o změně' předmětu podniku, o tr
vání společnosti přes čas původně ustanovený, o zvý
šení nebo snížení akciového kapitálu a vůbec 'o změ
ně ustanovení stanov; 

6. usnášeti se o způsobech vydání novýéh' akcií 
při zvýšení akciového kapitálu; 

7. usnesení o zrušení společnosti, zejména také 
v případě spojení společnosti s jinou akciovou. spo· 
lečností (článek 215. a 247. obchodního zákonika'). 

'Z ustanovení pod č. 1. obsaženého jsou přípust
ny výjimky pro. společnosti, při nichž předmětem 
podniku jest prodej a koupě nemovitostt . j 

Každé usnesení, které se týká některého z před
mětů pod č. 5. označených, potřehuje k platnosti 
státního schválení podle § § 15. až 18. 
, Zrušiti akciovou společnost tím, že se spojí s ji

nou společností (svrchuč. 7.), jest "možno jeti se 
státním schválením. . 

Srv. příslušné poznámky při čl. 214, 215, 224, 239, 247. -
K odst. 2., čís. 1 '.viz též níže' § 47. - K odst. 3.: Předmětem 
podniku musí ar ci býti také obchody; viz úvod k akc. reg. 

s volá J;l.Í v a' ln, é . hro m a d y. 

§ 40. Ustanovení stanov o svolání valné hroma
dy mají vyhovovati . těmto předpisům: 

Valná hromada akcionářů budiž svolána alespoň 
jednou do roka, (řádná valná hromada). Svolání řád
né valné hromady má se státi se zřením k předpisům 
§ 50., 1~ odstavce. 

Kromě toho budiž valná hronlada svolána v pří
padech v zákoně a ve stanovách výslovně vytčených, 
jakož i vždycky tehdy,vyžaduje-li toho ~ájem spo
lečno~ti. 
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Valná hromada musí se svolati ve lhůtě, kterou 
jest určiti ve stanovách nejdéle na 30 dní, také tehdy, 
usnese-li se o tom valná hromada, nebo když některý 
akciQnář nebo akcionáři, kteří způsohem stanovami 
předepsaným prokáží, že drží desítinu akciového ka
pitálu nebo menší, ve stanovách ustanovený podíl 
akciového kapitálu, žádají o svolání valné hromady 
v podání jimi podepsaném, s uvedením účelu a dů
vodů. 

Akcionáři nebo akcionářům, kteří podle před
cházejících předpisů jsou oprávněni žádati o svolání 
valné hromady, hudiž ve stanovách také vyhrazeno 
právo, že mohou v podání jimi podep!aném, uvedou
ce důvody, žádati, aby se ty a ty předměty pojaly do 
denního pořádku nejbližší valné hromady, který bu
de vyhlášen, vznesou-li tuto žádost ve lhůtě stanova
mi určené, před vyhláškou o svolání valné hromady. 

Valnou hromadu má svolávati zpravidla před
stavenstvo. Je-li ve stano'\'ách společnosti ustanovena 
dozorčí rada, přísluší jí také právo i povinnost svů"' 
lati valnou hrOlnadu, vyžaduje-li toho zájem společ
nosti (článek 225. obchodního zákoníka). Ve stano
vách může se ustanoviti, že vedle představenstva, 
vztažmo dozorčí rady, také ještě jiní orgánové spo
lečnosti jsou oprávněni svolati valnou hromadu. 

Jak se má valná hromada svolati, budiž určeno 
ve etanovách. 

Při tom budiž ve stanovách předepsáno, že se má 
vyhlásiti účel valné hromady při jejím svolání co 
možná určitým označením jednotlivých předmětů, 
o nichž se má učiniti usnesenÍ. Zejména budiž ve sta
novách ustanoveno, že zamýšlené změny stanov mají 
se uvésti ve vyhlášce podstatným obsahem, a je-li 
k nim třeba odděleného hlasování jednotlivých dru
hů akcií, jest také tuto okolnost označiti ve vyhlášce. 

Vyhláška, kterou se valná hromada svolává, má 
dále obsahovati místo a čas konání valné hromady a 
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statutární předpisy, jak se akcionáři mají vykázati 
oprávněním k výkonu hlasovacího práva. 

Valná hromada může býti svolána pouze v sídle 
společnosti, nedopouštějí-li stanovy výslovně, aby se 
valná hromada konala také na jiných místech, která 
jeit v~ stanovách jménem uvésti. 

Lhůta pro vyhlášku svolání budiž vyměřena ve 
stanovách alespoň na 14 dní přede dnem konání val
né hromady, při čemž poslední den nebudiž spolu 
počítán. 

Srv. poznámky při článcích cit. při paragrafech předchá
zejících. Specielně pro odst. 8 §u 40 jest odkázati k pozn. 4. 
při čl. 224 v příčině' příliš extensivního výkladu, jehož se do
stává v akc. regulativu zákonnému ,předpisu čl. 238 odst. 2. 
I dlužno slova ,»podstatný obsah« v. odst. 8. §u 40 vykládati 

relltrjkti.y~. Akcionářův aájťlm infQrroovati j).C podrobně o ob· 
i.ahu návrhů jest zabezpečen ustanovením §u 41. 

Veřejnost předloh na valnou 
hrom ad u. 

§ 41. Ve stanovách budiž ustanoveno, že každé
mu akcionáři na požádání jest vydati nejpozději tři 
dny přede dnem valné hromady písemně návrhy pro 
valnou hromadu připravené. 

Kromě toho budiž ve stanovách stanoveno, že 
každému akcionáři k hlasování oprávněnému musí se 
dovoliti na požádání nahlédnouti ve stejné lhůtě 
v obchodní místnosti společnosti do veškerých před
loh a dokladů připravených pro valnou hromadu. 

Snr. poznámku výše při §u 40. 

Průkaz o hlasovacím právu pro valnou 
hro m ad u. 

§ 42. Do stanov buďtež pojata ustanovení, jak 
se mají akcionáři vykázati oprávněním k výkonu hla-
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sovacího práva ve valné hromadě (zápis akcionáře do 
společenské akciové knihy při akciích na jméno, ulo
žení akcií atd.). 

Je-li výkon hlasovacího práva učiněn ve ~tano
váchzávislým na tom, aby akcie až do určité doby 
před valnou hromadóu byly uloženy, budiž ve sta
novách postaráno o to, aby byla při svolání vRlné 
hromady akcionářům zachována lhůta alespoň osmi
denní pro uložení akcií, a aby nejpozději do té doby, 
kdy se uzavře seznam akcionářů, kteří akcie pro val
nou hromadu uložili, každému akcionáři k hlasování 
oprávněnému na požádání bylo dovoleno nahlédnouti 
do tohoto seznamu v obchodní místnosti společnosti. 

Ustanovení stanov akciové 
společnosti, že hlasovací práv& 
llřísluší jen těm akcionářům, 
kteří »nejdéle« tři dny před 
valnou hromadou složili své 
akcie na určeném místě, sluši 
rmmměti tak, že složení se mu· 
selo státi nejposléze čtvrtý 
den před valnou hromadou. 

Stalo.li se složení až po této 
době, nepříslUŠÍ akcionáři 
hlasovací právo, při čemž jest 
nerozhodno, že mu (jeho 
zmocněnci) byl vydán legiti. 
mačnÍ lístek a že hyl zapsán 
do SC7.namu přihlášených ak· 
cionářů. (N. S. 4902 : 8. duo 
ben 1925, Rv I 283/25.) 

H I a s o v a cíp r áv o v e val n é hro m a d ě. 

§ 43. Každá akcie dává majiteli jeden hlas, ne
ní-Ii ve společenské smlouvě něco jiného ustanOVf"no. 

Ve stanovách se může určiti, že jen určitý počet 
akcií poskytuje jeden hlas. V takovém případě musí 
však nejméně jeden hlas náležeti akciím, které do
hromady činí jmenovitý obnos 10.000 korun prl 

akciovém kapitálu nejméně 1,000.000 korun nebo při 
kapitálu větším, a při akciovém kapitaálu menším než 
1,000.000 korun, akciím, jejichž jmenovitý obnos do
hromady obnáší setinu akciového kapitálu. 

Těm akcřtonářům, kteří mají menší počet akcií 
než je podle stanov zapotřebí pro výkon jednoho 
hlasu, může se :ve stanovách yyhraditi oprávnění usta-
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no viti společného zmocněnce, kterému přísluší ve val
né hromadě právo hlasovací podle počtu akcií jím 
zastupovaného. 

Není vyloučeno, aby se omezil ve stanovách po
čet hlasů jednomu akcionáři příslušejících tím, že se 
určí nejvyšší obnos nebo stanoví stupně. 

Vydávají-li se akcie různého jmenovitého ob· 
nosu nebo různé druhy akcií, jest hlasovací právf] 
ustanoviti tím způsobem, aby stejné části akciového 
kapitálu bez rozdílu jmenovitého obnosu nebo . dru
hu akcií, příslušelo stejné hlasovací právo. Vydávají
li se požitkové listy (§ 33., Č. 3.), buď'~ež do, stanov 
pojata také jasná ustanovení o hlasovaClm pravu po
žitkových listů. 

Srv. čl. 224 obchodního zákona. K požitkovým listům viz 
pozn. 2 při čl. 248. 

Výkon hlasovacího práva 
z moc ně nc i. 

§ 44. Ve stanovách budiž výslovně určeno, že 
akcionáři své hlasovací právo ve va,lné hromadě mo
hou vykonávati také zmocněnci; pokud stanovy ne· 
určují jinak, nemusí tito zmocněnci býti akcionáři. 
Spolu buď ve stanovách přesně určeno, kterak se 
mají zmocněnci títo legitilnovati. . 

Za osoby nesvéprávné a za právnicl~é osoby buď
tež připuštěni' zákonní, po případě statutární zá
stupci, kteří nemusí bj·ti akcionáři, a to i bez zvlášt
ního zmocnění. 

Nově textováno vlád. nanzenÍm ze dne 16. října 1924, 
ě. 211 sb. z. a nař. - Starý text §u 44 hyl tento: »Ve stano
vách je:5t ~ýslovně ustanoviti, že akcionáři mohou vykonávati 
6vé hlasovaCÍ právo ve valné hromadě také zmocněnci, nechať 
tilo jsou akcionáři čili nic. Spolu jest ve stanovách přesně 

určiti, v které formě se mají zmocněnci legitimovati. - Za 
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osoby nesvéprávné a osoby právnické jest připustiti zákonné, 
po případě statutární zástupce i bez zvláštního zmocnění.« 

Způsobilostl valné hromady 
k usnášenÍ. 

§ 45. Způsobilost valné hromady k usnášení bu
diž vždycky ve stanovách vázána předpokladem, že 
osoby ve valné hromadě přítomné jsou oprávněny 
vykonávati hlasovací právo za určitý nejmenší obno~ 
akciového kapitálu, který nebudiž zpravidla určen 
méně než desítinou. 

Ve stanovách může býti ustanoveno, že v případě, 
kdyby valná hromada zůstala nezpilsoLilou k u~náše .. 
ní,. jest, svolarti druhou valnou hromadu, ktera bez 
ohle'du na výši zastoupeného akciového kapitálu jest 
způsobilou usnášeti se o všech předmětech, které ~yly 
na denním pořádku- první valné hromady, bylo-II ve 
vyhlášce o 8volánídruhé valné hromady na tuto okol
n~,st výslovně poukázáno. Pro takovou valnou hro
mrur~ může se vyměřiti ve stanovách lhůta k vyhlášce 
oBvolání (§ 40., poslední odstavec) na osm dní, lhůta 
k uložení akcií (§ 42., 2. odstavec) na pět dní. 

. Ve stanovách budiž ustanoveno, že se má vyložiti 
ve valné hromadě seznam dostavivších se akcionářů 
nebo jejich zástupců, s uvedením jména a byd1i~tě, 
jakož i obnosu akcií každým zastupovaného a počtu 
hlasů každému příslušejícího a že každému akcionáři 
nebo zástupci akcionářů, na valnou hromadu se do
stavivšímu, má býti dovoleno ve valné hromadě do 
seznamu nahlédnouti. 

Srv. čl. 209 čís. 9 a 10 obch. zák. 

u sn á š e ní se. 

§.4.6. Stanovy musí určitě označiti předměty, 
o nichž se valná hronlada nemůže usnášeti jii pro-



620 Oddíl IV. 

~tou většinou hlasů přítomu)ch akcionářů, nýhrž jen 
silnější většinou hlasů nebo podle jiných požadavků, 
jakož i musí ohsahovati přesná ustanovení o tom, jak 
se mají vykonati volhy, které valné hrom~dě náležejí 
a kdo má valné hromadě předsedati. 

Srv. čl. 209 čís. 10. obch. zák. 

Do dat e č n á z a k I ád á n í. 

§ 47. Pro m!ne~ení v § 39., č. 1. zmíněné o ~mIou
vádh způsobu tam uvedeného mají stanovy předlli
eov:]ti~ že jest předložiti valné hromadě zprávu, vyho
vující předpisům § 9., 1. a 2. odstavce, která mu~í 
hýti podep~ána zciziteli a ,rěemi členy představen. 
stva, a je-li dozorčí rada ustanovena, také všemi čle
ny dozorčí rady. 

Usnesení, kterým se k takové I5mlouvě dává sou. 
hlas, budiž vázáno ve stanovách kvalifikovanou větši
nou, která mu~í činiti alespoň tři čtvrtiny hlasů ve 
valné hromadě odevzdaných a čtvrtinu veškerého 
akciového kapitálu. 

Ve stanovách hudiž stanoveno, že opis neho otisk 
zprávy v prvnínl odstavci dotčené mu!Í se na požá
dání vydati každénlu akcionáři nejpozději tři dni 
přede dnem valné hromady~ která se má konečně 
usnésti o těchto smlouvách. 

Z měn y . s ta n o v. 

§ 48. Jedná-li se o změnu stanov, budiž ve eta
novách k platnosti usneseni valné' hromady zpravidla 
žádáno, aby osoby ve valné hromadě přítomné byly 
oprávněny vykonávati hlasovací právo alespoň Za tře
tinu akciového kapitálu a ahy pro to hlasoval~ větši· 
na ne méně než tří čtvrtin odev1.:daných hlasů. 

Je-li několik druhů akcií e rázným oprá,,·něnim. 
hudiž ve &tanovách ue:~anoveno, ..že ku .každé .změDě 

Akciové spol. 621 

etanov, jejíDiŽ' předmětem jest zvýšení neho sruzenÍ 
akciového kapitálu nebo změna dosavadního poměrn 
nizných druhů akcií, je třeha usnesení valné hroma. 
dý, při němž akcionáři mají hlasovati ve skupinách, 
rozděleni podle druhů akcií, a že požadavky pro usná~ 
šení v prvním odstavci uvedené mají ohdobně platit: 
pro každou jednotlivou skupinu. btanovy mobou kro
mě toho vytknouti ještě jiné požadavky pro plat. 
nost takového usnesení. 

Předpisů předcházejícího od3tavce má ee také 
tehdy šetřiti, když vedle akcií jsou vydány požitkové 
listy za slosované akcie (§ 3:30, č. :;.) a když má biti 
usnesena změna stanov, která se týká právního po
měru pažitkových listů k akciím. 

Také pro případy v tomto paragraCu uvedent-, 
může se ve stanovách učiniti ustanovení ve smY!llu 
§ 45., 2. odstavce. 

Změna předmětu podniku ne:nůže býti usneeena 
většinou hlasů, není-li to ve IStant.>vách v}'slovne dovo
leno (článek 215. obchod. zákon.). 

Srv. čl 209., čís. 9, 214, 215, 248 oh ch. zák. 

Ú čet n í u z á věr k a. 

§ 49. Představenstvo jcst povinno ~tarati8e o to, 
aby byly vedeny potřebné knihy společno~ti. 

Koncem každého obchodního roku, jehož počá. 
tek a konec budiž ve stanovách určen,. musí !e ee!1ota
viti účetní usávěrka, kter& 1St? lná osId:l.dati z účtu pro. 
vozovacího (účtu zisku a ztráty) a z rozvahy. 

Ve stanovách musí se určiti zásady, podle kte
rých se má rozvaha sestaviti. 

Účetní uzávěrka, která má obeahovatí celé ho .. 
spodaření společnosti, musí se sestaviti se šetřením 
zákonných předpisů a s pečlivosti řádného kupce. 
Zejména hud'tei uvedena veškerá aktiva a pasiva hod-
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notou, kterou· skutečně mají v čase, kdy se rozvaha 
8cstavuje. . 

Při majetkových kusech, které podléhají podle 
své povahy opotřebení nebo znehodnocení, budiž vy
konán odpis z jejich knihovní hodnoty věcnému od
hadu přiměřený a přiměřeně vyznačen v účetní uzá
věrce. Ve stanovách budiž upraveno provedení po
třebných odpisů, a je-Ji toho třeba, určen také klíč, 
podle něhož se mají tyto odpisy prováděti. 

Akciový kapitál budiž tehdy, když se podle sta
nov akcie splácejí z čistého zisku (§ 33.), uveden 
v rozvaze meú pasivy ve výši stanovami určené po
tud, pokud nebylo provedeno snížení tohoto akciové
ho kapitálu (§ 18.), podle zákonných předpisů. 

Srv. čl. 239, 248 obch. zák. - § 49 obsahuje po většině 
bilančně-technické předpisy~ mající ráz preventivních opatření 

proti nesprávnému zjištění čistého zisku. Viz o tom blíže 
K i z I i n k, Akc. společnost str. 14., 19. násl. 

Pře d k I á cl á n í ú č t ů. 

§ 50. Ve stanovách jest stanoviti, aby předElta
venstvo každoročně předložilo účetní uzávěrku řáuné 
valné hromadě akcionářů se zprávou o činnosti a to 
nejpozději v prvních šesti měsících každého obchod
ního roku. Výjimečně může se při jednotlivých akcio
vých společnostech vzhledem ku zvláštní povaze pro
'vozování připustiti, aby se ve stanovách určila lhůta 
ku předložení rozvahy valné hromadě nejpozději na 
dvanáct měsíců po uplynutí obchodního roku. 

Do stanov budiž pojato ustanovení o tom, že 
exemplář zprávy o činnosti i s rozvahou a účtem 
ztráty a 'zisku má se na požádání vydati každému 
akcionáři nejpozději tři dny přede dnem valné hro
mady, která se má usnésti o schválení rozvahy. 

Pro usnesení o schválení rozvahy budiž ve sta
novách předepsáno, že toto usnesení jest odročit.i, 
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bylo-li to usneseno bud' prostou většinou hlasů nebo 
žádá-li o to menšina, která zastupuje aspoň desítinu 
veškerého akciového kapitálu, činíc výtku proti urči
tým položkám rozvahy. Odročení staniž se v případě 
posléze uvedeném na tak dlouho, pokud se nepodá 
potřebné vysvětlení o položkách, kterýchae výtk.y 
týkají. 

Srv, čl. 209 čís. 6, 239 obch. zák. 

N á k I a d y z a k I á d a c í. 

§ 51. Když se zřizuje společnost, může se ve Bta
novách ustanoviti, aby se náklady zakládací, které 
jest vytknouti ve stanovách jednotlivě, rozdělily ja
kožto výdaje na. první obchodní leta, a to nejvýše na 
pět let. Za takové umořitelné zakládací výdaje mo
hou se připustiti toliko hotové výdaje, které bylo ne
zbytně nutno zapraviti při zřizování společnoeti, čí
taje v to veřejné dávky, které jest za příčinou zalo
žení zapraviti. 

S účetní uzávěrkou za první obchodní rok budiž 
předložen valné hromadě podrobný závěrečný účet 
o veškerém nákladu zakládacím. 

R o zdě len í č i sté h o z i e k u. 

§ 52. Ve stanovách buďtež přesně uvedeny zá
sady, podle nichž jest vypočítávati a vypláceti. čistý 
zisk. Akcionářům smí se rozděliti jen to, co vycbází 
jako přebytek rozvahových aktiv po provedení po
třebných odpisů z nich a po odečtení všech pasiv. . 

Při rozdělování čistého zisku má předcházeti zá
vazná dotace reservního fondu (§ 53, č. I) všechny 
jiné příděly. . 

Srv. čL 209, 217 obch. zák. 

R e ser v n í fon d y. 

§ 53. Při každé akciové společnosti budiž ve 
stanovách učiněno op atření, aby se zřídil reservní 
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fond ku krytí možných ztrát. Tomuto reservnÍmu 
rondu buďtež přidělovány: 

1. z ročního čistého zisku aspoň dvacítina potud~ 
pokud reservní fond nepřekročí desetiny nebo vy~ší
ho dílu základního kapitálu ve stanovách určeného; 

2. ,obnosy, které při zřízení společnosti nebo při 
zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií 
za vyšší nežli jmenovitý obnos byly dosaženy nad něj 
a nad obnos nákladu vydáním akcií vzniklého; 

3. ohnosy, které akcionáři splatili za propůj('ení 
předno!?tních práv pro jejich akcie, pokud nebylo 
usneseno, aby se jich upotřebilo k mimořádným od
pisům nebo k úhradě mimořádných ztrát. 

Pokud reservní Cond nepřekročuje desítiny 3k('io
vého kapitálu, smí se ho užíti vůbec jen k úhradě 
ztrát. Stanovami může býti určeno, že případného 
přebytku reservního Condu nad obnos právě dotčený 
milže se upotřebiti k tomu, aby se doplnila dividenda 
akcionářům vyplácená až k nejvyššímu obnosu ve 
,tanovách určenému, který v jednom obchodním ro('e 
nesmí přesahovati pět procent splaceného kapitálu 
akciového. Pro tento případ budiž' ve stanovách ur~ 
čeno, že tato' dividenda smí se vypláceti jen po vyko,· 
nané úhradě všech rozvahových ztrát společnosti a 
že' obnosů v prvním odstavci pod č. 2 a 3 zmíněných 
nesmí se nikdy upotřebiti k vyplácení dividendy. 

Kromě reservního fondu právě dotčeného může 
!e ve etanovách pamatovati na zřízení ještě jiných 
(ondů. 

Fondu u společnosti nastřádaného, nehledě 
k částečnému zpětnému splacení akciového kapitáha ' 
podle zákonných předpisů, použíti lze k ro~dělení 
akcionářům vůbec jen potud, pokud to stanovy při. 
pouštějí a jen ve formě vyplacení mimořádné di
videndy na usnesení řádné valné hromady na základě 
roční rozvahy. 

Ms. 
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Srv. čl. 217 ohch. zák. - Viz k tomu § 4 vlád. nařízení 
465/1920 (níže pod lit. 1). 

Vy hl á šky. 

§ 54. Ve ,stanovách budiž určena forma, v níž 
se dějí oznámení společností vydávaná. 

Zejména bud,iž při tom také stanoveno, od kte
rého orgánu, nehledě k případu v § 40, 6 odstavci již 
upravenému, tato oznámení mají vycházeti, pokud se 
týče kým mají býti podepisována. 

Dále buďtež označeny ve stanovách také veřejné 
listy, jimiž jest vyhlašovati oznámení společnosti. V 
každém případě budiž ve stanovách ustanoven Úřed
ní list československé 'republiky*) k vyhlašování spo
lečenských oznámení (a mimo něj příslušné úřední 
noviny 'zemské, je-li sídlo společnosti mimo Dolní 
Rakousy**); ve stanovách se však může naříditi, aby 
se společenská oznámení uveřejňovala mimo právě 
uvedené veřejné listy také ještě v jiných veřejných 
listech, které jest ve stanovách uvésti. 

Srv. čl. 209 obch. zák. 

Zrušení a likvidace sp olečnosti. 

§ 55. Ustanovení § 48, 1. a 4. odstavce vztahují 
se ohdobně také k usnesení valné hromady o zrušení 
společnosti. 

Vsnesení, aby se akciová společnost spojila s ji
nou společností nemůže se učiniti většinou hlasů, ne
ní-li to ve stanovách výslovně dovoleno (článek 215 
obchodního zákoníka). 

Ve stanovách budiž ustanoveno, že práva valné 
hromady a dozorčí rady, vztažmo přehližitelů účtů 
zůstávají v platnosti také po dobu likvidace. 

*) Srv. po zn. u § 12. 
**) Nyní ohsoletní. 

Obch. zák. 40 
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Rozsah plné moci likvidatorů jest upraven usta. 
novením obchodního zákona ( článek 244, 2. odsta
vec, pokud se týče článek 137 a následující). Ve sta;. 
novách budiž vyznačeno, že likvidatoři nemohou zci
ziti nemovité věci bez souhlasu valné hromady jinak, 
než veřejnou dražbou. 

s~v. čl. 215, 244 obch. .zák. 

Oddíl třetí. 

Ustanovení všeobecná. 

S t °á t n í d o z o r. 

§ 56. Akciové společnosti podléhají podle usta· 
no.vení císařského patentu ze dne 26. listopadu 1852, 
ř. z. oč. 253 a příslušných zákonných předpisů dozoru 
státní správy, který se vykonává z moci úřední k 
ochraně veřejných zájmů. 

Stálý dozorčí orgán zřídí se při akciové společ. 
nosti jen výjimečně tehdy, když takové opatření z dů .. 
ležitých veřejných ohledů je nutné. 

Nárok akcionářů nebo jiných účastníků, aby 
státní správa zakročila, po právu nepozůstává a musí 
se jim ponechati, aby třeba-li toho, uplatnili své sou';' 
kromé nároky vůči společnosti pořadem práva ci
vilního. 

Pře c ho d n á u s t a n o ven í. 

§ 57. Ustanovení tohoto nařízení vztahují se k 
akciovým společnostem již zřízeným jen pokud platné 
společenské stanovy neodporují. 

Působnost nařízení. 

§ 58. Toto nařízení nabývá působnosti dnem vy
hlášení. (Vyhlášeno dne 22. září 1899.) 

Akcio:vé spol. 627 

J. Z výnosu 
ministerstva vnitra ze dne 14.října 1899,č.32.248. 
(Otištěn v plném znění v Manzových vydáních Ob ch. zákona 

při Akc. regulativu). 

V úvodu se praví, že pro používrání akc. regulativu sta
noveny ministerstvem některé směrnice, které se uvádějí ve 
známost »k orientaci resp. k zachovávání«: o' 

.»NejdůležitějšÍm účelem cit. nařízení jest usnadniti usku
tečnění domácích akciových podniků v oboru průmyslu a 
obchodu v užším smyslu, vytčeném blíže v ciL nařízení. 

Vzhledem k tomu se prohlašují tímto nařízením zasady, jež 
mají býti rozhodnými pro povolování zřízení a přetvoření 

akciových podniků naznačeného svrchu způsobu, jednak, aby 
se poskytla zúčastněným kruhům obecenstva nutná orientace, 
jednak, aby byly směrnicí pro úřady při úředním jednání v 
těchto záležitostech, a upravuje se zároveň postup, který maji 
úřady při tom zachovávati v zájmu jak možno rychlého a 
hladkého vyřizování těchto záležitostÍ. V tomto směru jest 
zejména poukázati na ustanovení § 4 odst. 2 a 3, jakož i § 11 
nařízení, kde jsou pro hledící sem úřední jednání místodrži
telství dány lhůty, při čemž se podotýká, že tato ustanovení 
lhůt jest pokládati zpravidla za lhůty maximální, ze kteréhož 
důvodu opatření během těchto lhůt potřebná dlužno provésti 
v největším urychlením, a hledící sem jednání nesmí zabíra'ti 
doby delší, než se to jeví naprosto nutným danými okolnost
mi. Obzvláště bude dlužno nutná projednávání a šetření v 
každém jednotlivém případě, jak jen možno, vésti současně ve 
všech směrech, a dá-li se to provésti, krátkou cestou. Zúčast

něnýmúřadům nižším, náleží tudíž veškeré zprávy na zříze

ní resp. přetvoření akc_ společností se vztahující bez rozdílu 
podávati s největším urychlením.« -

»V ' zájmu rychlejšího skoncování předchozích projednává
ni ke zřízení akc. společností snad potřebných jest místodr
žitelství v § 4 nař. zmocněno uděliti předběžné povolení k 
utvoření akc. společnosti v rámci tohoto nařízení podle usta-



62S Oddíl IV. 

novení § 7 b a §§ 15-19 cís. pat. z 26. lisopadu 1852, č. 253 
ř. z. Předběžné povolení se udělí, není-li u pochybno· 
stí v § 14 a a b cit. cís. pat. naznačených proti účelu akc. spo
lečnosti ·a proti osobnostem žadatelů o koncesi, vyhovuje-li 
plán podniku ustanovením § 3 nař. a není-li již ve svých zá
kladních rysech v odporu s předpisy platných zákonů a na
řízení, zejména nařízení přítomného, a s veřejnými zřeteli sem 
hledícími. Zprávy nižších úřadů v tom směru po případě 
vyžádané budou tudíž momenty právě zmíněné musiti plnou 
měrou uvážiti. P,ak-li po úsudku nižšího úřadu jsou tu dů

vody zamítnutí žádosti o takové povolení, podejž úřad ten o 

tom zprávu motivovanou.« 

»Žádosti o konečné povolení ke zřízení akc. společnosti 

u první instance podané jest spolu se všemi spisy o projedná
ní projektu předložiti a jest na. úřadu první instance, aby se 
při ,tom o projektu, hledíc k poměrům, které mu jest podle 
§ 14 cís. pat. z r. 1852 uvážiti, vyjádřil předklád,aje návrh 

motivovaný (§ II nař.). Má-li podle projektu přejíti na 
akciovou společnost trvající tuzemský podnik, jest podati 
zprávu také o provozovných a daňových poměrech tohoto pod

niku v posledních dvou létech.« - -

»Provedení zápisu společenské smlouvy v obchodní rej
střík jest své doby oznámiti. Zánik konečného povolení (§ 12, 
odst. 6 nař.) hude chován při místodržitelství v patrnosti.« 

»Dvedených předpisů o předložení žádosti ·0 konečná po
volení, o zprávě v příčině registrace společenských stanov 

u obchodního soudu, pokud se týče o chování evidence 
stran zániku takových povolení jest přiměřeně použíti také 

při změnách stanov.« 

»Aby byl obch. a živnost. komorám přehled o stanovách 

veškerých, v jejich obvodu trvajících tuzemských· akc. podni
ků u obch. soudu zapsaných bez rozdílu umožněn, budou 

příště všechny schválené stanovy anebo změny stanov tuzem

ských akc. společností, při kterých předmět podniku záleŽÍ 
v obchodech, sdělovány miniSll:erstvem vnitra obchodní a živn. 

komoře, v jejímž obvodu jest sídlo společnosti.« -
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K. Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 27. července 1920, Č. 465 Sb. z. a n.z r. 1920 
o zřizování společností s r. O. a společností akciových 
(komanditních na akcie), o zvyšování základního ka
pitálu těchto společností a zakládání pobočných 

ústavů. 

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 
337 Sb. z. a n., se nařizuje: 

§ 1. J.\Ilinis.terské nařízení ze dne 3. září 1913, č. 
323 ř. z., nařízení uherské vlády ze dne 2. září 1913, č. 
3780, a nařízení ministra s plnou mocí pro Sloven
Fko ze dne 19. března 1919, č. 55/1919, 869/1919, se 
zrušují. 

N a místě ustanovení těchto nařízení platí pro 
zakládání společností s r. o. a společností akciových 
(komanditních na akcie), zvyšování základního ka
pitálu a zřizování pobočných ústavů předpisy tohoto 
nařízení. 

[§ 2 týče se výhradně společností s ručením obmezeným.J 

§ 3. Po dobu mimořádných poměrů jest třeba 
zvláštního státního povolení: 

a) ke zřízení nových akciových společností, 
i když zákonné předpisy platné v místě, kde má býti 
sídlo nové společnosti, nevyžadují povolení státní 
správy k zakládání akciových společnQS'ťÍ; 

h) ke zvýšení základního kapitálu akciových 
společností (komanditních společností na akcie), 
i když nejsou společnosti ty dle stanov nebo zákon
ných předpisů platných v jich sídle povinny opatřiti 
si takové povolení; 

c) ke zřizování pobočných ústavů akciových spo
lečností (komanditních společností na. akcie) v mí~ 
stech, na která se nevztahuje působnost zákonných 
předpisů platných v sídle společnosti; 
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d) k zakládání pobočných ústavů cizozemských 
akciových společností na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi. 

Udíleti půvolení přísluší ministerstvu vnitra v 
dohodě s ministerstvy financí a obchodu, po případě 
s ůstatními' příslušnými ministerstvy. 

§ 4. Po dohu platnosti tohoto nařízení lze uděli
ti povolení ke zřízení akciových společností jen tehdy, 
prokáží-li zakladatelé, že se zavázali upisovatelé akcií 
platně upsané akcie převzíti v takové ceně, aby 
mohl býti zřízen hned při ustavení se společnosti 
reservní fond ke krytí možných ztrát ve výši 10% 
akciového kapitálu hotově splaceného. 

Výjimku může povoliti ministerstvo vnitra v do
hodě s ministerstvem financí z důvodů zvláštního 
zřetele zasluhujících. 

Fondu v odstavci 1. zmíněného nesmí býti po
užito v podnicích společnosti, nýbrž musí tento fond 
býti uložen v československých státních dlužních 
úpisech a odevzdán v úschovu Zemské bance král. 
Českého. Ku krytí obchodních ztrát může fondu toho 
býti použito teprve tehdy, kdy všecky ostatní re
servy byly vyčerpány. Povinnost ke zřízení reserv
ního fondu v odst. 1. uvedeného uložiti může státní 
správa též udělujíc povolení ke zvýšení akciové 
jistiny. 

Pokud povinnosti ke zřízení reservního fondu 
nebylo plně vyhověno., nesmí příslušný zápis do ob
chodního rejstříku býti proveden. 

§ 5. Za platnosti tohoto nařízení pozbývá účin
nůstÍ odst. 1. §u 4 nařízení ministerstva vnitra, finan
cí, ůbchodu, spravedlnosti a orby ze dne 20. září 1899, 
čís. 175 ř. z., a mohou tudíž předběžná povolení 
k založení akciových společností býti udílena jen 
ministerstvem vnitra. 

§ 6. Po důbu platnosti tohoto nařízení podléha
jí akciové společnosti provůzující peněžní a bankovní 

Akciové spol. 631 

obchody státnímu dozoru, í když dozor 'ten zákony 
platnými v sídle spůlečnůstí takových 'nařízen není. "' 

Dozor nad ústavy těmi přísluší' ministerstvu fi
nancí. Výlohy dozoru státního hradí ústavy dozoru 
podrobené. 

§ 7. Toto. nařízení nabývá účinD.osti dnem vy
hlášení. 

Jeho provedením :se pověřují ministři vnitra, 
spravedlnosti, . financí a ·obchodu. 

p o z n. Vyhlášení stalo se 10. srpna 1920. 

L. Výnos ministerstva 
spravedlnosti ze dne 27. října 1923, Č. 40.952 
o soudním průkazu zřízení reservního fondu podle 
§ 4 vládního nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 
465 Sb. z. a n. (Věstník min. sprav. 1923 půd č. 34.) 

Ministerstvo spravedlnosti seznalo, že jistý sborový soud 
povolil zápis akciové společnosti v obchodní rejstřík, anIž si 
opatřil průkazu o zřízení reservního ťondu podle § 4 vládního 
nařízení ze dne 27. července 1920 čís. 465 sb. z. a n. Vycházel 
z toho, že ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvy obchodu 
a financí udělilo koncessionářům povolení zříditi akciovou 
společnost a její stanovy obsahující též předpis o zřízení zmÍ· 
něného fondu schválilo, aniž kladlo ještě zvláště a výslovně 

podmínky zřízení tohoto reservního fondu, a že i státní do
zorčí úřad podle §u 14 akciového regulativu bez námitky vzal 
na vědomí ověřené vyhotovení protokolu o ustavující valné 
hromadě, jež odpovídajíc příslušným předpisům stanov spo
lečnosti se omezila na usneseni o založení akciové společnosti, 
konečné stanovení obsahu stanov ve zněnl schváleném státní 
správou a na podáni průkazů vyhovujících předpisům §u 13 
odst. 4 a 5 akc. regulativu. V tomto stanovisku správních 
úřadů spatřoval rejstříkový soud dostatečnou záruku, že spo
lečnost vyhověla i povinnosti zříditi reservní fond podle §u 4 
vládního nařízení shora dotčeného; leč neprávem. Společnost 
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ve skutečn'Osti nezřídila tohoto fondu ani pn svém ustanovení 
se ani po té. Aby bylo čeleno příště 'Obdobným případům, 

poukazují se soudy pověřené vedením obchodních rejstříků, 

aby při všech opovědích akciových společností k zápisu v ob. 
chodní rejstřík trvaly na průkazu, že byl zřízen reservní fond 
podle § 4 vládního nařízení ze dne 27. července 1920, číslo 

465 Sb. z. a n.,· a ,tohoto průkazu nepožadovaly jen tehdy, pr'O
káží·li opovídající současně v opovědi výslovné svolení mini
sterstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí, že byla spo
lečnosti povolena výjimka z předpisu prvého odstavce pře· 

dem zmíněného' § 4. 

M. Ze zákona o závodních výborech 
ze dne 12. srpna 1921/2 číslo 330 Sb. z. a n. 

Z § 1.: Závodní výbor zřizuje se pro každý sa
mostatný závod, výdělečně činný, v němž je trvale 
(celoročně) zaměstnáno aSpOl! 30 zaměstnanců a jenž 
t:rvá aspoň '% roku od zahájení výrQhy. 

Závodem ve smyslu tohoto zákona rozumí se 
každá hospodářská jednotka, která se liší správou ne
bo účtováním od správy neho účtování jiných hospo
dářli'kých jednotek téhož podnikatele. 

§ 6. V podnicích akciových společností, koman
ditních společností, společností 8 ohmezenÝIU ruče
ním, jichž základní kapitál činí aspoň 1,000.000 Kč, 
vyjímaje podniky věnované úkolům společností či 
stran politických, organisací kulturních neho vše
obecně . prospěšných, nlá závodní výhor právo vysí
lati do schůzí správní a dozorčí rady své delegáty. 

Za tím účelem v podnicích, v nichž je správní 
rada, je povinna tato oznámiti každou svoji řádnou 
schůzi, spolu s jejím programem předsedovi závod
ního výhoru. 

Závodní výbor má právo vyslati do schůze správ
ní rady svého delegáta, jímž však může hýti jediné 
člen závodního výhoru., který je aspoň 30 let stár a 
nejméně 3 léta v závodě zaměstnán. 
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V podnicích do 1000 zaměstnanců třeha vyslati 
dva delegáty, od 1001 do 3000 tři, a v :ostatních přes 
3000 zaměstnaneů čítajících podnicích čtyři delegáty. 
Je-li v závodě aspoň 50 zřízenců, třeha v uvedeném 
počtu delegátů vyslati také jednoho zřízence. 

Totéž platí 00 valné hromadě společnosti podni
ku. kterou jest stejně oheslati. 

. Delegáti závodního výhoru ve správní radě a 
valné hromadě nenlají práva hlasovacího. Nemají ta. 
ké nároku na odměnu, pouze na hotOové výlohy a 
ztracenou mzdu~ pokud schůzí správní rady neho 
valné hromady byli zaneprázdněni. Jsou povinni za
chovati úplnou mlčenlivost o tom, co jim hy.lo ve 
\Tykonávání této činnosti výslovně označeno za důvěr
né. 

Mimořádné schůze správní rady podniků, na něž 
se vztahují předchozí odstavce, ale v nichž se jedná 
pouze o finančních a osobních otázkách spr.ávy zá
vodu, netřeba oznamov'ati závodnímu výboru, ježto 
se mohou konati bez jeho delegátů. 

N. Vládní nařízeni 
ze dne 16. října 1924, Č. 211 Sb. z. a n., 

kterým se mění § 44 akciového regulativu. 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28 
spolkového zákona ze dne 26. listopadu 1852, č. 253 ř.z.: 

čl. I. § 44 nařízení ministerstev vnitra, financí, obchodu, 
práv a orby ze dne 20. září 1899, Č. 175 ř. z., jímž vyhlašuje 
se regulativ pro zřizování a přeměňování akciových společ. 
ností v oboru průmyslu a obchodu, mění se takto: 

[Uvedeno tu nové znění § 44 již výše v &kc. regula. 
tivu otištěné.] 

čl. II. Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, provedou ministři vnitra, financí, průmyslu, obchodu a 
živností, spravedlnosti a zemědělství. 

p o ~ n. Vyhlášení stalo se dne 18. října 1924. 
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O. Ze zákona 
ze dne 10. října 1924, čís. 239 Sb. z. a n. 
,o vkladních knížkách (1istech), akciových 

bankách a o revisi bankovních ústavú. 

Z T I á š t n í U !II t a n o ven í o a k c i o v Ý C II 
bank ách. 

CÁST II. 

§ 6. SpolečnO'sti akci~vé provozující b~ko\""ll! 
a ' peněžní obchody (akciove banky) mohou znzovatI 
nové pobočné závody jedině se svolením státní !IIpr~h"y· 

§ 7. Z obchGdní působnosti akciových bank jest 
TyloučenG: 

a) obchodova~ se zbožím. 
DGvoleny jsou pouze komisionářský velkoobcl,od 

!e zbožím a surGvinami na účet podniků, které j~ou 
[II bankami v obchodním spGjení, a příležitostná kou. 
pě a prodej zboží a surovin k záchraně vlastních po-
hledávek; . 

b) ujednávati obchody, nemovitostní přerody 
v to počítajíc, se členy do'zorčí rady nebo takove oh
chody zprostředkovati; připouští se, aby banka při
jímala Gd členů, dozorčí rady úschovy (deposita), ne
bo vklady;' 

c) ujednávav obchody, nemGvitO'stní převody 
v !ilO' pO'čítajíc, za ziskové spoluúčasti zamě~tnanců 
nehG členů správních Grgánů společnO'sti. 

§ 8. (1) Akciové banky nesmějí zásadně beze 
!IIvolení dozorčí rady se členy svého představenstva, 
ee 'zmO'cněnci představenstva nebo se svými zanlěst
nanci uzavírati právní jednání, z nichž hy jim vzni
kla PO'hledávka oprO'ti jmenov~'ÝJ!l .O'sob,.á~. ':,tj~kr 
vymezí jednací řád (§ 9). pravm Jednam, pn Jlchz 
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uzavření tO'hotO' ustanO'vení nebylO' dhánO', jsou vůči 
bance právně neúčinná. ' 

(') PředstavenstvO' akciO'vé banky nesmí PO'd ná. 
eledky §u 17 pGskytO'vati úvěry přesahující u jednO'
hO' dlužníka 10% vlastních prO'středků banky (akciO'
vý kapitál a vlastní v pO'slední hilanci vykázané re
Bervy) , leč se sO'uhlasem dGzO'rčí rady. 

§ 9. (1) ČlenO'vé představenstva akciO'vých bank 
JSO'U povinni spravovati jmění společnosti a prO'vozo
vati její O'bchO'dy s péČÍ řádnéhO' kupce a zachO'vávati 
mlčení o všech okolnostech, o nichž se při výkonu 
8véhoúřadu dovědí. Porušení povinnostimlčenJ.ivo
sti jest rovněž zanedbáním péče řádnéhO' kupce. 

(') Tytéž povinnosti mají téžzmO'cněnci před
stavenstva a všichni zaměstnanci hanky. 

(ll) Představenstvo akciových hank jest pO'vinnO' 
v dO'hO'dě s dozO'rčí radO'u sdělati jednací řád banky, 
O'bsahující pravidla o tO'm, jak dlužnO' postupGvati 
při spřávě a O'hchO'dech banky vůbec a při pO'skytO'vá
ní úvěru zvláště, aby aktivita a likvidita banky neby
ly O'hrO'ženy, aby PO'rušO'vání nebO' O'bcházení tO'hO'tO' 
zákona bylO' zahráněnG a aby dO'hrá PO'věst hanky ne
trpěla. Zásady, jež jednací řád každé hanky O'bsaho
vaIti musí, stanoví v mezích tO'hO'tO' zákO'na minister
stvO' financí; jednací řád jest předlO'žIti ministerst~u 
financí, kteréž má právO' naříditi jehO' změnu neho 
dO'plnění, aby vyhO'vO'val stanO'veným zásadám. Jed
nací řád jest závazný jak prO' společenské O'rgány 
správní, tak i prO' zaměstnance hanky. Porušení jed
nacíhO' řádu správními orgány nebO' zaměstnanci spo
lečnO'sti jest zanedbáním tímtO' zákonem ulO'žené péče. 

C') PO'vinností představenstva akciO'vých, hank 
jest sestaviti ke dni 31. hřezna, 30. června a 30. září 
každéhO' roku výkazy stavu podle vzO'rce vydaného 
ministerstvem financí a výkazy tytO' v listech, urče
ných stanovami pro vyhlášky sPO'lečnO'sti, uveřejňo-
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vati. Týmž zpusobem dlužno uveřejniti také roční 
bilanci schválenou valnou hromadou. 

(II) Ve vkladních knížkách bankou nově vyda
ných musejí býti označeny listy určené stanovami pro 
vyhlášky společnosti. 

§ 10. Akciové banky jsou povinny zříditi dozorčí 
radu, vyhovující ustanovením tohoto zákona, a pří
padně platně usnésti a provésti potřebnou k tomu 
změnu společenských stanov do 2 měsícu po té, kdy 
tato část zákona nabyla účinnosti. 

§ ll. (1) Dozorčí rada musí čítati alespoň 5 fy
sických a svéprávných osob volených valnou hroma
dou akcionářů společnosti. 

(') Za členy dozorčí rady nemohou býti voleni 
členové představensrtva nebo jiných správních orgánů 
společnosti anebo její zaměstnanci. 

(S) Rovněž manželství, příbuzenství a švakrov
ství se členy představenstva nebo 8 řiditeli společno~ 
sti vylučuje volitelnost do dozorčí rady, a rtlo příbu
zenství v pobočné linii a švakrovstv.Í jen do druhého 
stupně. 

(') Mají-li býti v téže valné hromadě voleni 
aspoň 3 členové dozorčí rady, může žádati jedna tře
tina hlasů. zastoupených na valné hromadě, aby každý 
z nich volen byl zvláště. Ukáže-li se před poslední 
volbou, že při v~ech dosavadních volbách aspoň jedna 
třetina všech odevzdaných hlasu bez úspěchu hlaso
vala pro touž osobu, dlužno osobu tuto prohlásiti za 
zvolenu. Tohoto menšinového práva nelze uplatňo
vati, dokud ua jeho základě zvolený zástupce m~nši. 
ny jest členem dozorčí rady. 

(ll) Doba pusobnosti členu dozorčí rady budiž 
určena stanovami, nesmí však býti delší 5 roku. Opět
ná volba vystupujících člerul dozorčí rady jest při
pU8tna. 
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(") členství v dozorčí radě zaniká samo sebou, 
jakmile nastala okolnost, která vylučuje volitelnost. 

C) Není-li podle stanov úřad členů dozorčí rady 
úřadem čestným, budiž ve stanovách odměna dozorčí 
rady stanovena pevným ročním penízem. 

§ 12. (1) Dozorčí rada má povinnost dohlížeti 
8 péčí řádného kupce všestranně ha správu a k tonlU 
účelu sledovati veškeré obchody společnosti. Dozorčí 
rada může kdykoliv požadovati vysvětlivky a zprá
vy a podle svého usnesení bud' hromadně nebo ně
kterými sVýlni členy nahlížeti v knihy i spisy spo
lečnosti i zkoumati její celkový stav, její hotovosti, 
zásob y cenných papírů, směnek a jiných hodnot. Do
zorčí radě přináleží též zkoušeti účetní uzávěrku, vý
roční zprávu i návrhy na rozdělení čistého zisku a 
podávati zprávu valné hromadě. 

(2) Shledá-li dozorčí rada při výkonu své působ
nosti přestupky zákona nebo, že se nešetřilo stanov, 
anebo, zjistí-li nepořádky, které poškozují zájmy spo
lečnosti, jest povinna oznámiti to ihned představen
stvu, a nesjedná-li toto náprávy, může svolaJti valnou 
hromadu, pakliže tak neučiní k jejímu vyzvání před
stavenstvo. 

C~) Dozorčí rada jest povinna vyznačiti ve zvlášt
ním dozorčím řádě způsob, kterým bude své povin
nosti vykonávati. Zásady, které v dozorčím řádě kaž
dé -banky - obsaženy býti musejí, ustanovj v mezích 
tohoto zákona ministerstvo financí, kteréž má právo 
žádati změnu dozorčího řádu nebo jeho doplnění, 
aby vyhovoval stanoveným zásadám. Porušení dozor
č,ího řádu jest zanedbáním péče uložené dozorčí radě 
v odstavci l. 

. (4) Členové dozorčí rady musejí své povinnosti 
vykonávati osobně a zachovávati mlčení o všech 
okolnostech, o nichž se při výkonu svého úřadu do-
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vědí. Porušení této povinnosti jest zanedbáním péče 
dozorčí radě uložené. 

§ 13. (1) Akciové hanky, které zaměstnávají ví
ce než 25 zaměstnanců, jsou povinny zříditi zvláštní 
kontrolní oddělení z osob nezúčastněných na ohchod
ním provozu. 

(') Přednostu kontrolního oddělení a jeho ostat
ní členy jmenuje a odvolává představenstvo v dohodě 
8 dozorčí radou. 

el
) Povinností tohoto kontrolního oddělení je8t 

kontrolovati ostatní oddělení ústavu, zda jednotlivé 
obchodní úkony jsou v souhlase se zákonem, stano
vami a jednacím řádem hanky (§ 9.) nebo s instruk
cemi, ve smyslu jednacího řádu případně vydanými, 
a zda vyhovuje potřehám hankovní techniky .. 

§ 14. (1
) Jak se kollltrola provádí kontrolním 

oddělením ústavu, upraví podrobně jednací řád. 
(') Kromě hěžných zpráv vedoucím ředitelům 

podává kontrolní oddělení o výsledku své činnosti 
písemné zprávy dozorčí radě a to zpravidla v obdo
hích jednacím řádem stanovených, v případu naléha
vavé 'potřeby však i mimo toto ohdobí. Opisy uvede
ných zpráv jest současně předložiti vedoucím ředi
telům. 

§ 15. Sezná-li dozorčí rada ze zprávy komrolního 
oddělení, že při provádění obchodů ústavu nebyly do
drženy předpisy zákona, stanov, jednacího řádu han
kyneho instrukcí na jeho základě vydaných anebo, 
že provádění obchodů nevyhovuje potřebám bankov
ní techniky, jest povinna starati se podle předpisů do
zorčího řádu o odstranění shledaných závad. 

§ 16. O obsahu každé_ kontt:0l~ ~p.r.ávUř~dlo
žené dozorčí radě a o případných k ní připomínkách 
budiž bezodkladně vyrozuměn vládní komisař; žádá-
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li zá to, buďtež mu dána veškerá vysvětlení a opia 
kontrolní zprávy s připomínkami. 

§ 17. (1) Členové představenstva a dozorčí rady, 
jakož i vedoucí úředníci společnosti, kteří porušili 
povinnosti uložené jim zákony, stanovami, jednacím 
nebo dozorčím řádem aneho smlouvou, ručí společ
nosti Za škodu, která vznikne z obchodu, při němž 
k porušení došlo, leč hy hylo porUšení povinnosti do
datečně napraveno' před nastalou škodou. 

(I) Ustanovením odst. 1. nejsou dotčena obecná 
ustanovení o náhradě škody. 

(I) Ručí-li podle ustanovení tohoto paragrafu ví
ce osob za škody, ručí všechny rukou společnou a ne
rozdílnou, pokud se nedá určiti poměr jejich za
vinění. 

(" ) Vedoucími úředníky ve smyslu ustanovení 
tohoto paragrafu rozuměti dlužno úředníky, kterým 
svěřeno hylo vedení banky, pobočného závodu neho 
jednotlivých oddělení, zřízených podle jednacího 
řádu. 

P. Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 7. července 1926, číslo 147 Sb. z. a n., 
kterou se vydávají: vzorec výkazu stavu podle záko-
na ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., dále vzor
ce výroční zprávy a vzorec čtvrtletních zpráv akciO: 

vých bank. 

ODDíL I. 

o v z o rci IV Ý ka z u s t la v u. 

(1) Před.stavenstva akciových bank jsou povinna 

sestavovati a uveřejňovati výkazy stavu k 31. břez .. 
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nu, 30. červnu a 30. září každého roku, nařízené zá .. 
konem ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n. (§ 9, 
odst. 4.), podle tohoto vzorce: 

»F i r m a a k c i o véb a n k y«. 

Jej í s í d I o. 

Výkaz stavu 

k 31. březnu (30. červnu, 30. září) 19 ... 

Aktiva. 

1. Hotovosti a ihned splatné pohledávky. 
2. Devisy, výplaty a čeky v cizí měně. 
3. Směnky. 
4. Cenné papíry. 
5. Účast. 
6. Dlužníci. 
7. Ostatní aktiva~ 

Součet aktiv: 

Pasiva: 

I. Akciový kapitál. 
2. Reservy. 
3. Fondy. 
4. Vklady na knížky a poukázky. 
5. Věřitelé. 
6. Ostatní pasiva. 

Součet pasiv: 

(2) Banky, vydávající dílčí dlužní úpisy, uvedou 
jako položku čís. 8 v aktivech: »Zápůjčky emisní« a 
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jako položku č. 7 v pasivech: »Dílčí dlužní úpisy 
vlastního vydání«. 

(3) Při sestavě výkazu stavu jest nutno dbáti zá .. 
sad stanovených v II. oddílu této vyhlášky pro se
stavu rozvahy (vzorec II.), neboť vzorec výkazu sta
vu obsahuje s výjimkou průběžných položek všech
ny skupiny roční roz~ahy, ale pouze stručněji ozna
čené, a jest svou podstatou veřejně vykázanou hrubou 
rozvahou podle zůstatků jednotlivých skupin. 

(4) Výkazy stavu v pololetí uveřejňov3;né neob
sahují pololetních kapitalisovaných úroků . nebo ji
ných· závěrečných položek. 

(5) Výkazy stavu akciových bank dlužno uveřej
ňovati v listech určených stanovami pro vyhlášky 
společnosti nejpozději do 20. dne nejbližšího měsíce, 
t. j. do 20. dubna, července a října každého roku. vý
kaz stavu k 31. březnu 1926 dlužno uveřejniti sou
časně s výkazem k 30. červnu 1926 do jednoho měsíce 
po uveřejnění této vyhlášky ve Sbírce zákonů a na
řízení tím způsobem, že vedle číslic stavu k 30. červ
nu 1926 uvedou se v závorkách číslice stavu k 31. 
březnu 1926 s příslušným označením. 

( !3 ) Ministerstvo financí ukládá akciovým ban
kám, aby výtisk jednoho listu, ve stanovách na 
prv~1!l~stě pro vyhlášky určeného, obsahující uve
řejněný výkaz stavu, předložily vždy ustanovenému 
vládnímu (dozorčímu) komisaři. Dále jest předklá
dati po jednom výkaze stavu, vyhotoveném na pa
píru obvyklého kancelářského formátu a podepsa
ném firemně členy představenstva ministerstvu finan
cí a »J ednotě«, revisnílTIu a důvěrnickému sdružení 
československých bank v Praze, a to vždy nejpozději 
do 20. dne nejbližšího měsíce, t. j. do 20. dubna, čer
vence a října každého roku. Výkazy stavu určené mi
nisterstvu financí a revisní »Jednotě« obsahujtež u 

Obch. zák. 41 



642 Oddíl IV. 

každé položky rozdíl (plus nebo minus) oproti vždy 
předchozímu výkazu stavu. 

( j) Konečně buďtež sestavovány i výkazy stavu 
k 31. prosinci každého roku. Po jednom výkazu sta
vu vyhotoveném a podepsaném podle odstavce 6. 
dlužno předkládati vládnímu (dozorčímu) komisaři, 
ministerstvu financí a »Jedno~ě« nejpozději do 20. 
ledna příštího roku. 

ODDíL II. 

O výr o ční c h z p r á v ách. 

(1) Ministerstvo financí, přihlížejíc k zákonným 
změnám nastavším vydáním bankovních zákonů z 
října 1924, zrušuje svoji vyhlášku ze dne 3. ledna 
1921, čís. II Sb. z. a n., a vydává pro sestavu výroč
ních zpráv změněné jednotné vzorce č. I. až VI. a 
pro sestavu výročních výkazů nové jednotné vzorce 
č. I až 6. 

(2) Bilancování za obchodní rok 1926 budiž po-
dle toho již upraveno. 

(3) Výroční zprávu tvoří: 
a) Přehled podle vzorce I. 

b) Seznam členů představenstva a dozorčí rady 
s udáním jejich funkcí, jakož i vedoucích ředitelů 
banky; před tímto seznamem, označeném slovy 
»Správa banky«, jest uvésti p·od heslem »Státní do
zor« ustanoveného vládního ( dozorčího) komisaře a 
jeho zástupce. 

c) Obchodní zpráva, ve které buďtež vylíčeny 
činnost banky a osobní změny v její správě, zdůvod
něny veškeré změny akciového kapitálu a reserv, dá
le větší vzestupy nebo poklesy veškerých položek v 
p~řadí skupin rozvahy (vzorec II.) a účtu ztráty a 
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zisku (vzo,rec III.). Kro,mě to,ho, budiž v o,bcho,dní 
zprávě jako zvláštní celek vylíčena i celková situace 
jedno,tlivých významnějších po,dniků, na nichž jest 
banka zúčastněna. 

d) Účetuí uzávěrk~ sestavená podle vzo,rců II., 
III. a IV. 

e) Zpráva dozo,rčí rady. 

f) Přehledy po,dle vzo,rců V. a VI. 

Do,po,ručuje se ke ko,nci výro,čních zpráv pn
pojo,vati též statistický přehled o, vývo,ji banky 
za uplynulá leta. 
(

4
) Pro, tištěné výro,ční zprávy budiž používáno, 

o,bcho,dního, fo,rmátu a .pro psané obvyklého, kance
lářského, formátu. 

(5) Výroční zprávu nutno zasílati miIůsterstvu 
financí prostřednictvím vládního (do,zo,rčího) konli
saře, pak to,muto ko,misaři a »Jednotě«, revisnímu a 
důvěrnickému sdružení československých bank v 
Praze nejpozději do 14 dnů po dni, kdy byla valno,u 
hro,madou společnosti schválena. Výroční zprávy, 
jmenovaným místům předkládané, musí býti do,plně
ny opisem úplného protokolu o valné hromadě a vý
kazy sestavenými podle vzorců I. až 6. Akciové ban
ky, které mají po,bo,čné závo,dy v cizině, jsou po,vin
ny kro,mě to,ho přikládati ještě účetní uzávěrky těch
to po,bo,ček po,dle vzorců II., III. a IV. nebo, po,dle 
předpisů příslušných států. 

(6) Ke vzo,rcům účetní uzávěrky přičiňují se ty
to všeo,becné po,známky a vysvětlivky: 

a) Jedno,tlivé účetní skupiny ro,zvahy, jako,ž i 
účtu ztráty a zisku i deposit jso,U ve vzo,rcích očíslo
vány arabskj'mi číslicemi, jednotlivé oddHy skupin 
abecedně a polo,žky arabskými číslicemi menšími. 
Připo,jené jednotné vzorce představují nejmenší nlí-

41* 
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ru podrobností, více podrobností jest dovoleno, ale 
pouze v rálnci příslušného oddílu neho položky. 

b) Akciová banka, která má pobočné závody, se
stavuje jednotnou účetní uzávěrku celkovou (rozva
hu, účet ztráty a zisku, deposita) i v tom případě, 
jsou-li pobočné závody sanlostatnými účetními tělesy 
a sestavují-li samostatně svoje účetní uzávěrky. Ústře
dí banky převádí všechny skupiny, oddíly a položky 
aktiv i pasiv všech jednotlivých dílčích uzávěrek 
(hlavního závodu a závodů pobočných) do jednotné 
účetní uzávěrky celkové, ve které se stejnorodé sku
piny, oddíly a položky na straně aktiva pasiv spo
jují. Není tudíž přípustno, aby jednotná celková uzá
věrka obsahovala pouze konečné zůstatky jednotli
vých poboček neho úhrnný konečný zůstatek všech 
poboček a dlužno z celkové bilance vyloučiti pohle
dávky a závazky poboček vůči ústředí a naopak. 

c) Hlavníln požadavkem účetní uzávěrky jest, 
aby poskytovala věrný obraz hospodářského stavu a 
hospodaření, jaký byl ke dni uzávěrky. Proto musí 
býti účetní uzávěrka úplná, jasná a pravdivá. 

Rozvaha jnlění musí tudíž obsahovati všechna 
aktiva i pasiva, oceněná ke dni uzávěrky podle plat
ných předpisů, a není-li jich, podle uznaných obchod
ních zvyklostí, a účet ztráty a zisku pak všechny vý
lohy, ztráty a zisky tak, aby hyl správně zjištěn sku
tečný zisk či ztráta účetního roku. Zvláště jest věno
vati pozornost správnému vyúčtování očekávaných 
výloh provozních, dlužných daní a pod. Není dovo
leno kompensovati aktivní skupiny, oddíly a polož
ky s pasivními, jako na př. směnky s akcepty, dluž
níky s věřiteli, přechodná aktiva s přechodnými pa
sivy v rozvaze, nebo na př. aktivní úroky s úroky pa
sivními v účtě ztráty a zisku, a vykazovati pak pouze 
vyplývající zůstatky. 
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Aby účetní uzávěrka byla jasná, musí býti všech
ny podrobnosti pojmenovány bankou srozumitelně 
tak, aby nevznikl omyl nebo neurčitost. Zvláště jed
notlivé reservy buďtež označovány vždy stejnými ná
zvy se zřetelerrl na jejich povahu. Jest také třeba, aby 
bvla vždy jasná souvislost účetní uzávěrky za posled
ni obchodní rok 8 uzávěrkou za obchodní rok před
poslední (kontinuita); proto zařaďování určitých 
účtů do skupin nebo oddílů anebo položek budiž 
každého roku stejnorodé. 

Pravdivost účetní uzávěrky nedovoluje zkrašlo
vati závěrečné účty průběžnými nebo přechodnými 
položkami anebo umělým navyšováním aktiv a pasiv 
či přesunem jednotlivých položek účtů ztráty a zi
sku. Zvláště nedovoluje zvyšovati uměle na př. účet
ní skupinu ihned splatných pohledávek nebo směnek 
a současně zvýšiti protipoložkami skupinu vkladů a 
věřitelů, nebo zvýšiti skupinu hotovostí a směnek 
vzájemnou výměnou pokladničních bonů nebo kupec
kých poukázek s jiným ústavem a podobně. V účtě 
ztráty a zisku týká se to zvláště přesunu osobních vý
loh do výloh věcných anebo jejich úhrady z účtu úro
ků, odměn a pod. 

e) Při sestavě rozvahy (vzorec II.) budiž dbáno 
těchto ustanovení: 

a ) Ve skupině aktiv 4. »Směnky a kupecké pou
kázky« náleží vykazovati pouze zásobu směnek, ja
kož i kupeckých poukázek a listin znějících na řad a 
rubopisem převoditelných. 

b) Ke skupině 5. »Cenné papíry« patří též akcie 
vlastního vydání, pokud jsou ve vlastnictví účtující 
banky, i cenné papíry jejich vlastních reserv. N epa
tří sem však cenné papíry, které podle následujícího 
odstavce c) náležejí do skupiny 6. aktiv. 

c) Ke skupině 6. »Účast« patří vedle konsorciál
ní a syndikátní účasti všechny podíly na základním 
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jmění neakciových podniků (firem), jakož i akcie 
tehdy, když je banka má za tím účelem, aby mohla 
vykonávati podstatný vliv na správu a hospodářství 
dotyčných podniků; při tom nezáleží na tom, zdali 
jí zaručují tento vliv nabyté akcie samy, nebo teprve 
vespojení se zvláštní úmluvou, na př. úvěrovou. 

Akcie však, které již svým počtem zaručují han
ce podstatný vliv na správu a hospodářství podniku, 
dlužno vždycky vyúčtovati ve skupině 6. »Účasti«. 

d) Ke skupině 7. »Dlužníci« se poznamenává, že 
deportní účty náleží zařaditi do skupiny pasiv 7. 
Dlužníci, jichž krycí směnky byly použity k získání 
(reeskontního) úvěru, buďtež vykazováni, resp. po
necháni mezi aktivy skupiny 7. nebo příslušné sku
piny jiné, a získaný tím úvěr budiž vykázán mezi pa~ 
sivy skupiny 7. 

e) Ve skupině ll. oddílu b) »Jiná aktiva« buď
tež úhrnnou položkou vykázána ona aktiva, která 
pro svou povahu nemohla býti uvedena v žádné před
chozí skupině. 

fy Do skupiny pasiv 2. »Reservy« patří pouze 
vlastní reservy pravé, t. j. reservy, které vznikly pří
děly z ažiového zisl{u při vydání akcií nad jmenovi
tou hodnotou (kapitálové, jistinné reservy), nebo pří
děly z ryzího zisku ročního, pokud těmito příděly na
stalo skutečné rozmnožení vlastních prostředků (ry
zího jmění) banky. 

Příděly veřejným reservám mohou se díti ze sku
tečnéhO' zisku, zhývajícího po odpisu všech ztrát po 
schválení valnou hromadou. 

Obdobně lze použíti vykázaných reserv k úhraaě 
výroční ryzí ztráty jen po schválení valnou hroma
dou, neobsahují-li platné stanovy společuQ&tl ustano
vení odlišné. 
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Daňové a jiné úložky, které nepředstavují sku
tečné rozmnožení vlastních prostředků (ryzího jmě
ní) společnosti, jsou v podstatě jenom reservacemi, 
t. j. položkami, které oceňují očekávanou ztrátu, 
zvláště provozní, a nutno je pokládati za pouhé pa
sivum. 

g) Skupina pasiv 3. »Fondy« tvoří právě tak ja
ko další skupiny pasiv cizí prostředky banky. 

h) Ke skupině pasiv 6. oddílu a) »Vklady na 
vkladní knížky (listy) «. Jestliže ústav vydává zvlášt
ní knížky, na nichž se připisují poskytnuté stavební 
úvěry jako vklady, nutno tyto vkladní knížky staveb
ních úvěrů uváděti v této skupině odděleně. Vkladní 
knížky vydané na podkladě převzatých záruk buďtež 
uvedeny a zvláště vyznačeny ve skupině 12. pasiv. 

ch) Všechny vklady, které podléhají podle zá
kona z 10. října 1924, čís. 238 Sb. z. a n., příspěvko
vé povinnosti do Všeobecného fDndu peněžních ústa
vů v ČeskoslDvenské republice, musí býti vykazovány 
podle jejich povahy jenom v příslušných oddílech a) 
a b) skupin 6. a 7. pasiv rozvahy. 

To platí obdohně o vkladech na vkladní knížky, 
pokladniční poukázky a účty, které přijaly pobočné 
závody československých akciových bank v zahraničí, 
pro které ovšem neplatí příspěvková povinnost podle 
citovaného zákona. 

i) Ke skupině 12. aktiv i pasiv »Průhěžné polož
ky« se podotýká, že peníz dlužnO' vykázati pouze v 
textu. 

j) Dodatek: Pod čarou rozvahy buďtež uvedeny 
1. reeskontní obligo a 2. záruky, které banka posky
tuje, a jež nejsou p,rDúčtovány ani průběžně (skupi
na 12. v aktivech i pasivech) ani v depositech (na .př. 
ve formě záručních listů) a pod. 

(8) K sestavě účtu ztráty a zisku (vzorec ID.) se 
podotýká, že za správní výlohy osobní ve skupině 2. 
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ztrát »Výlohy« nutno považovati i odměny a přídav
ky, jakož i všechny sociální příspěvky (~e~sijní a ne
mocenské pojištění) a daně, pokud obo.Jí JSOU place
ny bankou místo zaměstnanců. 

Vedle to.ho patří sem i náhrady tantiemové da
ně, naturální požitky nebo místo nich. poskytované 
příspěvky, jakož i podíly na zisku (tantIemy), pokud 
nejsou v~ výroční zprávě veřejně vykázány a schvá
lenv valnou hromadou. 

- Též se připomíná~ že o.dpisy na osobní~h úč!ech 
nutno prováděti ve skupině 5. ztrát »Různe ztraty«. 

(9) Ke vzorci IV., který uvádÍ' rozvahu dep o.sit, 
se poznamenává: Dovoluje-li toho zařízení banky~ 
bud.'tež vadia a kauce uvedeny zvláště, jinak však 
jako deposita ústavem jinde ulo.žená nebo jemu .~v~
.řená. Deposita, jichž nominální ho.dnotu nelze ZJlstl~ 
ti, hodnotí se po Kč 1.-. 

ODDíL III. 

O čtv r t let n í z p r á v ě. 

(1) Ministerstvo financí ukládá podle §u 6 vlád
ního nařízení ze dne 27. července 1920, č. 465 Sb. z. 
a n., akcio.vým bankám, aby sestavovaly čtvrtletní 
zprávu podle stavu k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. 
záH a k 31. prosinci každého roku dle připojeného 
Vzorce. 

(2) Tato. ustanovení platí také pro společnosti 
s ručením obmezeným provozující bankovní a peněž
ní obchody, pokud jsou a nebo budou podle §u 3 zá~ 
kona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., mini
sterstvem financí oprávněny přijímati vklady na 
vkladní knížky (listy). 

(3) J nlenovanou čtvrtletní zprávu, vyhoto.venou 
na papíře kancelářského formátu a podepsanou po-
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dle stanov, dlužno zasílati po jednQm exempláři mi
Iůsterstvu financí a ustanovenému vládnímu (dozor
čímu) komisař(nejpozději do 20. dne nejbližšího mě
síce (20. duhna, července, října a ledna) každého 
roku. 

(4) První čtvrtletní zprávu podle stavu k 30. 
červnu 1926 jest zaslati nejpo.zději do jednoho měsí
ce po uveřejnění této vyhlášky ve Sbírce zákonů a 
nařízení. 

(5) Oproti tomu OSVo.bozují se dnem 1. srpna 
] 926 akciové' banky a společnosti uvedené v druhém 
odstavci až do dalšího. ustanovení od dosavadní po.vin
nosti, uložené jim bud' stanovami nebo jinými před
pisy, aby stav vkladů na knížky a poukázky měsíčně 
vykazovaly ministerstvu financí a měsíčně uveřejňo
valY v . listech určených stanovami pro vyhlášky spo
lecnostI. 

(6) Při sestavě čtvrtletní zprávy podle vzol'ce jest 
zvláště dbáti těchto ustanovení: 

a) Ve čtvrtletní zprávě jest jednotlivě vykazovati 
všechny pohočné závody bank jak v Československé 
l'epuhlice tak i v zahraničí, a to. Po.dle tří druhů a), 
b), c) ve vzorci vyznačených, uvnitř pak každého dru
hu v pořadí časovém podle data jejich skutečného 
zřízení (zahájení činnosti) a o.značovati jejich sku
t.ečná sídla přesně podle úředního seznamu míst. Po
hočk~ ~~hož, d~ta zřízené jest uvésti v pořadí podle 
data JeJIch zaplSU do obcho.dního rejstříku a pohočky 
téhož data zřízené i registro.vané v pořadí abecedním. 
Nepřijímá-li některý Po.bočný závo.d banky vkladů, 
vyznačí se to. v příslušném sloupci pro. peníz nulo.u. 
Zasíláním čtvrtletní zprávy nezprošťují se společno~ 
sti všeobecné povinnosti každou jednotlivou změnu 
ve stavu pobočných závo.dů pro.střednictvím ustanQve
ného. vládního komisaře zvláštní zprávou oznáIniti 
vždy ihned, jakmile změna nastala. 
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b) Nemá-li banka pobočných závodů vůbec, jest 
účelno příslušnou část textu čtvrtletní zprávy označe
nou písmeny B až D a část označenou XIII. vůbec 
neuváděti. Má-li banka pobočný (é) závod (y), jest 
povinna část textu čtvrtletní zprávy označenou XIII. 
vyplrůti za druhé čtvrtletí 1926, dále vždy za posled
ní čtvrtletí každého roku a za ostatní čtvrtletí ta, ve 
kterých nějaká změna poboček nastala. Ostatní text 
čtvrtletní zprávy jest uváděti plně a všechna vyzna
čená data podle skutečného stavu vykázati buď po-
6itivně či negativně. 

c) Dospělé úroky k 30. červnu a 31. prosinci ne
buďtež do stavu zahrnuty. 

d) Čtvrtletní zpráva banky nesmí obsahovati ni
jaká jiná sdělení nežli ta~ která jsou předepsána ve 
vzorci. 

ODDíL IV. 

Ustanovení této vyhlášky nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. 

p o zná m k a. Vyhlášení stalo se 3. srpna 1926. 
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Vzorec I. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

akciové banky 

» •.. .. .. . , ••••••.. ....... .. ......... . ... • .... •.•••.....•• - ••.... ........... « 

v . ................. . .. .. .... .. .......... . 

za obchodní rok 19 ....... .. 

(od 1. ledna do 31. prosince) 

a všech jejích pobočných závodů. 

Seznam pobočných závodů: lil) 

a) Filiálky: 1. 

b) Expositury (platebny, sběrny, 

jednatelství a pod.): 

c) Směnárny: 

2. 

1. 

1. 

3 . . ... .... 4 . ....... . 

2. 

2. 
-------------------------------------

Úhrnný počet: 8. 

*) Sídla pobočných závodů buďtež uvedena v abeced nim pořádku. a to 
nejdříve sídla poboček v Československé republice, a pak poboček.::v ža 
hraničí. 
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Vzorec II. Rozvaha k 

AK T IV A 
1

11Jednotl. úhrnem 
II Kč Kč 

1. Hot o vos tl: I , 
b) v cizích měnách (valuty a mince) .... • • 
a) v československé měně • . . . . '1'" 

2. I hne d s p I a t n é p ohl e d á v k Y u čsl. ---I -
peněžních ústavů:-
a) u Národní banky l:sl" u čs]. pošt. úř. šekového a u I 

čsl. peněžníCh ústaVll státnich nebo zemských. • 
b) u čsl. peněžnich ústavů oprávněných vydá-

vati vkladní knížky ••......... • 
c) u jiných čsl. peněžních ústavů. . 

3. D e v i s y, výplaty a čeky v cizí měně ----
4. Smě n k y a kupecké poukázky .• 
5. Cen n é pap í r y : 

a) československé: 
1. zastavitelné u Národní banky l:sl. Kč ______ . 
2. jiné znamenané na čsl. bursách Kč ...... _. 
3. ostatní Kč .. __ " 

b) zahraniční: ---
1. státní hodnoty Kč 
2. ostatní . . .... . . . . . . . . . Kč······· 1 

c) splatné kupony a slosované hodnoty ~ : . 
6. účast. . . . . . . . . . . . . . . . -·-1 -
7. Družn~fc-i: .. ' j 

a) zaručení v prvé řadě neb výhradně cennými papf- • I 
ry (lom~ard,čislov.zálohy,debetni účty bursovni)1 . . 

b) dlužníCI ostatní .............1. . 
c) úvěry hypotečni ..........•.. 

8. Zápůjčky emisní: (~na jichž základě vydány --I-
vlastni dlužní úpisy dílčí-specifikovati podle 

10. 

11. 

12. 

druhů hypoteční, komunální, meliorační a želez-
niční) 

N e m:o v i t o s t i a i n ven t á ř : 

a) nemovitosti k vlastním účelům . Kč_ ..... _. 
b) jiné nemovitosti . Kč ... __ .. 
c) inventář •..... 
Přechodná aktiva: 

a) zakladatelské (zařizovací)· výlohy • . . • • . 
b) přeplacené daně, nájemné, služné; přechodné 

úroky z účtů, ze směnek a cenných papírů 
a pod. položky jiné ........ . 

c) jiného druhu •.......... 
Ostatnr aktiva: 

a) hodnoty odděleně spravovaných fondů 

--'--___ o 

(fondy specifikovati) ........ .. 1 

b) jiná aktiva 
P r ů běž n é p o 10 ž k Y (účty záručné a pod.)Kč .. I-=!-=::- - -

Rozvahový úhrn: I . I 

Za představenstvo: 
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PASIVA li
J ednotl' lúhrnem 
Kč Kči 

1'11 

S r~_~ __ ~_~_~_~akc~;~ O~l .. ~.~_~ __ ~_~.!;~.) II I 
a) plnoprávný •.......•.... .' 
b) splátky na novou emisi ••••..••• 

2. R e ser v y (bez přídělu ze zisku roku přitom- II---=-'--=-I 
ného): 
a) povinné podle zákoná nebo stanov: 

1. všeobecný reserv. fond podle čl ....... . 
stanov ..••••••••. Kč ___ : __ . 

vati) podle čl......... stanov •• Kč ...... . 
2. ostatní povinné reservy (specifiko- I 

b) dobrovolné (specifikovati a udati jejich .účel) : . 
3. F o n.d y (neslouží k úhradě ztrát): -I 

a) podle zákona nebo stanov zřlzené . . • • 
b) ostatní (specifikovati a udati jejich' účel). ~ 

4. H y pot e čni v )' p ů j č k Y •...••• 
5. D fič í d 1 u žní ú p i s y v I a s t n í h o v y

dán í (podle jednotlivých druhů - hypo
teční, komunální, meliorační, železničnf): 
a) neslosované (specifikovati). na př.: 

1. 40/0 bankovní dlužni úpisy 
(§..._ ... stanov) .....•. Kč .... 

2. 41120/0 bankovní dlužní úpisy 
(§.._... stanov) •.••... 

b) slosované (specifikovati jako svrchu) 
6. V kla d y : 

~I -y a) na vkladní knížky (listy) 
b) na pokladniční poukázky 

7. Věřitelé: 
a) peněžní ústavy 
b) ostatní .••.•.• .. 

8. V 1 a s tni a k cep t y (traUy) 
9. N e v y pia cen é k u P ony : 

a) dílčích dlužních úpisů vlastního vydání 
b) akcií vlastního vydání 

10. Pře ch o d n á p a s i va: 
a) nedoplatky daňové, služného, pojistného; 

přechodně dlužné úroky z účtů a podob. 
položky jiné 

b) ostatní •.•.....•.•••.. 
11. Ostatní pasiva .•....•.... 12./ P r ů běž n é p o I o ž k y: (protiúčty záruk, 

garanční akcepty, garanční vkladní knížky 
a podob.) •.•.•.•..•.•• Kč 

13. R Y z í z i s k : --- .... 

--,--
: I . 

-:1. 
: I 

I a) převod z minulého roku 19 ...•. 
b) výsledek přítomného roku 19·-· _~:'-:"""';~':':"'--=-.LI--=-~--=-"':""-"':"I 

Rozvahový úhrn: I I 
Dodatek: 
1. Reeskontní obligo .......... . • Kč 
2. Záruky bankou poskytnuté (na př. záruční listy) ... -....... . 

v systému účetním průběžně nezaúčtované .• Kč .. _ ... . _ .. . 
dne 31. prosince 19 

Za dozorčí radu: 
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Vzorec III. Účet ztráty a zisku 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

ZTRÁTY 

Úroky: 
a) ze vkladů , 
b) z dílčích úpisů vlastního vydání. 
c) ostatní (reeskontní a jiné) 

V.ýlohy: 
a) zakladatelské (zařizovací) . . . 
b) sprá VDi výlohy věcné 
c) správní výlohy osobní ... 
Z osobních výloh podléhá zákonnému po. 
platkuze služebnichsmluv částka Kč .. .. . 

Dan ě, pop 1 a t k y a z á k o nn é 
příspěvky: . 
a) daň výdělková (s přirážkami)Kč ..... ..... . 
b) ostatní daně a poplatky .. Kč ....... .. 
c) zákonný příspěvek Zvláštnímu fo:q.du 

Odpisy: 
a) na nemovitostech 
b) na. inventáři . . . 

Různé ztráty .. 
Ryzi zisk: 

a) převod z minulého roku 19 ...... . 
b) výsledek přítomného roku 19 .... .. . 

II 
JednOtl. , Ohrnem 
Kč . Kč 

-.1-
' ,1 . . . -1--

1-- -

I . I ' 1-
Součet: I 

Za předsta venstvo : V ...... . .... .. dne 
Vzorec IV. Deposit 

AKTIVA II Jednon'l Ohrnem 
Kč Kč 

1. Deposita včetně vlastních 
cenností: 
a) uložená v pokladnách ústavu: 
1. cenné papíry nominale . . . . . 
2. vkladní knížky a ostatní deposita 

v nominale 

r.--' b) ústa vemj inde uložená (též va dia a kauce): 
1. cenné papíry nominale . . . . . 
2. vkladní knížky a osta.tnídeposita. I: : I. 

I : I v nominale ........... 

Součet deposit: I . 
Za. představenst-vo: v .... .... ..... dne .... . 

Akciové spol. 655 

k 31. prosinct 19 ....... . 

ZISKY Jednotl. Ohrnem 
Kč Kč 

1. Převod zisku z minulého roku 19 ... ... 
2. Úroky: 

a) z cenných papírů 
b) ze směnek 
c) z pohledávek .. 
d) ze zápůjček emisních 

I : e) ostatní 
3 . Odniěny a provise: 

I: 
4. Různé zisky: 

a) z cenných papírů, valut a devis -
b) z úpasti . 
c) jiné ziský I· 

: 

I I 

Součet: I . I · 
31. prosince 19...... Za. dozorčí radu: 

k 31. prosinci 19 ........... . 

PASIVA 
I 

Jednotl. Ohrnem 
Kč Kč 

1. Deposita ústavu svěřená: 
a) cenné papíry nominale ...... 
b) vkladní knížky a. ostatní deposita 

v nominale 
2. Cennosti vlastní (nostro) v no- -, minale .. .. 

II I 
Součet deposit: I .- I . 

31. prosince 19 ..... Za. dozorčí radu: 
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R. a) Zákon ze dne 15. června 1927, Č. 78 Sb. 
o stabi1isačních bilancích.*) 

J. U s t a n o ven í vše o b e c n á. 

§ I. Kdo vede řádné obchodní knihy (čl. 28 a 
násl. obchodního zákona ze dne 17. prosince 1862, Č. 
I ř. z. z r. 1363, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
§ § 25 a násl. zák. čl. XXXVII/1875) nebo řádné, čistý 
výnos a soupis jmění (aktiva a pasiva) číselně vyka
zující knihy zemědělské, může za účasti· na výhodách 
tohoto zákona~ počínajíc obchodním obdobím 1927 
(1926/1927), nejdéle však počínajíc obchodním obdo
bím 1931 (1930/1931), nově oceniti předměty trvale 
v podniku užívané (pozemky, budovy, důlní podsta
tu, stroje, zařízení a pod.) a sestaviti podle zásad ní
že uveden)'ch východiskovou bilanci jako podklad 
hilance stabilisační. 

§ 2. Ve východiskové bilanci oceniti jest stroje 
a . zařízení nejvýše pořizovací hodnotou, kterou měly 
ku dni, k němuž byla východisková bilance sestave
na, při čemž jest přihlížeti ke skutečnému opotřebe
ní na předmětech těch zatím již nastalému; ostatní 
předměty uvedené v předchozím paragrafu oceniti 
jest nejvýše obecnou hodnotou, kterou měly v době, 
ke které byla východisková bilance sestavena. Oceňo
vací předpisy § 23, č. 3 zákona ze dne 6. března 1906, 
Č. 58 ř. z. o společnostech s omezeným ,ručením ne
mají zde platnosti. 

Za obecnou hodnotu pokládati jest onu prodejní 
cenu, které, přihlíží-li se k podniku jako k hospodář
skému celku, lze za předpokladu jeho dalšího provo
zování ve volném obchodu dosíci. Poměry mimořád-

*) Zákon tento jest normou všeobecnou ,(viz široký okruh 
jeho použití vytčený v § 1), avšak největší částí svých spe
ciálních norem týká se společností akciových ze kteréhož dů
vodu uvádíme ho v tomto oddílu, a to i s předpiSY týkajícími 
s~ podniků neakciových. 
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né nebo čistě osobní zůstanou při ocenění nepovšim
nuty. 

Ostatní součástky jmění, jakož i závazky a dluhy 
vykázati jest ve východiskové bilanci nezměněně hod
notou, kterou by ly uvedeny v bilanci za obchodní ob
dobí předcházející bezprostředně východiskovou bi
lanci. 

Zvláštní předpisy, které platí pro soukromé po
jišťovny o oceňování předmětů uvedených v § 1, zů
stávají nedotčeny.· 

§ 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí usta
novení stanov, příslušných zákonů a nařízení o schva
lování a uveřejňování bilancí obchodních, jakož i o 
usnášení ;se o případné ,změně společenské :E!llUOUVy ta
ké pro východiskovou bilanci. Východisková bilance 
musí býti schválena a uveřejněna nejpozději se schvá
lením a uveřejněním první obchodní bilance na jejím 
podkladě sestavené. 

JLUstanovenízvláštní. 
a) Společnosti akciové, komanditní na 
a k c i e a s p o I eč n o s t i s o mez e n Ý m ruč e

ním. 

§ 4. Je-li hodnota nově oceněných předmětll 
vyšší, než jaká byla vykázána v bilanci za obchodní 
období, jež bezprostředně předcházelo východisko
vou bilanci, lze přebytku takto povstalého upotřebiti 
buď 

a) ke zřízení reservního fondu (§ 5), anebo 
h) ke zvýšení základního kapitálu (akciového, 

kmenového), při čemž nesmí činiti' úhrn pravých re
serv vyúčtovaných ve východiskové bilanci [včetně 
reservy pod lit. a) J méně než 25% kapitálu základ· 
ního po jeho zvýšení, anebo. 

c) za podmínky lit. h) současně k oběma pod a) 
II b) vytčeným účelům, podle volného uvážení spo
lečnosti. 
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Je-li-hodnota nově oceněných předmětů nižší, než 
jaká byla vykázána v bilanci za obchodní období, jež 
bezprostředně předcházelo východiskovou bilanci, bu
de hrazen úbytek takto povstalý z na střádaných re
servních fondů; při tom nesmí činiti úhrn pravých 
reserv ve východiskové bilanci vyúčtovaných méně 
než 10% základního kapitálu (akciového, kmenové
ho) vykázaného ve východiskové bilanci. Nelze-li 
úbytku takto hraditi, hude uhrazen poměrným odpi
sem na kapitálu základním (akciovém, kmenovém). 
Není dovoleno vyrovnávati úbytek ten zařazením 
ztrátové položky stejné výše v aktivech východiskové 
bilance. 

Valná hrOlnada společnosti s Olnezeným ručením 
se může usnésti na příplatcích k vyrovnání úbytku, a 
to i když nemá smlouva společenská výslovného usta
novení o povinnosti k příplatkůnl (§ § 50, 72 a násl. 
zákona o společnostech s omezeným ručením). 

§ 5. Reservní fond, uvedený v § 4, odst. 1., lit. 
a) a c), jest vykázati ve východiskové bilanci a v bi
lancích . za další' obchodní období jako samostatnou 
bilanční položku. 

Kromě případu likvidace podniku a případu uve
deného v § 6 lze tohoto fondu upotřebiti v 15 letech, 
počínajíc dnem sestavení východiskové bilance jen ke 
krytí bilančních ztrát. Upotřebení jeho k jiným úče
lům, najmě k doplnění nebo k vyplácení dividendy 
(podílu na zisku), není dovoleno. 

§ 6. Do pěti let ode dne, ke kterému byla vý
chodisková bilance sestavena, se může valná hromada 
společnosti -- přihlížejíc k předpisu § 4, odst. 1., lit. 
b) - usnésti, že se má reservní fond uvedený v § 4, 
odst. 1., lit. a) ac), zcela nebo z části přeměniti v ka
pitál základní (akciový, kmenový). Přeměnu tu nut
no provésti do šesti měsíců ode dne tohoto usnesení; 
u . akciových společností však běží tato lhůta teprve 
ode dne státního schválení dotčeného usneseni'. 

Akciové spol. 673 

Pro toto usnesení a jeho provedení platí předpi
sy § § 7 a 8, jakož i ustanovení stanov a platných zá-
konů a nařízení. . 

§ 7. Zvýšení základního kapitálu [§ 4, odst. 1., 
lit. b) a c) a § 6] provedeno bude u společností 
akciových hud' nakolkováním starých akcií nebo vy
dáním akcií zdarma, posavadním akcionářům nebo -
podle volného uvážení společnosti - oběma způsoby. 

Odpis na kapitálu základním (§ 4, odst. 2.) hu
de proveden u akciových společností především od
kolkováním jmenovité hodnoty akcií. Jen kdyby ji
nak měla jmenovitá hodnota akcie klesnouti odkol
kovánm pod 200 Kč, zmenší se počet akcií tak, aby 
jejich nová celková jmenovitá hodnota odpovíala 
snížené jmenovité hodnotě akciového kapitálu. 

Způsob, jak provésti nakolkování nebO' odkolko· 
vání akciového kapitálu a vydání akcií zdarma posa
vadním akcionářům, bude upraven vládním naříze
ním. 

U společností s omezeným ručením prO'vedenO' bu
de zvýšení nebo snížení kmenového jmění zvýšením 
nebo snížením vkladů společníků v poměru, v jakém 
jsou účastni jednotliví společníci svými podíly na je
ho celkové výši. 

Ustanovení čl. 202, 203, 243 a 248 obchodního zá
kona a § 209 zák. čl. XXXVII/1875, )~ko~v~ § o 55 v~ 
násl. zákona č. 58/1906 ř. z. o vyzvanl ventelu pn 
snížení akciového resp. kmenového jmění nemá zde 
platnosti. 

§ 8. Budou-li vydány akcie zdarmav'p?'savadn~ln 
akcionářům (§ '7 odst. 1.) anebo zmensl-h se pocet 
akcií (§ 7, odst. '2.) a nemůže-li jednotlivý ,a~cioná~ 
předložiti akcie v počtu potřebném k ;ydanl ~ove 
akcie má právo žádati, aby mu byl vydan za kazdou 
zbýv~jící starou akcii podílný lit. Podílný list zní na 
jmenovitou hodp.otu, která jest stanovena s ohledem 

Obch. zák. 43 
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na jmenovitou hodnotu nové akcie poměrem v jakém 
připadá jedna nová akcie na akcii starou. '. 

Nové akcie, za něž hy ly vydány podílné listy 
uschová společnost. . ' 

§ 9. Pokud tento zákon jinak nestanoví, platí 
pro podílné listy ohdohná ustanovení ohchodního zá· 
kona o akciích. 

Podí~né listy zní jako akcie, za něž hyly vydány, 
hu~' n~ J~éno .neho na majitele. Vydá.li společnost 
akclenlzneho druhu (kmenové, přednostní), vyznačí 
se výslovně na podílných listech, za jaký druh akcií 
byl podílný list vydán. Podílné listy, jejichž úhrnná 
jmenovitá hodnota se rovná jmenovité hodnotě nové 
akcie, požívají stejných práv při hlasování a upiso
vání nových akcií, jaká přísluší jednotlivé akcň. 

S podíln)~mi listy jest spojen nárok na poměrné 
účastenství na zisku a při likvidaci podniku nárok na 
poměrnou část čistého jmění. 

§ 10. Držitelé podílných listů v úhrnné hodnotě 
rovnající se jmenovité hodnotě nové akcie mohou 
kdykoli žádati, ahy jim společnost vyměnila za ně 
nové akcie. 

Nehudou-li podílné listy vyměněny za nové akcie 
do pěti let od jich vydání, vyzve společnost vyhláškou 
v Úředním listu, jakož i vyhláškou, kterou předpisují 
stanovy, neho i vyhláškou v jiných denních listech 
držitele podílných listů, ahy je do lhůty k tomu sta· 
novené předložili k výměně. Lhůta ta nesmí býti 
kratší tří měsíců od vyhlášky v Úředním listu. 

Nebudou-li podílné listy v této době předloženy 
k výměně, nebo budou-li předloženy jen v počtu, kte
rý nestačí, aby za ně mohla býti vydána nová akcie, 
zpeněží společnost nevyměněné akcie a vyplatí výtě· 
žek po srážce výloh s prodejem spojených po před
ložení podílných listů jejich držitelům, nebo naloží 
8 nimi podle § 1425 obč. zák. (na Slovensku a v Pod· 
karpatské Rusi podle obdohných ustanovení občan-
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ského práva). Peněžní částky u soudu k tomu cíli 
složené smějí býti vydány jen při současném vrácení 
podílných listů. 

Držitelé včas nevyměněných nebo podle před. 
chozího odstavce p,roplacených podílných listů po· 
zbývají veškerých práv vůči společnosti. 

§ ll. Zní~li staré akcie společnosti na různé 
jmenovité hodnoty, nebo jsou.li nlzného druhu (kme. 
nové, přednostní), zachová se posavadní poměr těch
to skupin mezi sebou, jakož i vzájemný poměr k zá
kladnímu kapitálu i při nakolkování a odkolkování 
starých nebo vydání nových akcií. 

§ 12. Změna stanov o právu hlasovacím jest nut· 
na jen, zmenší·li se počet akcií (§ 7, odst. 2.). Počet 
nových akcií, které dávají právo jednoho hlasu, ne· 
smí býti stanoven výše, než poměrně odpovídá počtu 
sta.rý·ch akcií, za které byly vyměněny a jimž dosud 
patřil jeden hlas. 

§ 13. Sestaviti východiskovou bilanci náleží 
představenstvu společnosti (správní radě, jednatelům 
společnosti s r. o.), které ji předloží dozorčí radě (re
visorům) . společnosti k přezkoumání. Přezkoumanou 
východiskovou bilanci předloží představenstvo společ
nosti (správní rada, jednatelé společnosti s o. r.) . se 
zvláštní písemnou zprávou, jakož i s písemnou zprá
vou dozorčí rady (revisorů) o výsledku zkoumání val. 
néhrOlnadě ke schválení. V písemné zprávě předsta
venstva buďtež zvláště vytčeny okolnosti, které by ly 
rozhodny pro nové ocenění, jmenovitě také s přihlí
žením k možné budoucí výnosnosti podniku. 

§ 14. Usnese·li se valná hromada schvalující vý. 
chodiskovou hilánci, aby se v důsledku nového oce
nění provedl odpis na akciovénl kapitálu (§ 4, odst. 
2. a § 7, odst. 2.) ~ mohou se akcionáři, kteří se zúčasl· 
Jůli valné hromady ~ zastupují aspoň 25% akciového 
kapitálu, odvolati z usnesení toho do 14 dnů ode dne, 
kdy se konala valná hromada, k rozhodčímu soudu 

43· 
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(§ 20) a žádati, aby tento rozhodl, má·li se usnesení 
to provésti, po případě v jakém rozsahu a jakým způ
sobem. V tomto případě odkládá se působnost usne
sení valné hromady o východiskové bilanci až do roz
hodnutí soudu. 

§ 15. Při vykonávání práva dozorčího a při 
schvalováni zrněn stanov vyvolaných sestavením vý
chodiskové bilance, jakož i při zápisu změn stanov do 
obchodního rejstříku omezí se úřady a soudy, bez 
újmy platných předpisů zákonných, jen na otázku, 
zda byly splněny předpisy tohOoto zákona. Zkoumati 
zejména, zda jest nové ocenění podle § 2 skutečným 
poměrům přiměřeno, jim nepřísluší. 

b) Pojišťovny. 

§ 16. Pro akciové společnosti pojišťovací platí 
obdobně ustanovení §§ 4-15 tohoto zákona. 

Pojišťovny spočívající na zásadě vzájemnosti ulo
Zl případný přebytek (§ 4, odst.!.) do reservního 
fondu, který jest ·vykazovati pod samostatnou bilanč
ní položkou. Tohoto smí býti užito v 15 letech, počí. 
najíc dnem sestavení východiskOové bilance -- kromě 
případu likvidace společnosti ~ jen ke krytí bil anč
uích ztrát. Objeví-li se při novém ocenění úbytek na 
hodnotě nově oceněných předmětů (§ 4., odst. 2.), 
rozhodne dohlédací úřad; jak má býti tento úbytek 
kryt, případně, má-li býti vůbec provedeno nové oce
nění. Není dovoleno, aby byl úbytek ten vyrovnán za
řazením ztrátové položky stejné výše v aktivech vý
chodiskové bilance. 

O sestavování východiskové bilance soukromých 
pojišťoven platí posavadní předpisy nařízení ze dne 
5. března 1896, Č. 31 ř. z. a § 33 nařízení ze dne 19. 
října 1922, č. 307 Sb. z. a n. s příslušnými doplňky 
o účtování soukromých pojišťoven vydanými. 
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. c) S p o ř i tel n y. 

§ 17. Ustanovení § 16: odst. 2. tohoto zákona 
platí obdobně i pro spořitelny. 

Pro sestavování východiskové bilance platí před
pisy stanov. 

d) V Ý děl k o v á a h o s pod á ř s k á sp o leč e n
st va. 

§ 18. O upotřebení případného přebytku a o 
případné úhradě úbytku, povstalých novým oceně
ním, platí obdobně ustanovení § 4, odst.!. a 2., a §§ 5 
a 6 s úchylkou, že při zvýšení členských podílů, nesmí 
činiti úhrn pravých reserv vyúčtovaných ve. výc~odi
skové bilanci [včetně reservy uvedené v § 4, odst. 1., 
lit. a) ] méně, než 50 procent úhrnu členských podílu. 

Ztrátu povstalou použitím členských podílů k čá
stečnému nebo k úplnému krytí úbytku (§ 4, odst. 2.) 
jest hraditi příplatky členů, na nichž se valná hro
mada usnese současně se schválením východiskové bi
lance. K platnosti usnesení jest třeba souhlasu aspoň 
tří čtvrt.in přítomných členů. Příplatky jest složiti ho
tově nejdéle do tří. měsícú ode dne, kdy se stalo u!=!lle
sení valné hromady. 

Sestaviti východiskOovou bilanci přísluší předata
veustvu společenstva, které ji předloží revisorům (za
kon ze dne ·10. června 1903, č. 133 ř. z., pro Sloven
sko zákOon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n.) 
k přezkoumání. Přezkoumanou východiskovou bilanci 
předloží představensťvo společenstva se zvláštní pí
semnou zp,rávou, jakož i s pí8emnou zprávou réV1so
rů valné hromadě ke schválení. O tom, jaké náleži
tosti má vykazovati písemná zpráva· představenstva, 
platí obdOobně ustanOovení § 13, poslední věta. 

e) O s t a t II í p r á v n í for m y pod n i k á n 1. 

§ 19. O bilancování případného přebytku a je
ho upotřebení, jakož i o krytí případného úbytk~ 
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platí ohdohně ustanovení § § 4-6 tohoto zákona !ll 

úchylkou, že ustanovení § 4, ods;t. 1., lit. h) a 00 st. 2. 
o pravých reservách zde nemají platnosti. 

III. R o z hod čís o u d. 

§ . 20. Rozhodčí soud, který hude zřízen u ú
středny československých obchodních a živnosten-
8kýc~ komor v Praze, se skládá z předsedy a dvou 
přísedících. Předsedu volí oba přísedící ze seznamu 
předsedů., který hude zřízen při uvedené Ústředně. 
Do seznamu budou pojati jednak soudcové z povolá
ní a jednak odborní znalci práva znalí. Soudce z po
volání jmenuje runisterstvo spravedlnosti; odborné 
znalce jmenuje Ústředna československých ohchod
ních a živnostenských komor v Praze k návrhu 
ústředních zájmových organisací. Nedohodnou-li se 
přísedící o volhě předsedy, jmenuje ho předseda u
vedené Ústředny. Z přísedících volí po jednom spor
né strany, a to z odhorných znalců uvedených ve 
stálých seznamech, jež pro to zřídí všechny obchod
ní a živnostenské komory k návrhu ústředních 
zájmových organisací. 

Rozhodčí soud rozhoduje s vyloučením řádných 
soudů a s konečnou platností: 

1. o sporech mezi osobaru sestavivšími výcho
diskovou bilanci a finanční správou o tom, zda urči
tý předmět jest v podniku trvale užíván (§ I); 

2. o odvolání minority akcionářů v případě 
§ 14; . 

3. o sporech společníků a jejich právních ná
stupců, jež vzniknou novým ocenenlm přednlětů 
trvale v podniku užívaných, pokud jde o určení ka
pitálových účtit společníků veřejných obchodních 
společností a vkladů komplementářů a konlanditistů 
ppolečností komanditních. 

Rozhodčí soud ro.zhoduje většinou hlasů. O po-
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vinnosti k náhradě nákladů řízení rozhoduje roz
hodčí soud podle slušné úvahy. Náhrada nákladů 
nemůže býti uložena úřadu. 

O řízení platí obdobně ustanovení civilního řádu· 
soudního. 

Výše náhrad předsedovi a přísedícím, jakož 
i poplatky rozhodčího soudu hudou upraveny vlád
ním nařízením. 

Předpisy § 577 a násl. civilního řádu soudního 
(na Slovensku a v Podkarpatské Rusi §§ 767-788 
zák. čl. 1/1911) o právu stran dohodnouti se o roz· 
hodčím zůstávají nedotčeny. 

§ 21. V případech § 22, odst. 4. vystupuje roz
hodčí soud jako znalec. V těchto případech vyšle 
ministerstvo financí v zastoupení finančního úřadu 
nebo odhadní komise jednoho přísedícího (§ 20, 
odst. 1) ze stavu finančních konceptních úředníků. 

VI. U 81 t a n o ven í,d a ň o v á ,a pop 1 a t K. o v á. 
§ 22. Přebytek povstalý podle § 4, odst. 1. není po.dro.

ben zdanění. Bude·li z přebytku toho. zřízen reservní forid 
(§§ 4, a 5) a upotřebí-li se ho k účelfun uvedeným v §§ 5 a 6 
nebo při likvidaci podniku, bude s ním při vyměřo.vání zvlášt· 
ní daně výděl'c:ové nakládáno. jako. s fo.ndem zdaněným. Zda· 
nění nehudou Po.dro.beny i zvýšení jmeno.vité ho.dno.ty akcií 
nako.lkováním a hodnota akcií vydaných zdarma po.savadním 

akcionářům{§ 7). 
Bude.li hrazen úbytek Po.vstalý no.vým o.ceněním (§ 4, 

odst. 2.) z reservních fo.ndů, bude s ním nalo.ženo. při vymě
řování zvláštní daně výdělkové Po.dle ustanovení platných 
pro hrazení výdajů o.dčitateluých (§ 81, o.dst. 4. záko.na o. pří· 

mých daních). 
Odpisy na předmětech podle tohoto záko.na no.vě o.ceně· 

ných jsou při vyměřo.vání zvláštní daně výdělkové a daně 
důchodové odčitatelnými polo.žkami. Ustano.vení §§ 15, Č. 1., 
lit. b) a 79, lit. í) zálto.na o přímých daních zůstávají nedot· 

čena. 
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Mají·Ti buď finanční úřad neb odhadní komise p~chy. 
hy, zda odpovídá ve východiskové bilanci vykázaná hodnota 
nově oceněných předmětů ocenění podle .§ 2, vyžádají si 
v tom l'1111ěru posudek rozhodčího soudu (§ 21), který jest 
pJ'o ně závazným. Dožádání rozhodčího soudu Einančními 
úřady musí se státi do roka~ počítajíc ode dne, kde byla jim. 
předložena první obchodní bilance, sestavená na podkladě 
bilance východiskové. 

U zná·li, rozhodčí soud, že předměty ty byly oceněny 
výše, než je jejich pořizovací nebo obecná hodnota (§' 2), 
jest východiskovou bilanci opraviti ;tak, aby ocenění nepře. 
sahovalo pořizovací nebo obecné hodnoty zjištěné rozhod. 
čím soudem. Odpisy na předmětech těch lze prováděti daně. 
prostě jen do výše hodnoty, zjištěné rozhodčím soudem. 

§ 23. Poplatku ze smlouvy společenské jest prosto': 
a) usnesení valné hromady o zvýšení akciového nebo 

kmenového kapitálu, vzniklo·li . zvýšení to novým oceněním 
majetkových hodnot (§ 4, odst. 1.); 

h) usnesení valné 11romady o příplatcích (§ 4, odst. 3.), 
pokud se jimi nově oceněné kmenové jmění nebo· podíly spo. 
lečníků doplňují jen na zákonné minimum; 

c) usnesení valné hromady o ·úplné nebo částečné· přemě. 
ně reservnmo fondu v kapitál akciový nebo kínenový (§ 6). 

Ustanovení předcho,zího odstavce o osvobození se 
vztahují také na případné příspěvky, ulože,né valnou hroma. 
dou akcionářům ke krytí výloh Itisku nových akcií a, podíl. 
ních listů, mmí·Ii příspěvek na jednotlivou akcii větší nd 
5 Kč. 

Zvýšení společens~ého· jmění, jež' vzniklo novým oce. 
něním maJetkových hodnot podniků jiných, než které mají 
na zřeteli ustanovení §§ 4-15, jest poplatku prosto. 

Poplatku prosto jest rovněž usnesení valnéhromadý spo. 
lečenstva o povinno,s.ti členů k příplatkům podle ustanoV'ení 
§ 18. 

Od ,poplatků jsou ósvobozeny v~echny' dodatky ft změ. 
ny spoleř.enských ",mlnv veřejných a komanditních epolečno. 
~tí, pokud jsou nutny k provedení tohoto zákona. 
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Poplatki'l prosta jsou dále veškerá podání a protokoly, 
jakož i notařské akty směřující jedině ku provádění tohoto zá· 
kona, jakož i výroky rozhodčího soudu (§§ 20 a 21) a smíry 
před ním uzavřené. 

Úřední líkony, jejichž účelem jest pouze provádění to
hoto zákona, jsou osvobozeny od dávky zavedené zákonem 
ze dne 3. dubna 1925, Č. 53 Sb. z. a n., pokud se týče záko· 
nem ze dne 16. prosince 1926, Č. 253 Sb. z. a n. o dávkách za 
úřední úkony ve věcech správních. 

§ 24~ Ustanovení §§ 22 a 23 vztahují se na Ituzemské 
pr-ovo2'ovny cizozemských podniků, postupuje.li stát, v nemz 
má podnik sídlo, v obdobu)"ch případech stejným způsobem 
vůči provozovnám podniků československých. 

Za těchto podmínek <se vláda zmocňuje, aby osV'obodila 
akcie (zatímní listy), které byly vydány náhradou za zpo· 
pLatněné akcie při provádění cizozemských zákonů o zlatých 
hilancích, od poplatků z cizozemských cenných papírů za 
podmínek, které se stanoví vládním nařízením, dále aby upu
stila od vybírání poplatkuadmisního, jakož i poplatku ze 
záznamu na burse. 

v. Pro vád ě c í II S t a n o ven í. 

§ 25. Provedení tohoto zákona se ukládá ministrům 

financí, průmyslu, ohchodu a živností, spravedlnosti a vnitra, 
po případě zemědělství. 

R. b) Vládní nařízení ze dne 16. února 1928, 
čís. 27 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 

15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., 
o stabilisačních bilancích. 

čl. I. Vláda republiky Československé nařizuje podle 
zákona ze dne 15. června 1927, Č. 78 Sb. z. a n., o sta~ilisač

nich bilancích: 
K § 1. Pro účast na výllOdách tohoto zákona jest lho

stejným, je·li ten, kdo vede fádně obchodní knihy (účetnic. 

tví podvojné nebo jednoduché), k jejich vedení podle plat-
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ných předpisů zavazan a je·li podnik povinným k zápisu do 
obchodního rejstříku, čili !lÍc. 

Zemědělci mohou býti účastni výhod tohoto zákona, ve. 
dou·li buď řádné knihy zemědělské nebo řádné obchodní 
knihy (llčetnictví podvojné nebo jednoduché) anebo knihy 
po způsohu kameralistickém, lze·li z nich s jistotou sestaviti 
soupis jmění tvořícího podklad východiskové bilance. 

Mezi předměty trvale v podniku zemědělském' užívané 
jest také počítati tažný a chovný dobytek, avšak jen počtem, 
který jest podle zásad správného hospodaření pro země děl. 

~ký podnik té které vj"měry nezbytnj'w.. Totéž platí obdobně, 
pokud' jrle o obsádku rybníků. Samostatnému novému oce· 
nění jsou podroheny též meliorace (drenáže a vodní díla), 
ovocné sady a stromořadí. 

Pokud jde o otázku účasti na jiných podnicích ve for
mě cenných papírů ncb podílů (kukaů), stanoVÍ se toto: 

a) U podniků, které mají předmětem svého provozová. 
ní obchod cennj'-mi papíry, má se za to, že jejich cenné papíry 
a po,díly nejsou předměty v p,odniku trv,ale užív,anými, leda 
'že by podnik sám vzhledem k povaze věci prokázal, že tyto 
cenné papíry nch podíly jsou předměty v podniku trvale uŽí· 
"anými. Pojem účasti podle bilančního schematu vyhlášky 
ministerstva financí ze dne 3. ledna 1921, č. 11. Sb. z. a ll., 
není totožný s pojmem trvalé účasti ve smyslu zákona o sta· 
bilisačních bilancích. 

h) U podniků, které nemají předmětem svého provozování 
obchod cennými papíry, má se za to, že jejich akcie a podíly 
jiných podniků, které souvisejí s výrobou nebo s odbytem 
vlastních výrohku, jsou předměty trvale v podniku užívanými, 
leda že by podnik prokázal opak toho. Pro posouzení po· 
yahy držby akcií a podílů jiných podnik*, které nesouvisejí 
s výrobou nebo !; odbytem vlastních výrobků, platí právní 
domněnka vyslovená v tomto o,dstavci lit. a), první věta. 

Novému ocenění není překážkou, jestliže podnik pro· 
vedl na předmětech v podniku trvale užívaných již odpisy 
podle zákona ze dne 3. března 1921, č. 102 Sb. z. a n., pokud 
se týče zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 403, Sb. z. a n. 
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K § 2, odst. 1. Hodnotu nově oeooěných strojů a za
řízení lze v bilanci účetně vykázati bud' tak, že se do aktiv 
ílařadí částka odpovídající oceněni podle § 2, věta 1., anebo 
tak, že se do aktiv zařadí plná hodnota pořizovací a do pasiv 
se zařadí účel oceňovací' ve výši odpovídající sk~tečnému 

opotřebení na předmětech těch zatím již nastalému. Příklad: 
Stroj nově oceněný má pořizovací hodnotu ke dni zřízení vý· 
chodiskové bilance 500.000 Kč. Jeho skutečné opo.třebení činí 
Kč 300.000, takže maximální hodnOlta, kterou jest možno za· 
řaditi do vý'chodiskové bilance, jest Kč 200.000. Jest tedy 
možno provésti nové ocenění účetně bud' tak, že se částka 

Kč 200.000 vykáže v aktivech východiskové bilance anebo že 
se do aktiv zařadí částka Kč 500.000 a do pasiv jako ÚČelt 

oceňovací částka Kč 300.000., 
K § 5, odst. 2. Bilanční ztrátou 1'0'zumÍ se cellrová 

ztráta v bilanci vykázaná, a to jak bilanční ztráta nastalá již 
před zřízením stabilísační bilance a' dosud ještě bilančně ne· 
krytá, tak i bilanční ztráta, která v budoucnosti snad na· 

stane. 
Pro počítání lhůt v zákoně Č. 78/1927 Sb. z. a n. a v tom· 

to vládním nařízení stanovených pl,atíobdobně předpis § 255, 
odst. 1., zák. ze dne 15. června 1927, Č. 76 Sb. z. a n.,. o pří· 

mých daních. 
K § 6, odst. 1.. Lhůta 5 let jest propadnou a není 

prodlužitelnou. 
K § 7, odst. 3. Nakolkovati neh odkolkovati akciový 

kapitál, vydati akcie zdarma posavadním akcionářům a pro· 
vésti výměnu sttarých akcií za nové (§ 7, odst. 2) jest možno 
až po státním, schválení změny stanov, podmíněné novou výší 
akciového kapitálu, pokud platné předpisy takového schvále· 
ní vyžadují, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi - pokud 
jde o odkolkování - po povolení snížení akciového kapitá. 
lu soudem (§ 209 zák. čl. XXXVII/1875). V fádosti o takové 
schválení jest uvésti, jakým způsobem bude změna výše akci· 
ového kapitálu provedena. 

Společnost určí lhůtu pro předložení akcií za účelem na· 
kolkování neh odkolkování akcií zdarma nebo výměny sta· 
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rých akcií za akcie nové a uveřejní ji nejdéle do meSlce· po 
té, kdy ohdržela státní schválení (odst. 1.), a v případech, kde 
platné předpisy takového schválení nevyžadují, do měsíce po 
příslušném usnesení valné hromady vyhláškou v Úředním listu 
republiky Československé, po případě i v jiných listech (na 
Slovensku Úradné noviny, v Podkarpatské Rusi Úřední list 
civilní správy Podkarpatské Rusi), vždy "však v listech pře. 
depsanýeh stanovami pro vyhlášky společnosti. Tato lhůta 
počne bě.žeti dnem uveřejnění vyhlášky v Úředním listu repu
bliky Českoslovemké a musí činiti nejméně 6 měsíců; v ostat. 
ních listech, v nichž vyhláška bude uveřejněna, hude sou
časně .oznámeno, kterým dnem počala lhůta běžeti. Po je
jím uplynutí nelze vykonáv.ati s,p·ole,čemká .práv.a na podkladě 
akcií, které za uvedeným účelem nehyly předloženy. 

Nak01kování akcií se provede bud' Itall:, že se vydají nové 
akcie o vyšší jmenovité hodnotě, nebo. tak, že se akcie opatří 
v hořejší polovině razítkem červené trvalé barvy· s Itextem: 

»Jme,novitá ho,dnota této akcie hyla zvýšena z...... Kč 
na ....... Kč ve smyslu zákona ze dne 15. června 1927, Č. 

78 Sh. z. la n., '0 stahiHs,ačních hilancích na podklad'ě usnesení 
valné hromady 7,e dne ...... «. 

Razítko jest opatřiti faksimilem podpisu osob, které po
dle stanov "polečnosli jsou oprávněny k podpisu. 

Ohdohn:fm způsohem jest provésti odkolkování akcií. 
Akcie ,zdarma vydané p06:avadním arocionářům budou 

míti ,stejné znění jako akcie stmré. Vydání akcií zdarma jest vy_ 
značiti též na akciích, na· jejichž podkladě byly akcie zdarma 
'Tydány. 

Bude-li zmenšen počet akcií (§ 7, odst. 2.) anebo vydají-li 
se při nakolkování neho odkolkování akcií nové, jest dosavad
ní akcie spolu s kupony dosud nedospělými odvésti a vyměniti 
za nové (nově vytištěné). Stažené staré .akcie opatří se po
známk,ou, . že hyly vzaty z o·běhu výměnou z,a akcie nově vy
dané. 

Společnost určí mÍlsto, které pmvede inakolkování ueb 
odkolkování akcií zdarma a výměnu starých :akoií za nové. 
Zpravidla jest tím pověřiti peněžní ústavy, které ohstarávají 
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výplatu kuponů společnosti. Toto ustanovení vztahuje se také 
na akcie, které jsou v· cizině, takže· společnost může prove
dením změn v jmenovité hodnotě akcie nebo vydáJriím akcií 
z.darma aneho výměnou starých akcií za nové pověřiti také 
zahraniční peněžlllí ústavy pro .akcie, které jsou umístěny v ci· 
·zině. 

Vyznačení o nakolkování neh odkolkování akcií a znění 

akcií zdarma neh za staré akcie vydaných jest učiniti ve všech 
jazycích, ve kterých jest vyhotovena stará ·a~cie. 

Nevyzvedllluté akcie zdarma a nevyměněné nově vydané 
akcie zůstanou v úschově společnosti .. Nár.okna jejich vydání 
a nárok na vyplacení dividendy se P!fomlčují podle všeobec· 
ných zásad ohčanského práv,a. Po uplynutí promlčecÍ lhůty 

z,pelllěží sp10leč'nost tyto akcie a s výtěžkem naloží podle § 

1425 ohč. zák. (na Slovensku a v Podlkarpatské Rusi podle 
ohdobných ustanovení ohč. práva). 

K § 8, odst. 1. Jmenovitá hodnota podílného· listu 
rovná se jmenovité hodnotě ,akcie nově vydané, dělené počt·em 
starých akcií, na keré připadá. 

Příkl.ady: 

a) Akciová spole'čnost vydá při sestavení stabilisačnÍ hi· 
lance 'akcie zdarma dosavadním akcionářům, a to na tři staré 
.akcie jednu akcii zdarma na Kč 600.- jmenovité hodnoty. 
Akc~onář p·ředloží 50 starých akcií, ohdrží 16 ,akcií zdarma 
na 43 akcií starých. Na zbývající mu dvě staré akcie ohdrží 2 
podílné listy, při čemž jmenovitá hodnota jednoho podílného 
listu činí Kč 200.- (jmenovitá hodnota nové akcie jest lG 
600.-, jedna akcie piipadá na tři staré, takže jmenovitá ho,d
nota podílného listu vydaného na jednu ·akcii činí Kč 200.-). 

h) Akciováspoleěnost pIlO vede snížení akciového kapi
tálu· tak, že za 5 starých akcií vydá 3 nové akcie, znějící 
na Kč 200.-. Akcionář předlo.ží k výměně 28 akcií, obdrží 
15 Ill'ovýchakcií. Na zhývající 3 staré akci~ oh drží ·3 podílné 
listy jmenovité hodnoty po Kč 120.-. (Na 1 starou ,akcii při

padají 3/5 nové ·akcie jmenovité hodllloty Kč 200.-, == Kč 
120.-). 

K § 9. Právo hlasovací a právo odběru nových akcií 
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připadá držiteli podílných listů, má-li ovšem tolik podílných 
listů, :aby za ně mohl vyměniti 'OiI1en p'očet akcií, jehož jest 
dle stanov třeba k .odevzdání jedlnoho hlasu aneb dle usnesení 
valné hromady k uplamění práv,a odběrného. 

Není závady, aby několik majitelů podílných listů 

se sp.o,jilo za příčinou vykonání hlasQv,adho práv.a neb uplat
ně/ní práva ódběru. J'e-li na př. právo hlasovací pro jeden 
hlas pr:opůjčeno dle stanov každé jednotlivé ,akcii jmenovité 
hodDloty 500 Kč ,a má-li držitel 2 podíLné listy a 250 Kč, má 
tím právo jednoho hl.asu. Je-li právo hlasovací propůjčeno 

pouze na 10 ,akcií jmen.ovité hodnoty a 500 Kč, může se tako
výto majitel 2 p.odílných listů a 250 Kč spojiti s majiteli 
18 podílných listů k up1atnění jednoho hlasu. 

Vše to platí obdobně pro právo odběrné. 
K § 10, odst. 3. Po. uplynutí lhůty určené v odst. 

2. tohoto paragrafu k předložení podílných listů k výměře, po
zbývají držitelé podílných listů společenských práv a mají 
nárok na vyplacení u["čité, Dia ně přip,adajíd peněžní částky. 

P.o uplynutí shon zmíněné lhůty zpeněží společnost nevymě

něné akcie, a to způsohem o,bvyklým v ohchodě cennými pa
píry, dha~íc při tom přirozeně z,ás.ad řádného obchodníka. 

Vý,těžek z prodeje těchto akcií vyplatí společnQst 

po srážce výloh s p,rQdeJem spojených držitelům podíLných 
listů p.o jejich předložení ,podle kvoty přip.adající z výtě,žku 

na jeden podílný list. 
K § ll. Změnou jmenovité vÝše akciového roapitálu, kte

rá by1a pr.ovedena nátSle,dkem nového .ocenění, nemá hýti změněn 
poměr, v jakém jest akciovÝ kapitál rozdělen na jednotlivé 
druhy akcií, ať už se to týká různé jmenovité ho.dnoty akcii 
aneb různého druhu, jako akcií pře,dnostních. Pří k I ad: 
Kmenové akcie Kč 10,000.000, přednostní akcie Kč 2,000.000, 
nakolk.ováno Kč 6,000.000. P.oměr 5 :1, tedy 5,000.000 Kč kme
novÝch ,akcií, 1,000.000 Kč přednostních ,akcií. 

K § 12. Hlas.ovací právo se zřízením stabiHsační bilance 
nemění. Jestliže na př. před zřízením stabims.ačuí bi1ance při

padal na 10 akcií jeden hlas a snížením jmen.ovité hOldnoty ak
ciového. kapitálu o pol.o.vinu se Zlmenší p.očet akcií též .o p'oIo-
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vinu, bude přip,adati jeden hlas již na 5 akcH a kdyby iI1aISllalo 
snížení na jednu pětinu, připadal ,by jeden hlas na dvě ,akcie. 

K § 14. Rozhodčí slOud r.ozhodne v mezích přÍ'slušno

s,ti ,a v mezích návrhů jemu k rozhodnutí předložených. Při 

svém rozhodnutí jest vázán dle všeobeoných zás,a.d soudního 
řízení tak, že nesmí překročíti meze návrhu. Výrokem r.oz
hodčího Isoudu usnesení valné hromady měnícím poz,bývá toto 
své platnosti. 

Zákon neruší práv minority akcionářů, jež js.ou o.bslažena 
v čl. 237 ob ch. zákona a v §§ 40 a 50 akciového regulativu, 
pokud je 100 vykonáv,ati při sestavení vÝchodiskové hilance 
(pro Slovensko a Podkarpatskou Rus patří sem § 174 obchod
ního zákoiuu o právu žaloby, které pa,tří každému akcionáři 

proti usnesení valné hromady, odporuje-li zákonu neho sta· 
novám), ovšem jen pokud se týče formálních zákonných a 
statutárních předpokl,adů a f.ormálních práv v uvedených 1liSla
noveních obs:a:žených. O . vÝši akciového ikJa,pitálu, jeJž mino
rita zastupuje, la .o výlučnosti .rozhodčího s'oudu platí vý
hradně § 14 zákona. 

K § 15. Vý,chOidisková bilance nepodléhá o sobě úře,dní
mu schválení. Úřední schválení jes.t vš:ak· nutné, mění-li se ná
sledkem sestavení východiskové bilance ,stanovy akdové P.olečno
sti. Změna záp,isu do .ohchodního rejstříku bude j,ak u společ

ností akciOvÝch tak u společnos,tí s r. o. vždy nutná, mění-li se 
následkem zřízení stabilis,ační bilance spole,če.nská smlouva. 

Je-li v souvislosti se sestavením vÝchodiskové bilance 
třeha státního schválení, budou úřady zkoumati jen, zda byly 
splněny předpisy zákona; ne,přísluší jim však práv.o zkoumati, 
zda jest toto. nové ·ocenění pod,le § 2 skuteěným p.oměrům 

přiměřeno. Tyto úř.ady nemohou .pflOtO na př. odmítnouti 
sehválení zvýšení akciového kapitálu následkem nového oce
nění s lím odůvodněním, že p-okládají nové oCeilJ.ění za vyšší, 
než připouští zákon. ÚČJady ome'zí se jen na přezkoumání, 

zda hyly dodl1ženy formální předpisy zákO!Ila (na př. správné 
sV1()!ání y,alné hromady, zachovávání zákonného nebo statutár
ního práva minority, zachování přede~l8illéhQ poměru mezi 
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akciovým kapitálem !li reservami) a ovšem též platné před
pisy jiných zákonů, zvláště zák,onaO'bchodního. 

Totéž platí obd·ohně o. působnosti soudů při povolování 
zápisů ·změn do obchodního rejstříku. 

Ustanovení .odst. 2. nemohou býti na újmu práva mini
sterstva železnic k věcnému přezkoumání zakládacích. účtů 
8,oukromých ,dr,ah, resp. k ur/čem jejich výše ve smyslu usta
novení plamýc,h předpisů zák.ollIDých, pokud se týče listin 
koncesních. 

K § 19. Sem patří zejména.: veřejné o.,bchodní společ
,ností, komanditní sp,oleč.nosti, těžířstva, právovánčná měšťan
tva, podniky veřejných kůrporací a po.dniky jednůtlivců 

Předpis, p.odle něhož po zvýšení nebo snížení základního. 
jmění (společenských vkladiů, kuksů atd.) nesmí nahromadě
né fondy činiti méně ne,ž 25 % pokud se týče 10% jmění 
záklaďního, zde neplatí. 

K § 20; odst. 1. Za znalce p!l"~v,a znalé jelSlt p.okládati 
osoby, které se prokáží kvalifik:a.cí zírskanou na n,ěkteré česko
slovenské fakultě věd právních a státních, a před 28. říjnem 
1918 na některé fakultě věd právních a státních nebo právnic
ké akademii v bývalém mocnářství rakousko-uherském, úspěš
ným složením teoretických státních zkoušek tehdy požadova
ných pro způsobilo.st k veřejné službě, nebo. nabytím ho.dnosti 
d'Okto'fské. 

K § 20, odst. 3. Do nákladů řízení patří také náhrady 
předsedovi a .přísedícím (§ 20, OIdst. 5.) a .odměna za,pisovateH, 
svědeČllé, nákLady právního zastoupení a .o,dměny znalců. 

K § 20,' odst. 5. Náhrad1a .předsedovlÍa přísedícím činí: 
Při ho.,dnotě spo,r,ného předmětu 

do 200.000 Kč .......••....• 1 %, nejméně 500 Kč 
přes 200.000 Kč až do 

1,000.000 Kč ••.....•••...• % o/c), nejméně '2.500 Kč 
pře.s 1,000.000 Kč až do 

10,000..000 Kč .••••.••••.••• Y2 %, nejméně 10.000 Kč 
př.es 10,000.000 Kč ••....••.•••. ~ ~ %, nejméně 50.00.0 Kč. 
Rozhodčí so.ud: může však snížiti náh~adu p.od rSawu uvedJenou 
v předchozím .odstavci ,aneb v případech zvláště obtížných a 
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delšího jedJnání vyžadujících ji zvýšiti, avšak nejvýše do. dvoj
náso.hné výše shora uvedených sazeb. 

Hodnotůu spoOrnéhů předmětu l."'o.ZUmÍ se: 
a) v případě § 20, odst. 2., č. 1. ve' východirskové bilanci 

vykázaná hodnůta předmětu, o. jehož 'půviaze jest spůr, 
b) v případě § 20, 00&1. 2., č. 2. částka, o. kterůu má býti 

snížena jmenovitá hůdnOota akcioOvéhů kapitálu, 
c) v pří'padě § 20, odst. 2., č. 3. sporný rozdíl ve výši 

kapitálůvých účtů, 

d) v p-řípradě . § 21 SrPooll'IllÝ ~ozdíl ve výši nůvéhů ůcenění. 

V případech, kde finanoní spráVla vystupuje j,aků strana 
(§ 20, odst. 2., č. 1., § 21 ,a § 22,~:dis,t. 4.) činí shůra uvedená 
náhrada půlo.vinu stanůvených sazeb. Soudu se .ponerchává na 
vůli, aby v těcht()p'říp,adech se Z!řeklbud' zcela nebo. z části 
náhr,ady mu příslušející. Náhrada nákla,dů nemůže však býti 
ulůžena úř,adu. 

Poplatky p.odle § 20, ůldst. 5. rozumí se náhrady ~a práce 
kanceláře ro.zhOodčíhů sůudu, jaků: pořizo.vání ůpisů, úschov.a 
spisů, do'ručování, dále. náhl'iada .půštovnéhů a příp,adných ji. 
ných hůtůvých výlůh. Výše jejich bude stanovena ·ůrgarnris.a.čním 
řádem růzhůdčíh,! so.udu. 

K § 22,' odst. 1. Daňové 'ůSIVů,bození hodno,ty akcií vy. 
daných zdarma pos,av.adním akciůnářům platí jak p,rů daň 
důchůdůVlůu (u ůSoOb f)'lsických), tak i prrozvláštní daň vý
děkoV-ou (u společnosti a s.druž.e:ní). 

K § 22, ods~. 4. a 5. Nestačí, aby úřad neboO komise 
vyslechly sIamy znalce a .o .. přiměřenůrSti ocenění samy růzhodly. 
Dožádání růzllO,dčího s.oudu 'O p,olsudek se musí s,táti ihned při 
zkůumání první obchůdní bHance, se:8'tave:né .. n-a . podkladě bi. 
lance východiskůvé, a to. do. ,p'ropadné lhůty jednoho. roku 
počítajíc ůde dne, kd'Y p'rvní obchodní bilance s eil tavená na 
podkLadě bilance stabilisační úř,adu nebo. komisi byla' před. 
ložena. Nestalo-li se do,žádání l1Ozhůdčího. soU!du do uVie,dené 

lhůty, má se za to., že nůvé' ocenění předmětů ve stabilisačnÍ 
hi1anci' ůdpovídá předp~sům § 2 zákůna. . 

K §' 24, odst. 2. V poOměru k .repubiice Rakouské bylo. 
~bcb. zák. 44 
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o,svobození od po.platků upraveno vládním nařízením ze dne 

3. 1is,topadu 1927, č. 158 Sb. z. a n. 
čl. II. Nařízení 1)oto nabývá účinnosti s účinností zákona 

a p~ovede je ministr financí, ,průmyslu, ohchodua živností, 

spravedlnosti a vnitra, po případě zemědělství. 

S. Ze zákona ze dne 3. července 1923, č. 143 
Sb. z. a n. o finančních a právních výhodách 

na pod poru soustavné elektrisace. 

»V Ý h .o d y p r á v 'll í.« 

§ 4, odst. 1. Komanditní spnlečnnsti na akcie 
a akcinvé spnlečnosti podle obchndníhn záknna uve
deného v platnost zákonem ze dne 17. pros~nce 1862, 
" 1. ř. z. z roku 1863, které prnvozují všeužitečné 
c. , d h "'d· elektrické podniky uve ené v §u I, mn ou za ah za 
nsvědčení. soudním zápisem v případech, kde obchod
ní záknn nebo souhlasně 8 ním spnlečenské stanníVy 
požadují soudního spisu nebo soudního Oisvědčení 
k ujednání nebo změně společenské smlouvy nebO' 
k usnesení na zrušení společnnsti. 

§ 5. :Ministerstvn vnitra může v dohodě s mi
nisterstvy veřejných ,prací a financí povoliti všeuži
tečným elektrickým pndnikům (§ 1), které jsnu usta
veny ve formě akcinvé společnosti, aby vydávaly ne· 
úplně splacené akcie na jméno, na něž musí býti slo
ženO' aspnň 25 % jmennvité hodnnty akcie. 

Za neúplně splacené akcie vydají ,se akcionářům 
zatímní listy (dnčasné účastiny neb účastinné POiU
kázky), na jméno znějící, na nichž se vyznačí vyko
nané splátky a které teprve po úplném splacení mo
hou býti vyměněny za akciové úpisy. 

Neúplně splacené akcie na jménO' (odstavec prv
ní) jest přípustnn vydávati huď prO' všechny akcin
náře nebO' jen prO' akcionáře, kteří mají bydliště, 
pobyt, sídlO' nebo podnik v území, jež bylo všeuži
tečnému elektrickému pndniku k zásobování přidě-
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leno, na něž se však elektrisační stavby společnosti 
dnsud nernzšířily. 

Zbývajících 75 % může býti od těchto akcionářů 
pnžadováno podle postupu elektrisačních prací. 

Ministerstvo vnitra může v dohodě s minister
stvy veřejných p,rací a financí pnv.oliti v případě pn
třeby všeužitečným elektrickým podnikům (§ 1), 
další potřebné zvýšení akci.ovéhn kapitálu, i když 
akcie dřívějších emissí nebyly ještě plně splaceny. 

§ 6. Záknn tentO' nabývá účinnosti dnem vy
hlášenÍ. JehO' prnvedením pověřují se. ministři ve
řejných prací, financí, spravedlnnsti a vnitra. 

p o zná m k a. Zákon vyhlášen dne 21. července 1923. -
Podle § 1 jde tu o podniky elektrické, které byly prohlášeny 
všeužitečnými nebo přeměněny na .takové (§§ 4 a 28 zákona 
čís. 438/1919 a §§ 1 a 2 zákona čís. 285/1921). - Předpisy 

zákona toho o výhodách právních při spoečnostech s ruc:. 
obmez. otištěny níže v Oddílu V. pod lit. H. 

T. Ze zákona o přímých daních 
ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb.z. a n. 

hle d í sem § 68, k t e r. Ý u s t a n o v u je: 

»Zvláštní dani výdělkové jsnu podrobeny: 
I. Podniky pnvinné veřejně účtnvati. Taknvé 

pndniky jsou: 
Podniky výdělečné, a tO' zejména: 
a) pndniky akcinvých společnnstí a komandit

ních spnlečnnstí na akcie;« 
»TIr. Jiné pndniky výdělečné, na nichž jest úča

stí kapitálovnu, pndílem na zisku, nebo jinakým 
'způsobem alespnň padesáti procenty zúčastněna 
akcinvá spnlečnnst, komanditní s'polečnost na akcie 
- - tuzemskému zdanění nepodrobená.« 

O základu této daně jednají §§ 76-82, o daňových saz
hách § 83 téhož zákona. 
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Oddíl V. 
s po leču osti 

.., , 
s ruceulm obmezeným. 

A. Zákon z 6. března 1906, Č. 58 ř. z. 

o společnostech s ručením obmezeným.1
) 

I. HLAVA. 

o r g a II i s a Čll í př e d p i s y. 

První oddíl. 

Zří z e II í s pol e Č II o sti. 

§ 1. Společnosti s ručením obmezeným mohou 
býti zřízeny podle ustanovení tohoto zákona ke kaž
dému · zákoimě přípustnému účelu. 

Takové společnosti jsou však vyloučeny .z pro-

1) Platno.st záko.na to.ho.to. ro.zšířena na Slo.vensko. a Po.d· 
karpatsko.u Rus záko.nem ze dne 15. dubna 1920, čís. 271 Sb. 
z. a n., který o.tištěn níže Po.d lit. B. to.ho.to Oddílu. 

Z naší domácí li t e r a tur y viz pro celou látku zejmé· 
na výklady Ran d o v y ve 2. vydání druhého svazku jeho 
něm. o~ch. práva (Osterr. HR 1912) a We ni g o. v y v Pří· 
wčce, 2 .. vyd. 7. sešit (1927), dále pak komentář, jejž vydali 
v r. 1908 spo.lečně Bíl ý - Nes ý. V a c e k. Hned po vydání 
zákona (1906) uveřejnil Wo rel spis »Spo.lečnost s r. 0..«, 
po ·rozšířeni zákona na Slovensko. obstaral r. 1922 slo.venské 
vydání zákona . . Č a b rad a 8 ko.mentářem R o u č k o. v Ý m, 
co do. ustano.vení daňo.výcha poplatkových Holíkovým. 
Ča8~pisecky po.jednali o zákoně resp. jednotlivých o.tázkách 
zejm. K a 8 a n d a a N e 8 Ý V »Právn. Ro.zhledech« 1905, Bíl ý 
v »Právníkuc 1905-1907, v :.Zpr. Práv. Jedn. -Mor.4: ·1907. 
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vozovanl pojišťovacích jednání a z činnosti jakožto 
spolky politické. 

1:. Spo.lečno.st s r. o. jest sPo.lečno.st o.bchodní ve smyslu 
obch. zákona (viz § 61, o.dst. 3.), i když se nezabývá o.bcho· 
dy a také bez ro.zdílu~ zda·li resp~ jak vysoko.U výdělko.VOU daň 
platL Jest kupcem formálním (po.zn. 4. při čl. 4. o.bch. ~.), a 
to vždy kupcem plného práva. (Srv. cit. § 61, čl. 5. o.bch. z.; § 7 
uvád. zákona k zák. oheh. resp. zákon čís. 260/1921). - Viz 
též výše před čl. 85. oheh. zák. všeo.becnou o.rientační Po.zn~m. 
ku o. společnostech o.hchodních. 

Společnosti s r. o. jsou vyloučeny . z provo.zování nejen 
pojišťovacích »obchodů«, (čl. 271, č. 3.), nýbrž i pojištění 
vzájemného (» Versicherungsgeschiifte«). 

Překročuje·li společnost meze působno.sti vytčené v o.dst. 
2., §u 1, může býti zrušena výrokem úřadu . správního., a to 
při provozování pojišťovacích jednání mini&1:erstvem vnitra, 
při polit. činnosti :týmž ministerstvem v dohodě s úřadem kon. 
cesním, jde·li o společnost koncesí povinnou (§ 3, · odst. 2.), 
jinak pak se zemskou správou politickou, v jejímž obvodu 
společnost má sídlo (§ 86). Provozovala-li by společnost poji· 
štění, mohlo by ministerstvo vnitra provozo.vání zastaviti 
(§ 105). 

2; Společnost s r. o. jest útvar~m, jenž stojí v řadě spo· 
lečností obchodních nejblíže společnosti akciové, a to tím, že 

v »Právn. Rozhl.«" 1907, W o rel v »Práv.« 1919, Š v a m her g 
v ~~Čes. Právu« 1919, Č u I í k tamtéž 1920, 1925. - Otázka ochra
ny věř~telů při likvidaci společnosti s. r. o.. byla jednacím 
předmětem na druhém sjezdu čsl. právníků v Brně 1925; prá. 
ce o ní podány K i z I i n k e m, K o I d o. v s kým a Vos I a
ř e ID. Podrobný referát Wenigův a resoluce k návrhu jeho 
přijatá otištěny v zápisu o jednání první sekce str. 88-100. -
Z literatury německorakouské přicházejí v úvahu zejména: 
celkové výklady Str o s z e (Die o; Ges'. m. b. H.) 1906, a 
Griinhuil:a (1906), dále pak komentáře: Ofner
T hor se h , K o r n f e I d - S che u, a soustavný výklad v 
P i s k o v ě - Leh rb. d. HR (1923). - O říš sk o-německé lite
ratuře k něm. zákonu z r. 1892 (v nové redakci z r. 1898), jenž 
bY,1 yzorem zákonu našemu, vi~ údaje u W e n i g a na uved. 
mIste. . 
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není tu vůhec závaznosti společníků vůči věřitelům společno

sti, že není zde »ručení« ve vlastním smyslu společenského 
práva ohchodního_ Název »spol. s r. 0.« v tom směru ner1í přes
ným, avšak přece byl, jsa v Německu již vžit, také zákonem 
z r. 1906 přijat (srv. níže pozn. 1 k § 61). Věřitelům společ

nosti ručí pouze tato svým, arci celým jměním; společníci ma
jí, a to jen vůči společnosti, t. zv. uhrazovací povinnost. 

Společnost s r. o. vzešla z potřehy zavésti útvar podniko. 
vého sdružení hez vlastního »ručení« společníků vůči věřite· 

lům, a přece také hez tíživých zřizovacích podmínek akciové 
společnosti vlastních, které se jevÍ potřehnými, z hlediska 
ochrany jak společníků tak i věřitelů, při associacích kapitá
lových 8 účastí širších kruhů obyvatelstva. Vůči uvolnění 

těchto zákonných resp. administrativních kautel jednak tu roz· 
šířena uhrazovací povinnost společníků přes účel splacení 
vlastního vkladu, jednak utužen zejména svazek společníkův 

ke společnosti a odňa.t podklad spekulačnímu převodu podí. 
lů, zejména vyloučeno vydávání cirkulačních papírů o podí. 
lech na způsoh akcií. 

V motivech se poznamenává v tom směru (str. 49 násL): 
»Uvolnění od nutnosti koncese, tak i od přílišné přísnosti 

donucovacího práva jest nepopíratelnou potřehou hospodář. 

skou tam, kde potřeba · opatření kapitálu nenutká k emissi 
akcií a tudíž společenský podíl nestává se objektem obchodu 
a odpadá proto aspoň z části důvod pro přísná ustanovení 
akdového práva. - Vedle toho postupuje však ještě jiný vý· 
voj. V komanditní společnosti nemá osoba společníka osohně 
ručícího vždy onen rozhodující úkol, který mu zákon chtěj 

přiznati. I jest pochophelno, že vzchází otázka, zda·li nelze 
komanditistům přiznati také možnost provozovati závod bez 
účasti osobně ručícího společníka, leckdy ve skutečnosti jen 
nastrčeného. -- Ohě hlediska tvoří protější póly kruhu, ve kte· 
rém nalezla říšským německým zákonem své uspolt.ojení po· 
třeba, již lze krMce karakterisovati takto: akciová společnost 
bez akcií, komanditní společnost hez společníka osobně ručí

cího.« 
Ke všeobecné karflkterisaci společnosti S r, o, vi~ výkla-
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dy zejm. u Strosse (v 1. kap.), v kom. Bílý-Nesý
Va c e k v úvod. kap., u Ran d y § 30, str. 294 násl., W e n i g a 
§ 90, P i s k o § 111. 

3. Společnos,t s r. o. vyznačuje se zvláště širokým rozsa· 
hem své použitelnosti v životě hospodářském a sociálním. 
Kdežto společnosti ohchodní v zákoně ohchodním upravené se 
zabývají ohchodními živnostmi, není spol. s r. o. v tom smě· 
ru na ohchody obmezena, ano může hýti útvaru jejího po
užito i pro podniky vůhec nevýdělkové, na př. kulturní, hu
manitní, sportovní atd. (Viz výše čís. 1.). Od společenstev po· 
dle zák. č. 7°/1873 liší se ve svém určení jednak momentem 
naposled uvedeným, jednak tím, že tu nejde nutně o koopera
tivní svépomoc, jak tomu jest při společenstvech. 

Společenstva výrobní a ho. slrení činnosti společenstva 
spodářská (zák. č. 70{1873) na jiné než v § 1 vytčené před
nelze sdružiti ve společnost s měty jest podle § 88 cit. zák. 
r. o. k provozování podniku přímo trestným. (N. S. 1658 : 
překročujícího meze § 1 zá· 9. květen 1922, R I 454/22). 
kona o společens,tvech.*) Roz. 

§ 2. Ke vzniku ,tuzemské společnosti s ručením 
obmezeným jest třeba, aby společnost byla zapsána 
do obchodního rejstříku u obchodního soudu, v je
hož obvodě má společnost sídlo. 

Před zápisem společnost jako taková neexistuje. 
Jedná-lise před tím jménem společnosti, ručí osoby 
jednající osobně rukou společnou a nerozdílnou (čl. 
55 ohch. zák.). 

1. Zápis má tu význam konstitutivní; děje se do oddílu 
C ohchodního rejstříku. V důsledku zavedení společnosti s r. 
o. dostalo se ohchodnímu rejstříku nového rozdělení a úpra
vy nařízením ministerstva práv čís. 89{1906 vydaným na zá· 
kladě§ 60 uvád. zákona k zákonu ohch. a § 127 zák. o spol. 
s l". o:. Nové upravy v některých směrech dostalo se tomuto 

*) Nadpis čísla 1658 ve Sbírce rozhodnutí podává v tom 
směru smysl podstatně odchylný. - V důvodech první instan
ce vysloveno ještě, že zřízení takové společnosti s r. o. jest 
přímým obcházením vížícího zákonného ustanovení § 1. cit. 
zák., a tudíž neplatné (§ 879 obč.z •• ~. II zák. čís. 58/1906). 
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oddílu C, resp. rejstřík podle formuláře C byl na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi nově zaveden vládním nařízením čís. 272/ 
1920. Cit. nařízení čís. 89/1906 a čís. 272/1920 viz výše 
v Oddílu II. této knihy pod lit. BaC. I(str. 479-486). 

2. Ručení podle odst. 2. nastává jen, když jednáno bylo 
j~énem společnosti po právu ještě neexistující tak, jako kdy
by již právně existovala; solidární závazek tu postihuje jed. 
nající osoby vůči osobám pravý stav věCí neznajícím; to, jakož 
i alternativa nároku na náhradu škody nebo na plnění vyplývá 
z citace čl. 55. ohťh. zák., který sám upravuje arci případ 
podstatně odchylný. . 

Ustanovení odstavce 2 nelze podříditi případ, kde jedná 
se výslovně nebo zřejmě jenom jménem zakladatelů nebo pří. 
pravného komitétu a p. 

a) Kdo uzavírá smlouvu 
pro společnost s r. o. dříve, 
než byla zapsána do rejstříku, 
zjednává pro společnost, bu· 
de·li zapsána, smluvní nároky 
dle zásad .o ne zmocněném jed. 
na,telstvÍ. (N. S. 515 : ll. kvě· 
ten 1920, Rv I 219/20J 

b) SmlouV1a písemně uza· 
vřená pro společnost s r. .o,. 
jež teprve, podle výslovného 
prohlášení ve 'smlouvě, má 
se zalo-žiti, s ujednáním IIOZ' 
ho dčího soudu pro spory ze 
smluvního poměru, víže i v 
tomto směru budoucí· smluv· 
níky, třebaže mezi mmI o 
tom se pak písemná smlouva 
nestala. (N. S. 543: 8. čer· 
ven 1920, Rv II 67/20.) 

c) Společnost s r. o. nemá, 
pokud nebyla z,apsána d:o rej· 
l~tříku, procesní způsobilosti. 
(N. .S. 1481: 14. únOr 1922, 
R I 108/22.) . 

d) Druhý -odstavec § 2 zák. 
o společnostech s r. o. má na 
mysli příp.ady, . kdě jednáno 

.1menem společnosti, fakticky 
již zřízené, dosud však ještě 
nezapsané, s předstíráním, že 
Jest již zapsána v rejstříku a 
tudíž i právně již existuje. 
- Právní jednání projektan. 
tů zamýšlené společnosti, 
předsevzatá v čase, kdy ne· 
uz.avřeli dosud mezi sebou ani 
smlouvy společenské, ani 
smlouvy zakladatelské, nelze 
nosuzovati dle předpisů o spo· 
lečnostech ani obchodního ani 
občanského práva. (N. S. 
1852 : 19. září 1922, Rv I 
412/22.) 

e) Kdo byl přijat z,a za· 
městnance budoucí společno. 
sti s r. o., má nárok na slu. 
žební požitky vůči těm, s ni· 
miž smlouvu ujednal, třebas 
pak ke zřízení společnosti ne· 
došlo. - Není důvodu pro· 
puštění, zdráhal·li se zaměst· 
nanec, přijatý na vedoucí mí· 
sto, konati služby podřízeného 
řádu. (N. S. 2135 : 30. prosi. 
nee 1922, Rv II 311/22.) . 
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f) Věděla·li třetí o,soba, u· 
zavírajíc smlouvu s tím, kdo 
jednal za společnost s r. o., 
dosud v rejstříku nezapsanou, 
že společnost jest již utvoře· 
na, dosud však v rejs,tříku 
nezapsána a že jedná s jejím 
jednatelem, neručí jí jedna. 
tel osobně. (N. S. 2191 : 23. 
leden 1923; Rv I 533/22.) 

g) Kdož jako zakladatelé 
dosud nezapsané společnosti 
s r. o. žalováni jsou podle §u 
2 zákona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. zák., netvoří 
nedílného společenství roze
pře. (§ 14 e. ř. s.) (N. S. 
2837: 24. červenec 1923, II 
I 544/23.) 

h) Ustanovení Čl. 211. ob. 
chodního zák. ( § 2 zák. o spo· 
lečnostech s r. o:) předpoklá
dá, že jednáno bylo jménem 
společnosti dosud do obchod
ního rejstříku nezapsané a 
proto po právu nejsoucí, tak 
jako kdyby již právně exi· 
stovala. (N. S. 3075: 23. ří· 
jen 1923, Rv II 212/23.) 

i) Ručení dle §u 2, odst. 
2. zák. o spol. s r. o. nastává 
jen tenkráte, jednáno-li jnié. 
nem společnosti na ten způ
sob, že se tím vůči osobám 
nezasvěceným dávalo na jevo 
lJebo předstíralo, že společ. 
nost již skutečně trvá i práv
ně. (N. S. 4110 : 2. září 1924, 
Rv I 946/24.) 

j) Ručení dle §u 2 zák. o 
spol. s r. o. vztahuje se na 
všecky případy, kdy za spo
lečnost s r. o., která dosud 

není zapsána do obchodního 
rejstříku, bylo jednáno tak, 
jako by již po právu existova
la. Z podpISŮ na směnkách 
vzchází i zde ručení směneč' 
né. I pseudoprokurator ručí 
směnečně, bylo-li na směnce 
ku jménu domnělého zmoc
nitele připsáno jméno domně
lého zmocněnce s dodatkem, 
poukazujícím ku zmocnem. 
(N. S. 4905: 8. duben 1925. 
Rv I 493/25.) . 

k) Jednajicím ve smyslu §u 
2, odst. druhý, zák. o spol. s 
r. o. není pouze společník a 
jednatel, nýbrž i zaměstnanec 
~polečnosti. Spadá sem i ten, 
kdo jedná nepřímo, POUZI
vaje ku provedení záležitosti 
činnosti osob třetích nebo 
souhlase s jich činnostÍ. (N. 
S. 4996: 29. duben 1925, Rv 
II 28/25.) 

I) Smlouvy uzavřené jmé
nem společnosti. s r. o. před 
jejím zápisem do obch. rej
stříku, nejsou zásadně vylou
čeny a nejsou neplatny. Oso
b)', jednající jménem společ
nosti ručí z takové smlouvy 
osobně a solidárně. (N. S. 

6546 : 7. prosinec, 1926, R 
I 1066/26.) 

m) Tím, že někdo byl ředi
telem neprotokolované společ
nosti a že jako takový vystu
poval, nelze o sobě nahraditi 
náležitost § 2 zákona, že jed
Jlal jménem společnosti. (N. 
S. 7111 : 1. červen 1927, Rv 
I 78/27.) 

§ 3. Zápis společnosti s ohmezeným ručením "do 
obchodního rejstříku předpokládá: 



698 Oddil V. 

1. že byla uzavřena smlouva společenská; 
2. že byli zřízeni jednatelé (představenstvo). 

Společnosti s obmezeným ručením, při nichž k 
předmětu podniku .patří nahytí koncese železniční 
nebo její provozO'vání, vydávání zástavních listů nebo 
založených bankovních dlužních úpisů, nebo ,shánění 
a doprava vystěhovalců (spoleonosti koncesí POVilI
né), mohou býti dále zaps.ány jenom, byla-li smlouva 
společenská státem schválena (koncesionování spo
lečnosti) . 

Jinak není k zápisu společnosti s ručením ohme
zeným třeba státního schválení. 

1. Schválení státní není (na rozdíl od akciové společnosti) 
obecnou podmínkou pro zřízení společnosti (viz odst. 3.). 

Koncesionování společnosti ve smyslu § 3, odst. 2. jest 
přesně lišiti od udělení koncese, které jest potřebí po případě 
z hlediska předpisů živnostenského řádu, jakož i od případů, 
kde jest podle § 62 zák. potřehí státního povolení (»koncese 
provozovní« oproti »koncesi společenské« dle § 3). Stran dů' 
sledků nedostatku koncese ve případech § 3, odst. 2. viz níže 
§ 86, Č. 3. odst. 1., čís. 3. odSlt. 2., lit. c. (možnost zrušení spo
lt'čnosti správním úřadem, a to úřadem k udělení koncese po· 
volaným; též možnost zastaviti podnik podle § 105). 

O zástavních listech a založ.l'ných bankovních dlužnícb 
úpisech viz Her man n - O t a v s ký »0 ohchodech«, 2. vyd. 
(l93t') § !5, str. 51 ná&l.· 

2. Podle specialního předpisu § 2 vládního nařízení čís. 

465/1920 vyd,aného na základě zákona čís. 337/1920 jest po dobu 
mimořádných poměrů způsobených válkou a přechodem z vá· 
lečného do mírového hospodářství soud, u něhož se žádá o zá
pis společnosti s r. o., povinen oznámiti to ministerstvu vnitra 
a smí zápis povoliti teprve, nepodá.li ministerstvo do 6 týdnů 
ode dne, kdy ho oznámení došlo, proti tomu námitek. Sou· 
hlas k zápisu může ministerstvo uděliti podmínečně, pokud 
toho veřejné zájmy neho prospěch společnosti vyžadují; ze· 
jména m:qžc žádati zřbeni reservního fondu uvedeného v § 4 
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cit. nařízení. (TeJct: cit. nařízení viz v tomto Oddílu níže POod 
lit. E, resp. POokud jde 00 § 4, výše v Oddílu IV. POod lit. K.) -
Dříve v tOom směru platilo nařízení ministerské čís. 323/1918 
vydan(~ na základě zmocňovacího zákona čís. 307/1917. K tomu 
se nese hned níže uvedené rOozhodnutÍ Nejv. soudu čís. ll. 

3. Poznamenati jest, že společnOosti konce:sí povinné pod. 
léhají trvalému a celkOovému státnímu dohledu podle § 104, 
kdežto ve případech koncese jen provozovní jest dohled ten· 
to obsahově i předmětně užší, týkaje se jen podni1iOvého od· 
větví, pro které podle § 62, odst. 2. koncese udělena (§ 106, 

odst. 1. a 2.). 

a) Odpor ministerstva vni· 
tra prOoti zápisu společnosti s 
r. Oo. do obchodního rejstříku 
(§ 1 min. nař. ze dne 3. září 
1918, Č. 323 ř. z.) nemusí bý
ti odůvodňován. (N. S. ll.: 
21. leden 1919, R I 9/19.) 

b) Ministerstvo 'není POo· 
vinno, by Ooznámilo soudu, 

proč podalo ve smyslu § 2 
vlád. nařízení CIS. 465/1920 
námitky proti zápisu společ
nosti s r. o. do rejstříku, a 
soud není povolán, by zkou· 
mal důvodnost námitek. (N. 
S. 871: 18. leden 1921, R I 
63/21.) 

§ 4. Společenská smlouva musí ustanoviti: 
1. firmu a sídlo společnosti, 
2. předmět podniku, 
3. výši kmenového kapitálu, 
4. obnos vkladu, jejž musí splatiti každý společ

ník na kmenovou jistinu (kmenový vklad). 
Ustanovení, která odporují předpisům tohoto zá

kona, nesmějí býti ve smlouvě společenské ujednána 
a nemají právního účinku. 

Smlouv'a společensiká ,potřebuje pí,semného zří
zení llOltářským aktem. K poapisu zmocněnci jest 
třeba zvláštní, na totO' jednotlivé jednání vydané, 
ověřené plné moci, kterou jestp:fipojiti ke smlouvě. 

1. V odst. 1. vytčena essentialia smluvního obsahu, t. 
zv. nutná ustanovení smluvní (srv. § 87, Oodst. 1.). Ustanovení 
odporující zákonu jsou nedovolená' a nemají právního účin· 

k.u. Dále může finanční prokut8lt11ra podle ,§ 102, odst. 4. po-
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volení zaplSU smlouvy, nevyhovující svým obsahem dto ustano
vení zákona, naříkati rekursem. Mimo to pak má tu finanční 
prokuratura také ještě prostředek navrhno~ti podle § 87· zru. 
šení společnosti usnesením obchodního soudu sídla společ

nosti, a to vedle případů nedostatku některého nutného usta. 
novení smlouvy nebo rozporu ustanovení s předpisy zákona, 
také ještě ve případě, že o smlouvě společenské není zřízena 
notářská listina, t. j. jak jest z odst. 3. §u 4 souditi, uo,tářský 
akt. - Viz také níže pozn. 2. při § 43 a pozn. k § 87. 

2. K odst. 3. jest poznamenati, že zajisté vyhoví se vytče
nému zde požadavku formy také solemnisací soukromé listi· 
ny podle § 54 ~ot. ř. Viz Bílý - Nes Ý - Va c e k, str. 31, 
We n i g (Přír. 1927) str. 223. - Ustanovením odst. 3. o plné 
moci nejsou dótčeny případy zastoupení zákonnými nebo SIla· 
tutárními orgány při společnostech obch. a při spolcích, rov
nčž ne zastoupení zákonné (poručníkem a j.) a také ne za
stoupení prokuristou. Viz k tomu instrukt. článek š v a m· 
L erg ů v v »Čes. Právu« 1919, čís. 1., ' též výklad u W e n i· 
g a, str. 223, pozn. 27. 

3. Zvláštnost platí podle § 4 zákona čís. 143/1923 (o fi· 
nančních a právních výhodách na podporu soustavné elekri· 
sace) při společnostech s r. O. provozujících všeužitečné ele· 
ll;:ltrické podniky uvedené v § 1 téhož zákona v tom směru, že 
notářskj" spis potřebn}- k ujednání společenské smlouvy může 
tu býti nahrazen soudním zápisem, k němuž jeSll příslušnj''lll 

okresní soud sídla společnosti a který bude proveden soud· 
cem za přibrání přísežného zapisovatele. 

4. V důsledku ustanovení odst. 3. jest t. zv. sukcesivní 
založení společnosti s r. o. vyloučeno. Viz nioltivy str. 57, 
Str o s z str. 49, Rand a H. R. str. 120. 

K plťůkazu práva uděliti za 
společnost akciovou ueb spo· 
lečnost s ručením ohmzeným 
plnou moc zvláštní v § 4 zák. 
ze dne 6. hřezna 1906, č. 58 
ř. z. naznačenou, stačí výtah 

z obchodního rejstříku; prů' 
kazu výpisy ze stanov neb 
společenských smluv netře· 
ba. (N. S. 10 : 21. leden 1919, 
R I 8/19.) 

§ 5. Firma musí hýti vzata z předmětu podni
ku neho obsahovati jinéna všech společníků neh 
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aspoň jednoho z nich. Jména jiných osoh než společ
níků nesmějí hýti pojata do firmy. Tím se nevylu
čuje, ahy se zachovala firma podniku, jenž přešel na 
společnost. 

Ve všech případech musí firma společnosti ob
sahovativ dodatku označení : »společnost s ručením 
ohmezeným«, hez zkrácení slova »společnost«. 

Do firmy nesmí býti pojato označení, jež přísluší 
ústavům zřízeným. podle zvláštních př'edpisů, sto;
jícím pod veřejnou správou nebo dohledem, jako: 
spořitelna, zemská banka, zemský ústav· atp. 

Za síd10 společnosti lze určiti jenom místo v· tu
zemsku. 

Dodatek uvedený v odst. 2. jest obligatorním i při firmě 
t. zv. stllré. -:.. O označení »spořitelna« viz nyní též § 3 zák. 
o právních poměrech spořitelen čís. 302/1920, otištěný výše při 
čl. 16 pod liJte C, c. - O společnostech cizozemských, t. j. těch, 
které mají své sídlo mimo obvod platnosti tohoto zákona, jed. 
ná šestá hlava zákona (§§ 107-114). 

a) Označení »ústav« ve fir· 
mě společnosti s obmezenýIi1 
ručením jest přípustno pou· 
ze při podniku značného roz· 
sahu. (N. S. 168: 6. květen 
1919, R I 174/19.)*) 

b) Není závady, by společ. 
nost s obmezeným ručením 
označena byla ve firmě jako 
banka, třebas obmezuje svou 
činnost na bankovní obchody, 
k jichž'lO provozovam není 
tÍ'eba státního schválení podle 
§§ 3 a 62 zák. o společno. 
stech s O. r. (N. S. 220 :8. 
červenec 1919, R I 274/19.) 

c) Věcná firma společno. 

sti sr. o. musí věcně pouka. 
zovati k předmětu závodu; to· 
mu není vyhověno názvem 
»Diabolo·Separator, prodejní 
společnost s r. 0.«, není·li 
podle společenské smlouvy 
předmětem podniku obchod 
odstředivkami známky »Dia~ 
bolo«. (N. S. 766: 23. listo· 
pad 1920, R I 892/20.) 

d) Firmu společnosti s r. o. 
jest vyznačiti při podpisu 
směnky zPůsobem, Jak· jest 
zapsána v obchodním rejstří· 
ku; nestačí zejména,. ahy by. 
la firma vyznačena jen s do· 
datkem »Ges. m. b. H.«, v 

*) V nadpisu rozhodnutí tohoto ve »Sbírce rozhodnutí« 
se mluví nedopatřením místo o »ústavu« o »závodu«. Podle 
textu· rozhodnutí šlo tuo označení slovem »ústav«. 
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odporu k zákonu i k Zapl

SU v rejstříku, rode jest slo
vo »Gesellschaft« vypsáno. (N. 
S. 2930: 12. září 1923, R II 
564/23.) 

e) Odpovídati ,pravdě mu
sí . zápis společnosti s r. o. v 
obchodním rejstříku, i po
kud se týče předmětu pod
niku a jeho rozsahu, najmě 
pak živnostenského oprávnč
ní k provozování zapsaného 
podniku. (N. S. 3862: 14. 
květen 1924, R I 364/24.) 

f) Písmena »M. O. S.« 
(zkrácení to slov »Moravská 
oděvní společnost«, jež byla 
pro slovo »Moravská« jako 

součást firmy odepřena) jsou 
přípustným dodatkem k věc· 
né firmě společnosti 8 r. o. za 
účelem bližšího označení fir· 
my. (N. S. 5250 : 2. září 1925, 
R I 583/25.) 

g) Nelze [Jři označení pod. 
nilm společnosti s. r. o. (pe
kárny) použíti výrazu »lido. 
vý«, není-li tu zvláštního dů· 
vodu pro toto bližší označe· 
ní; název ten bývá odůvod. 
něn předmětem podniku, neh 
účelem, anebo značí politic
kou stranu, jež uvedla podnik 
v činnosL (N. S. 7373, 1. ří· 
jen 1927, R I 809/27.) 

§ 6. Kmenový kapitál musí dosahovati výše 
nej.méně dvaceti tisíc korun a sestává se z kmenových 
vkladů jednotlivých společníků, z nichž každý musí 
činiti nejméně pět Iset korun. Kmenový kapitál a 
kmenové vklady musí býti vyjádřeny v korunové 
měně. 

Obnos kmenového vkladu ,může býti pro jedno
tlivé spoleoníky určen různě. 

Žádný společník nesmí při zřizování společnosti 
převzíti více kmenových vkladů. 

Má-li býti některému společníku započtena ná. 
hrada za majetkové předměty, jež společnost pře
)lmá, na kmenový vklad, nebo mají-li býti spo
lečníku poskytnuty zvláštní výhody, bud'tež osoba 
společníkova, převzatý předmět, peněžitá cena, za niž 
se majetkové předměty přejínlají, a výhody zvláště 
poskytnuté jednotlivě přesně a úplně ve smlouvě spo
lečenské určeny. 

V příčině minimální výše kmenového vkladu dopouští 
výjimku § 13, čís. 1. - K odstt. 3. srv. § 75, odSL 2., podle 
něhož každému společníku náleží jeden závodní podíl a pře· 
vzetím dalšího vkladu po zřízení společnosti zvyšuje se po-
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savadní podíl v ,poměru odpovídajícím zvýšenému vkladu kme

novému. 
Odst. 4. jedná o 11:. zv. přínosech č. apportech (vkladech 

nepeněžních, věcných, naturálních) jakož i o zvláštních výho
dách společníkům poskytnutých. Co do apportů dopouští se 
z ustanovení § 6, odsL 4. výjimka v § 13, čís. 4. - Od věc· 
ných vkladů. liší zákon přesně plnění nepeněžná »vedle kme
l1o .... ých vkladů«, (§§ 8, odst. 1., 82, odst. 4.). - O apportech 
viz' bližší výklad Vos I a ř ů v ve sjezd. práci str. 5 násl. -. 
Viz též výše pozn. I, 5, b) a c) při čl. 208 obch. zák. 

§ 7. Odměna za založení společnosti nebo za pří
pravy k ní n~smí b~i ,spol~čníku p,,~skytnuta z kv~e~ 
nového kapitalu, ze)mena Jest neprIpustno zapoClstI 
ji. na kmenový vklad. , v' v , 

Náhradu nákladů na ZrIZenl spolecnostI lze za-
dati jenom v mezích nejvyššího obnosu určeného 'Ve 
smlouvě společenské na výlohy zakládacÍ. 

Náklady zřízení a správy nesmějí býti zařaděny 
do bilance jakožto aktiva, naopak musí býti v roč
ním účtu uvedeny svým plným obnosem jakožto 

výdaj. . , ,., 
Výplaty, které se dějí proti tomuto ustanovem, podlehaJl 

použití § 83 zák. - K odst. 3. srv. odchylné ustanovení § 5,1 
akc. regul., podle něhož mohou sttanovy připustiti, aby se na· 
klady zakládací ve stanovách jednodivě vytčené rozdělily jako 
výdaje na první ohchodní léta, a to nejvýše na pěli: let. Prak
ticky se to provádí pojetím příslušné části výdajů v aktiva 
(nepravé aktivum); na tento postup naráží ustanovení první 
věty v odst. 3. - Viz k tomu K i z I i n k, Akc. spol., str. ll, 
pozn. 2., též S t a u b - P i s k o, Kom. k obch. zák. 1., str. 814 

násl. 
K zař~zovacím (zakláda· visející se založClním spo· 

cím), výlohám. podle § 7, lečnostt. (N. S. 2201 : 24. le· 
odst. 2. zákona čís. 53/1906 dClll 19'23, R I 1359/22.) 
patří i .státní poplatky sou· 

§ 8. Zaváže-li se jeden nebo více společníků ve
dle kmenových vkladů k opětujícím se plněním ne-



704 Oddil V. 

pozůstávajícím v penězích, avšak maJlClm majetko
vou hodnotu, buďtež ve společenské smlouvě· přesně 
určeny rozsah a podmínky tohoto plnění, jakož i 
smluvené snad pokuty konvenční pro případ prodle~ 
ní; dále základy pro vyměření náhrady,' již má spo,. 
lečnost za toto plnění poskytnouti. 

Ve smlouvě budiž také ustanoveno, že k převo
du závodních podílů jest třeba svolení společnosti. 

Z motivů: Základ pro účel společnosti tvoří kmenový 
kapitál. Tato povaha by se setřela, kdyby byly připuštěny ta
kové periodicky se vracející příspěvky~ které bud'to záležejí 
v hotovosti, tudíž nabývají povahy spolkových příspěvků, 

anebo vůbec nemají maje.tkové hodnoty, nýbrž slouží jen úče
lům ideálním. Požadavek, aby vyhrazeno bylo přivolení k po
stupu závodních podílů v smlouvě společenské, jest dán po
vahou věci, poněvadž plnění příspěvků nezáležejících v peně. 

zÍch bude záviseti od osobních poměrů účastníků. 
Náhrada podle odst. 1. smí býti společníkům vyplácena, 

i · když tu není čistého zisku podle roční bilance (§ 82, 
odst. 4.). 

§ 9. K zápisu společnosti do rejstříku může do
jíti jen na základě přihlášky, kterou podepíší všichni 
jednatelé. 

K přihlášce buďte připojeny: 

I. společenská smlouva -vnotářském sepsání; 
2. seznam spoleěníků 'přihlašovateli 'podepsaný, 

který obsahuje jejich jméno, povolání a bydliště, ja
kož i obnos kmenového vkladu převzatého každým 
společníkem, a vpbt, který na něj učinil; 

3. _ seznam jednatelů s udáním jejich jména, po
volání a bydliště, a nejsou-li zřízeni smlouvou spo
lečenskou,prUkaz o jejich zřízení v ověřené formě~ 

4. u společností koncesí povinných státní schva
lovací listina v prvopise neb~ ověřeném opise. 

Současně s přihláškou maií jéduatelé .podepsati 
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svůj podpis před rejsiříkovým soudem nebo předlo
žiti podpis v ověřené formě. 

§ 10 •. Na ~aždý kmenový vklad, který "má 'býti 
v hotoVQistI pInen, musí býti vpla,cena aspoň čtvrti
na, vžd~ však částka 250 korun. Pokud má- býti na 
kmenovy vklad započítána náhrada za převzaté ma~ 
jetkové předměty, musí hýti plnění ihned v plném 
rozsahu provedeno. 

Za hotové placení platí jen plat v penězích zá-
konitých. . 

Ve přihlášce budiž učiněno prohlášení, že kme
~l?vé vk~a~y" jež mají býti dány v hotovosti, hyly v 
castce zreJme ze seznamu hotově vplaceny, a že 
vplacené částky, jakož i majetkové předměty, Jez 
podle společenské smlouvy mají býti dány nikoli 
v hotovosti na kmenové vkla,dy, jsou ve volné dispo
sici jednatelů. 

Za škodu vzniklou falešnými údaji ručí jed
natelé společnosti osobně rukou společnou a neroz
dílnou. 

Tyto nároky na náhradu zanikají v pěti letech 
po zápisu společnosti. 

Narovnání a vzdání se ohledně takových náro.· 
k~ na náhradu nemají právního účinku, pokud jest 
llahrady třeba k uspokojení věřitelů. 

I. K §u 9 jest poznamenati: 

Z odst. 1. a 3. vyplývá, že již před vznikem 'společnosti 
musí býti zřízeni jednatelé~ 

K odst. 2. upozorniti jest zejména na seznam společníků 
pod čís. 2 vytčený. Motivy (str.61) se v tom směru vyslovují, že 
zvolena tu střední cesta mezi úpravou jako při společnosti ak
ciové a mezi soustavou zápisu všech společníků do rejstříku, 
a to tím, že se v § 26 ukládá jednatelům, vésti knihu podíl
ní a činí se její obsah veřejnosti nepřímo přístupným jednak 
právem nahlédacím, jež v § 26 účastníkům vyhrazeno, jednak 
periodickým předkládáním k obchodnímu rejstříku, v jehož 
spisy jest každému volno nahlédnouti. 

Obch. zák. 4S 
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»Zařízení tu navrhované má zároveň umožniti věřitelům, 
by se lépe informovali o finanční situaci společnosti, aniž se 
tím tato učiní veřejnosti přístupnou v takovém dosahu, jaký 
jest při akciových společnostech velkopodnikání přizpůso
bených, jednak nezbytným, jednak i nezávadným, který by 
však mohl na rozvoj malého podniku velmi nepříznivě pl!.. 

sobiti. 
Avšak i z jiného ještě hlediska nabývá seznam význa. 

mu. Osnova rozhodla se totiž po vzoru německého zákona 
připustiti založení společností s kmenovým kapitálem plně ne· 
splaceným. Rozhodující pro to byla nejen okolnost, že leckte· 
rý podnik dopouští teprve pozvolnu nadíti se rozvoje a že za· 
početí s kapitálem příliš hojným by musilo šk.odlivě působiti. 
Spíše má tím také společnostem, které pokládají za užitečno, 
svou úvěrní basi zesíliti ručením účastníků přesahujícím spla· 
cené vklady, zůstavena býti možnost dosíci tohoto cíle, třebas 
nemožno takového zvýšeného ručení z důvodů již výše vylo-

žen)'ch obligatorně zavésti. y • 

Pro takové případy má podílní kniha a seznam spoleclll-
ků který se 'periodicky jakožto její výtah zhotoví a ve spi. 
se:h obch. rejstříku uloží, poskytnouti srovnáním kmenového 
vkladu každým společníkem převzatého s platem naň již uči
něným také oporu pro úsudek, pokud vedle kapitálu v pod. 
nik již skuteČně investovaného poskytuje věřitelům, úhradu 
ještě osobní ručení společníků za částky nesplacené.« 

Poznamenati jest, že sp.olečníky (arci též zakladately) 
společnosti 8 r. o. mohou býti také právnické osoby, speci· 
elně také společnosti obchodní, ano zase i společnosti s r. 
obm.; tu jest pak ar ci podle § 9, odst. 2., čís. 2., učiniti o nich 
údaje, odpovídající vztahům, které jest udati při osobách fy
sických. - Bydliště (resp. sídlo) společníků nemusí býti v tu
zemsku; v příčině účasti cizinců resp. cizozemských společno
stí platí tu všeobecné normy o obchodování jejich v tuzem
sku. Pro účast cizozemských akciových společností v tuzem· 
ských společnostech s r. obrn., vyhrazuje tu judikatura státní 
správě vysloviti připuštění resp. stanoviti podmínky účasti 
takové. - Předpis § 9, odst. 2., čís. 2. vztahuje se arciť jen 

• 
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na společníky, kteří účastní se kmenovými vklady; společníci 
tiší (čl. 250) sem neáležejí; (viz ,ťéž níže pozn. ll. při §§ 75 
a násl.). 

a) Státní sp,rávě jest vy· 
hraženo, ,by stanovi.l.a pod
mínky, za nichž možno při
pustiti ci1Jozemské společno. 
sti akciové :a komanditní na 
,akcie lZIa členy neho zakla. 
datele tuzeIlllSlké spole,čno,sti 
s r. o. (N. S. 2201: 24. le
den 19'23, R I 1359/22.) 

b) Akciová sp'oleču-ost ci
zozemská může býti sp'oleč· 
níkem tuzemské společnosti 
s r. o. jen, vykáže·li, že by1a 
!př~p'llštěna k PI"OVO'zován,í oh· 
choďů v tuzemsku. (N. S. 
2269 :13. Ú;no.r 1923, R I 146/ 
23.") 

II. K §u 10 uvádí se v motivech: 
»Důvody, svědčící připuštění kmenúvýeh vkladů plně 

nesplacených, dúpadají však vůbec jen při vkladech v húto. 
vústi. Věcné vklady jsúu již předem zařízeními provozov. 
nými, jichž má společnost při začátku prúvozování potřebí, 

má·li vůbec spúčÍvati ha pevném podkladu. Mimo to mohly 
by vzejíti obtíže při vyměření zlúmků. Osnúva rozhoduje tu . 
díž pochybnosti v německé praxi z nedostatku příslušného. 

předpisu vzešlé v ten rozum, že vklady věcné dlužno za všech 
okolností ihned plně vykonati. Výraz pro. to zvolený » ve vol. 
né disposici jednatelů« zahrnuje veškeré právní formy, jež 
uskutečňují přechod vkladu, který má učiněn býti, ve vlastnic
tví společnosti. Pokud se tento přechod nedá při knihovních 
úbjektech před vznikem společnosti uskutečniti, . poskytuje 
poznámka púřadí podle § 53 knih. zák. prostředek k anticipaci 
knihovního provedení, jež následovati bude po zápisu společ
nústi v rejstřík.« 

Za údaje objektivně falešné ručí jednatelé solidárně, ne·· 
mohouce se omluviti ani důkazem nevědúmosti, ježto podle 
§ 9 přihlášku púdepisují; ručí však podle § 10 jen společno. 
sti, nikoli věřitelům. Srv. Bíl ý·N e s ý-v a c e k, str. 69, We
ni g § 94, V o oS I a ř str. 4. 

Sankci trestní pro případ falešných údajů jednatelů 

uvedený v odst. 4. §u 10 uSllanovuje § 122 (přečin). 

V.o1ná disposice nemovi-I hovní vlastnictví těchto ne
tostmi do společnosti s r. o. movitostí. (N. S. 4514: 31. 
vnesenými předpokládá kni- prosinec 1924, R I 1046/24.) 

45* ' 
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§ ll. Obchodní soud má zkoumaJti úplnost a za
konitost přihlášky a jejích příloh, zejménaspolečen
ské smlouvy, jakož i zda jsou tu zákonné předpokla
dy zápisu, a má se usnésti o zápisu. 

Zápis Ispolečnosti se děje zápisem ,společenské 
smlouvy do rejstříku obchodního. Při tom jest za
psati též přihlášené jednatele a ohnos vplatu učině
ných na kmenový kapitál. 

Viz výše poznámku 1. při § 2., - Podle motivu mají 
býti zněním § ll., odst. 1. soudové upozorněni, že jest jim 
zkoumati nejen formální, nýbrž i materielní podmínky. zápisu. 
_ Toto právo přísluší také vyšším instancím podle' zásad 

o nesporném řízenÍ. 
a) I vyšší stolice jsou povo

lány k samostatnému zkoumá
llí opovědí společností s ruče: 
ním obmezeným k obchodnl
mu rejstříku. (N. S. 12.: 21. 
leden 1919, R I 36/19.) 

b) Vyřizujíce opravné pro
středky proti rozhodnutí o' zá-

pisu společnosti s o. r. jsou 
vyšší soudové oprávněni, za
ujati stanovisko i k otázkám, 
jež zůstaly nedotčeny oprav
ným prostředkem. (N. S. 
220. : 8. červenec 1919. R 1 
274/19.) 

§ 12. Zapsaná společenská smlouva budiž sou-
dem ve výtahu uveřejněna. 

Uveřejniti jest: 
1. den, kdy byla ,společenská smlouva uzavřena; 
2. firmu a sídlo společnosti; 
3. předmět podniku; 
4. výši kmenového kapitálu a obnos vykonaných 

vplatů; 
5. obsahuje-li společenská smlouva ustanovení o 

tom, jakým způsobem se mají uveřejňovati vyhlášky 
od společnosti vycházející, tato ustanovení; 

6. u společností koncesí povinných datum schva-
lovací listiny; 

7. ohsahuje-li smlouva společenská obmezení do
by, pO' kterou má společnost trvati, dobu zrušení; 

8. ustanovení společenské smlouvy OIznačená v 
§ 6, odst. 4; 

Spol. S r. o. 709 

9. jméno, zaměstnání a bydliště jednatelů a usta
novení O' způsohu, kterým mají činiti své projevy 
vůle. 

O uveřejňování rejs1tříkových zápisu viz vládní nařízení 

ČÍs. 397/1919 výše v Oddílu II. pod E, str. 502 násl. 
K čís. 9. srv. též poznámku níže při § 18, odst. 5. 

§ 13. Pro zřízení společností železničních povin
ných koncesí podle § 3, platí ustanovení toho~o zákó-
na s těmito změnami : j 

1. Kmenový vklad kaž,déhospOllečníka musí při 
místních, drobnýc,h a silničních drahách činiti nejmé
ně 200 korun. 

2. Na kmenové vklady, jež plniti jest v hoto
vých penězích, musí býti v,placena u takových drah 
nejméně čtvrtina, vždy však ,aspoň částka 100 Korun. 

3. U kmenových vkladů, jež převezme stát nebo 
země, stačí na mí,stě prohlášení o V'platech (§ 10, odst. 
3.) .. y,?tvr,z'e:ní ministerstva železnic, že vplacení jest 
Za]lsteno. 

4. Závazek činiti vplaty v hotovosti na kmenové 
vklady lz~ splniti též naturálním plněním, zejména 
postoupenlm pozemku, dodáním materiálu atd. ne
bo zajištěním takových plnění potud, pokud ~ini
sterstvo železnic potvrdí, že naturální plnění, jež od
povídají čá,stkám, jež jest vplatiti, byla již prove
dena, nebo jsou dostatečně zajištěna. Předpisy § 6, 
odst. 4. a § 63, odst. 5., nevztahují se na taJkové věcné 
vklady. ' I' 

, .. 5. Spole~ens~ou smlouvou mohou býti ujednány 
vYJ1mky z predpLsu § 7, odst. 3., 'O přihlédání k ná
kladům na zřízení ';,1 sp,rávu a z předpisů § 23 .o se
stavení bilance. 

Viz též níže § 58. in fine a § 84., odst. 3. 

v § ,14. Ustanovení § 13, č. 1 a 2 platí též pro ná
morske plavební společnosti, jejichž kmenový kapi. 
tál nepřesahuje 200.000 korun. 
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Druhý oddíl. 

O r g á n y s p o leč n O' sti. 

První titul. 

Jed n a tel é. (P ř e d s tal ven B t v 0'.) 

§ 15. Spůlečnůst musí míti jednůho nebO' více 
jednatelů. Za jednatele lze zříditi' jenům ůsůby fy
sické,způsůbilé k právním činům. Zřizují se usnese
ním společníků. Zřídí-li se za jednatele společníci, 
může se to státi' též ve s.půlečenské ISllllO'uvě,avšak 
půuze na dO'bu jejich poměru spůlečenskéhů. 

JsO'ú-li ve spůlečenské smlůuvě všichni spůlečníci 
zřízeni za jednatele, platí jenům O'sůby náležející ke 
spůlečnůsti v důbě, kdy se učiní tO'tů ustanO'vení, za 
zří.zené jednatele .. 

Ve společenské smlouvě může býti vyhr.azenO' 
zřízení jednatelů státem, zemí neho. jinůu veřejnou 
korpO'rací. 

Slovo »představenstvo« (v závorce) přičiněno v komisi 
panské sně~ovny, aby bylo zřetelně vyjádřeno podstatně to· 

tož,l1é právní postavení tohoto orgánu jako při společnosti ak. 

ciové. 
K odst. 1. §u 15 jest poznamenati, že první jednatelé mu· 

sÍ býti ustanoveni již před zřízením společnosti, jak vyplývá 
z § 9, odst. 1. a 3. 

Korporace nemůže býti jednatelem, arci však společní. 

kem; sestává-li společnost jen z korporací, není pro odst. 2. 

vůbec místa. 
K odst. 3. jest poznamenati, že jednatelé jsou arciť i v 

tomto případě zástupci, resp. zřízenci společliosti s r. o., nikoli 
korporací, od nichž jsou zřízeni; zejména platí také pro ně 
předpisy o správě' záležitostí společenských (viz § 21 a násl.). 
- Viz též výše pozn. 3. in fine při čL 227 a násl. obch. zák. 

§ 16. Zřízení za jednatele může býti unesením 
spůlečníků kdykůliv . ůdvůlánO', bez ujmy nárůků na. 
náhradu ze. jsoucích tu ·smluv. 

Spol. S r. o. 71.1 

Byli-li j~dnatelé zřízeni smlO'uvu spůlečenskou, 
může býti pHpusinůst ůdvolání O'bmezena na důle
žité důvůdy. 

UstanO'vení předcházejících O'dstavců nevztahuje 
se na jedna1tele, kteří pO'dle ustanůvení sPO'lečenské 
smlouvy byli zřízeni státem, zemí, nebO' jinou veřej-
nO'u kůrpůracÍ. ' 

Z odst. 3. nelze dovozovaÚ ne()dvolatelnost jednatelů tam 

jmenovaných, nýbrž z něho vyplývá jen tolik, že 
jednatelů v něm zmíněných nepříslušÍ společníkům, 

korporaci, která jednatele zřídila. 

odvolání 
nýbrž 

a) Je.li při společnosti s r. ti skutkové základy usneseni? 
o. podle společenské smlouvy zejména správnost důvodů k 
dle § '16~ odst. 2. zák. č. 58/ usnesení připójených. (5. kvě· 
1906 odvolání zřízení jednate· ten 1914; č. j. R II 427 JH-I. 
le přípus,tné pouze z důleži· Re per t. n á 1 e z il čís. 241. 
tých příčin, odvoláno·li pak -- Právník 1914, str. 530.) 
společností zřízení za jedna- b) Pro platnost*) usnesení 
tele s oznámeriím důvodů a valné hromady, jímž společ
domáhá-li se jednatel dle § ník zbaven byl ve smyslu 
41 cit. zák. žalobou, aby toto §16, odst. 2. jednatelství, sta
usnesení společnosti bylo zru- čí, že sděleny mu při valné 
šeno, má se zkoumání tohoto hromadě závažné důvody 
usnesení obmeziti na porov- pro toto usnesenÍ. Soudu ne
nání usnesení co do vzniku přísluší v řízení o žalobě dle 
jeho (§ 41, č. 1. cit. zák.) a § 41, by zabýval se skutko
obsahu jeho (§ ll, č. 2. cit. vou podstatou a objektivní 
zák.) se zákonem a se smlou- závažností oněch důvodů. (N. 
vou společenskou, aniž by se S. 1747: 28. červen 1922, Rv 
mohly materielně přezkouma- I II 176/22.) 

§ 17. Dočasní jednatelé a zánik' nebO' změna je
jich zastupovacího oprávnění buďtež bez průdlení 
přihlášeny dO' O'hchodníhů rejstříku. Ke .přihlášce jest 
připůjiti průkaz O' zřízení nebO' O' změně v O'věřené 
fůrmě. Zárůveň mají nůví jednatelé před sůudem se 
podepsati nehO' předložiti 'podpis v ověřené fO'rmě. 

Půkud můhO'u býti změna neb zánik zastupůva-

* ) Ve Sbírce rozhodnutí vytištěno tu v nadpisu nedo
patřením »neplatnojt<, 
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cíhQl práva namítány vůči osobám třetím, jest posou
diti podle ustanovení v příčině zániku prokury ,ve 
čl. 46 obch. zák. obsažených. 

Z § 9, odst. 1. jakož i z § 18, odst. 1. vyplývá, že při. 

hláška, musí býti učiněna od jednatelů samých; společníci 
k ní nejsou legitimováni. Je-li jednatelem kupec, jenž pro
vozuje zároveň svůj závod pod firmou, nepřihlašuje se a ne
podpisuje svou firmou, nýbrž jménem občanským. 

§ 18. Jednatelé zastupují společnost před sou
dem i mimo soud. 

K projevům vůle, zejména k podpisu jednatelů 
za společnost jest třeba součinnosti všech jednatelů, 
pokud není ve společenské smlouvě jinak ustanoveno. 
Podpis ,se děje tím ;způsobem, že podpisující při
pojí svůj podpis k fir~ě společnosti. 

Smlouva společenská může, je-li více' jednatelů, 
pověřiti zastupováním společnosti též jednoho jed
natele společně s prokuris1tou, jenž jest oprávněn 
firmu spolupodpisov.ati (čl. 41, odst. 3. ohch. zák.) 

Prohlášení vůči společnosti lze učiniti a soudní 
obsílky a jiná vyrozumění ·lze doručiti s právním 
účinkem každému, kdo jest oprávněn podpisovati 
nebo spolupodpisovati. 

Způsob, jímž má více jednatelů vykonávatI své 
zastupovací právo, jest vždy ,současně ,se zápisem o je
jich zřízení zapsati do obchodního rejstříku a vyhlá
siti. 

o kolektivnosti zastoupení viz výše' poznámku 3. při čl. 

114 a násl. obch. zák. Dále srv. předpisy čl. IV., čís. 2 uvád. 
:zák. k civ. řádu sbud. a § 90, odst. 1. věta 2 civ. ř. s. v příči. 
ně doručování, dále § 373, odst. 3. a 4 .. civ. ř. s. 'v příčině dů' 
kazu výslechem stran a § 100, odst. 6. konk. ř. o vyjevovací 
přísaze v řízení konkursním. Texty viz v pozn. 4. při čl. 114 

a násl. ob ch. zák. 
Specielně ku. případ~ upravenému v § 18, odst. 3., viz 

výše pozn. 3 při čl. 114 a násl. ob ch, ZJÍ~. 
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K odst. 5. jest poznamenati, že způsob výkonu zastupo, 
vaťÍho práva jednatelů zapisuje se i tehdá, když smlouva o 
něm mlČÍ, kde jde tudíž o zákonnou kolektivnost (§ 18, odst. 
2.); stejně i nařízení min. práv čís. 89/1906 § 4 nařizující t:á
pisy do sloupce 10 pod lit. d) dále též vlád. nařízení čís. 

272/1920 § 2 o sloupci 10 pod lit. d: »a, to i tenkráte, když 
se tento způsob neuchyluje od zákonného pravidla.« (Viz 
výše Oddíl II. pod BaC, str. 478 a 483). 

§ 19. SpoleČnost nabývá práva vchází v závaz
ky právními jednáními, jež uzavřeli jednatelé jejím 
jménem; jest lhostejno, zda bylo jednání, výslovně 
uzavřeno· jménem společnosti, nebo zda plyne z okol
ností, že podle vůle účastníků mělo býti uzavřeno 
pro společnost. 

Zásada přímého zastoupení. Srv. čl. 52, 114, 230 obch. 
zák. 

§ 20. Jednatelé jsou vůči společnosti povinni, 
dodržovati všechna obinezení, jež j,sou ustanovena ve 
smlouvě společenské, usnesením společníků· nebo 
nařízením d'ozorčí rady pro jednatele závazným co 
do rozsahu jejich Qp,rávnění, společnost z'astuPQlvati. 

Proti třetím osobám nemá však obmezení zastu
povacího 'práva právních účinku. To platí obzvláště 
pro případ, že zastoupení se vztahuje pouze na urči
tá jednání nebo druhy jednání, nebo má se díti jen 
za jistých okolností nebo na určitou dobu nebo na 
jednotlivých místech, nebo že je třeba souhlasu spo
lečníků, dozorčí rady nebo jiného orgánu k jednotli
vým jednáním. 

Srv. čl. 231 obch. zák. a v:ýše pozn. 5 při čl. 227 a násl. 
ob ch. zák. V' příčině významu »osob třetích« v odst. 2. 

§ 21. Je-li více jednatelů, nesmí žádný" z nich~ 
není-li ve smlouvě společenské ustanoveno jinak, sám 
prováděti jednání, jež patří ke správě podniku, leč 
že by bylo nebez1pečí z 'prodlení. 
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Je-li podle mlO'uvy spO'lečenské každý jednatel 
sám o sobě ,povolán ke s'p,rávě podniku, musí, zdvi
hne-li jeden z nich O'dpO'r prO'ti jt~dnání. jež patří 
ke spr<Í1vě podniku, s tO'hD jed,nání sejíti, pokud 
smlDuva společenská nestanoVÍ něcO" jiného. 

J de tu o úpravu správy záležitostí společenských, tedy 
o poměr vnitřní; předpisy jsou rázu dispositivního. - Srv. 
čl. 99 a násl. oheh. zák. 

§ 22. Jednatelé mají pečDvati O' tO', aby byly ve
deny pDtřebné knihy společnDsti. 

Musí v prvých třech měsících každéhO' závod· 
níhD rDku sestaviti účetní uzávěrku za uplynulý zá
vodní rok 

TatO' lhůta může býti ve spDlečenské smlO'uvě 
l'O'zšířena až' na šest měsíců, u spDlečností, jejichž 
předmětem 'pDdniku jestprDvozovati jednání v za
mořských územích, až na devět měsíců. 

Každému spDlečníku budiž neprDdleně pO' se
stavení účetní uzávěrky zaslán opis. Může během 
jednDhO' týdne před shrDmážděním spO'lečníků, SVD
laným k zkoušení účetní uzávěrky nebO' před uply
nutím lhihy určení k písemnému hlasDvání nahléd
nO'uti dO' knih a listin spO'lečnosti. UstanO'vení, že 
spDlečníku nepatří právO' nahlédací, nebO' že má býti 
vykonáno v kratší lhůtě, nebO' jest jinak obmezeuo, 
může býti dO' s'mlDuvy spDlečenské pDjatD jenDm 
tehdy, ,d,lužnD-li pDdle smlO'uvy zříditi dDzO'rčí radu. 

Je-li předmětem pDdniku prDVDzDvání bankDv
ních O'bchO'dů, budiž bilance uveřejněna jednateli, 
jakmile se spDlečníci O' ní usnesli, v listech, jež JSDU 
určeny k vyhlašDvání zápisů v O'bchDdním rejstříku 
a jsO'u-li ve smlDuvě spO'lečenské Dznačeny veřejné 
listy prO' vyhlášky spDlečnO'sti, též v těchtO' listech. 
a pDdána k .obchDdnímu rejstříku 8 výkazem O' uve
. řejnění. MimO' tentO' případ není pDvinnDsti k uve
řejňování. 
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Ke kontrolnimuprávu společníku vyhrazenému v ods,t. 
4. srv. §§ 41 a 50, odst. 2. ake. reg., též čl. 160 oheh. z. Jde 
tu o předpis relativně kogentní; ustupuje Qhmezení ve smlou· 
vě vytčenému jen, je-li o kontrolu postaráno tím, že jest do· 
zorčí radu zříditi. Zákon tu arci mluví jen o zřízení dozor
čí rady podle »smlouvy«, avšak shoda zájmové polohy ve pří

padech, kdy jest dozorčí rada po zákonu obligatorní. (§ 29, 
odst. 1.), svědčí přípustnosti obmezení i v těehtopřípadeeh; 

to dotvrzují .také motivy (str. 65). 

§ 23. PrO' sestavení účetní uzávěrky, jež má za
hrnDvati celé hDSpDdái:ství společnDsti, budiž šetře
no těchtO' ustanovení: 

1. předměty bursO'vníhD nebO' tržníhO' obchodu 
smějí býti zaneseny nejvýše cenDU hursovní nebO' trž
ní v té dDbě, prO' niž se sestavuje účetní uzávěrka, 
převyšuje-li však tatO' cena cenu opatřDvací nehD zři
z'ovacÍ, nejvýše tDutO'; 

2. jiné majetkové kusy jest uvésti nejvýše v ceně 
opatřDvací nebO' zřizDvací; 

3. takové kusy · majetKové, jež nejsou určeny 
k dalšímu zcIzení, nýbrž .trvale k prDvozDvání pDdni
ku, smějí býti uvedeny nejvýše v ceně O'patřDvací 
nebO' zřizovací. MohO'u hýti uvedeny v tétO' ceně bez 
Dhledu n'a nynější nižší hO'dnO'tu, pDku~ se dO' pasiv 
zařadí částka rovnající se zmenšení hodnDty ' nebo 
mezi pasivními polDžkami se uvede fond O'dpovídají-
cí zmenšení hodnDty; , 

4. obnDs kmenovéhO' kapitálu jest pojmouti dO' 
pasiv, stejně tak Dhnos každého reservního la o'bnD· 
vO'vacíhO' fondu jakDž i úhrnnDu částku splacených 
příplatků, pDkud jejich pDužití neDdůvodňuje, aby 
hyly O'depsány příslušné pasivní pDlO'žky; 

5. Zisk nebO' ztráta plynoucí ze srovnáni veške
rÝ'ch aktÍv a veškerých pasiv musí býti uvedeny 
zvláště na kDnci bilance . 

J de tu o ustanovení jurís eogentis. V příčině aktiv do
plňuje se § 23 Ještě ne~anvním ustanovením § 7, odst. 3. v 
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příčině nákladů zřízení a správy ,společnosti. Pod čís. 1-··3 
ustanovuje se maximální přípustné ocenění aktiv. - Jde tu 
o předpisy převzaté z § 261 něm. obch. zák.; doplňuje se jimi 
norma obch. zák. čl. 31. -- K tomu W eu i g § 105, K i z Ii n k, 
Akc. spol., str. 12 násl., 35. 

Ustanovení o pasivech (čís. 4.) doplňuje se také před

pisem § 74, odst. 6., podle něhož dlužno vůči sumě příplatko
V'Ých nároků pojaté do aktiv, zařaditi v pasiva stejný obnos 
kapitálový. Jde tu rovněž jako při položkách v § 23, čís. 4. 
vytčených o t. zv. pasiva nepravá, jimiž má býti příslušná 

částka aktiv poutána, t. j. ochráněna proti event. rozdělení 

mezi společníky. - Viz též výše pozn. 2. při čl. 2.17 ohch. z. 

§ 24. Jednatelé nesmějí hez svolení společnosti 
ani konati jednání v jejím 'pO'dnikovém odvětví na 
svůj nehO' cizí účet, ani ve společnosti ,stejného PQd
niJk()!vého O'dvětví účastniti se jakožto osohně ručící 
společníci neho hýti členy v představenstvu nebO' dO'
zorčí radě nebo jednateli. 

Svolení může býti všeohecně dáno ve společen
ské smlouvě ohledně spO'lečníků, zřízených za jedna
tele. Lze je mimo tO' též tehdy předpokládati, jestli
že ·při zřízení sPQlečníka za jednatele takO'vá jeho 
či'ImO'st nebO' účast byla ostatním .společníkům zná
ma a přes tO' nebylO' · vý.slO'vně vyžá,dánQ, aby se jí 
vzd.al. SvO'lení lze ~dykoliv odvolati. 

Zřízení jednatelů, kteřížtO' .přestoupí zápOIvěd' 
vyslovenO'u v prvém O'dstavci, může býti bez závaz'
ku k poskytnutí náhrady QdvO'lánn. Nad tO' může 
společnnst žádati náh~adu škody nebo na místě tohO' 
žádati, aby jednání učiněná na účet jednatelův byla 
považována za jednání uzavřená na její účet. CO' do 
jednání uzavřených na cizí účet může požadQvati~ 
aby jí byla vydána O'dměna za ně přijatá nebo PO'
stoupen nárQK na od'měnu. 

Výše uvedená práva sPQlečnosti zanikají ve třech 
měsících ode dne, kdy se všichni členO'vé dozQrčí 
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rady, nebO' není-li dQznrčí rady, Qstatní jednatelé dO'
zvěděli O' skutečnO'sti, jež je zakládá, vždy však v pěti 
letech Qd jejich v~niku. 

Pravá zápověď konkurence (na rozdíl od § 7 zák. 
o obch. pom,).- Viz poznámku výše při § 7 zák. o obch. 
pom. 

§25. Jednatelé jsnu vůči sPO'lečnosti zavazanl. 
pn správě pO'dniku vyna]O;žiti 'péči řádnéhO' obchO'd
níka. 

Jednatelé, kteří pO'ruší své pO'vinnosti, ručí spo
lečnosti rukO'u sPO'lečnou a nerozdílnO'u za škO'd II 
takto vznikl nu. 

Zejména JSO'U povinni k náhradě,. jestliže 
I) proti předpisům tohO'tO' zákona nebo spO'le

čenské smlouvy se rozdělí spO'lečenské jmění, zejmé
na vrátí-li se kmenové vklady nebO' příplatky společ
níkům zcela nebO' z části, vyplatí-li se úrO'ky nebo 
podíl na zisku, nahývá-li se pro. společnQst vlast
ních závO'dních PO'dílů, přijímají-li se do zástavy ne
bó héřou se z O'běhu; 

2) jestliže se konají platy pO' té době, kdy byli 
povinni žádati z·a zahájení konkursu. 

Jednatel ručí sPO'lečnO'sti též za škodu vzniklou 
z právního jednání, jež s ní uzavřel svým nebo ci
zím jménem, neopatřiv si předem souhlas dozO'rčí 
rady nebo, není-li doz:O'rčí rady, všech ostatních 
jednatelů. 

Pokud jest třeha náhrady k uSPO'kojení věřitelů, 
nezaniká závazek jednatelů tím, že jednaH plníce 
usne,sení sp olečníků. . 

NárO'ky na náhradu promlčují se v pěti letech. 
Na tyto nárO'ky na náhradu se vztahují předpisy 

§ 10, odst. 6. 
K péči řádného obchodníka (odst. 1.) viz výše pozn. 

při čl. 282 obch. zák. 
K odst. 2. jest poznamenati, že solidární ručení stihá 
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ty z jednatelů, kteří poruší své povinnosti, arci však bez rol.
dílu stupně jejich viny. 

Z odst. 4. vyplývá argumento a contrario, že při jednání 
tam zmíněném neručí jednatel za náhradu škody z něho vze
šlé, opatřil-li si předem souhlas dozorčí rady, nebo, není-li jí, 
všech o,statních jednatelů, z odst. 5. pak, že neručí, dopustil·li 
8(~ porušení povinnosti plně tím usnesení společníků a není ná
hrady té třeba k uspokojení věřitelů. Při dolósnosti jednatele 
dlužno však zajisté i v těchto případech uznati jeho povIn
nost náhradní. - (K odst_ 4. viz též §32, odst. 9.). 

O výkonu náhradního nároku viz § 35, čís. 6; o mino
ritním právu společníků v tom směru § 48. 

Poznamenati jest, že jednatelé ručí podle § 25 jen společ
nosti, nikoli věřitelům ani jednotlivým společníkům. Věřite

hlm ručí jednatelé z porušení povinností zákonem jim ulo. 
žených jen ve případech §§ 56 a 64 ,(R a n d a, HR str. 292). 

§ 26. Jednatelé jsou povinni, vésti seznam spo
lečníků (knihu podílní), do něhož se zapisují jmé
no,po'Volání a bydliště každého společníka, jakož 
i .obnos j~m převzatého kmenového vkladu 'a vplatu 
na něj učiněného, a do kterého může nahlédnouti 
y závodních hodinách každý, kdo může osvědčiti 
právní zájem. 

V knize podílní hudiž zapsán každý převod zá
vodního .podílu na 'přihlášku některého z účastníků, 
dMe budiž každá z,měna v .obnosu kmenového vkla
du :ptřevzatého společníkem nebO' vp latu naň ucme
ného, jakož i každá zpětná výplata ihned vyzna
čena. 

Na základě knihy podílní jest každoročně v mě
síci lednu podati k obchodnímu soudu seznam spo
lečníků s udáním kmenového vkladu každého spo
lečníka ,a vplatu naň učiněného, jakož i případných 
zpětných výplat. Nedošlo-li od předložení poslední
ho seznamu ke změnám, stačí, podá-li se prohlášení 
v tomto smyslu. 
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Za správnost úd,ajů v knize 'podílní, ,seznamu a 
prohlášení ručí jednatelé společnosti v mezích od
stavců 4. až 6. §u 10. ProIDilčení počíná se dnem po
dání seznamu nebo prohlášení při obchodním soudu. 

Viz výše poznámku při § 9 a 10, dále též níže § 78 a 
poznámku k němu. 

§ 27. Předpisy dané pro' jednatele platí i pro 
zástupce jednatelů. 

Jde tu nikoU o zástupce dobrovolné, nýbrž. statutární; 
tyto zástupce jednatelů stihá i ručení podle § 25. 

§ 28. Provozovati jednání společnosti jakož 
i zastupovati společllost v tomto provo·zo:vání může 
hýti přiděleno i jednotlivým jednatelům a jiným 
zmocněncům nebo úředníkům společnosti. V tomto 
případě určuje se jejich oprávnění podle plné ruoei 
jim udělené; vztahuje se v pochybnosti na všechna 
právní konání, jež s sebou přináší ohvyklé provádě
ní jednání toho druhu. 

Nestanoví-li společenská smlouva nic jiného, mů
že zřízení prokuristy státi se jen veškerými jednateli, 
odvolání prokury každým jednatelem. 

K odst.!. srov. zásadu čl. 47, odst.!. obch. zák., str. 98 
násl. - Jak dotvrzuji motivy (str. 67), týká se odst. 2. pomě
ru k osobám ,třetím, kdežto, pro poměr vnitřní jest rozhod
ným § 35, čís. 4. Pro platné na venek ustanovení prokuristy 
potřehí kolektivnosti, i když' mohou jinak zastupovati indivi
duálně (srv. § 18, odst. 2.), - Viz též čl. 104, 118 obch. zák. 

Judikatura k titulu o jednatelech: 

,a) Při společnosti s r. o. 
možno stanoviti UIlČitOU od
měnu, pokud se týče podíl 
na zisku, jednatelům a pau
šál pro dozorčí r.adu, jak jest 
patrno z § 50,odist. 2. zák. 
(N. S. 30 : 30. leden 1919, Rl 
11/19.) 

ba) Ve smlouvě společen
ské mohou býti ustanoveni 
jednateli i osoby, jež nejsou 
společníky. (N. S. 68: 26. ú
nora 1919, R II 13/19.) 

b(3) Prozatímní odvolání z 
jednatelství dozorčí radou po 
rozumu § 32, odst. 4. zákona 
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.o spoleěnostech sr. o., není 
př,edmětem zápisu do rejstří
ku. - Jednatele sp'ole'čnosti 
s r. o., jemuž jakto takovému 
svěřeno ISp,olečenskou smlou
vou řízení závodu, lze odvo
lati z řidiitelství· závodu jen 
za týchž. podmínek, jako z 
jednateství sama. (N. S. 111 : 
1. . duhen 1919, R I 117/19.) 

c) Nepřípustným je usta-
novení sp'olečenské smlouvy, 
dle něhož jednatelé ~astupují 
společno,st s 11'. o. zpravidla sla
mostatně, v jiných> přípa,dech 
vš,ak lmlektivně. (N. S. 420: 
24. únor 1920, R I 78/20.) 

d) Nepřípustným jest us ta
n.ovení společenské smlouvy 
při sp'olečnosti s r. 'O., dle 
něhož vyhrazuje Ise společní
ku právo, žádati, by svého 
času byl ustanoven za jed
natele nebo p,onechává se 
právo,zříditi jednatele, 'Oso
bě třetí, vyjímají,c stát a ve
řejné korpoOr,ace. (N. S. 922 : 
15. únor 1921, R I 137/21.) 

e) Ustanovení § 25, odsta
vec čtvrtý, zák. 'O společno
stech s r. o. nevztahuje lSe k 
.obchodům, jež v me'zích své 
moci uzavřel vnucený 'správ
ce společno,sti s jejím j,eooa
telem" Běží-li při vnucené 
správě .o právní jednání mezi 
jednatelem a vnuceným správ
cem, spadající v obor nucené 
správy, nenastává kolise zájmů 
a není třeba souhlasu· dozorčí 
rady neb ostatních jednatelů. 
Tu nelze již užíti § 25. (N. S. 
960 : 8. březen 1921, Rv I 
777/20.) 

f) Jednatel 8'poleČllosti s r. 

o. muze pož,adorvlati oOdJměnu 
za úkoony, jež za V'nucené 
správy společnosti předsevz,al 
pro vnuceného správce a k 
jeho poukazu. Ustanovení § 
25 zák. o společnostech s r. 
o. nepřichází zde v úvahu. -
Z §§ 99, 110 a 343 ex ř. vy· 
chází, že zavedením vnucené 
správy . nepozbývá dlužník, po 
iPříp,adě jebo repre!sentace, 
všech disposičních práv o
hledně nemovitosti neho p'Od
niku, nýbrž jen potud, pokud 
výkon těchto práv nesrovná
vá se s účelem vnucené ISprá
vy. Zavedením jejím na !p,od
nikyspolečnosti s T. o. ne
nastává tedy zánik funkce 
jednatelů, lani jiných orgá
nů společnosti, ný,brž jen ob
mezení jejich práv a povin
ností potud, pokud dle před. 
pisů exek. řádu přešly na 
vnuceného správce, vztažně 
na exekuční soud. Jednatelé 
zůstávají tedy jednateli spo
lečnolsti i ,p,o zavedení vnuce
né správy, jsou však tímto za
vedením co do práv :ll povin
ností obmezeni, j,ak a pokud 
toho vyž,aduje vnucená !Sprá
v/a. (N. S. 961 : 8. březen 
1921, Rv I 779,/20.) 

ga) Jednatelé tuzemské spo
lečnosti ,s r. o. musí míti byd
liště v tuzemsku. Plyne to z 
§ 15 v souvislosti s § 108, 
čís. 2., který o zastupitelstvu 
cizozemských společnostíkla
de pož,adavek, ,by členové 
měl,i bydliště v tuz,ems:ku, a 
to tím více,. že se vyslovuje 
proti jednatelům i trestní 
sankce, která by proti jedna· 
telům bydlícím v cizině byla 
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illus():rnÍ. ,(N. S. 1128: lZ. 
cervene'c 1921, R I 878/121.) 

g(3) Za správnost podílní 
knihy odpovídá vůči třetím 
osohám, čítajíc v to i společ
níky, pouze společnost, nikoli 
jednatelé. - Zápis do knihy 
podílní nezakládá o sobě je. 
ště práv ku společnosti. (N. 
S. 2061 : 29. listopad -1922, Rv 
I 238/22.) . 

h) I jedtna<telé tuzemských 
GpoleČIl!ostí s r. o. musí míti 
hvdliště v tuzem.sku. (N. S. 
2201 : 24. led'en 1923, R J. 
13591/22.) . 

i) Neohstodí názor, že spo
leČIl!ost s r. o. může býti za
stoupena jen olsohami k to
mu poyolanými ,a do rejstří
ku zapsa'llými. Dle § 28 ,zák. 
může býti Pl'ovozování ob
chodu spolewosti j,akož i její 
zastupování při tom svěřeno 
i je,oootlivým správcům ob
chodním neho jinakým. zmoc
ně'llcům neb úředníkům spo
lelčn()sti ,a určuje se Plak roz
sah jejich záJs tup čí moci po
dle :llmoooěuí jim daného. 
(N. S. 2468: 5. duben 1923, 
Hv I 1579/22.) 

j) K § 28 zák. čís. 581J.906: 
Co do rozsahu plné moci 
obcbo,dního zaměstnance jest 
vúči třetím osobám 110zhod
ným vnější (poznatelné) cho
vam se prindpálovo (/spo~ 
lečnosti s r. o.) vůči z,astupi
telskémuvystup,o,vání zaměst· 
nance. Plná moc k uzavření 
obchodů obsahuje v so,bě též 
,plnou moc k jejich . stornu. 
(N. S. 2591: 8. květen 1923, 
Rv I 1542/22.) 

k) Stanoviti počet jedl1iatelů 
Obch. zák. 

jest zůstaveno na vůli spo
lečníkům. SpoleČlní-ci mohou 
se na počtu usnésti jednodu
chou většinou hlaJSů; pouze, 
určují-li stanovy počet jed
natelů, jest ku zamýšlenému 
zvýšení počtu jednatelů tře
ha změny stanov. Totéž platí 
o odměně jednatelů. (N. S. 
2734 : 19. červen, 1923, R I 
1237/22.) 

1) Jednatel, jenž nebyl zří
zen společenskou smlouvoOu, 
má v případě od'Vlolání ná
hradní nároky pouze dle 
smlouvy, kerá s: ním byl'a do· 
jednána :a odV'oláním pOll"uše. 
na. kdežto jednatel zřízený 
společenskou !Smlouvou, byl'O
li odvolání omezeno na -dů
ležité příčiny, má náhrradní 
nárok již tenkráte, když od
volám se stalo bez takové pří
cmy. Důiežitost těchto pří
čin zkoumá soud v řízení o 
žal'obě dle § 41 ,zákona :o spo
lečnostech s r. ,o. toliko p'O 
stránce f,ormální, v řízení o 
p-řípadné žalobě o náhradu 
škody p.ak i po, IStránce věc· 
né. (N. 5.2736: 19. .červen 
1923, Rv I 1440/22.) 

m) Valná hroOmada společ
nosti s' r. o. -usnáší se Jen za
sadně, zda má býti prokura 
udělena ( § 35, čís. 4. z.ák . .), 
ustanovení prokuristy je!Slt 
v;šak :zŮlStaVellllO všem je,dna
telům, pokud' nemá společen
,ská SIllllouV'a, ,předpisu odchyl
ného (§ 28, ,odst. 2.). (N. S. 
4177 : 24. září 1924, R I 757/ 
24.) 

n) Jednatelem tuzemské 
společnosti s -r. 00. nemůže 
býti, kdo bydlí v cizi,ně, tře-

46 
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has se přechodně zdržoval v 
tuzemsku. (N. S. 4204: 1. ří· 
jen 1924, R I 793/124.) 

o) Byli·li jednatelé zvole
ni pokaždé 'v,alnou hromadou 
na určité období :a pii další 
valné hromadě některý z nich 
zvolen nebyl, přestal býti 
jednatelem, třebas usnels-ení 
se stalo pr,ostou většinou hla
sů. O odvolání jednatelů mo
'hlo by se mluviti pouze teh
'rly, kdyby se, na něm společ
níci usnesli ~a funkčního ob
dobí. - Nedodání opisu opo
vědí 'pro finanční prokuratu· 
ru a nedostatek ověření pod
pisů jednatelů není je'ště dů
vodem k z.amítnutí OipO'Vědi, 
nýbrž jest z.a účelem .odstra
nění těchto v,ad naložiti s o
povědí dle §u 89 jedno řádu. 
'(N. S. 5279 : 16. září 1925, 
R II 220/25.) 

p) Na záJldadě exekučního 
titulu proti společnosti s :1". O. 

nelze pov'oHti p'I'oti jejímu 
jednateli exekuci, a to ani 
k vydobytí daně z .obratu. 
(N. . S. 5456: 12. liJstopad 
1925, R II 332/25.) 

r) Zápis -zániku z.astupitel
ského .oprávnění dočasný,ch 
jedll1Jatelů do rejstříku' není 
podmínkou tohoto zániku. 
Odvolaní jednatelé, třebaže 

jsou dosudzapsácl v Újstří. 
klL, . nejsou o:pil"áv:něni zastu
p'ov,ati 'společnost a lze tuto 
oklolnost namítati i. .nap-roti 
třetím osobám, jimž to bylo 
známo. -'- Smlouvou, kterou 
se všichni tři jednatelé spo
lečnosti dohodli, že dw' z 
nich, oprávnění dosud zasIu
poviati firmu, vystoupí ze s'po' 
lečnosti, byla provedena 
změna společenské smlouvy. 
Byla-li změnou sp'oleěenské 
smlouvy stanovena změna v 
zastolllPení společnosti, není 
před zápisem změny do rej-
stříku oprávněn Ziastupovati 
(pLatně 7l8.vázati) společI1;0st 
ten, kdo' ji neměl p'odle změ
ny smlouvy nadále zlllstupoVla
'ti. (N. S. 6575: 14. pI'osinec 
19.26, RII. 310/26.) 

,s) N áhradD.ík jednatele spo
lečnos,ti s r. O. nemůže býti 
jejím PI"olkurlstou. (N. S. 
6950: 31. březen 1927, R I 
134/.27.) 

t) Odv.oLal·li jeden z jedna
telů společnosti s r. o. p.od
pis na o:povědi zápisu sp.oleč
nosti dorejstJříku, nel'ze zápis 
po'V'oliti, dokud ne,bude .od
str,měn nedostatek podphu 
oP.ovědi všemi jednateli. (N. 
S. 6957: 6. duben 1927, R I 
39í27.) 

Druhý titul. 
D o z o· r č Í rad a. 

§29. Je-li kmenový kapitál vyššÍ než 1,000.000 
korun a počet společníků větší než' padesát, musí 
býti zřízena dozorčí rada. 

V ostatních případech může býti znzení dozorčí 
rady usl,anoveno společenskou smlouvou. 

Spol. 8 r. o. 723 

Pro zřízení a oKruh působnosti dozorčí rady 
platí následujícÍ usta,novem. 

O dalším ještě případu obligatorní dozorčí rady, kter.ou 
jmenuje obchodní soud ve stadiu likvidace, když správní 
úřad ve svézn opatření společnost zrušujícím nařídil, že spo
lečenské .orgány mají činnost svou zastaviti, srv. § 94, odst. 
2. t. z. 

Změnu společenské smlouvy pojetím ustanovení, že má 
býti zřízena doz.orčí rada, Usnésti lze prost.ou většinou hlasů, 
kdežt.o zpravidla vyžaduje se tříčtvrtinové většiny .odevzda. 
ných hlasů pro změnu smlouvy, tedy zejména také pro odstra. 
nění předpisu takového ze stanov (§ 50, odst. 1. a 2.). 

§ 30. Dozorčí rada skládá se z nejméně tří ly. 
sických osob, způsobilých k právním' činům, vole~ 
ných od s.polečníků. . 

Zřízení první dozorčí rady platí pro dobu až do 
usnesení o první výroční bilanci. Později txvá funkční 
období nejvýše vždy po tři závodní leta. Zaniká UJ8Ile. 
senÍlIll o třetí výroční' bilanci funkčního ohdobí. 

Volitelni nejsou jednatelé, jejich zástupci a úřed
níci společnosti, dále všechny osohy, jež jsou v man~ 
želství s osobami vyloučenými z volitelnosti, s nimi 
jsou v linii vzestupné neb sestupné nebo v linii po
bočné až do druhého stupně příbuzny nebo sešvakře
ny. Bývalí jednatelé jsou volitelni teprve po uděle
ném 'sproštění. 

Zřízení za člena dozorčí rady může býti kdykoliv 
odvoláno usnesením společníků bez újmy nároků na 
náhradu ze jsoucích tu smluv, avšak, nestanoví-li spo
lečenská smlouva něco jiného, pouze tříčtvrtinovou 
většinou odevzdaných hlasů. členství zaniká samo 
sebou, nastane-li skutečnost vylučující volitelnost. 

Jména členů dozorčí rady a všechny změny v je
jím složení buďte jednateli bez prodlení oznámeny 
obchodnímu soudu. 

1. členy dozorčí rady nemusí býti sp.olečníci; doze r. 

"6~ 
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musí hý,tÍ volena »0 d« společníků, nikoli však »z e« společ
níků. Ve výjimečných případech může býti jmenována ob· 
chodním soudem (§§ 31, odst. 1. a 2., 94, odst. 2.). 

2. Y;Úředníky« ve smyslu 'odst. 3. dlužno rozuměti osoby 
jsoucí v ,trvalém poměru služebním ke konání služeb. u'áleže. 
jících v širším smyslu ke správě podniku {Geschaftsfiíhrung): 
arg. úkol dozorčí rady v § 32 vytčený, vzhledem k němuž tu 

jest inkompatibilita. 
3. Do obchodního rejstříku se, členové dozorčí rady nc· 

zapisují a také se nevyhlašují; také neznamenají před sou· 

dem a nepodávají svých podpisů. 

Ve smlouvě společnosti s 
ručenhn obmezeným nesmí se 
ustanoviti, že do r,ady do~or
čí voleni mohou býti je.n 
společníci v určitých mÍJStech 

bydlící; takové, omezení V)" 
běru příěilo by se duchu zá· 
kona. (N. S. 30: 30. leden 
1919, R I 11/19.) 

§ 31. Nebyla-li dozDrčí rada zřízena nebO' nemá
]i plný pDčet č]enů, má Dbchodní sDud k návrhu ně
kterého účastníka ustanovitispoleČllosti ke zřízení 
nebo ,doplnění dDzDr.Čí r.ady tříměsíční lhůtu. a U'ply
ne-li lhůta marně, sám jmenov,atipotřebné členy dD
zDrčí rady na dohu než bude volha provedena. 

Musí-li býti zřízena dDzDrčí rada pDdle' § 29, 
Ddst. 1, má sDud učiniti tatO' Dpatření z mDci úřední. 

Viz výše pozn. 1. při § 30. 

§ 32. DDzorčí radě přísluší bdíti s péčí řádnéhO' 
obchDdníka nad jednateli při správě podniku ve 
všech Ddvětvích s:právy a za tím účelem si zachová
vati znalost DPO'stupu ,záležitostí společenských. Mů
že žádati od jednatelů kdykoliv ,podání zprávy a na
hlížeti spDlečně nebO' jednDtlivými svými členy do 
knih a papírů sPO'lečnO'sti, jakDž i zkDumati stav SPD
lečenské pDkladny a zásDby cenných papírů, dlužních 
listin a zboží. Má přezkOiUŠeti účetní uzávěrKu, vý
rDční zprávu 'a návrhy orO'zdělení zisku ·a dáti 9 tDiIIl 
zprávumromáždění sp,olečník.ů před usnášením. 

Spol. S r. O. 725 

DDzDrčí rada jest pDvinna, upraviti výkDn svých 
úkDlů jednacím řádem. 

ov ~aříze?-ím mDhDU prO' spDlečnosti s Dbmezeným 
rucen~~ v?bec nebO' p~D určité jejich druhy vytýč.e
ny býti zasady prO' vykDn úkDlů dDzorčí radě pří
slušejících. 

v pDzDr~í v~ada. jest Dprávněna zbaviti jednatele, 
lea ze bylI tZ'nzem podle smlouvy ,společenské stá
tem, z~mí nebO' jinDu veřejnDu kDrporací, a jinaké 
zmoanence a úředníky jejich činnosti, ,a v tomto tpří
padě, . jakDž i v jiných případech překážky prO' čin
nDs~ J~d~atelů, .zaříditi, ?ehD třeba prO' zatímní PD
kracDva~l podniku. Je-h tu důvod, aby byl zbaven 
funkce Jednatel, jenž byl zřízen státem zemí nebO' 
jinDu veřejnDu kDrporací, má O' tom dDzO'rčí rada 
co nejrychleji uvědomiti korpO'raci ke zřízení POVD
lanDU. 

Byli-li jednatelé zbaveni funkce, má dDzorčí ra
d,a -bez prDdlení svolati shromážděni ,společník-ll. 
~.v<Ylati 'S~rDm~ždění .. ~řísluŠí jí také, zdá-li se jí tO' 
JlDak potrehnym vza]mu společnosti. 

Další úkDly mDhDu býti dDzDrčí radě ulDženy 
smlDuvDu spDlečenskDu. 

~DzvDrčí rada má vésti spDry proti jednatelům, 
na nlChz se společníci usnesli, jestliže spDlečníci ne-
zVDlili zvláštní zástupce. ' 

Jde-li O' odpovědnDst ,svých členů, může dozorčí 
rada bez usnesení společníků a třeba prDti němu ža
IDvati jednatele. 

?smlouvách uzavřených mezi ,společností a jed
nat~1I pDdle §u 25 Ddst. 4 má dDzDrčí rada vždy PD
datI zprávu nejbližší valné hrDmadě 

ČlenDvé dDzorčí rady nemDhD~ přenésti výkDn 
svých úkDlů na jiné DSDby. 

Vedle hlavního úkolu, t. j. provádění dozoru na správu 
podniku, tedy úkolu kontrolního (zvláštní případ kontrol v 
upraven v ~ 25, odst. 4; viz též ~ 32, odst. 9~), :přísluší 40zo;-
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čí radě také již po zákonu v jistých mezích vlastní funkce 
správní (srv. odst. 4. o opatřeních co do prozat. pokračování 
podniku, odst. S o úkolu svola,ti shromáždění) a výkonná 
i zastup ovací (al. i o sporech proti jednatelům usnesených spo· 
lečníky). - Značného rozšíření doz~ává správní funkce dozorčí 
rady v případech § 94, odst. 2. a 3 (za určitých podmínek po 
zrušení společnosti), kde se zahrnují pak i '!Íkoly přikázané 

usnesení společníků. 
K poslednímu odstavci §u 32 jest arci upozorniti, že 

zákon uznává také zástupce dozorčÍ rady, arci zástupce sta
tutární, o jejichž volbě resp. ustanovení platí totéž, co o sa
mých členech dozorčí rady. Viz § 33 ve spojení s § 27. 

§ 33. Předpisy § §ů 25 a 27 o jednatelích dané 
vztahují se i na doz:orčí radu. 

Jsou-li členové dozorčí rady spolu s jednateli 
povinni náhradou škody, ručí s nimi rukou společ
nou a nerozdílnou., 

O výkonu náhradního nároku podle odst. 2. proti členům 
rady dozorčí viz § 35, čís. 6. (usnesení společníků), o mino· 

ritním právu společníků v tom směru § 48. 

Proti žalobě člena dozorčí 
rady společnosti 8 r. o, poda
né v konk. řízení na určité 
věřitele, aby byla uznána vů
či nim pravost jeho pohle
dávky, nemohou žalovaní vě
řitelé navzájem namítati ná
rok na náhradu škody, vzešlé 
ze žalobcova zanedbání po-

vinností jako člena dozorčí 
rady společnosti. - Náhrad
ní nárok podle §§ 25 a 33 ne· 
ní osobním nárokem žalov:a
njch, . nýbrž společnosti, resp. 
upadla-li do konkursu, úpad. 
kové podstaty. (N. S. 2170 : 
16. leden 1923, R I 789/22.) 

Třetí ti tul. 

Val n á hro m a d a. 

§ 34. Usnesení vyhrazené zákonem nebo spole
čenskou smlouvou společníkům, činí se ve valné hro
madě leč že všichni společníci prohlásí v jednotli-

., , • v 

vém pří,padě písemně, že soruhlasí s usnesenlm~ !ez 
se má učiniti1 anebo aspoň s písemný,m hl~ovatpm. 

Spol. S r. o. 727 

Při písemném hlasování počítá se většina, jíž 
jest třeba podle zákona nebo společenské, smlouvy 
k usnesení valné hromady, nikoliv podle počtu ode
vzdaných hlasů, nýbrž celkového počtu hlasů pří
slušejících všem společníkům. 

Název »Shromáždění společníků«(Versammhing der Ge· 
sellschafter) ve vládní předloze užitý nahrazen na některých 
místech názvem »valná hromada« od komise panské sněmovny, 
aby bylo zřetelně vyjádřeno podstatně totožné' právní postavení 
tohoto orgánu s valnou hromadou při akc. společnos'ti. (Viz též 
poznámku výše při § 15 stran názvu »představenstvo«). 

Písemné hlasování samo resp. souhlas s tím, aby se písem. 
ně hlasoyalo, musí se odnášeti vždycky k'· určitému případu, 
i nestačí tudíž (a contrario něm. práva) v tom směru· všeobec· 
né prohlášení, ani ne tehdá, kdyby se obmezovalo na určité 
kategorie usnesenÍ. (K o r n f e Id - S ch eu, str. 54.). 

Jak z textu odst. l. vyplývá, musí souhlas všech společ
níků s' písemným hlasováním býti p í sem n ě vyjádřen, má-li 
k usnesení písemným hlasováním stačiti majorita celkového 
počtu hlasů. (Viz Ran d a, str. 308, ,B í I Ý - Nes Ý - V a c 'e k, 
str. 151; volnější výklad dopouští textace P i s k o v H, H. R. 
sll'. 421.) 

a) Rejstříkový soud zkoumá 
sám od sebe, zda jsou zákon
né podmínky navrhovaného 
zápisu. Nepřípustno' zapsati 
usnesení valné hromady, jíž 
se súčastnila osoba, nejsoucí 
společníkem, byť i hlas její 
neměl vlivu na většinu" po-

třebnoll k usnesenÍ. (N. S. 
1122 : 12. červenec 1921, R 1 
773/21.) 

b) Usnesení, jež se s,talo též 
hlasy nespolečníků, není pro 
společnost vůbec zavazným. 
(N. S. 2061 : 29. lilltopad 
1922, Rv I 238/22.) 

§ 35. Usnesení společníků podléhají -mimo před
měty uvedené v tomto zákoně na jiných místech: 

1. přezkoušení a schválení účetní uzávěrky, roz
dělení čistého zisku, je-Ji společenskou smlouvou vy
hrazeno každoročnímu zvláštnímu usnášení, a spro
~tění jednatelů jakož i doz'orčí r~dy, pokud jest 
zřízena; -



728 Oddíl V. 

2. vyžádání vplatů na kmenové vklady; 
3. vrácení příplatků; 
4. rozhodnutí, zda smí hýti udělena prokur.a 

nebo obchodní plná moc k veškerému obchodnímu 
provozování; 

5. opatření ke zkoumání správy a dohlížení na 
ni; 

6. uplatnění nároků na náhradu, jež náležejí 
společnosti vůči jednatelům, jejich zástupcům nebo 
dozorčí radě ze zřízení nebo ,správy, jakož i ustano~ 
vení zástupce k vedení procesu, nemůže~li společ
nost býti zastoupena ani jednateli ani dozorčí radou; 

7. uzavírání smluv, jimiž má společnost nabýti 
podniků existují~ích nebo teprve zařizovaných, urče~ 
ných trvale k provozování jejího podniku, nebo. ne
movitostí za úplatu .převyšující pětinu kmenového 
kapitálu, jakož i změna takových smluv na úkor spo
leonosti, p'ok'ud neJde o nabytí nemovitosti v nucené 
dražbě. Toto usnesení lze učiniti většinou tří čtvrtin 
odevzdaných hlasů. 

Předměty, o nichž se mají společníci usnášeti, 
mohou býti ve společenské smlouvě rozmnoženy ne
bo obmezeny. O předmětech uvedených pod, Č. I, 3, 
6 a 7 jest iřeba vždy usnesení společníků. 

Požadavku »usnesení společníků« jest vyhověno splně. 

ním podmínek vytčených v § 34, tedy bud' usnesením »valné 
hromady« nebo usnesením pÍs("mným cit. předpisu vyhovují
cím. 

Co se zvláště týče předmětů uvedených v § 35 pod 
čís. 1, 3, 6 a 7 nelze obmeziti příslušnost valné hromady resp. 
celku společníků podle § 34 se usnášejících. V jiných přípa
dech by takovéto obmezenÍ mohlo býti smlouvou společen

skou vysloveno, zejména tudíž ve případech § 35, čís. 2, 4 a 5 
a také v příčině ostatních .věcí k usnesení společníků zvláštními 
předpisy přikázaných, pokud hy výlučnost přikázání toho ze 
~ákona nebo z povahy věd neplynula; viz v tom směru případy 
§ § 49, 72, 84. 

Spol. s r. o. 729 

Ustanovení spoleČenské 
smlouvy společnosti s r. o., že 
se sp~lečnost na valné hro
madě kromě případů zvláště 
uvedených, v nichž jest třeba 
usnesení jednohlasného, ll-

snaSl pros,tou většinou hlasů, 
odporuje' zákonu o spol. s ruč. 
omez. v § 35, č. 7, 90 a 95. 
(N. S. 68 : 26. února 1919, 
R II 13/19.) 

§ 36. Hromada se má konati v sídle S!poleč~ 
nosti, není~li ve ,společellJské smlouvě nic jiného 
ustanoveno. Svolávají ji jednatelé, pokud k tomu 
nejsou zákonem nebo smlouvou společenskou povo~ 
lány také jiné osoby. 

Hromadu jest svolati, pokud není přípust
no usnášení mimo ni, alespoň jednou ročně a mi
mo případy v zákoně nebo ve smlouvě společenské 
výslovně uvedené vždy tehdy, . žádát-H toho zájem 
společnosti, obzvláště tenkrát bez prodlení, objeví~li 
se, že byla ztracenapolO'vinakmenového kapitálu. 
Usnesení hromady, jež se učiní v tomto případě, má 
představenstvo oznámiti obchodnímu soudu. 

Zákonem jsou za určitých podmínek povoláni svolati 
valnou hromadu: dozorčí rada podle § 32, odst. 5 a společníci 
(event. i minorita) podle § 37, odst. 2. 

K odst. 2. §u 36 srv. čl. 240, odst. l. obch. zák. - Ustano
vení odst. 2. a 3. čl. 240 nebyla vůbec převzata do zák. o spol. 
s r. o., a také z odst. l. nepřevzata povinnost oznámiti situaci 
úřadu správnímu. Viz k tomu, spolu 8 úvahou de lege ferenda, 
výklad K i z 1 i n k ů v ve sjezd. práci, str. 29 násl. 

§ 37. Hromadu jest také bez prodlení svo~ 
lati, žádají-li společníci, jejichž kmenové vklady do
sahují desítiny nebo menšího dílu kmenové jistiny 
určeného pro tento případ ve smlouvě společenské, 
o svolání písemně s udáním účelu. 

Nevyhoví-li žádosti této orgány pověřené svolá
ním hromady do čtrnácti dnů po vypsání, mohou 
oprávnění sami provésti svolání, sdělujíce slav věcí. 
Shromáždění usnáší se v tomto případě o tom, zda 
má společnost nésti náklady spojené se svoláním. 
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Právo minoritní jak odst. 1. (domoci se svolání valné 
hromady povolaným orgánem), tak i odst. 2. (provésti svo. 
lání samo) přísluší i jedinému společníku, má·li kmenový 
vklad aspoň objemu v odst. 1. vytčeného. (Tak i Bíl ý·N e s ý. 
Va c e k, str. 163). - Sporno jest, zdali možno minoritní prá. 
vo odstavce 1. provésti také žalobou, či zbývá·li zde oprávně. 
ným jen další právo vlastního svolání. Text zákona neodpo. 
ruje připuštění takové žaloby, ano zevní oddělenost předpisu 
o právu vlastního svolání valné hromady, t. j. jeho umístění 
ve zvláštní odstavec, spíše svědčí odpovědi přisvědčivé. Při· 

znáním p r á v a svépomoci, jehož použití bude praktickým 
z,ejména ve případech zvláště pilných, nevylučuje se t~ obec· 
ný princip § 19 obč. zák. (Jinak Bíl ý-N e s ý·V a c e k I. c.) 

Právo, žádati za bezodklad- kmenové listiny, nelze však 
nésvolání valné hromady, lze 'právo to učiniti závislým na 
ve smlouvě přiznati i společ- vyšším podílu na kmenovém 
níkům, jichž kmenové' vklady jmění. (N. S. 922 : 15. únor 
činí méně než jednu desetinu 1921, R I 137/21.) 

§ 38. Svolání valné hroma,dy jest vyhlásiti for· 
mou ve společenské smlouvě určenou, není-li ta· 
kového ustanovení, doporučeným dopisem oznámiti 
jednotlivým společníkům. Mezi dnem posledního 
vyhlášení nebo podáním zásilky na poštu a dnem 
shromáždění musí býti' doba aspoň sedmi dnů. 

Účel hromady (jednací pořad) budiž při svolání 
pokud možná určitě označen. Zamýšlí·li se změna 
společenské smlouvy, budiž její podstatný obsah 
uveden. 

Společníci, jejichž kmenové vklady dosahují de
sáté nebo ve smlouvě společenské pro tento případ 
určené menší části kmenového kapitálu, mají právo 
podáním jimi podepsaným uvedouce důvody žádati, 
aby byly do vyhlášky jednacího pořadu nejbližší 
valné hromady pojaty určité předměty, uplatní-li tu· 
to žádost nejpozději třetího dne po době uvedené 
v odstavci 1. 

Nebyht,-li vll1n4 hromada řádně svolána nebo byl~ 
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li předložen k usnášení předmět, jehož projednání 
nebylo ohlášeno alespoň tři dny před valnou hro· 
madou způsobem předepsaným pro svolání, mohou 
býti učiněna usnesení jenom, jsou-Ji všichni společ
níci přítomni 'nehO' zastoupeni.' Těchto podmínek 
však není třeba pro navržené ve hromadě usneseni, 
abysvolán;a byla hromad,a nová. 

K podání návrhů aK jednáním bez usnášení 
není třeba ohlášky. 

Aby byla hromada způsobilá usnášeti se, jest 
třeba, pokud zákon nebo smlouva společenská ne
stanoví' nic jiného, aby byla zastoupena aspoň desí
tina kmenO'vého kapitálu. 

Není·li hromada způsobilá usnášeti se, budiž svo
lána s poukazem na tuto nezpůsobilost usnášeti se 
druhá valná hromad.a, která jest O'bmezena na jedná
ní O' předmětech hromady dřívějŠÍ, nestanO'ví-li smlou
va společenská nic jiného, a jest z'působilá usnášeti 
se bez ~řetele k výši zastoupeného kapitálu. 

K odst. 2. viz výše pozn. 5 ke čl. 224 obch. zák. - Odst. 
3. ustanovuje o dalším minoritním právu společníků resp. 
společníka. 

V odst. 4. jest ustanovení, kterým jest, podobně jako již 
přípustností písemného hlasování, prolomena výlučnost valné 
hromady společnosti s r. o. jakožto jejího nejvyššího orgánu 
vůle. Z poslední věty odst. 4. plyne, že pro usnesení o svo. 
lání nové valné hromady stačí i shromáždění, které nebylo 
řádně svoláno resp. ohlášeno a kde nejsou všichni společníci 

přítomni resp. zastoupeni; dlužno však zajisté předpokládati 

přece i .tu shromáždění společníků jako takových, tedy shro
máždění, třebas ne formálně správně, ale přece jako shromáž· 
dční svolané a se usnášející, a nikoli jen nahodilou schůzku 
společníků. 

V odst. 6. klade zákon, arci předpisem jen dispositivním, 
požadavek t. zv. »quorum«: a to desitiny kmenového kapitá

lu; naproti tomu :pe!lí třeqa, <iPY Sc;l určiti minhnální počet 
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společníku dostavil; stačí o sobě i dostavení se jednoho spo· 

lečníka desitinu kapitálu representujíciho, není-li ve společen

ské smlouvě ustanoveno jinak. 

§ 39. Usnesení společníků děje se, pokud zákon 
nebo smlouva společenská nepředpisuje nic jiného, 
prostou většinou odevzdaných hlasů. 

Každých 100 korun převzatého kmenového vkla· 
d.u dává I hlas, při čemž se zlomky pod 100 nepočí. 
tají. Ve společenské smlouvě mohou však býti učině· 
na jiná ustanovení; každému společníku však musí 
náležeti aspoň jeden hlas. 

Výkon hlasovacího práva zmocněncem jest pří. 
pustný. Jest však. k tomu třeba písemné plné moci 
znějící na výkon tohoto práva. Zákonní a statutární 
z~stupci osob nezpůsobilých k právním činům a prá. 
vnic~ých musí býti k výkonu práva hlasovacího při. 
puštěni a nepotřebují k tomu plné moci. 

Kdo má být usnesením sproštěn závazku, nebo 
komu má býti poskytnuta nějaká výhoda, nemá při 
tom práva hlasovacího ani svým ani cizím jménem. 
Totéž platí o usnesení, jež se týká předsevzetí práv
ního jednání se společníkem auebO' zahájení ueb vy
řízení právní rozepře mezi ním ,a společností. 

Má·li býti společník sám zřízen za jednatele ne
hO' člena dozorčí rady ne:b likvidátora anebo jako 
takový býti odvolán, není při usnášení se obmezen 
ve výkonu svého hlasovacího práva. 

Zákonné výjimky z odst. 1. ve prospěch většiny % nebo 

dokonce jednohlasnosti platí pro odvolání člena dozorčí rady 

(§ 30), při usnášení se o transakcích nabývacích dle § 35, čís. 
7, při změnách společenské smlouvy podle § 50, odst. 1. (8 

výjimkou případů § 50, odst. 2.), při změně předmětu podniku 

(§ 50, odst. 3.), při zcizení jmění jako celku v likvidaci (§ 90, 

od!St. 4, § 95? odst. 1.), při fusi podle ~ 96, 

Spol. S t. o. 733· 

Není závady Z hlediska 
ustanovení § 39, odst. 4. zák. 
('lS. 58/1906, by jednatel 
súčastnil se hlasování o své 
odměně a jiných menších vý. 

hodách, jež se mU stejnoměr
ně s ostatními jedna,leli po
skytují za práce jedna-telské. 
(N. S. 1747 : 28. červen 1922, 
Hv II 176/22.) 

§ 40. Usnesení valné hromady a usnesení společ
níků písemně učiněná buďtež bez prodlení zapsána 
do zvláštní knihy protokolů, do niž může v obchod· 
ních hodinách nahlédnouti každý společník. 

Každému společníku jest bez prodlení po kona
né valné hromadě nebo po hlasování písemně p:r:ove
deném zaslati doporučeným dopisem ohsah učiněných 
usnesení s udáním dne zápisu jejich dO' knihy pro
tO'kO'lů v opise (otisku) od jednatelů podepsaném. 

Den zápisu usnesení do knihy protokolů jest »dies a 
quo« pro měsíční lhůtu žaloby o zmatečnost usnesení podle 
§ 41 (viz odst. poslední). 

Od této »knihy protokolů« dlužno různiti vlastní proto
koly o shromážděních vedené, k nimž hledí jednak ustanovení 
§ 41, odst. 2. (zápis odporu společníkova proti usnesení) a 
§ 123 (trestní sankce na nesprávné údaje v protokolech). 

§ 41. Žalobou jest možno se domáhati, aby usne
sení společníků bylo prohlášeno za zmatečné: 

I. jestliže podle tohoto zákona nebo smlouvy 
společenské jest míti za to, že k usnesení nedošlo; 

2. jestliže usnesení svým obsahem porušuje do· 
nucovací piíedpisy zákona, nebo odporuje smlouvě 
společenské, aniž byly při usnášení se dodrženy před. 
pisy o změně smlouvy. 

K žalobě jest oprávněn ka'ždý spO'lečník, jenž do 
hromady společníků se dostavil a dal do protokolu 
proti usnesení odpor, jakož i každý společník, který 
se nedostavil, který nebyl, ,a to neprávem, 'připuštěn 
do shromáždění, nebo jemuž bylo vadným svoláním 
hromady zabráněno účastniti se jí. BylO'-li usnesení 
odhlasován.o písemriě, jest oprávněn k žalobě ka~dý 
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společník, jenž hlasoval prDt~ usnesení, anehD jenž 
byl při tomtO' hlasDvání DpomInut. 

MimO' tO', jsou k žalDbě O'právněni jednatelé, dO'
zDrčí rada a, je-li předmětem usnesení Dpatření, jehDž 
prDvedením by jednatelé nebO' členDvé dDzorčí rady 
byli zavázáni k náhradě škody nebO' by se stali trest
nými, též každý jednDtlivý jednatel a každý člen do
zorčí rady. 

ŽalDbu jest nutnO' pudati dO' měsíce ude dne zá
pisu mmesenÍ dO' knihy prDtDkDlů. 

§ 42. ŽalDba, aby usnesení spDlečníků bylO' prO'
hlášenu zmatečným, budiž mířena ,protispDJečnosti. 
SpDlečnDst zastupují jednatelé, žalují-li však jedna
telé sami, dDzDrčí rada. Žalují-li jak jednatelé, tak 
i členDvé dDzDrčí rady, nebO' není-li do~ __ ~~, rady a 
není-li jinéhO' zástupce spDlečnDsti; má sDud jmenD
vati DpatrDvníka. 

PrO' žalDbu jest příslušný pouze sbDrDvý sDud 
sídla spDlečnDsti příslušný k výkDnu sDudnictví ve 
věcech DbchDdních. 

SDudmůže k návrhu naříditi, aby žalD!bce vzhle
dem ke škodě společnosti hrozící d,al,jistDtu, již soud 
určí pDdle vDlnéhD uváženÍ. Při tDm jest užíti CD dO' 
určení lhůty k slDžení, CD do pHsežnéhO'dDtvrzení 
nezpůsDbilDsti k slDženía následků neslDženípřed
pisů civilníhO' řádu ~DudníhD O' pDskytnuti jistDty 
za náklady prDcesní. 

Soud nlůže výkDn napadenéhO' usnesení Dd
IDžiti prozatímním Dpatřením (§ 384 a n. exek. ř.), 
Dsvědčí-li se nenahraditelná újma, hrDzÍcí spDleč
nDsti. 

Ka~dý spDlečník může na své útraty přistoupiti 
ke sporu jakužtD vedlejší intervenient . 

. RDzsudek, prDhlašující zmatečnDst, půsDbí pro 
všechny spDlečníky a prDti nim. 

Za škDdu vzniklDu spDlečnDsti neDdůvDdněným 
napadením usnesení, ručí jí žalDbci, jimž lze při-
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čísti zlý úmysl nebo hrubou nedbalost, oSDbně rukDu 
společnDu a nerDzdílnDu. ' 

V §§ 41 a 42 dává zákon jednak společníkům, jednak 
i určitým orgánům společnosti, po případě i jednotlivým člc
nům orgánů vícečlenných právo domáhati se žalobou proti 
společnosti toho, aby usnesení společníků bylo prohlášeno za 
zmatečné. 

J. Žaloba směřuje k prohlášení usnesení společníků 
zmatečnj~m. Tato zmatečnost může se zakládati: 

a) v nedostatcích formálních, t. j., že nebyly splněny 
podmínky, kterých vyžadují ať zákon čís. 58/1906, ať společen. 
ská smlouva jakožto náležitosti podstatné pro právní vznik 
usnesení; sem náležejí případ § 41, čís. l. a z případů čís. 2. 
alternativa na druhém místě uvedená, t. j. usnesení, které jest 
v rozporu se společenskou smlouvou, aniž byly splněny pod. 
minky formální vyžadované pro změnu smlouvy, zejména 
předpisy oddílu 3. zákona ,(§§ 49~58). 

b) v nedostatcích materielních, záležejících v tom, že 
obsah usnesení se příčí donucovacím normám zákona. 

Tento žalobní fundament musí býti žalobcem uveden 
resp. prokázán. 

Žaloba o zmatečnost podle § 41 jest zvláštním případem 
žaloby určovací, upraveným z části způsobem odchylným od 
§ 228 civ. ř. s., jehož ustanovení tu vůči zvláštní úpravě §§ 41 
a 42 zák. č. 58/1906 ustupují. ,(R a n d a, str. 311.) Rozsudek 
vyslovující zmatečnost má zpravidla ráz konstitutivní, arci 
s působností ex tunc. (Viz P i s k o H. R., str. 429.) 

ll. K žalohě a k t i vně legitimováni jsou: 
l. Společník, 
a) který účastnil se hromady společníků a dal proti 

usnesení, o které jde, do protokolu odpor; 
b) který nedostavil se' do hromady, ježto 

. a) bud' nebyl, a :to neoprávněným způsobem, do ní 
připuštěn, 

(J) nebo bylo mu vadami ve svolání hromady zabráně
no dostaviti se; 
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c) který při hlasování písemném buď hlasoval proti ná· 
vrhu, jenž byl usnesen, anebo byl při tomto hlasování opo· 
minut. 

2. Jednatelé. 
3. D()zorčí rada. 

4. Jednotliví členové orgánů pod čís 2. a 3 uvedených, 
kdyhy . výkonem usnesení vzešel jim závazek náhradní (srv. 
§§ 25, 27, 33) aneho dokonce odpovědnost trestní (srv. zejmé

na §§ 121--123). 
III. P a s i vně legitimována jest· společnost jako taková. 

Zastoupení její jest upraveno zákonem (§ 42, odst. 1.). 

IV. Věcně přísluší rozepře shorovému soudu první instan· 
ce s jurisdikcí obchodní; mís-tně určuje se soud sídlem spo· 

lečnosti. 

V. Ochraně společnosti slouží 
1. jistota, jejíž složení může soud podle § 42, odst. 3. ža· 

lohci k návrhu společnosti uložiti. O -lhůtě ke složení jisto-ty, 
o přísežném dotvrzení neschopnosti ji složiti a o následcích 
nesložení 'Odkazuje zákon k ustanovením civ. řádu soudního 
o jistotě pro nákladr rozepře. Jsou to §§ 6()--:62 civ. ř. s. Usta· 

novují: 

§ 60. Vyhoví·li se návrhu, budiž spolu určena vyse ji. 
sioty, kterou jest dáti, a lhůta, ve které tato částkitiná býti 
k soudu uložena nebo žalobcem přísežně stvrzeno, že není 
s to aby ji složit -- Při -určování výše jistoty hleděno bud' 
k nákladům které asi žalovaný bude. musiti vynaložiti ke své 
obraně, nik~li však také k nákladům, které snad vzniknou ža· 
lohou navzájem. Aby přísežně stvrdil, že nemůže složiti jisto
tu, má žalobce žádati u procesního soudu ve lhůtě jemu ~ to· 
mu dané za položení roku. Přísaha tato může býti vykonána 
u soudu bydliště nebo pobytu žalobcova. -- V písemně vyda
ném usnesení, jež žalobci doručiti sluší, budiž mu dáno na 
vědomost, že kdyby lhůta v L odstavci dotčená marně prošla, 
žalob3i bude k návrhu žalovaného soudem prohlášena za zpět 
vzatou nebo jestliže hy.. návrh tento' UClllen byl za řízení 
opravného .(§ 58), oprayný prostředek žalobcem poda~ý bude 
pokládán za zpět vzatý. Obé stane se usnesením; před usne· 
sením budiž žalobce ústně nebo písemně vyslechnut. 

§ 61.' Učiní·li se včasně návrh, aby byla dána jistota pro 
náklady na rozepři, není žalovaný až do rozhodnutí· o něm 
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povinen pokračovati v. -řízení, o věci hlavní. -- Jestliže by 
návrh byl zamítnut, soud může naříditi, aby se pokračovalo 
v tomto, řízení: a není tře~~ v~čkati právní moci zamítajícího 
usnesem. ProtI tomuto nanzem nelze podati rekurs. 

§ ~2. B~la-li jistota včas - složena, nebo přísaha vykoná
na, vbU~lZ k navr~u n_ěkter~ strany v řízení ve hlavní věci po
krae,ov.~no. -- VYJ?,e.h ~,? J~vo I za průběhu právní rozepře, že 
dan,? Jlsto~a nes~a,cl, muze z~lovaný navrhnouti, aby byla do. 
plnena, lec by east vzneseneho nároku k úhradě dostačující 
nebyla popřena. Takovýto návrh nemá účinku odkládacího' 
usnesení, jímž se nařizuje doplnění jistoty, jest vykonatelné' 
když bylo nabylo právní moci. ' 

2. soudní mezitimní opaiření, jímž se odkládá výkon 

usnesení v odpor vzatého, osvědčí·li se nebezpečí nenahraditel

né újmy pro společnost (§ 42, odst. 4.). V příčině opatření 

toho jest se dovoláno §§ 384 a násl. exek. ř. 

3. závazek, uložený žalobci v § 42, odst. 7, nahraditi spo
lečnosti škodu bezdůvodným naříkáním usnesení způsobenou, 
pokud žalobce v tom směru stihá zlý úmysl nebo hrubá ne

dbalost; více žalobců za to odpovědných ručí solidárně. 

VI. Rozsudek vyslovující zmatečnost působí podle § 42, 

odst. 6. pro všechny společníky i proti nim, a to bez rozdílu, 
zda-li společník jednotlivý přistoupil ke sporu -- k čemuž mu 

§ 42, odst. 5. dává právo, ovšem nese-li sám toho útraty __ 
jako vedlejší intervenient, čili nic. 

VII. Žalobu podati jest do měsíční lhůty ode dne, kdy 
naříkané usnesení bylo zapsáno do knihy protokolů. 

Nepodáním žaloby včas nastává praekluse práva žalob

ního; otázku, zda-li tím povždy usnesení konvaleskuje, dluž

no rozhodnouti z konkrétního případu; není-li tu neplatnosti 
:-.yým dúvodem nezhojitelné (na př. usnesení con-tra honos mo
res-), konvalescence nastává. ( Otázky sporné.) 

VIII. Rozepře o zmatečnost může po případě ikonku. 

rovati s řízením podle § 43 k iniciativě finanční prokuratury 

zavedeným. V tomto případě hude moci býti řízení sporné 

podle § 190 c. ř. s. přerušeno až do skončení předurčujícího 
řízení officiosního. 

Obell. zák. 47 
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a) Viz' ze starorakouské ju
dikatury nález nejv_ soudu 
číl;. 241 R e per t. n á I e z ů 
(z r. 1914. Právník 1914, str. 
530) a souhlasné s tím roz· 
hodnutí našeho nejvyššího 
soudu čís. 1747 z r. 1922 ci
tované výše při§u 16. 

b) Vedoucí zásadou {zdů
razněnou v motivech zák. o 
spol. s r. o. k §§ 39 až 42) 
jest, že k žalobě o zmatečnost 
usnesení společníků jest z 
nich pouze ten oprávněn, kdo 
veškeré zákonem 'nebo smlou. 
vou mu poskytnuté prostřed
ky, by usnesení nevzniklo, 
vyčerpal, nebo, komu bez
důvodně bylo zabráněno pro
středků těch použíti. Zákon 
se nezmiňuje o tom, zda-li a 
pokud musí odpor protoko
lárně na val. hromadě vzne· 
sený býti konkretisován ne
jen ce do usnesení, jemuž se 
odporuje, nýbrž zejména i co 
do důvodu odporu a pomíjí 
též mlčením otázku, jaký jest 
poměr mezi důvodem odpo
ru předneseným na valné hro
madě a důvody odporu, o něž 
společník opírá žalobu. Tyto 
otázky nutno řešiti od přípa
du k případu pod zorným 
úhlem zásadního hlediska, jak 
shor,a bylo vytýčeno. V kon
krétním případě žaloba se o
pírá o to, že určitý společník 
osobně nebyl pozván, a tudíž 
valná hromada nebyla řádně 
Isvolána, důvod ten však ža· 
lobce při odporu neuvedl, ač 
to mohl při v,alné hromadě 
vytknouti. I pozbyl proto prá
va, domáhati se z toho důvo
du zmatečnosti usnesenÍ. (N. 

S. 1186 : 20. září 1921, Rv I 
278/1921.) 

c) Tím, že společník při 
valné hromadě vznesl po· 
všechně odpor proti všem u
snesením, zajistil si právo k 
žalobě dle § 41 zák. o společ
nootech s r. o. Nemůže se 
však domáhati neplatnosti 
usnesení pro vadu svolání 
v,alné hromady, zúčastnil-Ii se 
sám hlasování. (N. S. 1747 : 
28. července 1922, R II 176J 
22.) 

d) Lhostejno, že předseda 
skončil valnou hromadu dří
ve, než byl odpor (§ 41) po· 
dán, jen když byl pojat do 
protokolu. - Společník má 
právní zájem na tom, by spo· 
lečnost zachovávala předpisy 
společenské smlouvy. Může 
v ,tom směru vystoupit žalo· 
hou proti společnosti, nikoli 
však proti jejím jednatelům. 
(N. S. 2061: 29. listopad 
1922, Rv I 238/22.)' 

c) Mimo případy §u 41 zá· 
kona nelze se na soudě do· 
máhati určení neplatnosti u· 
snesení valné hromady spo· 
lečnosti s r. o., i nelze užíti 
žaloby opírající se pouze o 
§ 228 civ. ř. soud. (N. S. 
2276 : 13. únor 1923, Rv I 
1234/22.) 

f) Projednati a rozhodnouti 
spor o zmatečnost usnesení 
valné hromady podle § 41 zá
kona, jakož i rozhodnouti o 
návrzích podle § 42, odst. 3. 
a 4. zákona jest povolán ob
chodní senát, nikoli samo· 
soudce. Jednal·li o návrhu 
podle cit. § 42, odst. 3. a 4. 
samosoudce, jest zrušiti pouze 
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jeho usnesení a ústní jedná- právnění k žalobě podle §u 
ni o jistotě podle §u 42 (3) 41 zák., pokud jest vůbec 
zákona. (N. S. 6371 : 14. ří- členem společnosti. (N. S. 
jen 1926, R I 877/26.) 6938 : 29. březen 1927, Rv I 

g) Společník' nepozbývá o- 1107/26.) 

§ 43. Nehyla-li o usnesení na změnu společen
ské smlouvy, zapsaném do obchoduiho rejstříku, no
tářSlká listina zřízena, nebo bylo-li Uisnesením společ~ 
níků zlIpsaným do obchodního ,rejstříku změněno 
některé z' ustanovení společenské smlouvy podle § -1, 
nutných způsobem' odporujícím předpisům tohoto 
zákona~ má 'Obchodní soud !sídla ,společnusti vyřknou
ti zmatečnost po"z'měňovacího usnesení k návrhu fi
nanční prokuratury. 

Soud má společnosti ustanoviti přiměřenuu lhůtu 
k tomu, aby podala písemné vyjádření a podle po
vahy skutkové podstaty aby 'Odstranila zmatečnost, 
a naříditi poznámku zahájení řízení v obchodním 
rejstříku. Lhůta k odstranění zmatečnosti může býti 
z důležitých důvudů prodloužena. 

Nebyla-li zmatečnost v poskytnuté lhůtě odstra
něna, budiž dané vyjádření sděleno finanční proku
ratuře a tato, j'ak.ož i společnost oheslána k roku, u 
něhož soud pOl ústním projednání věci rozhodne, zda 
jest tu zlnateooost, podle předpisů o řízť'W ve věcech 
nesporných. Usnesení, které jest podle možnosti pro
hlásiti při roku, musí býti oběma stranám duručeno 
v písemném vyhotovení. Lhůta k podání stížnusti po
číná se doručením. 

1. Kdežto v §§ 41 a 42 poskytnut prostředek napraviti 
zmatečnost usnesení společníků cestou právní rozepře, posky
tuje zákon v § 43 v určitých případech zmatečnosti zapsaného 
v rejstřík usnesení o změnách smlouvy (zmatečnost formální 
[lro nedo'3tatek notářské listiny; zmatečnost obsahová pl'O roz· 
por s předpisy § 4 zákona o nutných ustanoveních společen. 

8ké smlouvy) prostředek nápravy cestou officiosní, nespornou. 
Zmatečnost pozměňovacího usnesení vyslovuje .tu obchodní 

47* 
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soud sídla spólečnosti k návrhu' finanční prokutatury. Řízení 
upravují odstavec 2. a 3.; zahájí se vyzváním společnosti se stra

ny soudu,' by se ve přiměřené lhůtě písemně vyjádřila a (po

dle povahy věci) také aby odstranila zmatečnost; zahájení ří
zení vyznačí se k nařízení soudu poznámkou v obchodním 

[·ejstříku. Nevyřídí-li se věc odstraněním zmatečnosti, na pře 
předložením dodatečně zřízené notářské listiny, sdělí soud 

vyjádření společnosti finanční prokuratuře a pozve obě k ro

ku, při němž po ústním jednání rozhoduje podle předpisů 
o řízení nesporném; rozhodnutí, které se má prohlásiti, mož

no-li, při roku, dodá se oběma stranám písemně, od kteréhož 

dodání se počítá lhůta k opravnému prostředku (podle nesp. 

pat. čís. 208/1854). 

2. Řízení upravené v § 43 jest výslovným ustanovením 

(§ 87, odst. 2.) přeneseno i na případ, kdy původní společen
ské smlouvě nedostává se formy notářské listiny, když ne

ohsahuje nutných podle § 4 ustanovení anebo když některé 
z těchto ustanovení příčí se předpisům zákona. Soudním roz
hodnutím se tu nevyslovuje zmatečnost smlouvy resp. ustano
vení, o něž jde, nýbrž zrušení společnosti. Viz též pozn. výše při 

~ 4 a níže při § 87. 

§ 44. Byla-li zmatečnost· usnesení společnosti 
zapsaného do ohchO'dního rejstříku právoplatně vy: 
slovena rozsudkem neho usnesením, má soud z mOCI 
úřední vymazati zápis prohlášený za zmatečný, a 
HŮj výrok uveřejniti stejným způsohem, jako hyl vy
hlá~en zápis prohlášený za zmatečný. 

Obou případů řízení o zmatečnosti usnesení společníků 
(zapsaného do obchodního rejstříku), řízení ať sporného (§ 41) 
ať officiosního (§ 43), týká se § 44; jest zde na soudu, aby 
usnesení společnosti bud' rozsudkem nebo usnesením soud
ním právoplatně zmatečným prohlášené dal z povinnosti úřa
du vymazati z obchodního rejstříku a výrok svůj stejným způ
sobem uveřejnil, jak byl uveřejněn zápis usnesení za zmatečné 

prohlášeného. 
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§ 45. Byl-li usnesením společníků zamítnut ná
vrh na· zřízení revisorů-znalců k přezkoumání po
slední roční hilance, může ohchodní soud sídla spo
lečnO'sti k návrhu spole'čníků, jejichž kmenové vklady 
dosahují ,desetiny kmenového, :kapitálu, zříditi jedno
ho nehO' více revisO'rů. N ávrhuhl;ldiž vyhověnO' je
nom, osvědčí-li se, že se vyskytly nepoctivosti neho 
hruhá porušení zákona neho smlO'uvy společensk'é. 

Společníci, -o něž jde, nemohou ,pO' dohu revise 
zciziti své závodní ,podíly hez souhlasu společnO'sti. 

Soud uvedený v odstavci prvém, má podle po
vahy případu zříditi jednoho neho více revisorů. Vy
hírají se ze seznamů, jejichž úprava' ponechává se 
cestě nařizovaeL 

Před zřízením revisorů huďtež slyšeni jednatelé 
a dozorčí rada. 

Zřízení reviso<rů může hýti k žádO'sti UClneno 
závislým na složení jistoty, již určí soud podle vol
ného uvážení (§ 42, odst. 3.). 

RevisO'ři mají před nastoupením svéhO' úř.adu slo
žiti přísahu, že hudou povinnosti svoje řádně plnit1 
a obzvláště. že pOlmě'ry ohchodní a provozovné, jež 
snad seznají při revisi, vůči každému zachovají v taj
nosti. 

§ 46. Revisoři mají právo nahlížeti do knih, 
účetních dokladů a inventářů, požadovati zprávy a 
vysvětlení O'd jednatelů, členů dozorčí rady a kaž
dého zaměstnance společnosti, pověřeného vedením 
účtů, za účelem zjištění správnosti poslední roční 
bilance a vyšetřovati stav pokladny, jakož i zásohy 
effektů, dlužních dokumentů a zhoží. žádaná vy
světlení a údaje musí býti od toho, kdo byl k tomu 
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vyzván, bez prodlení přesně a podle pravdy_ podá
ny. Dozorčí rada budiž k revisi přibrána. Soud mil
že podle svého uvážení dovoliti, aby byl k revisi při
brán jeden neho více žadatelů. 

Odměnu revisorů určuje~c·'cob~h-;;-dní so~d; ne
smějí přijmouti jinou odměnu jakéhokoliv druhu. 

§ 47. Zpráva o výsledku šetření, v níž jest 
udáno, zda byla splněna všechna přání revisorů co 
do provedení revise, a zda poslední roční bilance po
skytuje pravdivý a správný obraz o finančním stavu 
společnosti, budiž revisory neprodleně sdělena jed
natelům a dozorčí radě. 

N avrhova:telé mají právo v obchodní místnosti 
nahlédnouti do zprávy revisorů. 

J edna!telé a dozorčí rada jsou povinni při svolání 
nejbližší valné hromady zprávu revism:ů k usne,senÍ 
ohlásiti. Ve shromáždění musí bý,ti revisní zpráva 
v plném ohsahu přečtena. Jednatelé a dozorčí rada 
lllusí se vysloviti o výsledKu revise a o krocích zahá
jených k O'dstranění objevených snad nezákonností 
nebo závad. Mimo to přísluší dozorčí radě podati 
v'alné hromadě zprávu O' nárO'cích na náhradu škody, 
jež Isnad příslušejí společnosti. Plyne-Ii ze z:právy re
visorů, že došlo k hrubému porušení zákona nebo 
smlouvy společenské, musí býti bez' prodlení svolána 
valná hromada. 

Soud l'ozhodne, nedojde-li k jiné ú~luvě mezi 
účastníky, podle výsledků revise, zda náklady šetře
ní má nésti žada'tel či společnost, neb.o zda mají býti 
poměrně rozděleny. 

Ukáže-li se návrh na revisi podle výsledků revise 
neodi'lvodněným, ručí navrhovatelé, jimž lze přičísti 
zlý úmysl nebo hrubou nedbalost, za škodu vzniklou 
společnosti návrhem, osobně rukou společnou a ne
rozdílnou. 
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§ 4,8. Nároky na náhradu náležející společnosti 
na základě §§ 10, 25, 27, 33 proti jednatelům a proti 
členům dozorčí rady mohou býti uplatněny také spo
lečníky, jejichž kmenové vklady dosahují desetiny 
kmenového kapitálu, bYJlo-li vymáhání těchto nároků 
usnesením společníků zamítnuto nebo nedošlo-li 
k usnesení o návrhu k tomu směřujícím, třebas byl 
včas (§ 38, odst. 3.) u jednatelů ohlášen. 

Žaloha musí bý,ti vznesena do tří měsíců ode 
dne, kdy usnesení bylo provedeno nebo zmařeno. 

PO' dobu'l~ozepře jest zcizení závodních p.odílů, 
náležejících žalobcům, bez svolení spoJečnosti ne-
přípustno. ' 

Žalovanému budiž k návrhu dána .od žalO'bců ji
stota pro hrozící mu újmu, již' určí soud podle vol
ného uvážení (§42, odst. 3.). 

Ukáže-li se žaloba neodůvodněnou a lze-li při
čísti žalobci při podání žaloby zlý úmysl nebo hru
bou nedbalost, má žalovanému nahraditi škodu. Více 
žalobců ručí rukou společnou a nerozdílnou. 

V §§ 45 až 48 přiznána, a sice teprve iniciativou komise 
panské sněmovny, společníkům určité kapitálové menšiny, sta· 
novené m,i nim e m 1/10 kmenového kapitálu, určitá práva za· 
kročiti v zájmu společnosti, když usnesením společníků zauja. 
to v určitých případech stanovisko negativní resp. (v přípa· 

dech § 48), když vůbec k usnesení o návrhu tam dotčeném 
nedošlo. Zpráva komise panské sněmovny pojímá zde minori· 
tu jakožto jakýsi »mimořádný orgán, vystupující v zájmu spo
lečnosti, když řádné orgány společnosti selhaly«. Případy 

těchto t. zv. menšinových práv jsou dle cit. předpisů dva; 
k nim se pak připojují jako další skupina menšinových práv 
ještě právo uvedené v § 37, odst. 1. a § 38, odst. 3, a v § 89, 
odst. 2. a 3., avšak s tím rozdílem, že v těchto právě uvede
ných případech může se právo, o něž jde, poutati také k menší 

kvotč než 1/10 kapitálu. 
K §§ 45-48 jest blíže poznamenati: 
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1. V §§ 45-·47 jde o. menšino.vé právo. do.mo.ci se revise 
správy a ho.spo.dařenÍ spo.lečno.sti o.dbo.rnými reviso.ry, které 
jmenuje za po.dmínek v o.dst. 1. §u 45 vytčených o.bcho.dní 
so.ud. Po.dmínky jSo.u: a) zamítavé usnesení spo.lečníků o. ná· 
vrhu na zřízení znaleckých reviso.rů ku přezko.umání po.sled. 
ní ro.ční bilance; b) návrh menšiny aspo.ň l/tO kmeno.vého. ka. 
pitálu (která by však mo.hla býti represento.vána třebas i je. 
diným spo.lečníkem); c) o.svědčenÍ nepo.ctivo.stí nebo. hru. 
hých po.rušení záko.na nebo. smlo.uvy spo.lečenské. 

Jso.u·li zde tyto. po.dmínky, může o.bcho.dní so.ud zříditi 

jedno.ho. nebo. více reviso.rů ze seznamu nanzo.vací cesto.u 
upraveného.. Slo.vo. »může« tu arci neznačí libo.vůli, nýbrž vy· 
jádřena lím zásada vo.lného. o.cenění po.dmínek zejme po.d 
lit. c) uvedených; po.kládá·li so.ud o.kolno.sti ty za o.svědčeny, 

pak jest po.vinen žádo.sti vyho.věti. - Úprava seznamu revi· 
so.rů stala se vládním nařízením čís. 147/1922, o.tištěným v to.m· 
to. Oddílu níže po.d lit. F, kterýmžto. zrušena spo.lu starší mi· 
nisterská nařízení čís. 155/1906 a čís. 6/1910. 

Reviso.ři, zavázavše se přísaho.u k mlčenlivo.sti (§ 4.5, 
posl. o.dst.), pro.vedo.u šetření po.dle § 46 a po.dají o. jeho. vý. 
sledku zprávu vyho.vující o.bsaho.vým náležito.stem o.dst. 1. 
v § 47, která musí státi se předmětem usnesení nejbližší valné 
hro.mady. Tuto. jest svo.lati bez o.dkladu, vychází·li ze zprávy, 
že byly záko.n nebo. epo.lečenská smlo.uva hrubě po.rušeny. 
So.ud ro.zhodne po.dle výsledku revise o. nákladech šetření, jak 
blíže ustano.vuje o.dst. 5. v § 47. 

2. Jso.u·li o.po.dstatněny náro.ky na náhradu ško.dy pro.ti 
jednatelům resp. pro.ti členům do.zo.rčí rady, po. případě proti 
statutárním zástupcům těchto funkcio.nářů, ve smyslu §§ 10, 
25, 27 a 33, a byl.Ji návrh na uplatnění těchto. náro.ků pro. 
spo.lečno.st zamítnut usnesením spo.lečníků anebo. nebyl·li při. 

veden k usnášení, ačko.li byl včas u jednatelů o.hlášen, může 
menšina l/tO kmeno.vého. kapitálu miro.ky o.ny uplatniti, a to' 
žalo.bo.u po.dano.u do. tří měsíců o.d usnesení o.dmítacího. resp. 
zmařeného. .. 

K čís. 1. a 2.: K o.chraně spo.lečno.sti proti zneužívání mi· 
no.ritních práv směřují ty,to. kautelámí no.rmy: 

Spol. s r. o. 745 

a) Za revise dle § 45 resp. právní rozepře dle § 48 nemo· 
ho.u spo.lečníci mel1šino\'é právo. vyko.návající zciziti své zá· 
vo.dní po.díly beze svolení spo.lečno.sti ( § 45, o.dst. 2., § 48, 
o.dst. 3.). 

b) Zřízení reviso.rů může býti učiněno. závislým na slo.. 
žení . jisto.ty, ktero.u určí so.ud vo.lným uvážením ·· (§ -45, o.dst; 
5.); též v pro.cesu po.dle § 48 může býti k návrhu žalo.vané 
strally pro. ško.du jí hro.zícÍ ulo.ženo. hýti t:alo.bcům slo.ženÍ ji. 
stoty (§ 48, _ odst. 4.). -- V o.bo.u případech záko.n do.vo.lává se 
tu ustano.vení § 42, odst. 3. 

c) V o.bo.u případech ukládá se spo.lečníkům, kteří· pÍ'i. 
pisujíce si právo. menšinové způso.bí po.užitím - pro.středků 

§ § 45 nebo. 48 spo.lečnosti resp. žalo.vaným škodu ať zlým 
11myslem, ať hrubou nedbalo.stí, so.lidární ručení za náhradu 
~kody. 

3. Usnesení o. přeměně spo.lečnosti s r. o. ve družstv9 
po.dle záko.na čís. 279/192,1. smí, hyl·li učiněn po.dle § . 45 zák. 
čís'. 58/1906 u soudu návrh na revisi spo.lečnosti, státi se jen, 
když zpráva o. revisi byla, valno.u hro.mado.u schválena. 

Oddíl třetí. 

Z měn y s p o leč e n s k é s m I o u v y. 

První titul. 

Vše ob e c n á u s t a n o v e -n í. 

§ 49. Společenská smlouva může býti Zll.1enena 
jen usnesením společníků. O usnesení musí býti zří
zena notářs:ká listina. 

Změna nemá právních účinků, dříve než jest 
zapsána do obchodního rejstříku. 

~lá-li některé z podnikových odvětvi v § 3, odst. 
2. označených učiněno býti dodatečně předmětem 
p-~dniku, může býti změněná_ smlouva společenJSká 
zap'sána do obchodního rejstříku jenom tehdy, stalo
li se státJnÍ schválení společenské .smlouvy · (koncesio
nování společnosti). 
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U ~polečno.stí, jež už dříve byly koncesí po.viIIDy~ 
jest třeba státního schválení k zápisu ka~dé změny 
spnlečenské snllnuvy. 

§ 50. Změny spnlečenské smlnuvy mnho.u býti 
usneseny jennm tříčtvrtinovo.u většin nu odevzdaných 
hlasů. Změna může býti ve společensk'é smlo.uvě vá
zána na další náležito.sti. 

Ustanovení~ že se má zříditi dnzorčí rada, a sní
žení odměny, která Po.dle společenské smlnuvy pří
sluší jednatelům nebo. členům dozorčí rady~ může 
býti USil1eseno pro.stnu většinou hlasů. 

Ke Iz,mě:ně předmětu 'podniku uvedeného. ve spo
lečensKé smlouvě jest třeha jednomJ7islnéhn usnesení, 
není-li ve ,smlouvě ,společensKé ustanoveno. něco. ji
ného.. 

Rnzmno.žení plnění ulo.žených společníkům pn
dle smlnuvy nebo. zkrácení práv vyhrazených jednot
livým společníkům smlnuvo.u může býti usneseno je. 
nom za snuhlasu všech společníků rnzmnnžením ne· 
bo. ZKrácením postižených. 

To. plati obzvláště o. usneseních, jimiž se pojí
mají do. smlouvy spo.lečenské ustanovení o. míře, 
v jaké se mají knnati vplaty na kmeno.vé vklady, ne
bo. mění·Ji se ustannvení o. tnm o.hsažená ve smlnuvě 
sp nlečensk'é. 

§ 51. Každá změna smlo.uvy spo.lečenské budiž 
všemi jednateli p'řihlášena k obcho.dnímu 'rej:stříku. 
Ke přihlášce jest pHpnjiti no.tářsknu listinu o. usne· 
sení změny 8 průka'zem, že' platně se stalo., a při, spn
lečnostech konces,Í povinných státní schvalnvací Ji. 
stinu v prvopise nebo o.věřeném npise. 

Na přihlášku jest přiměřeně použíti §§ II a 12. 
Odpadá uveřejnění usnesení, která neo.bsahují 

změnu ustannvenÍ vyhlášených ve dřívějšieh veřej
ných ozná,menÍch. 

1. K § 49, odst. 1. jest upozorniti na rozdíl co do formát. 
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ního požadavku zmčny společenské smlouvy vůči zřízení 

smlouvy: kdežto toto vyžaduje formy notářského aktu, stačí 

pro usnesení o změně vůbec listina notářská (srv. §§ 76, lit. 
g~ 87 not. ř.). - Podle odst. 4. jest při společnostech koncesí 
povinných potřcbí schválení státního ke k a ž d é zmene 
smlouvy společenské, tedy nejen pokud jde o změnu týkajíd 
se předmětu podniku. - Pod pojem »změny« spadá také do· 
plnění smlouvy ustanoveními, jež až posud ve smlouvě nc· 
hyla obsažena. (Motivy, s.tr. 72. Ran d a, str. 313.) 

Výjimkou z § 49, odst. 1. může býti notářská listina na· 
hrazena soudním zápisem při podnicích sloužících soustavné 
elektrisaci ve smyslu zákona čís. 143/1923 (§ 4, odst. 2.). Viz 
zákon ten níže v tomto Oddílu pod Ht. G. 

2. Pravidlo § 50, odst. 1. co do % většiny odevzdaných 
hlasů má ráz požadavku minimálního; ve smlouvě by mohla 
i větší majorita býti žádána (arg. 2. věta). 

Kogentní ráz má ustanoveni odst. 2. potud, že nemtiže 
býti tu smlouvou požadována majorita větší; naproti tomu 
jen dispositivního rázu jest předpis odst. 3. vyžadujíCÍ jed. 
nohlasnost pro usnesení o změně předmětu podniku. 

Absolutně vyžaduje se jednohlasnost, ovšem ne všeobec· 
ná, ale společníků postižených ve případech odst. 4. a 5.; vý. 

jimkou z tohoto předpisu jest arci odst. 2., pokud jde o jed
natele resp. členy dozorčí rady, kteří zároveň jsou společníky. 

V odst. 4., §u 50 jde o t. zv. zvláštní neboli jedinecká 
(individuální) práva společníků, která jsou protějškem t. zv. 
vespolných práv, vykonávaných pospolitým postupem spo
lečníků. Viz též výše pozn. 3. při čl. 216 obch. zák. 

3. Jest usnesení o přesídlení společnosti změnou spole· 
čenské smlouvy? Se zřetelem k § 4, čís. 1. resp. § 41, odst. 1., 
čís. 2., jest přisvědčiti. Viz též We ni g § 110 pozn. 156. 
Srv. k tomu též § 2 vlád. nařízení čís. 465/1920 v příčině zá
pisu »usnesení cizozemské společnosti s r. o. na přenesení 

~ídla . z ciziny do tuzemska«. 

Ustanovení smlouvy o spo· 
lečnosti s r. o., že na zmčně 
predmětu podniku může se 

usnésti absolutní většina, od
poruje zákonu. Výhrada v 
odst. 3., §u 50, že může býti 
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ve smlouvě ucmena úchylka 
od jednohlasnosti, jest vy. 
kláda,ti podle zásady odstav· 
ce 1., nikoli podle výjimky 

odstavce 2. téhož §u. (N. S. 
539 : 8. červen 1920, R. I. 
344/20.) 

Druhý titul. 

Z výš e n í k m e n O v "é h O k a p it á I u. 

§ 52. Zvýšení kmenového kapitálu předpokládá 
usnesení o změně společenské smlouvy. 

K převzetí nových kmenových vkladů muze spo. 
lečnost připustiti dosavadní společníky nebO' jiné 
O'SO'by. 

Není·li ustanO'venO' jinak ve sPO'lečenské smlO'u
v~ ~ebO' Y v ,?s~ese?,í O' zvýšení, mají. dO'savadní sPO'leč
n~Cl d.O'. ctyr ~ydnu ode .dne usnesenI přednO'stní právO' 
prevzItI nO've kmenO've vklady podle PO'měru dO'sa
vadních vkladů. 

O přejímacím prohlášení musÍ' býti zřízen notář
ský akt. 

V~ přejímacím prO'hlášení třetích osob musí 
býti zřízena listina O' přístupu ke spoleČnO'sti PO'dle 
společenské smlO'uvy. Dále buďte v prohlášení kro
mě O'bno8'U kmenO'véhO' vkladu Uvedena též i jiná 
plnění, k nimž přejímatel podle Společenské smlou
vy má býti povinen. 

Ustano,vení §§ 6, 10, 13 a 14 jest přiměřeně po-
užíti též na zvýšení kmenovéhO' kapitálu. ' 

§ 53. Usnesení O' zvýšení kmenovéhO' kapitálu 
budiž p,řihlášenO' k obchodnímu rejstříku, jakmile 
jest zvýšený kmenový kapitál uhrazen převzetím 
kmenových vkladů a jakmile byly tyto vplaceny. 

Ke přihlášce jest připojiti: 
1. přejímací prO'hlášení v notářském vyhO'tOivení 

nebo v ověřeném opise; 
Y' 2.y's~~~an,t přej~m~telů ~O''.:ých ;kladů PO'depsaný 

prIhlasuJIclm~, v nemz budtez udany obnos kmeno-

Spot. s r. Ó. 149 

vého vkladu, který každý převzal a částky na neJ 
vplacené, dále :při převzetí nového kmenového, vkladu 
dO'savadním společníkem mimO' to ještě nynější cel. 
kový obnos jím převzatého kmenového vkladu. 

1. Us,tánovení §§ 52 a 53 mají na zřeteli jen zvýšení ka· 

pitálu kmenového; rozmnožení jmění společnosti jinou cestou, 

na př. uložením opětovných dávek, uložením příplatků bude 

rovněž, podle konkretního piípadu, předpokládati změnu 

smlouvy společenské; táto však provede se jen podle všeobec· 

ných předpisů §§ 4,9--51 (srv. zejména § 50, odst. 4.). 

2. Podle vlád. nařízení čís. 465/1920 (§ 2) smí soud po· 

voliti zápis usnesení společnosti s r. o. na zvýšení kmenové· 

ho kapitálu jen, nepodá·li ministerstvo vnitra (jemuž soud 

žádost o zápis oznámí) do šesti týdnů 'od dojití oznámen{ ná· 

mitek proti tomu. - Viz text § 2 nařízení cit. níže pod lit. E. 

3. Děje·li se přejímací prohlášení zástupcem, dlužno tu 

zajisté použíti obdobně předpisu § 4, odst. 3.; viz Š v a m· 

her g v »Čes. pr.« 1919, str. 6. - Srv. též výše pozn. 3. při 

§ 4. 

4. Výjimkou z § 52, odst. 4. mŮže býti notářský akt na· 

hrazen soudním zápisem při podnicích sloužících soustavné 

elektrisaci ve smyslu zákona čís. 143/1923 (§. 4., odst. 2.). Viz 

zákon ten níže v tomto oddílu pod lit. G. 

5. Zvýšení kapitálu kmenového státi se může také pří· 

nosy, vysloveno·li to usnesením společníků. Viz citaci §u 6 
v posl. odstavci § 52. - K tomu W e n i g § lll, pozn. 169. 

6. K pochybným otázkám, zdali společníci nově přistu. 

pující ručí za nedoplatky původních vkladů, jakož i zdali pů' 

vodní společníci ručí za nedoplatky vkladů nových, viz pozn. 

176 u W e n i g a, jenž ke druhé otázce jen podmínečně při· 

1-ivědčuje v souhlasu s literaturou německou, ,tam citovanou. -

K oběma otázkám přisvědčují Bíl ý . Nes ý. V a c e k, str. 

227. 
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Třetí tiJ1lu1. 

Sní žen í k m e n o v é h o k a pit á I u. 

§ 54. Snížení kmenového kapitálu může se státi 
jen na základě usnesení o změně společenské' smlou
vy a po provedení vyzývacího řízení ustanoveného 
v tomto zákoně. Usnesení musí určitě označiti roz
sah a účel snížení kmenového kapitálu a stanoviti 
způsob provedení. • . 

Za snížení kmenového kapitálu platí každé 
zmenšení výše kmenového kapitálu určené ve smlou
vě společenské, ať se stane vrácením kmenových 
vkladů společníkům, snížením jmenovitého obnosu 
kmenových vkladů nebo úplným či částečným spro
štěním~olečnÍků a jejich ručících předchůdců od 
závazku vplatiti plně kmenové vklady. 

Snížení kmenového kapitálu pod obnos 20.000 
korun jest nepřipustno. Stane-li se snížení v'rácením 
kmenových vkladů nebo osvobozenÍilD od plného 
vplacení, nesnlÍ zbylá částka každého kmenového 
vkladu klesnouti pod 500 korun, pokud není úchylka 
dovolena pro společnosti železniční a námovské 
plavby podle §§ 13 a 14. 

§ 55. Zamýšlené snižení kmenového kapitálu 
budiž všemi jednateli přihlášeno k obchodnimu rej
stříku. Obchodní soud má rozhodnouti o zápisu, UŽÍ

vaje přiměřeně § ll, odst. I. 
Jednatelé mají bez prodlení, jakmile byli zpI'a

veni o provedeném zápisu, zamýšlené snížení kme
nového kapitálu uveřejniti v listech uvedených v ~ 22. 
Při tom budiž oznámeno, že společnost jest hotova 
všechny věřitele, jejichž pohledávky existují v den 
posledního uveřejnění tohoto sdělení, .na požádání 
uspokojiti, nebo jim dáti jistotu, a že o věřitelích, 
kteří se nepřihlásí II společnosti do tří měsíců od 
označeného dne, se bude míti za to, že souhlasí se za-
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mýšleným ,snlzenÍm kmenového kapitálu. Známým 
věřitelům budiž toto. sdělení učiněno bezprostředně. 

§ 56. Změna společenské smlouvy způsobená 
snížením kmenového kapitálu, může býti opověděna 
k obchodnímu rejstříku teprve po uplynutí lhůty 
ustanovené k přihlášce věřitelů, 

K opovědi buďtež připojeny: 
1. průkaz o tom, že bylo provedeno uveřejnění, 

předepsané v § 55, odst. 2.; 
2. průkaz o tom, že věřitelé, kteři se přihlásili, 

byli uspokojeni nebo zajištěni; 
3. prohlášení, že všem známým věřitelům bylo 

učiněno sdělení ve ' smyslu § 55, odst, 2. a že se jiní 
než uspokojení nebo zajištění věřitelé ve lhůtě ne
přihlásili ; 

4., listina společníků, opravená podle usnesení 
o snížení (§ 26~ odst. 3.). 

Byl-li průkaz o uspokojení nebo zajištění věřite
lů nebo prohlášení o výsledku řízení vyzývacího ne
správné, ručí všichni jednatelé věřitelům, o nichž 
byl učiněn nesprávný údaj, za škodu, jež jim tím 
vznikla, rukou společnou a nerozdílnou až do obnosu, 
pro nějž nemohlo býti dosaženQ uspokojení ze spole
čenského jmění, 

Toto ručení nestihá jednatele, jenž prokáže, že 
neznal nesprávnost průkazu nebo prohlášení, přes to, 
že vynaložil péči řádného · obchodníka. 

§ 57. Platiti společníkům na základě snížení 
kmenového kapitálu jest přípustno teprve po zá
pisu příslušné změny společenské smlouvy do ob· 
chodního rejstříku. 

Touž dobou nabývá účinnosti též sproštění od 
závazku učiniti vplaty na kmenové vklady plně ne· 
vplacené, jež bylo účelem snížení. 

§ 58. U společností, při nichž podstata jmění 
musí býti podle povahy věci zcela nebo z největší 



752 OddílV. 

čá,stl stJrávena provozováním podniku, nebo při nichž 
jmění pozůstává z práv časově omezených, může 
býti ve smlouvě společenské vyhrazeno vrácení kme
nových vkladů v celku nebo po částech bez provede
nířízellí vyzývacího a bez ohledu na výši zbývajícího 
kmenového kapitálu, děje-li se toto vrácení po 
úplném splacení kmenového vkladu a jenom z čistých 
výtěžků docílených v tom kterém bilančním roce ne
bo z čistých výnosů reservovaných v předešlých le
tech. Obnos rovnajícÍ se vráceným kmenovým vkla
dům musí býti uveden v bilanci jakožto p.asivní po
ložka. Způsob a předpoklady vrácení musí býti ' ve 
společenské smlouvě přesně určeny. V případě čá
stečného vrácení nesmí býti kmenový kapitál sníŽelJl 
pod zálko\IlllÝ nejnižší .ohnos (§§ 6, 13). 

l. Zvláštní pHsnější podmínky stanoveny jsou pro zrně· 

nu smlouvy záležející ve snížení kmenového kapitálu v šir· 
šÍm smyslu (viz § 54, odst. 2.), hledíc k nehezpečí, že v dú· 
s1edku jeho nastati může nepřímo (t. j. uvolněním korespon· 
dující částky aktiv) zmenšení úhrady zahezpečující věřitele 

společenské. Ochrany poskytuje zde věřitelům zvláštní vyzý. 
vací řízení (§§ 5·1, odst. 1., 55). Ahsolutní mezí pro snížení 
kapitálu jest 20.000 Kč; při &nížení prováděném vrácením 
vkladů resp. prominutím vplatů 500 Kč pro vklad, s výhra. 
dou nižších částek ve případech §§ 13 a 14 zák. 

2. Již zamýšlené snížení resp. usnesenÍ. o něm (které má 
určitě označiti jeho rozsah, účel a způsoh provedení) přihlá· 

siti jest k zápisu do rejstříku; jednatelé mají pak, hyvše o zá· 
pisu zpravCIů, neprodleně přikročiti k vyzývacímu řízení, t. j. 
zamýšlené snížení uveřejniti s prohlášením hotovosti věřitele 

uspokojiti nebo zajistiti, a s tím, že o věřitele ch, kteří se do 
tří měsíců nepřihlásí u společnosti, bude se miti za to, že se 
zamyšleným snížením souhlasí. Věřitelům známým jest toto 
sdělení učiniti přímo. Řízení vyzývací odpadá ve případě 
§u 58. 

3. Teprve po průhěhu Ihllty ke přihlášce věřitelů možno 
přihlásiti změnu stanov snížením kapitálu způsobenou k zápisu 
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do tesj.tříku; mezí dokhdy přihlášky jest zejména průkaz 
uspokojení nebo zajištění přihlásivších se věřitelů, jakož 

i prohlásení o zpravení všech známých věřitelů a o tom, že 
jiní než uspokojení neho zajištění věřitelé se ve lhůtě nepři. 

hlásili. Za správnost údajů ručí jednatelé solidárně věřitelům, 
jichž se nesprávný údaj týče; ručení toho se sprostí jednatel. 
důkazem, že nesprávnost průkazu resp. podaného prohlášení' 
neznal, přes to, že zachoval péči řádného · obchodníka. PJ;ípad 
ručení jednateli't, přesahující meze § 25: přímé ručení věřite

lůnl za náhradu škody. - Trestní sankci na nesprávný údaj . 
ustanovuje § 122, čís. 1. 

4. Di'tsledek za snížení kapitálu plynoucí ve prospěch 

společníků, t. j. výplata na vrub vkladů Snížením uvolněných, 
připouští se teprve po zápisu provedené změny společenské 

smlouvy snížením nastalé; touž dohou stává se účinným též' 
sproštění společníků od dlužných vplatů na kmenové vklady 
jako důsledek snížení kapitálu. 

5. Stran případu, uvedeného v § 58 srv. vyse po zn.· 2 pN 
čl. 248 oh ch. zák. - K tomu ,W e n i g, Přír . . § 113, jenž ",,-o 

podobně jako Bíl ý. Nes Ý • V a c e k (str. 248) a Ran d a 
(str. 317) - dopouští také vydání požitkových Hsti'i.. ~ Viz 
výše po zn. 2. při čl. 248 obeh. zák. 

6. O rozdílu t. zv. effektivního snížení kapitálu kmeno
vého, jakož i o případu snížení kapi.tálu spolu se současným 

jeho zvýšením na původní výši (případu to skrývajícím v so
bě změnu jiných ustanovení smlouvy) viz výklady W e n i g o· 
v y v § 112, zejm. též v pozn. 177. 

a) Vrácení kmenových 
vkladů podle § 58 zákona mu· 
sÍ ve smlouvě výslovně uči· 
něno býti závislým na tom, 
že provésti se smí jen z či· 
stého vý.těžku rozvahované· 
ho roku nebo čistých výtěžků 
Jet předchozích.(N. S. 922 : 
15. únor 1921, R I 137/21.) 

h) Po zákonu není pří· 
pllstno prosté jednos-tranné 

Obch. zá.k. 

vystoupení společníka ze spo· 
lečnosti; nedá se opříti ani 
o § 66, který upravuje vy· 
loučení společníka~ j'enž ne· 
složil Včas kmenový vklad, 
ani o § 54, odsol.· 2., který 
předpokládá, že určité mini· 
mum vkladu zůstává nedot
čenO H 54, odst. 3.). (N. S: 
6938 : 29. hřezen 1927, Rv 
I 1107/26.) 
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Oddíl čtvrtý. 

Z á vod y O' d š t ě p II é. 

§ 59. Zřízení O'dštěpnéhO' závO'du budiž jedna. 
teli přihlášenO' u SO'udu hlavníhO' závodu k O'bchod. 
nímu rejstříku a připO'jeny pO'třebné přílO'hy. Přihláš· 
ka podaná bezprostředně u soudu odštěpnéhO' závodu 
budiž PO'stůupena SO'udu závO'du hlavníhO'. 

SO'ud hlavníhO' závO'du má zřízení O'dštěpnéhO' 
závO'du ve svém O'bchO'dním rejstříku PO'znamenati a 
je.li prO' místO' O'dštěpnéhO' závO'du příslušný jiný 
soud k vedení O'bchO'dníhO' rejstříku, zaslati tO'mutO' 
soudu přihlášku s vyhO'tO'vením společenské ·smlO'uvy 
a se znamenáním jednatelů a O'SQlb jinak· O'právněných 
k znamenání nebO' spolupodpisování z,a odštěpný zá· 
vod a potvrditi zárO'veň SO'uhIa.s se zápisy ve svém 
vlastním O'bchO'dním rejstříku. 

SO'ud příslušný prO' místO' O'dštěpn~hO' závO'du má 
průvésti zápis ve svém O'bchO'dním rejstříku, není·li 
PO'dle jehO' stavu překážky' prO'ti tO'mu, sděliti svůje 
usnesení sO'udu hlavníhO' závodu a prO'vedený zápis 
uveřejniti. 

Uveřejněny býti musí: 
1. firma a sídlO' sPO'lečnO'sti a ůdštěpnéhO' zá· 

VO'du; 
2. předmět pO'dniku; 
3. výše kmenového kapitálu a obuos učině~ých 

vplatů; 
4. O'bsahuje.li sPO'lečenská smlO'uva ustanO'vení 

O' způSO'blJ, jímž se uveřejňují vyhlášky, vycházející 
ze sPO'lečnO'sti, tatO' ustanO'vení; 

5. O'bsahuje.li smlO'uva společenská omezení prO' 
trvání spO'lečnosti, dO'bu zrušení; 

6. jménO', PO'vůlání a bydliště jednatelů a O'SO'b 
jinak PO'vO'laných k znamenání nebO' sPO'luPO'dpisů 
za O'dštěpný závO'd a ve smlO'uvě sPO'lečenské O'bsažené 
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předpisy o. způSO'bu, jakým mají činiti své projevy 
vůle. 

§ 60. Všechny ,přihlášky prováděné později, 
buďtež učiněny, pokud se týkají výlučně závodu Q1d· 
štěpnéhO', u SO'udu závůdu O'dštěpnéhO', jinak u SO'udu 
hlavníhO' závO'du. 

SO'ud hlavníhO' závodu má, nařizuje·li zápis, ne· 
týkající se· výlučně hlavníhO' závO'du a O'dštěpný zá· 
VO'd jest zapsán v O'bchO'dním rejstříku jinéhO' SO'udu, 
s-děliti tomutO' soudu přihlášku s udáním doslO'vnéhO' 
znění zápisu a z,aslati mu znamenání firmy p... jiné 
pří.Iohy pQltřebné prO' jeho obchO'dní rejstřík'. 

N a základě tO'hO'tů sdělení má SO'ud ůdštěpnéhO' 
závO'du průvésti příslušné zápisy ve svém ůbchO'dním 
rejstříku (§ 59, O'dst. 3.), O' zápisu zpraviti sPO'lečnO'st 
a byla-Ii změněna ustanO'vení O'známená ve dřívějších 
vyhláškách, uveřejniti změny stejným způsO'bem 
jaků tatO'. Odpadá však uveřejnění v listech, v nichž 
bylO' prO'vedenO' již sO'udem hlaiVníhO' závO'du. 

Právní účinky spůjené se zápisem dO' ůbchO'd
níhO' rejstříku, nastupují, má-li dO'jíti k zápisu jak 
v O'bchO'dním rejstříku hlavníhO' závO'du, tak v rej
stříku závodu odštěpnéhO', zápis~m dO' O'hchO'dníhO' 
rejstříku závodu hlaV1IlÍho. 

1. K pojmu »odštěpného závodu« viz poznámky výše při 
ěl. 21 obeh. zák. Na rozdíl od tohoto ustanovení pla,tí pro spo· 
lečnost s r. o., že odš:těpný závod se přihlašuje u soudu zá· 
vodu hlavního, kterýžto soud zřízení odšt. závodu ve svém 
·obeh. rejstříku' poznamená a - je·li pro odš:t. závod jiný rej. 
stříkový soud příslušný - tomuto přihlášku zašle i s .přílohami 
k zápisu spolu s potvrzením souhlasu jieh se zápisy vevlast~ 
ním jeho obchodním rejstříku; tento soud provede zápis, ne· 
ní·li překážky (tato mohla by tu býti na př. z hlediska čl. 21, 
'Odst. 2.), sdělí usnesení soudu závodu hlavního a zápis také 
M~~ I 

Také pozdější přihlášky dějí se zpraviilla u soudu závodu 

48* 
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hlavního~ jenž přihlášku, je-li toho dle okolností třeha, sdělí 
soudu závodu odštěpného k provedení tamních zápisů. 

2. Pro právní účinky se zápisem v rejstřík spojené pn
chází v úvahu povždy zápis do rejs,tříku závodu hlavního 
(Srv. § 2 zák. čís. 58/1906, čl. 20 obch. zák.). 

3. Předpisů §§ 59 a 60 užívá praxe analogicky při ph~. 
sídlení závodu do obvodu jiného rejstříkového soudu. Viz 
W e n i g § 94 pozn. 46. 

Týká·li se opověd' změny 
zápisu do rejstříku hlavního 
i pobočného závodu, jest sice 
opověď podati u soudu hlav. 
ního závodu, nestačí však., Ly 
rejstříkovému soudu poboč. 
ného závodu byl rejstříko_ 
vým soudem hlavního závodu 

zaslán pouhý opis opovědi. 
V tom, že rejstříkový soud 
pobočného závodu vrátil pří. 
mo straně opověd', by byla 
lJOdána ve formě ověřené, 
nelze spatřovati zřejmou pro· 
tizákonnost. (N. S. 5765 
17. únor 1926, R I 60(26.) 

HLAVA II. 
P r á V n í p o. měr y S P o. leč n o. S t i a SpD .. 

leč ní k ů. 

Oddíl první. 

P r á v ní p o. měr y s p o. leč n o. sti. 

§ 61. Spo.lečno.st s ručením o.bmezeným jako. 
tako.vá má samo.statně svá práva a po.vinno.sti; muze 
nabývati vlastnictví a jiných věcných práv na pozem
cích, žalo.vati před soudem a býti žalo.vána. 

Za závazky společnosti ručí jejím věřitelům je
nom spo.lečenské jmění. 

Spo.lečno.st jest společno.stí o.bchodní ve smyslu 
o.bcho.dního záko.níka. Ustano.vení o.bchodního záko
níka vztahují se na spo.lečnosti s ručením o.bmeze
ným bez ohledu na výši výdělkové daně. 

1. Ustanovením prvního odstavce, v podstatě souhlasné· 
ho s čl. 213 odst. 1. obch. zák., dokumentována jest povaha 
spnlečnosti s r. o., jakožto osoby právnické; vzhledem k nut
nému osobnímu substrátu při ní jest ji pokládati za korpo. 
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raci; z hlediska toho není arci odst. 2. přesně formulován; 
věřitelům neručí »jmění«, nýbrž společnost, arci svým jmě. 
ním, a ,to veškerým, tedy neobmezeně. Obr,atem odst. 2., že 
ručí »jenom společenské jmění«, mělo býti, jak motivy svědčÍ, 
vysloveno »vyloučení každého, obnos vkladu přesahujícího ru
čení společníků«. Proti tomu jest ovšem poznamenati, že spo. 
lečníci věřitelům společenským vůbec »neručí«, t. j. že není 
mezi nimi a věřiteli společenskými nijaké závaznosti ve smy
slu »ručení«, jak se užívá tohoto ,terminu ve společenském práM 
vu obchodním (srv. čl. 112, 113, 150, 165 odst. 5. a j., v.). Arci 
již v názvu společnosti s r. o. užito slov,a toho ve smyslu šir
ším, ve smyslu závaznosti společníků ke společnosti, závazno. 
sti to přispívati majetkově k účelům společenským: závaznost 
tato však bývá označována jakožto povinnost uhrazovací; ,a ta,to 
povinnost vskutku jest povinností obm,ezenou. I vztahuje se 
dodatek »8 ručením obmezeným«, nikoli přesný, avšak - po. 
čínajíc již německým zákonem z r. 1892 - ustálený, na závaz
nostní poměr společníka ke společnosti. (V posudku podaném 
Právnickou Jednotou v Praze v r. 1905 o osnově zákona na. 
vržen název »společnost 8 obmezeným ručením kapitálovým«.) 

2. O povaze společnosti s r. o .. jakožto »formálního 
kupce«, a v důsledku toho· o nezávislosti její povahy jako ob. 
chodní společnosti na předmětu jejího podniku a na placení 
resp. výši výdělkové daně, viz již výše při § 1. t. z. 

3. Společnost s r. o. jest právnickou osobou také z hle
dii3ka živnost. řádu; platí pro ni § 3 Ž. ř., podle něhož osoby 
právnické mohou provozovati živnost za stejných podmínek 
jako osoby jednotlivé, musí však zříditi způsobilého náměst

ka (obchodvedoucího, díl~)Vedoucího), nebo pachtéře. (Piskt>, 
H. R. 426.) 

a) Poměr blízkých přísluš. 
níků ve smyslu §u 32 kon
kursního a § 43 vyrovnavací. 
ho řádu nepřichází v úvahu 
II osob právnických, najmě u 
společnos,tí s r. o., ani ten· 
kráte, když jde o blízké pří. 
slušníky společníků; tito ne· 
jsou ,totožQými ~e společností 

s r. ob. (§ 61 zák. čís. 58/ 
1906). (N. S. 4589: 27. leden 
1925, Rl 29/25.) 

b) Společnost 8 r. o. jest 
zvlá~tní, od společníků roz
dílnou' právní .osobou. (N. S. 
5063: 20. května 1925, Rv I 
412/25.) 
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§ 62. Ohledně všech, půdniků, pro. jejichž prů-' 
voz'Ování jsůu dány zvláštní předpisy, jsůu také spů
lečnůsti s ručením ohmezeuým podrůbeny předpisům 
pro. to. ;platný·m. 

Obzvláště jest třeba státního. půvůlení: 
1. k vydávání dlužních úpisů, jež ' znějí na 

majitele; 
2. k vydávání dílčích dlu~ních UplSU i tehdy, 

když dílčí dlužní úpisy znějí na jméno.; 
3. k vydávání půkladničních půukázek; 
4. k přejímání ,zúro.čitelných peněžních vkladů 

na vkl,adní knížky neb'O vkladní Hsty. 

Viz poznámku výše při § 3. Vzhledem k § 62 mluví se 
o »kon:cesi provozov.ací« (Betriebs·konzession) oproti »koncesi 
společenské« (Gesellschaftskonzession) dle § 3 odst. 2. - K odst. 
2 čís. 1 a 2 viz výklad v mém spisu »0 obchodech« 2 v. 
(1928) §§ 13 a 15; k čís. 4 srv. zákon z 10. října 1924 čís. 239 
o vkladních knížkách, podle něhož (§ 3) mají společnosti s r. 
O., a podobně také společnosti .akciové potřebí výslovného po· 
volení státní správy k vydávání vkladních knížek (listů); po· 
volení to uděluje ministerSltvo financí za podmínek uvede· 
ných v § 3 odst. 5. Pokud povolení takoyé tu bylo již před 
účinností zákona (tato nastala rok po vyhlášce, t. j. po 7. li· 
stopadu 1924), zůstalo v platnosti, jestliže společnosti do roka 
od vyhlášení zákona podaly průkazy v odst. 2 cit. §u 3 uve· 

dené. 

Oddíl druhý. 

K m e n o. v é v k I a d y. 

§ 63. Každý spůlečník jest půvinen, kmenůvý 
vklad jim převzatý v:platiti v ~plné výši podle spůle
čenské smlouvy a usnesení společníky platně uči
něných. 

Půkud není spůlečenskůu smlůuvůu nebo. platně 
učiněným po.změňo.vacím usnesením nic jiného. usta
noveno., bud'tež v!platy na ~menůvé vklady učiněny 

, ' ~ 
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ode všech společníků 'půdle poměru jejich kmeno
vých vkladů, jež mají plněny hýti v ho.to.vůsti. 

Splnění této. platební půvinno.sti nelze jednůtli
vý.ms,polečuíkům ani p-romi.nůuti ani ůdlůžiti. N c
může jí býti vyho.věno. ko:mpens.ací s (pohledávkou 
pro.ti ,spo.lečnůsti. 

Ro.vněž tak nemá .místa zadržov.ací právo. na 
předmětu nepeněžného vkladu pro. po.hledávky, jež 
se nevztahují na tento předmět. 

Plnění na kmeno.vý vklad, jež nepůzůstává z ho.
tůvých peněz, nebo. jež se vyko.ná súčto.váním náhra
dy povinné za přenechání majetkových ,před.mětů, 
osvo.bozuje .spo.lečníka od po.vinnůstiplatiti kmenůvý 
vklad jen potud, půkud se děje 'provedenímdohody 
učiněné ve smlo.uvě spo.lečenské. 

Výhr.ady ·a ohmezení při převzetí nebo. placení 
kmeno.vých vkladů jso.u bez účinku. 

1. V § 63 odst. 1. a 2. upravuje se hlavní uhrazovací po· 
vinnost společníků splatiti převzaté jimi vklady podle usta· 
novení společenské smlouvy nebo usnesení společníků. Při 

tom platí zásada stejného nakládání všemi společníky co do 
poměru vyžadovaných vplatů ke vkladům v hotovosti jinll 
splatitelným '(ne pouze již splaceným) ovšem s výhradou vý· 
jimek ustanovených ať původní smlouvou, ať dodatečnou její 
změnou, arci platně usnesenou (viz zejména § 50 odst. 4 a 5). 

2. V odst. 3-6 obsaženy normy zabezpečující effektivnt 
pořízení základního k,apitálu tím, že vylučuje se prominutí 
vkladů, poshovění platu, kompell8ace, při vkladech naturál. 
ních i společníkovo právo retenční pro pohledávky, 1;tteré se 
nevztahují na předmět naturálního vkladu, dále pak - pokud 
nejde o výkon ujednání ve společenské smlouvě učiněného .
též datio in solutum, jakož i vpočtení náhrady povinné za 
přenechání majetkových kusů. 

a) Předpis §u 63 poslední I kud pak jde o zvýšení kme· 
odstave,C zákona, vztahu, je se nového jmění, § 52 zákona, 
pouze na kmenové vklady, o nelze ho však vztahovati na 
picttž mluví ~ 6. ~ákolla, po· to c;o b?,lo ~áno jaks~ 2lá!C?-
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hou na budoucí kmenové 
~klady, o nichž se nestalo do· 
sud usnesenÍ. - (N. S. 5037: 
13. květen 1925, Rv I 475/25.) 

b) Zaplacení kmenového 
vkladu nemůže společníku 
ani se souhlasem ostatních 
společníků býti prominuto 
'(posečkáno). - Platil·li spo· 
lečník za společnost na účet 
svého kmenového vkladu, ale 
nepostaral se o to, by bylo 
placení jako takové zapsáno 
v knihách společnosti; nemů· 

že se vůči věřiteli společno. 
sti, který dal si exekučně při. 
kázati k výběru pohledáv. 
ku společnosti proti společní. 
ku na zaplacení vkladu, brá. 
niti námitkou, že jsa jednate. 
lem společnosti, byl opráv. 
něn jménem společnosti vy· 
brati kmenové podíly a pIa. 
titi jimi dluhy společnosti. 
Lhos.tejno, že ostatní společ· 
níci s placením souhlasili. 
(N. S. 5063: 20. květen 1925, 
Rv I 412/25.) 

§ 64. Každé ,požádání dalších v,platů ua kme
nové vklady ,plně nevplacené hudiž s udáním ,poža
dovaného obnOisu všemi jednateli přihlášenO' k ob
chodnímu rejstříku a obchodním soudem vyhlá
šeno. 

Za škodu vzešlou opominutím přihlášky nebo 
nesprávnými údaji ručí jednatelé tomu, 'Kdo jest 
poškozen, osobně rukou společnou ,a nerozdílnou. 
Tyto ná,roky na náhradu se promlčují v pěti letech 
ode dne, kdy pOtŠkoizeuá strana se o požádání dozvě
děla. 

Předpisem § 64 zabezpečuje se evidence vyžádaných na 
kmenové vklady vpla-tů; sankce na i1e~právné údaje zakládá 
solidární náhradní závazek jednatelův s promlčením pětiletým 
od dne, kdy se poškozená strana (na př. věřitel) o požádá. 
ní vplatů dověděl. - Případ ručení jednatelů přesahuje meze 
§ 25: přímé ručení zejm. i věřitelům za náhradu škody. 

§ 65. Společník, jenž neučiní Včas vplaty, poža
dované na kmenový vkl,ad, jest bez újmy d,alší 
povinnosti k náh~a,děpiOvinen 'platiti úroky z pro
dlení. Ve smlouvě společenské ,mohoiU hýti pro pří
pad prodlení ustanoveny konvenční pokuty. 

Neobsahuje-li společenská smlouva zvláštních 
předpisů Q' t9m, jak ~e:plá ~tátj VÝZVFl k~ Ypl~ce-
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ní, stačí, byla-li vý1Zva UCluena orgánmll povereným 
vésti správu podniku doporučeným dopisem. 

§ 66. Ne:stane-li se vplacení ihned, může spo
lečnost doporučeným dopÍsem společníkům, kteří 
jsou v prodlení, pohroziti vyloučením ze společnosti, 
stanovíc dodatnou lhůtu ke vplacení. Dodatnou lhůtu 
jest určiti nejméně ma jeden měsíc od ,přijetí výzvy. 
Jest nepřípustno vyjmouti některé společníky, jsoiUCí 
v prodlení, z pohrůžky vyloučení. 

Po bezvý,sledném uplynutí dodatné lhůty buďtež 
v prodlení jsoucí 'společníci p'rohlášeni za vyloučené 
a buďtež o. tom zpraveni opět doporučeným dopi
sem. S prohlášením vyloučení jest spojena ztráta 
veškerých práv ze závodního podílu, zejména všech 
naň učiněných v1platů. 

§ 67. Za obnos kmenových vkladů nellaplacený 
vyloučeným společníkem is úroky z prodlení ručí 
společnosti všichni jeho předchůdci, kteří byli v ,po
slednfch .pěti letech před vydání,m výzvy ke vplatu 
(§ 64) zapsáni jakožto ,společníci v knize podílní. 

Dřívější právní předchůdce ručí jenom, po
kud nelze dosíci zaplacení od jeho právního nástup
ce. To jest předpokládati, dokud není prokázán 
opak, nezaplatil-li tento do měsíce od té doby, co 
byl vyzván k placení a právní předchůdce o tom 
byl zpraven. Výzva a zpravení mají se státi doporu
čeným dopisem. 

Právní předchůdce nabývá za'placením dluhova
ného obnosu závodního podílu vyloučeného společ
níka. 

§ 68. Nelze-li toho dosíci, aby nezaplacený ob
nos byl zaplacen od právních předchůdců nebo není
li právních předchůdců, může společnost závodní po
díl prodati. 

Do měsíce může býti proveden prodej z volné 
ruky 2ia cenu, jež dosahuje n~jmép.ě bilanční hod-
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noty závodního podílu. Po uplynutí lhůty jednoho 
měsíce může společnost dáti proda.ti závodní podíl 
toliko veřejnou dražbou. 

Dražba budiž provedena orgánem k tomu opráv
něným, obchodním dohodcem nebo obchodním sou
dem sídla společnosti, jenž má při tom postupovati 
podle předpisů pro řízení nesporné. 

Příklep nabude účinnosti teprve, když společ
nost dá souhlas k převodu závodního podílu na vy
dražitele. Jest míti za to, že tento souhlas byl udělen, 
nebyl-li: vydražitel do osmi dnů po dražbě zpraven 
o tom, že byl souhlas odepřen. 

Převyšuje-li výtěžek dluhovaný obnos, budiž pře
bytek neJprve ,súčtován ,s rnez,ap,ravenou ještě částí 
kmenového vkladu. O tento obnos se zmenší ručení 
vyloučeného společníka. Další přebytek připadá vy
loučenému společníku. 

§ 69. Společník jsoucí v prodlení zůstává přes 
své vyloučení zavázán za nésplacený obnos přede 
všemi ostatními. 

Rovněž se vyloučení nedotýká ručení společníka 
jsoucího v p.r:odlení za další vplaty. 

§ 70. Pokud nelze kmenový vklad ani vymoci 
ou toho, kdo jest k zaplacení povinen, ani není pro
dejem závodního podílu uhrazen, mají ostatní spo
lečníci zapraviti scházející obnos podle poměru svých 
kmenových vkladů. 

Příspěvky, jichž nelze vymoci od jednotlivých 
společníků, rozdělí se na ostatní podle uvedeného 
poměru. 

Nebyl-li závodní podíl prodán, nabývají Rpoleé
llíci v tom poměru, v jakém poskytli příspěvky, ná
roku na zis~{. a likvidační výtěžek připadající na tento 
závodní podíl. Dojde-li dodatečně k prodeji, huďtež 
z výtěžku společníkům vráceny jimi 'placené příspěv~ 
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ky, případného přebytku budiž užito podle předpisu 
§ 68, odst. 5. 

§ 71. Závazky v §§ 67 až 70 uvedené nemohou 
býti ani zcela ani z části prominuty. 

V §§ 65-71 zařizuje zákon soustavu prostředků a opa· 

tření, jimiž má býti společnosti zabezpečeno získání kmeno
vého kapitálu, tedy majetkového podkladu, na kterém resp. 
kterým at' již od původu (byl·li hned splatn)T), ať 

později, jde.li o odložené vplaty, -společnost má plniti svůj 
úkol v životě hospodářském a sociálním. 

Zmíněné prostředky resp. opatření jsou: 
1. Společník, jenž neučiní v čas povinný vplat na kme· 

nový svůj vklad, jest povinen, bez újmy dalšího závazku na 
náhradu škody, platiti úroky z prodlení. Smlouvou společen, 
skou mohou bÝ1ti ujednány pro ten případ také konvenční 

pokuty. K výzvě stačí doporučený dopis orgánu pověřeného 
správou podniku. (§ 65.) 

2. Společníku s placením dále prodlévajícímu může spo· 
lečnost pohroziti vyloučením ze společnosti, poskytujíc však 
dodatnou platební lhůtu aspoň měsíční. Tím zahajuje se 

t. zv. řízení kadukační čili kaduční; po marném průběhu lhú· 
ty prohlašují se totiž společníci v prodlení jsoucí za vylou. 
čeny a zpraví se o tom dopisem doporučeným. Tato »kadu· 
kace podílu« záleží ve ztrátě práv společníka morosního i ve 
ztrátě učiněných již vplatů, aniž by se však vyzouval tím ze 
závazku svého jak co do zaplacení dluhované již částky, tak 
i co do dalších vplatů v budoucnosti splatných (§ 69). »Z trá· 
tou« práv ve smyslu § 69 nelze tu však rozuměti jejich ko· 
nečný zánik; nýbri práva ta jen »odpočívají«, mohouce ob. 
živnouti zaplacením nedoplatku předchůdcem (§ 68) nebo 
z části i zaplacením společníky podle § 70, kteří pak nabývají 
nároku na zisk a likvidační výtěžek. (Viz Ran d a H. R., str. 
320, pozn. 18., Str o s z, str. 29, Bíl ý - Nes ý. V a c e k, str. 
285, W e n i g p. 94). O ,tom, že i vyloučený společník může 

kadukaci odčiniti zaplacením, viz Bíl Ý • Nes ý. V a c e k, stl', 

295, W e n i ~ V. 96. 
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3. Za nezaplaceno~ část vkladu a spolu za úroky z pro· 
dlení ručí společnosti »předchůdci« majitele, t. j. ti, kdo hyli 
ve pětiletí před platehní výzvou (§ 64) v podílní knize za· 
psáni jakožto společníci jeho podílem zúčastnění. 

Při několika předchůdcích platí zásada zpětné podpůr. 

nosti (retrográdní subsidiarity): dřívější předchůdce ručí totiž 
jen, pokud nelze placení dosíci od jeho nástupce. Uplat. 
nění této závaznosti subsidiární jest usnadněno zákonnou prae· 
sumpcí § 67 odst. 2. 

Zaplacením dlužné částky nahývá předchůdce závodní· 
ho podílu společníka vyloučeného (§ '67 odst. 3); nahytí to 
nastává po zákonu; pro notářský akt (§ .76 odst. 2) tu vůbec 
není místa. Předchůdce nab)'vá zde podílu nikoli od společ. 

nosti, [jak tomu jest podle práva německého], nýbrž od mo· 
rosního společníka (S t r o sz, pozn. 41). Ke sporné otázce, 
zda předchůdci vyloučeného společníka ručí za příští vpla,ty 
na kmenový vklad, odpovídají kladně Bíl ý . Nes Ý • V a c e k, 
str. 29i sl., W e n i g~ pozn. 99. 

4. Není-li tu vůbec předchůdců, nebo nelze-li od před

chůdců dosíci zaplacení dlužné na vklad částky, dovoluje 
zákon společnosti přistoupiti ke prodeji podílu, a to do mě

síce z ruky za cenu dosahující nejméně bilanční hodnotu po· 
dílu, po uplynutí měsíce veřejnou dražbou prováděnou orgá· 
nem k tomu oprávněným (stran obce srv. výše pozn. 3 při čl. 

34.3 obch. · z.), obchodním dohodcem nebo soudem obchodním, 
jenž má při 'tom postupovati podle předpisů o nesporném ří· 

zení (viz § 269 a násl. cís. pat. čís. 208/1854). Právní účin· 

nost příklepu jest podmíněna svolením společnosti, k čemuž 

stačí zajisté projev jejího zástupčího orgánu. Přebytek přes 

vymáhaný obnos kmenového vkladu započte se nejprve na nc· 
zaplacenou posud část kmenového vkladu, ještě nesplatnou; 
o tu zmenšuje se pak závazek vyloučeného společníka; další 
event. přebytek připadá tomuto. 

5. Nevedou-li posavadní kroky k cíli, nastává kolektivní 
uhrazovací povinnost ostatních společníků podle poměru je
jich kmenových vkladů, t. j. každý z nich přispěti má tako
voU částkou k úhríld~ nedoplatku, v jakém jest jeho kme. 
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nový ' vklad k celkové výši kmenového kapitálu. Nedošlo·li 
k prodeji podílu (čís. 4), nabývají společníci, v poměru svého 
příspěvku k ' úhradě nedoplatku, nároku na zisk a likvidační 
výtěžek připadající na podíl, o nějž jde. Z výtěžku prodejt~ 
dodatečného vracejí se společníkům příspěvky jimi zaprave
né; přebytek připadá, pokud nepoužije se ho k úhradě vplatll 
budoucích, společníku vyloučenému (§ 70, odst. 2, § 68, 
odst. 5). i i i· i l i 

I , 

Další případ kolektivní uhrazovací povinnosti společníkl'l 

ustanovuje § 83, odst. 2. a 3. 

Oddíl třetí. 

Pří pIa tk y. 

§ 72. Ve smlouvě společenské muze býti usta
noveno, že společníci mohou se usnésti, aby byly po
žadovány da.Iší vplaty (příplatky) .přes obnos ikmeno
vých vld,adů. 

Povinnost k příplatkům musí býti omezena na 
obnos určený podle poměru kmenových vkladů; bez 
tohoto omezení jest ustanovení společenské smlouvy, 
stanovící povinnost k příplatkům bezúčinné. 

Vplacení .příplatků hudiž provedeno všemi spo
lečníky podle poměru jejich ~menových . vkladů. 

§ 73. Je-li ispoleoník y prodlení se vplatem po
žadovaného příplatku, jest užíti, není-li zároveň s ur
čením povinnosti k příplatkům ve smlouvě společen
ské ,dáno jiné ustanovení, předpisů Iplatících pro vpla~ 
cení kmenových vkladů (§§ 66 až 69). 

Právní předchůdce ručí jen až do obnosu, na 
který byla omezena povinnost k příplatkl'lm ve 
smlouvě společenské v době, kdy ohlásil své vystou
pení. 

§ 74. Vplacené přfplatky mohou hýti, pokud jich 
není třeba k. úhradě bilanění ztráty na kmenovém 
kapitálu, vráceny spoleůníků1m. 
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. Vrácení muze se státi jenom všem společníkům 
podle poměru jejich kmenových vkladů a nikoliv 
před uplynutím tří měsíců po tom, co bylo usneseni 
o vrácení uveřejněno .způsobem v § 55 určeným. 

Bylo-li ve smlouvě společenské ustanoveno, že 
příplatky mohou býti požadovány již před úplným 
vpI.acení'm kmenový,ch vkladů, nemůže býti vrácení 
takových př~platků provedeno ,před úplným vplace
ním kmenového kapitálu. 

Vrácení, jež se stala, aniž bylo dbáno těchto 
před,pisů, činí příjemce, orgány poverené správou 
a ostatní společníky podle ustanovení § § 25 a 83 od
povědnými. 

Vrácené příplatky se nezapočítávají při určení 
meze ustalIlovené s:mlouvou společenskou pro ,pHplat
kovou povinnost. 

V bilanci budiž v,roli nárokům na :příplatky po
jatý;m do aktiv postaven .stejný ikalpitálový obnos v 
pasivech. 

1. Jak se uvádí v motivech vládní předlohy, spočívá 

zvláštnost přípl,atků v tom, »že nejeví se býti zvýšením kme· 
nového kapitálu v zájmu věřitelů, nýbrž rozmnožením kapie 
tálu provozovného v zájmu společnosti«. Povinnost ke pří

platkům. nemají společníci již po zákonu, nýbrž zákládá se 
ustanovením smlouvy; není-li takového ve smlouvě původní, 

jest k založení povinnosti té nutno změniti smlouvu pojetím 
příslušného· ustanovení, k čemuž jest však zapotřebí jednohlas
nosti ,( § 50, odst. 4). 

2. Zákon zná (na rozdíl od svého německého vzoru) 
jen příplatkovou povinnost obmezenou obnosem určeným po
dle poměru kmenových vkladů, tedy buďto jejich kvotou, ne
bo stejnou částkou nebo multiplem; bez takového obmezenÍ 
J,ylo by ustanovení o příplatcích bezúčinné. I nepřijato v dů
sledku toho naším zákonem také nemeckoprávní právo t. zv. 
»abandonu«, t. j. právo společníka vystoupením ze společnosti 
se zůstavením závodního podílu, zbaviti se povinnosti pn-
platkové. - Vzhledem k ustanovení § 73, odst. 1., podle kte--
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rého jsou předpisy §§ 66-'-69 ve svém použití na prodlení ve 
příplatcích jenom jus dispo,sitivum, možno právo abandonu 
s)Jolečníku ve smlouvě při úpravě příplatkové povinnosti vy
hraditi. Tak právem We n i g, str. 238 proti vládnoucímu 
u nás názoru. 

3. O výběru příplatků a výši jejich musí se společníci 

v mezích :společenské smlouvy unésti; placení jich musí se 
provésti všemi společníky podle poměru jejich kmenových 
vkladů. Výběr příplatků je zabezpečen, neobsahuje·li smlou· 
va ,společenská úpravy jiné, předpisy pro vplácení kmenových 
vkladů danými v §§ 66-69, tedy s vyloučením kolektivní 
úhradní povinnosti společníků podle § 70; ovšem i tato po· 
vinnost mohla by bý,ti společníkům uložena ve smlouvě spo· 
lečenské. 

4. Vedle hospodářského úkolu býti kapitálem provo· 
zovným (motivy, str. 82, označují příplatky, arci nepřesně, ja
kožto investiční v.ýpůjčku ostatním věřitelům postlokov,anou) 
mají zaplacené příplatky ,také úkol uchrániti společnost pokle. 
su jejího jmění pod úroveň kmenového kapitálu; i nemohou 
tud,íž býti společníkům vráceny, . pokud jest tu v tom směru 
bilanční ztráta; rovněž ne, pokud kmenové vklady nejsou ještě 
úplně vplaceny. Také nároky na příplatky do aktiv pojaté 
musí býti vyváženy příslušnou položkou na strahě pasivní, 
ježto by jinak uvolňovaly prostředky k rozdělení mezispo. 
lečníky. 

Oddíl čtvrtý. 

Z á v O' dní pod í I y. 

§ 75. Závodní podíl každéhO. společníka urcuJe 
se, není-li ve společenské smlouvě nic jiného usta
noveno, podle výše jím převzatéhO' kmenového 
vkladu. 

K·až.dému společníku náleží jen jeden závodní 
podíl. Převezme-li společník po z.řÍ'zení ,společnosti 
další kmenový vklad, zvyšuje se jeho dosavadní zá
vodní podíl v poměru O'd,povídajícímzvýšenému k,me
novému vkladu. 
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Vydávají.li se účastníkům listiny ů jejich súčast .. 
nění, jest převod takové listiny indossamentem bez 
účinku. Také. nesmějí takové listiny zníti na majitele. 

Vydávání dividendových listů, na jejichž předlo. 
žení závisí výplata ročního zisku, jest zakázáno a bez 
účinku. 

§ 76. Závodní podíly jsou ipřevodny a dědi
telny. 

K převodu závodních podílů právním jednáním 
mezi· živými j.est třeba notářského aktu. Stejné formy 
jest zapotřebí k ujednáním .o závamu ,společníka k 
budoucí.mu postupu závodního ,podílu. Ve smlouvě 
společenské může býti Ipřevod učiněn 'závislým na 
dalšíoh podmínkách, ohzvláště na souhlasu společ
nosti. 

Oprávnění k převodu uzavírá v sobě oprávnění 
k smluvnímu zastavenÍ. K tomuto není třeba notář· 
ského aktu. 

Má-li býti závodní ,podíl, jejž lze převáděti je .. 
nom se souhlasem společnosti, prodám v exekučním 
řízení, má exekuční soud zjistiti odhadní cenu zá
vodního podílu a zpraviti o povolení prodeje také 
společnost, jakož i všechny věřitele, kteří si až do ,té 
doby vymohli soudní zabavení závodního podílu, 
s udáním stanovené odhadní ceny. Odhad může od
padnouti, dojde-li mezi vymáhajícím věřitelem, za
vázaným a společností k ·dohodě . o přejímácí ceně. 
Nebude-li závodní podíl do čtrnácti dnů po zpravení 
společnosti převzat kupcem připuštěným společností 
za zaplacení kupní ceny dosahující odhadní hodno
ty (přejímací ceny), provede se prodej podle usta
novení exekučního řádu, aniž jest třeba k tomuto 
převodu závodního podílu souhlasu společnosti. 

§ 77. Stanoví-li smlouva společenská, že k pře. 
vodu . závodního podílu jest třeba souhlasu společ. 
nosti, může, jestliže se odepřel tento souhlas, obchod-
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ní soud sídla společnosti společníku, jehož se to 
týká, zaplatil-Ii zcela kmenový vklad, povoliti pře
vod závodního podílu, není-li rtu dostatečných dů· 
vodů pro odepření souhlasu a může-li převod se 
státi bez újmy společnosti, ostatních společníků a 
věřitelu. Soud má před rozhodnutím vyslechnouti 
jednatele. Též dal-li soud souhlas k převodu, nemůže 
přes to s účinkem dojíti k převodu, oznámí-li spo· 
lečnost do měsíce po právní moci rozhodnutí onomu 
spO'lečníku rekomandovalI1ým dopisem, že dovoluje 
přev.od onohO' závodního podílu za Itýchž podmínek 
na jiného od ní označeného uchazeče. . 

§ 78. V poměru ke společnosti platí za společ
níka jenO'm ten, kdo jest uveden jako takový v kni· 
ze podílní. . 

Zaplnění na závodní podíl, 'zadrželá v době 
ohlášenípřev,odu, ručí nabyv,atel rukou společnou a 
nerozdílnou správním předchůdcem. 

Nároky sp'olečnosti vůči právnímu předchůdci 
zanikají v pěti letech ode dne ohlášení převodu. 

§ 79. Rozdělení závodního podilu jest přípust. 
no, mimo ,případ zdědění, jenom tehdy, je-li společ
níkům dovoleno ve společenské ,s!mlouvě odstoupiti 
části závodního podílu~ Při tom může býti vyhrazen 
souhlas společnosti k postupu částí vůbec, nebo aspoil 
k 'postupu osobám, jež nenáležejí k společnosti již 
jakožto společníci. 

Ve společenské smlouvě lze vyhraditi též . sou~ 
hlas společnosti k rozdělení· závodních podílů zemře
lých členů mezi jejich dědice. 

Souhlas společnosti musí býti dán formou písem
nou; musí označiti osobu nabyvatelovu a obnos kme· 
nového vkladu, jejž na1byvatel přejímá. 

Předpisů § 78, dále předpisů o nejmenším ob
nosu kmenového vkladu a' o nejmenšíni vplatu jest 
p'ouží,ti i Ipři dělení závodních podílů. 

Obch. zák. 49 
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Postup částí závodního p.odílu osobám, jež ne· 
náležejí ke společnosti již jako společníci, jakož i 
převzetí, závazku k takovému rozdělení společníkem 
před uplynutím jednoho roku Ood zápisu smlouvy S.po .. 
lečenské do ohchOodního rejstříku jest bez účinku. 

§ 80. Náleží·li závodní podil někOolika Sípolu. 
o,právněný:m, mohou svá ptráva z něho vykOonávati 
pouze spOolečně. Za plnění, jež se 'mají učiniti na zá· 
vOodní podíl, ručí rukou společnou a nerOozdílnou. 

Právní úkony, jež má provésti společnost vůči 
majiteli závodního podílu, dějí se, nebyl·li společ. 
nosti oznámen společný zástupce, s právním účin· 
kem vůči k.aždému ze sp Ooluop rávněných. 

§ 81. Nabývání vlastních závodních podílů a 
přijímání jich dOo zástavy společností se za'povídá a 
jest bez účinku. Přípustno jest nahytí exekuční ce· 
stou k vydobytí v lastil1ích pohledávek společnosti. 

§ 82. Spolelčníci nemohou žád~ti svého k.me· 
nového. vkladu nazpět; pokud 'BlPOolečnost trvá, mají 
pouze nárok na čistý zisk, vyplývající podle roční bi· 
lance jaklO'7Jto'přebytek aikltiv nad pasivy, pokud ten· 
to není z rozdělení vyloučen smlouvou společenskou 
nebo usnesením společníků. 

Rozdělení čistého zisku děje se, není·li zvlášt· 
ních ustanovení smlouvy společenské, podle poměru 
splacených kmenových vkladů. 

Úroky v určité výši nelze pro společníky ani 
sjednati ani vypláceti. 

Za opětující se plněni, k nimz JSOU společníci 
podle smlouvy společenské vedle kmenových vkladů 
povinni (§ 8), může býti podle vyměřovacích zá
sad ohsažených ve smlouvě společenské vyplácena Ood· 
nlěna, nepřevyšující cenu ,těchtO' plnění, betz ohle. 
du ua to, z.da .rOoční bilance vyka.zuje zisk. 

Zjistí.li jednatelé nebo dozorčí rada v době mezi 
koncem závodního roku a usnesení:m společníků o 
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účetní uzaverce, že se majetkový stav společnosti na· 
stalý,miztrátami nebo ,poklesy hOodnoty pOodstatně, a 
jak .lze čekati, nikoliv pouze přechodně ztenčil, jeBt 
zisk, plynoucí izbilance v částce odpovídající ztenčení 
jmění, vyloučen z rozdělení a budiž přenesen na účet 
běžného roku. 

§ 83. Společníci, v jejichž prO'spěch proti usta· 
novení tohoto zákona, proti ustanovení smlouvy spo
lečens,ké nebop:roti usnesení společnOosti byly od 
společnO'sti učiněny platy, jsou společnosti povinni 
náhradOou. Společník nemů,že však býti nikdy nucen, 
aby vrátil tOo, co přijal v dO'bré víře jako ,podíl na 
zisku. 

Nelze·li vrácení dosíci ani na příjemci, ani na 
jednatelích, ručí, pokud zaplacením byl zmenšen 
kmenový kapitál, za úbytek na kmenovém kapitále 
společníci podle poměru svých kmenových vkladů. 

Příspěvky, jichž nelze dosíci od jednotlivých 
společníků, rozdělují se v uvedeném poměru na 
osta1nÍ. 

Platy, jež se konají na základě předchozích usta
novení, nemohou býti zavázaným ani zcela, ani z čá
sti sle\"eny. 

Nároky společnosti promlčují se v pěti letech, 
pokud neprokáže, že náhradou povinná osoba znala 
protiprávnost pla1tu. 

. 1. Z motivů (str. 83 násl.): »Jakožto ekvivalent· za pře. 

vzaté kmenové vklady a jinaké závazky snad ze společenské 

smlouvy ještě plynoucí dostává se společníkům, přesně tak 
jako akcionářům, podílního práva na samostatném jmění spo
lečenském, práva, jež se nevyjadřuje snad peněžnou sumou, 
nýbrž kvotovou účastí na správě, užitcích a po případě roz
dělení jmění společenského, krátce souhrnem jednotlivých 
oprávnění. Souhrn těchto oprávnění, pojem to od vkladu kme
nového zcela rozdílný, označuje osnova jakožto závodní po
díl - tec;hnický to název, jenž 'lím pro obor této nové formy 
společenské přichází na roveň pojmům akcie nebo kuxu.« 

49* 
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»Závodním podílem uskutečněná míra pro účast každého 

společníka na jmění a správě společnosti bude se určovati 

zpravidla poměrem, v němž svým základním vkladem zúčastnil 
se na tvoření· kmenového kapitálu. Jako při akcii znamená 
tu však základní vldad ne snad ciferně ustálené zúčastněni, 

nýbrž jen klíč pro kvotu, podle které jest podíl jednotlivcův 
na společenském jmění vypoČísti.« 

ZčÍvodní podíl nemá arci, přes. cit. právě formulaci mo· 
tivů, povahu jakéhosi snad konglomerátu jednotlivých opráv. 
nění, nýbrž vykazuje se rázem jednotným (viz níže pozn. čís. 

2.), jest členstvím ve právním smyslu, z něhož vyplývají pro 
oprávněného jednak oprávnění, jednak však po případě i zá· 
vazky (vplaty na kmenové vklady, příplatky, opě.tující se na· 

turální dávky) . 

V pochybnosti, t. j. není·li smlouvou v mezích zákona usta· 
noveno jinak, určuje se tedy závodní podíl, t. j. výměra práv 
i závazků zlomkem, jehož čitatelem jest výše kmenového vkla· 
du, jmenovatelem výše kmenového kapitálu (§ 75, odst. 1.): 
olldoba vzorce pro aktivní saldo společníka veřejného. Viz 

Ran d a H. R. str. 20 sl. 

2. Jednotnost kmenového vkladu (§ 6, odst. 3) a jednot. 
nost závodního podílu (§ 75, odst. 2) jest karakteristickým 
znakem společnosti s r. o. oproti společnosti akciové a přibli. 
žuje ji individualistickým formám společností ohchodních. 
(Mot. str. 84.) Kumulaci podílů zákon vylučuje; další nabý. 
vaný podíl slučuje se s podílem posavadnírn, uskutečňuje totiž 
jeho zvýšení. Slovo »převezme-li« v § 75, odst. 2,. míří v po· 
předí zajisté na případ zvýšení kmenového kapitálu (§§ 52, 
53), avšak přes to nelze zmíněné sloučení (akkrescenci po· 
dílu n~vě nabývaného) na ten případ obmeziti (jak to činí 
Pi:8 k o H. R, str. 433); motivy mluví na uved. m. výslovně 
o zvýšení kapitálu jen jakožto o příkladu. 

3. Tak jako zmíněnou právě zásadou akkrescence, má 
ohěžnost Č. negociabilita podílů býti stižena vyloučením jak po· 
dílních listů znějících majiteli, nebo indosovatelných, tak i 
vůbec dividendových listů k výběru ročního zisku. Vydány 

Spol. S r. o. 773 

přes to, byly by bez účinku a funkcionáři je vydávající pro. 
vinili by se přečinem podle § 121. 

Stejná tendence dochází výrazu stížením převodnosti me. 
zi živými minimálním požadavkem notářského aktu jak pro 
převod, tak i pro ujednání zaldádající závazek k budoucímu 
postupu podílu; tím má býti právě spekulaci podíly bráněno 
a spolu také a priori vyloučeny pokusy obejíti formu záko. 
nem předepsanou pomocí smlouvy předchozí. Zastavení po. 
dílu není touto formou vázáno (§ 76, odst. 1.-3.). - Při 

převodu zástupcem použíti jest zajisté předpisu §u 4,. odst. 3.; 
'viz Š v a m ber g v »Čes. pr.« 1919, str. 6, též výše pozn. 3. při 
§u 4. 

N otářský akt zřizuje se tu o převáděcím právním jed. 
n{mí mezi živ)'mi, tedy o smlouvě; jednostranný akt, učiněný 
pouze o prohlášení převáděcím, by tu nedostačil. Tak právem 
Č u I í k (»Čes. Právo« 1920, čís. 7.), jenž ostatně za hlavní 
účel požadavku not. spisu pokládá v tomto případě zřetel 
k nabyvateli, aby zabezpečeno bylo na jeho straně zralé uvá. 
zení výhod a nevýhod nabytí závodního podílu, z něhož vy. 
plývají resp. vyplynou proň po případě i závazky. 

Výjimkou z pravidla § 76, odst. 2., může býti notářský 
spis při převodu závodního podílu mezi živými nahrazen 
soudním zápisem při. podnicích, sloužících soustavné elektri. 
sací ve smyslu zákona čís. 143/1923 (§ 4., odst. 2.). Viz zá. 
kon ten níže v tomto Oddílu pod lit. G. 

4 .. Zákonnou resp. smluvní podmínku souhlasu společ· 

nosti ku převodu podílů (srv. §§ 8, odst. 2., 45, odst. 2., 48, 
odst. 3.) uvolňuje zákon v § 76, odst. 4. resp. § 77 v jistém do· 
sahu jednak pro případ exekučního prodeje, jednak (při sou· 
hlasu smlouvou vyhrazeném) vůbec, k~yž byl' společností 
odepřen: převod se tu event. povoluje· obch. soudem. 

5. V § 78, odst. 1 vyslovuje se v příčině zápisu spo. 
lečníka ve knize podílní zásada obdobná předpisu čl. 183, 
odst. 2. obch. zák. (Výjimkou jest tu jen nabytí kadukova. 
ného závodního podílu podle § 67, odst. 3.) Za plnění již 
zadrželá. v době přihlášky přechodu podílu k zápisu do kni. 
hy podílní (jako jsou vplaty na.kmenový vklad,. příplatky a opa-
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kující se plnění). ručí nabyvatel solidárně 8 právním před. 
chůdcem; arci však korespondující ,tomu nároky společnosti 
proti předchůdci promlčují se v pěti letech ode dne přihlášky 

nabyvatele. 

6. Předpisy § 79 v příčině dělení podílů jsou kompro

mi.sem tendence vyloučiti resp. stížiÚ oběžnost závodních po
dílů resp. jejich dílců, spolu však vyhověti jistou měrou po
třebě dílčího zcizení, která bude druhdy tím citelnější při 

platnosti zásady o jednotnosti podílu v našem právu. 

Kautelami z hlediska tendence na prvém místě zmíněné 
jsou nutnost výhrady ve· smlouvě společenské pro dílčí po
stup inter vivos, dále poměrně dalekosáhlá zákonem přímo 
ustanovená možnost podmíniti dílčí převod souhlasem spo
lečnosti, a posléze vyloučení - pod sankcí bezúčinnosti -
dílčího postupu podílu na extraney, jakož i závazku k ta
kovému převodu v prvním roce od zápisu společenské smlou. 
vy v rejstřík: touto poslední kautelou má býti zabráněno za

střenému· sukcesivnímu zakládání společnosti. 

7. Ustanovení § 80 hledí ku případu, kde jest ze závod· 
ního podílu pro indiviso více osob· oprávněno. Případ ze· 
jména. bude praktickým při nastoupení více dědiců v podíl 

zů.stavitele. 

8. K § 81. uvádějí motivy (str. 87): »Zřetel k nezkráce
nému udržení kmenového kapitálu vyžaduje také zvláštních 
ustanovení o nabytí vlastních závodních podílů společností. 
Rozhodující úvahou jest, že společnost s r. o., která jest zá
roveň vlastním společníkem, jeví se býti zjevem protismyslným 
a že jest z hlediska praktického nezdravé, jestliže společnost 
drží vlastní podíl závodní, ježto se to rovná snížení kmeno
vého kapitálu, ,aniž mají tu místa zabezpečující opatření jinak 
pro to požadované.« - »Totéž platí o nabytí smluvního zá
stavního práva se strany společnosti na vlastních závodních 
podílech, kteréžto nabytí se ve svém hospodářském výsledku 
zpravidla rovná anebo aspoň přibližuje nabytí vlastnickému. 
Pokud jest uznati potřebu společnosti sáhnouti pro nárok pro
ti spoléčníkovi na závodní jeho podíl jakožto objekt úkoj· 
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ný, dostačí připustiti kadukaci a zabavení cestou soudní exe
kuce«. 

9. Ustanovení § 82, odst. 1.; věty druhé vyjadřuje zása
du vyslovenou ve čl. 216, odst. 2. pro společnost akciovou, s tou 
jen obměnou, že nárok společníků na či.stý zisk jest v § 82 
fundován šíře než ve čl. 216, ,totiž že § 82 obmezuje ho ne
gativně: pokud není čistý zisk z rozdělení vyloučen ani spo
lečenskou smlouvou, ani usnesením společníků, kdežto čl. 216 
určuje ho positivně· (:pokud jest dle společ. smlouvy určen k 
rozdělení mezi akcionáře). 

K odst. 2. jest upozorniti na rozdíl, který jest ve mě. 
řítku pro dividendu tuto daném (.»podle poměru vplacených 
kmen. vkladů«) vů.či měřítku §§ 37, odst. I; 38, odst. 3; 39, 
odst. 2; 70, odst. 1 a 83, odst. 2, kde rozhoduje poměr pře

vzatých kmenových vkladů ku kmenovému kapitálu. 
Zápověď úroků v odst. 3 vyslovená jest absolutní; ani 

výjimka úroků »stavebních« (čl. 217, odst. 2. obch. z.) ne
uznána. 

Pro platy dotčené v odst. 4. jest maximální mezí hodno. 
ta periodických plnění; až k této mezi zůstavena jest výměra 
zásadnímu určení společenské smlouvy. 

V odst. 5 ukládá se jednatelům' resp. dozorčí radě míti 
v příčině rozdíl.ení zisku zřetel ke zhoršením majetkového &la· 
vu společnosti nastalým i po zakončení závodního roku. 

10. Platy protizákonné: na př. vrácení kmenových vkladů 
(§§ 54, 57), příplatků (§ 74), výplata úroků (§ 82). - Ke 2. 
větě § 83 srv. čl. 218 obch. zák. (kdež se »úroky« rozumí t. 
zv. »stavební úroky« dle čl. 217). 

Nevede-li restituční závazek příjemci bezprávných platů 

uložený k cíli, a rovněž ne náhradní nárok proti jednatelům 
(§ 25), ručí za schodek kmenového kapitálu výplatou způsobe
llÝ společníci podle poměru (převzatých) kmenov)-ch vkladi'!. 
Zásada § 70 odst. 2. a § 71 přijata také zde (§ 83, odst. 3. a 4.1, 

Pětileté promlčení odst. 5. platí, jak dlužno ze vše
obecné dikce zákona souditi, pro veškeré nároky spolei:nosti 
v § 83 dotčené; při vědomosti dlužníkově o bezprávnosti platu 
(zajisté v době jeho přijetí) platí promlčení 30 let. 
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v § 83 zavedena - vedle případu§ 70 odst. 1. a 2. -
další kolektivní uhrazovací povinnost společníků garantující 
zachování jmění .společnosti .aspoň ve výši kmen. kapitálu. 

ll. Normy o poměru společníka ke společnosti dané v 
tomto i v předcházejících oddílech hlavy druhé mají na zře· 

teli specifický, společenský, 't. j. členský poměr těch, kdo 
sdružují se k tomu, aby tvořili společnost s r. o., jakožto práv. 
nickou osobu, jakožto korporaci. Pod toto hledisko však' ne· 
náleží poměr společníka tichého. Normy výše dotčené arci 
pro poměr ten neplatí, nejsou však také o sobě. překážkou pro 

účast třetí osoby v podniku podle čl. 250 a násl. ob ch. zák. 
_ Tak správně rozhodnutí Nejv. soudu Sb. čís. 804 (7. XII. 
1920, Rv II 259/20) proti dřívějšímu Sb. čís. 207(24. VI. 1919, 

Rl 252/19). 

a) Převod závodního podí. 
lu společnosti s r. o. právním 

. jédnáním mezi živými lze si
ce ve společenské smlouvě 
stížiti, nikoli však nadobro 

. vyloučiti. Tím, že dle ,spo
lečenské smlouvy vyloučen 
jest převod závodního podí· 
lu právním jednáním mezi 
živými, zůstává nedotčeno 
právo společníkova věřitele k 
exekuci na závodní podíl. (N. 
S. 347: 30. 'prosince 1919, Rl 
498/19.) 

, b) Pvo případ smrti !spo
lečníka lze ve společenské 
smlouvě ustanoviti,' že pone
cllavá se dědici, aby vstoupil 
do společenského poměru, a 
kdyby nechtěl tak učiniti, že 
splatí. se závodní podíl do po
zůstalosti buď snížením kme
nové . jistiny nebo převzetím 
závodního podílu ostatními 
společníky. - Není závady, 
by z každoročního čistého zi
sku 'nebyla 'Ve smlouvě již 
předemvy~típena·· ·určitá _per-

centuelní dividenda pro spo
lečníky dle poměru vplace
ných kmenových vkladů. (N. 
S. 416: 17. únor 1920, RII 
15/20.) 

c) Přípustno jest, _ by ve 
smlouvě o společnosti s r. o. 
bylo stanoveno, že závodní 
podíly nejsou zděditelny a že 
po smrti toho kterého společ
níka zjistí se hodnota jeho 
závodního podílu a že zji. 
štěný peníz vyplatí dědicům 
ostatní společníci, přejímajíce 
vyplacené částky dle poměru 
svých kmenových vkladů. (N. 
S. 538: 8. červen 1920, R 1 
343/20.) . 

d) 1 převod závodního po
dílu dědictvím lze učiniti zá· 
vislým na souhlasu společní
ků, předpokládajÍc, že záro
veň uspořádá se ve spole· 
čenské smlouvě případ, kdy. 
by souhlas byl odepřen. (N. 
S. 613. 27 července 1920, Rl 
520/20.) 

e) Exekuci na závodní po-
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díl společníka s r. o. jest vé· 
s'lÍ exekučním _ prodejem, ni· 
koli vnucenou správou. (N. 
S. 1488: 14. únor, 1922, R. I 
180/22.) 

f) K zajištění peněžité po· 
hledávky proti spoleČnosti . s 
r. o. nelze .. povoliti zákaz 
zcizení nebo zastavení závod· 
ního podílu ,společníka. leN. 
s. 2978: 2. říjen 1923, R 1 
824/23.) 

g) Předpis §u 76 zákona o 
společnostech s r. o. o nut· 
nosti notářského spisu pn 
převodu závodního podílu 
mezi živými vmahuje se i na' 
smlouvu předběžnou. (N. S. 
·3668: 1. duben 1924, Rv 1 
1681/23.) 

h) Vplacený společenský 
podíl lze požadovati. zpět, ne· 
byla·li' smlouva o přistoupení 
k.u společnosti zřízena ve 

formě notářského spisu. (N. 
S.4800 : 10. březen 1925, 
Rv 11'.121/25.) *) 

i)' Způsobu prodeje vytče· 
ného v §u 76 zákona o spo· 
1ečnostech s r. o. lze použíti 
i při exekučním prodeji 
akcií znějících na jméno, 
ohledně nichž přísluší. akcio. 
vé společnosti podle stanov 
jak právo . předku.pní tak i 
právo svoliti k převodu jich 
na neakcionáře. (N. S. 6057: 
25. květen 1926, R I 425/26.) 

j) Na závodním podílu spo· 
lečnosti s r. o. nemůže býti 
súčastněna, a ·to. ani určitým 
zlomkem, :třetí osoba, stojící 
mimo společnost, leč, že by 
jí byl podíl ( část jeho) po· 
stoupen v předepsané formě 
za podmínek §u 79 zák. (N. S. 
7028, 28 duben 1927, Rv 1 
162~/26.) 

HLAVA III. 

ZrušenÍ. 

Oddíl první. 

ZrušenÍ. 

§ 84. Společnost 's ručením obmezenýnl se zru· 
šuje: 

I. uplynutím času, určeného ve smlouvě spole. 
čenské; 

2. usnesením společníků, k němuž jest třeba zří· 
zení notávské listiny; 

. *) Ze skutkové podstaty není zcela patrno, zda·li šlo 
o»přistoupení« ve způsobu nabytí závodního podílu převo. 
dem (§ 76), anebo o »přistoupení« jakožto převze·tí kmeno· 
vého vkladu podle §§, 52 a 53 při zvýšení kmenového kapitá
lu. V důvodech 2. instance se uvádí, že tu jde o převod zá· 
vodního. podílu. 
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3. usnesení!m o fusi se společností akciovou nebo 
jinou sp:olečuostí s ručení,m ohmezeným; 

4. zahájením konkursu; 
5. opatřením úřadu správního; 
6. usnesením obchodního soudu. 
Ve smlouvě společenské lze ustanoviti další dů

vody zrušenÍ. 
Při společnostech, jež jsou povin;ny koncesí po

dle § 3, závisí účinnost usnesení společníků o zru
šení na státním schválenÍ. 

§ 85. Za přesné splnění předpisů § 194 až 196 
konkursního řádu z 25. prosince 1868 ř. 2íák. č. 1. 
r. 1869, .odpovídají jednatelé, a POl ,zrušení společno
!"ti likvidátoři. 

Nevychází-li návrh na zahájení konkursu nebo 
oznámení o zastavení platu ode všech jednatelů nebo 
likvidátorů, budiž přes to prohlášeno zahájení kon
kursu, osvědčí-li se zastavení platů nebo předlužtmí. 
Soud má však předem vyslechnouti ostatní jednatele 
nebo likvidátory. ' 

Výslech jednatelů nebo likvidátorů, jimž nemů
že býti pOizvání doručeno :ve stejný nebo v ná,sledující 
den 'pro nepřítomnost nebo p'ro vzdálenost jejich 
bydliště, neib.o které hy ,bylo třeba ,pozvati veřejnou 
vyhláškou pro neznámý pobyt, nemusí býti pr:ove
den. 

§ 86. Zrušení 'společnosti s ručením obmeze
ným, může ibýti opatřeno od úřadu správního: 

1. překročuje-li společnost meze svého okruhu 
působnosti dané ustanoveními tohoto zákona ( § 1-
odst. 2); 

2. dopustí-li se jednatelé při provozování spole
čenského podniku činu, stihaného zákonem trestní.m. 
a vzhledem k druhu spáchaného trestného činu v 
souvislosti s povahou spO'lečenského podniku hylO' Ly 
se obávati zneužití při dalším jeho prO'vozovánÍ; 
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3. provozuje-li společnost bez státního povolení 
některé z jednání uvedených v ,§ 3, odst. 2.; 

4. jestliže společnost koncessÍ povinná přes opě
tovné 'vý'zvy neho nařízení úř,adů se proviní v pO'd
statných bodech překročením zákona neho smlouvy 
společenské. ' 

Opatřiti zrušení jsou povoláni: 
a) jde-li O' provoz jednání pojišťO'vacích,mini

sterstvo vnitra; 
b) jinak v případech č. 1. a 2. u společností kon

cessí povinných ministerstvo vnitra v souhlasu s úřa
dem koncessním, u ostatních společností politický 
zemký úřad, v jehož obvodě má společnost své sídlo; 

c) v případech č. 3 a 4 koncesní úřad. 
Proti opatření zemského úřadu politického, jest 

možno podati stížnost k ministerstvu vnitra do čtyř 
neděl. V rozhodnutí zemské správy politické jest 
vysloviti, zd.a lze přiznati stížnosti vzhledenl' ke 
zúčastněným veřejný:m záj'mům účinek odkladný čili 
nic. 

§ 87. Zrušení společnosti s obmezeným ručením 
budiž vysloveno k návrhu finačuí prOKuratury usne
sení,m ohchodního soudu jejího sídla, není-li o smlou
vě společenské zřÍ-zena notářská listina, neoibsahuje-li 
ustanovení pO'dle § 4 nutná, nebo od'poruje-li někte
ré z těchto ustanovení předpisům tohoto zákona. 

Pro řízení platí ustanoveni § 43. 
§ 88. Zrušení společnosti uplynutím doby nebo 

usnesením společníků musí býti jednateli ihned při-, 
hlášeno k obchodnímu rejstříku. Zrušení, provede
né op,atřením úřadu sp'rávního v ,moc práva vešlým, 
budiž obchodnímu 'soudu ozná!meno z moci úřední. 

Soud má zrušení ve všech případech a to z moci 
úředllí,hylo-li na ně právoplatně uznáno soudním 
nálezem, nebo stalo-li se zahájením konkursu, nepro
dleně zapsati do obchodního rejstříku a vyznačiti 
způsob zruŠenÍ. 
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NevyhovÍ-li jednatelé došlé jich výzvy souduÍ, 
aby učinili jim .přÍslušejÍcÍ přihlášku o zrušení, budiž 
výzva opakována a určena lhůta s tím dodatkem, že 
po uplynutí lhůty by zrušení bylo zapsáno soudem 
z moci úřední a současně jmenováni likvidátoři. Před 
zápisem zrušení a jmenováním likvidátorů má soud 
vyslechnouti jednatele a podle uvážení také jednoho 
nebo více společníků nepověřených správou pod
niku. 

l. Že »zrušení« společnosti nespadá vždy v jedno s ko· 
nečným jejím zánikem, viz výše pozn. III ke čl. 123 a pOZIl. 2 
při čl. 133 obch. z. - Důvody zrušovací nejsou v zákoně' uve
deny taxativně; společenská smlouva může ustanoviti dalŠí (§ 

84,. odst. 2); jako příklady takových uvádějí moiivy (str. 90): 
snut určitého spoleČníka, uplynutí doby kalendářově neurče· 
né, na př. doby platnosti patentu, koncese p~o využití vodní 
síly; ani přiznání výpovědního práva společníkům by nebylo 
vyloučeno; jenom nesmějí takovéto smluvní důvody zrušo
vací příčiti se zákonným předpisům i bylo by nepřípustné ze. 
jména přiznati společníkům právo vystoupiti s výplatou kme. 
nového vkladu. (Srv. výše rozhodnutí N. :8. éitovaná pod lit. 
h) a c) při §§ 75 násl.) 

Při podnicích sloužících sous,tavné elektrisaci může býti 
notářská listina v § 84, čís. 2. vyžadovaná nahrazena soudním 
zápisem (§ 4, odst. 2. zák. čís. 143/1923). - Viz níže v tomto 
Oddílu pod' lit. G. 

Státního schválení není třeba ke zrušovacímu· usnesení 
se společnosti; jen výjimkou se vyžaduje při společnostech 

koncesí povinných. 

2. K § 85 viz nyní ustanovení §§ 68-71, 100 odst. 6. 
konk. řádu (cís. nař. čís. 337i1914). 

3. K ustanovení § 86 jest odkáz,ati v příčině případů vyt· 
čených pod čís. 1, 3 a 4 k poznámkám výše přičiněným při 
§§ 1 , .. 3~ 49 odst. 3 a 103; ke případům čís. 1 a 2 jest pozname
il~aii; ::žé 'vVI: komisi panské s~ěmovny precisovány důvody zrušova-

.. :f) !I' '.' 

I ~í pft~~timi\ než v osnově, a to v intenci, ne zůstaviti tu rozhodnu· 

'{ .}~. ~ ť~~~ .. :./.') 
":'I, f\. t'>' .... , -
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tí prostě volnéniu' uvážení úřa~u a učiniti' nepochybnou pří

pustnost stížnosti na správní soud resp. soud říšský: 

Poznamenati jest, že v taxativním výpočtu§u 86 chybí pří
pad čl. 240, odst. 2., resp. 242, čís. 3. obch. zák. - K tomu 
K i zl i n k ve sjezdové práci (1925), str. 29 násl. 

4. K § 87 srv. výše poznámky při §§ 4 a 43. 
5. Ve případech zrušení společnosti nastalého z důvodu 

ve společenské smlouvě uvedeného (viz výše poznámku čís. 1) 
jsou zajisté jednatelé povinni přihlásiti zrušení k zápisu. -
Při nedodržení opětovné výzvy ke přihlášce provázené do
datkem, že po marném uplynutí určené lhůty bude postupo. 
váno z povinnosti úřadu, vyslechne soud jednatele, po pří
padě i některého nebo některé společníky správou podniku 
pověřené a přistoupí ex officio k zápisu zrušení a jmenování 
likvidátorů. 

a) Nelze provésti fusi vý
tdělkového' a '(hospodářského 
společenstva se společností s r. 
o. (N. S. 1788: 22. srpen 1922, 
R I 851/22.*) 

b) Společnost s r: o. neza· 
niká vyhlášením úpadku a 
vtupuje zrušením úpadku ve 
svá dřívějŠÍ práva .a své dří· 
vější závazky, nebylo·li v kon
kursu veškeré její jmění rea· 
lisováno a zpeněženo. - Ve 
sporu zah.ájeném proti úpad. 
kové podstatě, o uznání pra
vosti a pořadí konkursní po
hledávky, lze po zrušení úpad
ku po~račovati proti dřívěj
šímu úpadci. (N. S. 1842: 19. 
září 1922, R I 952/22.) 

c) Finanční prokuratura 
může dle § 87 zákona o spo
lečnostech s r. o. napadnouti 
nesprávné užívání společn'ost
ní firmy, třebas usnesení, zá- I 

pis firmy povolující, bylo již 
nabylo právní moci. (N. S. 
1900: 10. říjen 1922, R I 
1222/22.) 

d) Usnesení společnosti s r. 
o. o trvalém a úplném zasta
vení činnosti ohledně před
mětu jejího podniku nerovná 
se usnesení o zrušení společ
nosti a nemůže býti důvodem, 
by ji rejstříkový soud vyzval 
k opovědi zrušení a likvi
dace. (N. S. 2990: 3. říjen 
1923, Rl 737/23.) 

e) Bylo-li již do rejstříku 
zapsáno zrušení a likvidace 
společnosti s r. o. a zapsána 
likvidační firma, nelze . se 
domáhati zaplsu změny fir· 
my. (N. S. <4322: 4. listopad 
1924, R I 863/24) 

f) V úpadku společnosti s r. 
o. jest společník povinen ko
nati splátky, jež správce úpad· 

*) O přeměně společnosti s ručením 
družstva výdělková a hospodářská viz zákon 
otištěný níže v tomto Oddílu Dod lit. H. 
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kové podstaty smí požadova. 
ti v mezích ,§u 90 zák. ze dne 
6. března 1906, čís. 58 ř. zák: 
Pro zjištění pohledávek proti 
úpadkové podstatě jest směro
datným uznání správcem 
úpadkové podstaty bez popře
ní některého k popření opráv
něného věřitele. Popření 
dlužníka nemá účinku. Dluž
ník vystupuje tu pouze jako 
osoba přezvědná . - Byla-li 
společnost s r. o. zrušena vy
hlášením úpadku, netřeba Z:l

chovávati předpisy §u 64. zák. 
(N. S. 4353: ll. listopad 1924, 
Rv I 1026/24.) 

zák. o společnostech s r. o., 
při níž odpadá provedení lik· 
vidace, lze považovati jen :ta· 
kové splynutí, při němž spo· 
lečníci obdrží vzájemná pInč. 
ní v akciích (závodních po· 
dílech) . Nestačí poskytnutí 
odškodnění jinak, na př. ho
tovou výpla:tou. (N. S. 5760: 
16. únor 1926, R II 15/26.) 

h) Převedení podílu společ
nosti s r. o. do rukou jediné 
osoby není podle zákona dÍl
vodem ke zrušení společnosti. 
Ze závazků společnosti lze 
pak žalovati jen společnost. 
(N. S. 7010, 21. duben 1927, 

g) Za fusi ve smyslu §u 96 J Rv I 1529/26.) 

Oddíl druhý. 

L i KV i dac e. 

§ 89. Po zrušení společnosti následujž~ pokud 
zákon ničeho jiného neu8,tanovuje~ likvidace. 

Jako likvidátoři nastupují jednatelé~ není-li 
k tomu 'zřízena smlouvou s;polečen8kou~ nebo usne
senimspolečníků jedna nebo více jiných osob. Avšak 
obchodní ,soud může i mimo, Ipřípad § 88 odst. 3. 
k návrhu dozorčí rady nebo, k návrhu 8'polečníki't, 
jejichž kmenové vklady dosahují desetiny rnebO' spo
lečenskou smlouvou k tomu určené menší části 
kmenového kapitálu~ z důležitých příčin vedle nich 
nebo 'místo nich jmenovati jiné likvidátory. 

Soudem jmenovaní likvidátoři mohou býti z dů
ležitých příčin kdykoliv odvolání soudem, likvi
dátoři, kteří nebyli jmenováni 8oudern~ usnesením 
sp.oleěníků,aza podmínek 'Odst. 2. též soudem. 

Zápis soudního jmenování nebo odvolání likvi
dátorů do obchodního rejstříku, děje se z moci 
úřední. 
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Zákaz vyslovený v § 24 pro jedna'tele, nevztahuje 
se na likvidátory. 

§ 90. Při likvidaci jest užíti předpisů článků 
136, 137~ odst. 1~ ,a 139 ohch. zák. 

Likvidátoři mají, i když byli Jmenováni soudem, 
při konání sp,rávy dodržovati mmesení společníků. 

Vypsati další vplaty na dosud plně nevplacené 
kmenové vklady~ jest po zrušení společnosti jenom 
potud přípustno, pokud jest toho třeba k uspokojení 
věřitelů. Vplaty buďtež požadovány vždy 'po
dle poměru vplatů učiněných až do zrušenÍ. 

Společenské jmění může býti zpeněženo zcize
nim jmění jakožto, celku jenom na základě usnesení 
společníků, přijatého tříčtvrtinovou většinou ode
vzdaných hlasů. 

§ 91. Likvidátoři mají ihned při počátku likvi
dace a potom každého roku sestaviti bilanci. Mají na 
začátku likvidace oznámiti ,zrušení veřejnými ,listy 
uvedenými v § 22 a při tom vyzvati věřitele společ. 
nosti, aby se přihlásili u likvi,dátorů. Známým vě
řitelů'm budiž 'Oznámení v tomto případě učiněno 
bezp rostř:edně. 

Peněz, jež jsou tu v době zrušení společnosti, a' 
jež během likvidace dojdou, jest užíti k uspokojení 
věřitelů. Nevyzdvižené obnosy dluhů, jakož i obnosy 
za pohledávky, jež dosud nejsou splatné, nebo jsou 
sporné, bud'tež za.dTženy. Totéž platí <O závazcích ne· 
vyHzenýClh. 

J mění, zbývající po zapravení a zajištění dluhll, 
nesmějí likvidátoři rozděliti mezi společníky dříve, 
než uplynou tři měsíce ode dne uveřejnění výzvy 
k věřitelům, předepsané v odst. l. Rozdělení provede 
se, není~li zvláštních ustanovení společenské smlou
vy, podle po.měru vplacených kmenových vkladů. 

Obnosy, nevyzdvižené věřiteli nebo společníky, 
buďtež před skončením likvidace složeny u soudu. 



784 Oddíl V. 

§ '92. Pokud, předchozí" paragrafy neohs~hují 
odchylných předpisů, jest užíti všech ustanovenI, da
ných v tomto zákoně ohledně jednatelů, přiměřeně 
též na likvidátory. , 

Též co do právních poměrů společ~íků, nav~á-
jem a vůči společnosti, jakož i společnost~ k os~bam 
třetím, dále práv a povinností a odpovednostI do
zorčí rady, jest užíti všech nařízení, daných o tom 
v tomto zákoně, bez ohledu rnazrušení společnosti 
až do skončení likvi,dace, pokud z ustanovení tohoto 
oddílu a účelu likvidace p.eplyne nic jiného. 

§ 93. Po skončení likvidace mají likvidátoři za
žádati u obchodního soudu o výmaz likvidační fir
my, prokázavše, že byli usnesením společníků pro
puštěni z odpovědnosti. 

, Obchodní soud má výmaz uveřejniti v listech, 
uv.edených v § 22. 

Knihy a listiny zrušené společnosti, b~ďt:ž, ode
vzdány některému společníku nebo osobe tretI na 
dobu desíti let po skončení likvidace do úschovy. 
Osobu schovatelovu určí, není-li o tom ustanovení 
smlouvy společenské nebo usnesení společníků, ob
chodní soud. 

Společníci a' jejich právní nástupc~, podrží právo 
nahlížeti do knih a listin a používati jich. Věřitelé 
společnosti mohou býti soudem zmocněni k nahléd-
nutÍ. 

Objeví-li se dodatečně ještě další jmění, podlé-
hající rozdělení, má obchodní soud hlav~ího závod~ 
na návrh zúčastněné osoby opět povolatI dosavadnI 
likvidátory nebo 'jmenovati likvidátory jiné. 

§ 94. Ustanovení o likvidaci jest použíti i teh
dy, dojde-li ke zrušení opatřením správního úřadu 
nebo usnesením obchodního soudu. 

Bylo-li však y opatření správního úřadu naříze
no, že orgány společnosti mají ihned zastaviti svou 
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činnost, jmenuje likvidátory výlučně obchodní soud. 
Zároveň má soud a to i tehdy, není-li zřízení do
zorčí rady předepsáno smlouvou společenskou, jme
novati dozorčí radu, jíž připadají veškeré úkóly zá
konem přidělené dozorčí radě a usnášení společníků. 

Zastavení činnosti společenských orgánů 8 účin
kem uvedeným v druhém odstavci může býti .prove
deno správním úřadem oprávněným ke zruĚení též 
vůči společnosti zrušené z jiných důvodů," nastane-li 
některý z případů uvedených v § 86. 

§ 95. K likvidaci nedojde, nabyl-li stát nebo 
země, nebo obec, všech závoduích podílů společnosti 
s ručením omezpným za účelem zrušení společnosti 
nebo převezme-li jmění zrušené společnosti, jakóžto 
celek i s dluhy smlouvou a prohlásí, že vstupuje do 
všech závazků společnosti, že se vzdává provedení lik
vidace a v .přípa.dě převzetí smlouvou, že též uspo
kojí !8polečníky. 

Ke přihlášce zrušení budiž 'připojeno prohlá
šení o závazcích, převzatých ve smyslu prvního od
stavce, opatřené vším, čeho jest podle zákona třeba 
k jeho platnosti, ke přihlášce převzetí smlouvou 'Iiad 
to ještě smlouva a uSlIlesení společníků, které ji schva
luje. 

Zároveň se zápisem vymaže se firma. Přechod 
jmění společnosti a d]uhů jest pokládati za pl"ove
den .dobou zápisu. 

§ 96. K likvidaci nedojde, jestliže se převádí 
jmění společnosti 8 ručením obmezeným jakožto ce
lek i s dluhy na' akciovou s,polečnost za poskytnutí je
jích akcií neho na jinou 'společnost s ručením oibme
zeným za p.oSlkytnuti jejích zá~odních podílů (fuse) 
a obě strany se vzdávají provedení likvidace. K ta
kovému usnesení jest třeba jednomyslnosti, není-li 
ve smlouvě společenské nic jiného ustanoveno. V 
ostatním jest 'přiměřeně užíti před'pisů čl, 247. ob
,chodního zákoníku. 

Oboh. E'k. 50 
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Základní pojem a účel likvidace jest ,týž jako při ostat

ních oÍlch. společnostech. Blíže jest poznamenati: 

1. :Likvidace jest obligatorním důsledkem zrušení spo

lečnosti, pokud zákon neustanovuje jinak. Po zákonu odpadá 
likvidace ve případě konkursu (§ 85), třebas to zákon výslov. 
ně neustanov-uje, neboť konkurs »zatlačuje.. . . každý jiný 
způsob upravení poměrů zaniklé společnosti« (W e ni g, str. 
269),' dále podle výslovného ustanovení zákona jednak při pře
vzetí všech závodních podílů resp. jmění zrušené společnosti 
státem, zemí neb obcí (§ 95), jednak při zrušení společnosti 

rusí (§ 96). 
2. Případ minoritního práva společníků upravuje § 89 

v odst. 2. a 3. v příčině jmenování a odvolání likvidátorů. 

3. Se zřetelem k úkolu kmenového kapitálu zachovati 

jmění společnosti v mezích jeho výše, jakožto úkojný objekt 
věřitelů, .dává zákon v § 90 . odst. 3 likvidátorům právo vy· 
žádati, a to v poměru vplatů posud učiněných, další vplaty 
na kmenové vklady, pokud toho jest potřebí k uspokojení vě· 
řitelů .. Tímto účelem jest, pokud jde o nedoplatky vkladů, oh· 
mezena povinnost likvidá~orů vybrati pohledávky společno. 
sti (§ 90, odst. 1; čl. 137, odst. 1. obch. zák.) K otázkám 
o majetkovém substrátu pro uspokojení věřitelů za likvidace 
společnosti viz vůbec K i z 1 i n k o v y v)ýklady ve sjezd. ptáci, 

str. 45. násl. 
. 4. Rozdělení společenského jmění zbylého po uspokoje. 

ní resp. zajištění věřitelů děje se, pokud neustanovuje smlou

va spoJečenská jinak, podle poměru vplacenýčh kmenových 
.vkládů(§ 91, o.«1st. 3.), při apportech podle hodnoty v době 
. vnesení I(W e n i g k pozn. 210). -"- Nevyřízenými závazky dle 

'§'91~:odst~;2; jsou ony, jež. mohou vzejíti· z transakci. ještě ne· 
'- skortcováriých.; >Správně K i z 1 ip k ve práci sjezd., str. 39, 
Koldovský, str. 4, pozn. 1. - Jinak Bílý-Nesý-Va. 
ce k, str. 397, jenž tu hledí k závazkům nedospělým. - Z § 

91, odst. 2. ve spojení s odst. 4. vyplývá, že pohledávky ještě 
nesplatné, sporné a nevyřízené musí býti zajištěny nebo slo· 
ženy k soudu. Jistota bude dána dle §§ i373,,1074 a 1425 obč. 
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zá~:v ,(B, í I ý. N e oS ý. Va ce k, str. 398, K i z I j n k, str. 38.) 
Za,lIstem bude .se ~ěřilel domáhati řízením nesporným (R a n· 
cl a, II. str. 246, W e n i g .§ 58 str 142 Tr' I' k 44) , ,.., 1."- I Z ln, str. '. 

_, v5: Nva likv~~~tor: jest, pokud není odchylných předpisů. 
pr~mere~e ,POUZltI zakonných norem pro jednatele daných. 
Vyslovne Jest v § 89 odst. 4, vyloučeno použíti zákazu kon
kurence (§ 24) na likvidátory. 

6. K § 94 srv. poznámky výše při §§ 1, 3, 49, odst. 3. a 86. 
7. V § 95 upraveny jsou dva různé případy: a) zvláštní 

případ zrušení společnosti převzetím všech podl'·luo t't , " s a em, ze· 
ml neb ObCl v umyslu společnost zrušiti; není-li zde tohoto 
úmyslu, trvá. společnost, ačkoli JOén z J'edne' o~ob..,. t" , " J ses ava, 
d,~le (:o~e man company«); b) převzetí jmění zrušené spo-
lecnostI Jako celku se strany J'menovane' v', k vereJne orporace" 
takovouto universální sukcesí vylučuJ'e se l'k 'd V' 'J: 

V" ", I Vl ace, uClnI- 1 

pre]Ima]lCl korporace prohlášení v zákoně § 95 d t 1 
d 

' o s, . uve-
ena. 

8, Záník' společnosti fusí upravuje zákon v § 96 
d v, d ve 

vou pnpa ech, t. j. jakožto splynutí se společností akciovou 

~nebo s jino~ spol,e~ností s r. o. Usnesení takové vyžaduje 
JednohlasnostI, nem-1I ve smlouvě JOinak usta L'k -noveno. I Vl-
dace tu odpadá, prohlásí-li obě strany, že se J'eJ'ího p d -, d' ., V rove e 
nt vz aVa]I, ( iz W e n i g, § 59 in fine.) 

a) Při přeměně společnosri 
s r, o. na veřejnou obchodní 
společnost nelze se obejíti bez 
likvidace, byť společníci sou· 
hlasili a byli u obou společ· 
ností týmiž. (N. So 1398: 10. 
leden 1922, Rl 1111/21.) 

b) Oznámení a vyzvání, jež 

požaduje § 91 zák. od likvj. 
dátorů, nemůže býti publiko. 
váno v »Ústředním oznamo
vateli«, nýbrž pouze v přísluš. 
ném úředním listě. (N. S, 
1239: 18. říjen 1921 Rl 
1258/21.) , 

HLAVA IV. 

Pře m ~ II a j ,i n Ý c h s p o leč n o stí ves p o
l e C II o Stl S ruč e Ii í m o b mez e II Ý m. 

" .§ 97. Usn,~8ení akciové společnosti, že se pře
me~nl -;'C spv~leonost 8 obmezellým ručením, nabude 
pravluho. uClnku teprve zápisem do. obchodního. rej-

50· 
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stříku. K tomuto usnesení jest třeba týchž náleži
tostí, jako k usnet;ení o zrušenÍ. 

Přihláška ]i zápisu musí se ·státi do měsíce po 
přijetí usnesení o přeměně s průkazem, že bylo vy
hověno těmto ustanovením: 

1. akcionáři akciové společnosti buďtež vyzváni 
vyhláškou ve veřejných listech, určených stanovami 
pro vyhlášky akciové společnosti, nebo doporučeným 
dopisem, ahy se prohlásili, zda se chtějí účastniti na 
společnosti s ručením ohmezeným .podílem na jmění 
akciové' sP'Olečn'Osti p,řipadající.m ua jejich akcie; 

2. zúčastnění děje se tím způs'Obem, že každý 
akci'Onář, jenž t'Oh'O použije, převezme obnos, 'Odp'O
vídající jeh'O P'Odílu na jmění akciové společn'Osti, 
jakožto kmenový vklad. Aikcie, přeměněné na kme
n'Ové vklady musí představovati aspoň tři čtvrtiny 
zá,kladníh'O kapitálu akciové sP'Olečnosti; 

3. podíl na jmění akci'Ové společn'Osti připada
jící na každ'Ou akcii, vypočte se na podkladě bilance 
k t'Omuto účelu zřízené, jež musí b)Tti schválena val
n'Ou hr'Omadou společn'Osti většinou tří čtvrtin zá
kladního kapitálu na ní zast'Oupenéh'O; 

4. kmenový kapitál společnosti s ručením obme
zellým, nesmí býti menší než základní kapitál akci'Ové 
sP'Olečnosti. Předpisy § § 6, 13 a 14 'O výši km~novéh'O 
kapitálu a o kmenových vkladů musí býti dodrženy; 

5. pokud se akci'Onáři neúčastní převzetím kme
n'Ových vkladů na sP'Olečnosti s ruč,ením 'Obmezeným, 
musí býti kmenový kapitál uhrazen kmenovými vkla
dy h'Ot'Ově vplacenými, jež byly přev.z,aty jinýnli 
'Osobami. 

§ 98. Usnesení 'O 'přemene budiž přihlášen'O 
k zápisu za šeti;ení jinakých předpisů, daných tímt'O 
zák'Onem pro zápis sP'Olečnosti 8 ručením obmezeným 
II soudu příslušnéh'O v bud'Oucnosti pr'O sP'Olečn'Ost 
podle jejího sídla. 
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v • !ent'O má 'O přihlášce jednati použív;aje přimě1ře
nt; § Š !1 a 12., a není-li zároveň též ,s'Oudem rej,stříko
vym az doposud příslušným pro akciovou společnost, 
sděliti usnesení tomuto, aby je zapsal ve svém ob
chodním rejstříku. 

. Zá~roveň ~e zápisem usnesení o přeměně budiž 
akclOva spolecnost vymazána z rejstříku. 

§ 99. Ode dne zápisu společnosti s ručením 
obmezenfm do obchodního rejstříku jest tato společ
n~st opravněna nakládati jměním akciové společno
S~l. ,V dosava?ní~? ~ráv~ích poměrech vůči osobám 
tretlm nenastavaJI premenou změny. 

§ 100. Pokud se některý akci'Onář nesúča,stl1Í 
na společnosti s ručením obnlezeným převzetím kme
nove~o ~~Iad:l, hud~ž mu společností vyplacen obnos, 
ktery pnpa~a na Jeho akcii podle bilance zřízené 
podle § 97 č. 3. 

Další nároky vůči společnosti mu nepřísluší. 

§ 101. Spolek k zisku směřující na základě d. 
sařs~~~o patentu z 26. listopadu 1852 ř. z. č. 253. 
trvaJlcl v době vyhlášení tohuto zákona ktery~ s,e" 
t1~' v b d " ľl~e nez na u e tento zákon účinnosti. usnese že 
svoJe sta~ovy při~působí jeho předpisům, a změn'í se 
ve" spolecnoS't s ručením ohmezeným, zachovav při 
tum veškeré svoje jmění, může b)"ti jakožto taková 
společnost zapsán, aniž byla zřízena zvláštní smlou
va společenská. 

K usnesení je třeba souhlasu všech členů notář
ské Ji,stin~ a státního schválení potřebného pu
dle § 21 ClS. patentu z 26. li~topadu 1852 ř. z. č. 253. 

Totéž platí pro těžařstva k pruvozování hor
nictví, jež trvají již v době vyhlášení tohoto zá-

l~oona. K usnesení o přeměně, Jez není vázáno na 
nutu. uvedenou v prvém odstavci, jest třeha schvá
lení horního hejtmanství. 
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. 1. Ve hlavě této jedná se o přeměně akciové společnosti 
ve společnost s r. o. (§§ 97-100), dále v § 101 odst. 1. a 2. {I 

přeměně spolku k zisku směřujícího zřízeného podle starého 
spolkového zákona, jenž se před účinností zákona čís. 58/19tH7 
o přeměně usnese (tedy případ již bez aktuálního významu), 

a posléze o přeměně těžířstva, pro které jest se dovoláno norem 
1. a 2. odst. § 101, s tím však, že neplatí pro usnesení lhůta 
výš udaná a dodává se, že k usnesení jest potřebí schváleni 
horního hejtmanství. I může býti takovéto přeměněné těžířstvo 
zapsáno do obch. rejstříku, aniž byla zřízena zvláštní smlouva 
:,;polečenská (odst. 1.), arci jest však k usnesení potřebí sou
hlasu všech členů, zřízení notářské listiny a státního schválení 

podle § 21 pat. č. 253/1852. 
2. Právní povaha přeměn ve hlavě této .upravených, a 

zvláště hlavního případu přeměny akciové společnosti ve spo
lečnost s r. O., jest spornou; dlužno poznamenati, že zákon n(~
hledí ku přeměně jako k zániku společnosti, která přeměnu 
podstupuje, nýbrž jen jakožto ke změně její právní struktury; 
zejména nepokládá společnost s r. o., ve kterou se akciová spo
lečnost přeměňuje, za nový právní subjekt a neoperuje s pře
chodem jmění, resp. universální sui~cesí, jak tomu jest při fusi, 
nýbrž vyslovuje prostě, že ode dne společnosti s r. O. jest tato 
oprávněna nakládati jměním akciové společnosti (§ 99). Výmaz 
společnosti akciové z rejstříku (§ 98 odst. 3.) nebyl by tedy 
z tohoto hlediska zápisem jejího zrušení resp. zániku, nýbrž 
jen vytčením změny její právní struktury resp. změny jme;.
na. Tomu odpovídá také věta v § 99 in fine: »V dosavadních 
právních poměrech vůči osobám třetím nenastávají přeměnou 
změny«, jakož i okolnost, že v zákoně našem není, na rozdíl 
od německého zákona, vůbec řeči o společnosti zrušené a no

vé, ani o přechodu jmění mezi nimi. 

S lím jest v plné shodě také stanovisko tlumočené v mo 

tivech ke vládní předloze zákona. Přes to však nelze souhla
sili s tímto zásadním pojetím. Společnost akciová a společnost 
s r. o. jsou - přes blízký vzájemný vztah a obdobné stránky 
své právní struktury - přece jen různé typy společnosti ob
chodní; obě dlužno pokládati za korporace, ale korporace, 
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k jichžto vzniku jest pOil:řebí různých právních podmínek' 
»~řeměnou« ~šak odstraňuje Se osobní substrát korporace jed: 
ne a nahraZUje se osobním substra'tem ruo zny'm, . v t - o. , , _,.... . Jez o Jen v Jl-
st5'~h . mezích jes~ zabezpečena kontinuita osobní s:tránky, po
kud Jde o spolecníky. I nezbývá, než přikloniti se k názoru 
jenž,.,V", naší literatuře došel důkladne'ho obh" , Vl' k .' " . '. aJenl c an ellJ 
d~a ':. C. ~ e s'Ý h o ,v Právníku 1907, str. 37,.82, 120 násl., dle 
nehoz dluzno »přeměnu« konstruovati tu' J"ak v t' "k ~ . .',' .. oz· o zam spo-
lec1}ostl akclOve, s přechodem jmění na právnickou osobu. no-
vé,utv?~enou, a to přechodem sukcesí universální~ (Viz k to- ' 
mu také. .komentář Bíl ý-N es ý-Va c e k II přísl. §§~) - Oyšem 
Ne ~tu <» případy jak zániku společnosti akciové, tak i vzniku 
společnosti s r. o .. za podmínek, které se·· v jistých ~měrech a 
mezích od~hylují od norem všeobecných' pro zánik resp. vznik 
společností těch platných, tedy o případy zániku resp. vzniku 
~r.čitým způsobem kvalifikovaného : ,zánik al~c. spotečnosti 
J~st kvalifik;ován zejm.é~atím; že neplatí. proň kautelárni nor~ 
my , čl. 243-245 obch. zák. a že jest podmíněn platným zří~ 
zemm společnosti s ručením obmezeným, vznik společnosti, 

s "r. _ o.. vyznačuje se tím, že jest podmíněn navzájem zánikeJll 
spol~~nosti akciové resp .. náležitostmi in .concreto prQ tent~ 
zánik ,( )přeměnu«) kogentně vVžadovanými; jinal~ dluŽilO'pr~ ' 
zřízení. nové společnosti splniti veškeré, podmínky pož~d~vané, 
zákonem pro zřízení společnosti (§§ 1-14 zák.). 

3. K usnadnění přeměny, která může míti důležitý vý-," 
znam pro podnik, ano i význam veřejnohospodářský, nevyža
duje. se jednohlasnosti usnesení akciové společnosti, nýbrž pro
stě se odkazuje k náležitostem »jako· k usnesení o zrušení«' 
platí zde tedy, co řečeno .výše při čl. 242 k čís. 2. Kapitál sp~ , 
lečnosti s r. o. nesmí býti menší kapitálu akciového. Akcionáři 

~: v~zvo~ vrhláškou nebo doporučenými listy k prohlášení o 
ucastl; tI, kdo se zúčastní, obdrží kmenové vklady, ~dpovída
j,i,~í p~~ílům , jeji~h na akciové společnosti, kterými chtějí se 
uc~stmtl nadale Jako kmenovými vklady;' podíly tyto se vy

P?~tou na základě bilance za tím účelem zřízené, jež musí 
hy tl . schválena většinou % akciového kapitálu na valné hro
madě zastoupeného, Přeměnou Jllusí ,aspoň %. akciového kapi~' 
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tMu přcjíti ve kmcnQv)' kapitál; zbývající část může býti pře. 
vzata jinými QSQbami kmenQvými vklady hQtQvě vplacenými. 

4. ZákQnem ze dne 10.prQsince 1924 čís. 279 Sb. z. a n. 
upravena přeměna společností s ručením obmezeným ve druž· 
stva{spQlečenstva) PQdle zák. č.70/1873 resp. podle §§ 223-257 
zák. čl. XXXVII/1875 uh. (Qbch. zák.) nebo. zák. čl. XXIII: 
1898 uh. Usnesení musí se státi jednQmyslně; jen při spQleč. 
nQstech slQužících účelu sQustavné elektrisace anebo. takQvých, 
jejichž spQlečníci JSQU družstva, stačí usnesení většinQvé po.. 
třebné ke změně spQlečenské smlQuvy; usnesení musí se státi 
způsQbem pQtřebným k usnesení o. zrušení spQlečnosti s Qd· 
chylkQU jen. tQU, že může býti QsvědčenQ nQtářem nebo sQudem 
QkresníhQ SQudu příslušného. .podle místa valné hrQmady neb!) 
při písemném hlasQvání PQdle sídla spQlečnosti (§ 1); zamýšle. 
n~u přeměnu jsou všichni jednatelé PQvinni QPQvěděti k po.. 
znamenam v· QbchQdním rejstříku a předlQžiti stanQvy druž. 
stva. SQud PQVQlí zápis jen, Qdpovídají4i stanQvy ty platnÝIh 
předpisům a bylo. prQkázánQ, že usnesení stalo. se řádně po. 
zákQnu nebo. .dle smlouvy spQlečenské. Usnesení nabyvší mQci 
práva Qznámí jednatelé všem spQlečníkům s dQIQžkQu, že jejicll 
kmenQvé vklady budQU plnQu částkQU přeměQ.ěny na závQdní 
PQdíly, aniž třeba jejich písemné přihlášky, a uveřejní' zamý. 
šlenQu přeměnu v listech Qznačených v § 22 zákQna č. 58/1906 
s Qznámením, že sPQlečnQst jes't QchQtna na PQžádání uspokojiti 
nchQzajistiti věřitele co do. pQhledávek JSQucích tu v den po· 
slední vyhlášky se sankcí, že o. věřitelech, do. měsíce se nehlá· 
sí('ích, bude pokládáno. za to., že souhlasí s převzetím svých 
pQhledávek družstvem jako. přímým dlužníkem; známým věři· 
telům budiž to. o.známenQ dQPo.ručenými dopisy (§ 2). Po. uply. 
nutí měsíční lhůty o.PQví jednatelé usnesení o. přeměně k ",IÍ· 

pisu do. spQlečenstevníhQ (aneb Qbchodního podle slo.venského 
práva) rejstříku předkládajíce pQtřebné průkazy, m. j. zejména 
o. vyrQzumění spQlečníků, o. výzvě věřitelů, o. průkazu o. uspo· 
ko.jení nebo zajištění těch, kteří za to žádali, jakQž i prQhllÍ. 
šení,že jiní věřitelé než ti, kteří byli uSPQkQjeni nebo. zaji· 
štěni, se nehlásHi a za uSPQkQjenÍ nebo zajištění nežádali 

(§ 3). 
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ZárQveň se žádostí za zápis usnesení o. přemene budE'. 
žádáno. za výmaz spQlečnosti s r. o. v QbchQdním rejstříku 
(§ 4). Dnem zápisu družstva nastupují na místo. Qrgánů SpOt 
lečnQsti Qrgánové družstva. Přeměna se jinak nedQtýká právních 
PQměrů k QSQbám třetím (§ 5). Pět let po. zápisu družs~a ne. 
smí půvQdně stanQvený rozsah ručení jeho. členů býti rozšířen 
(§ 6). 

Za nesprávné údaje v průkazech neb'; prQhlášenÍch jedna
teli podávaných činí zákQn jednatele QdpQvědnými civilně i 
trestně (§ 3, Qdst. 3. a 4., § 7). 

Text zákQna čís. 279/1924 Qtištěn níže v tQmtQ Oddílu 
PQd lit. H. - K některým nejasnostem a mezerám zákQna viz 
článek Č u I í k ů v v »Čes. Právu« 1925, čís. 7. v 8. 

Nelze PQVQliti přeměnu cizími výrobky a námezdní 
sPQlečnQsti s r. Q. v družstvo. zpracování neb čištění cizí 
dle zákQna ze dne 10. prQsin. surQviny a mQhQu·li se státi 
ce 1924, čís. 279 sb. z. a n., členy družstva fysickéQSQby 
má-li dle stanQV druž,stva bý- bez QmezenÍ. (N. S. 5540: ll. 
ti jeho. účelem také o.bchQd prQsinec 1925,_ R I 996/25.) 

HLAVA V. 

Ú řad y a říz e n í. 

§ 102. Na prřihlášk'y, oznámení a sdělení k ob
chodnímu sorudu tÍmtn 'zákonem předepsaná a prn 
činil1.o~t, jež přísluší v tomto. směru snudu, po.uŽíti 
jest rpla1mýoh předpisů <O vyřizování věcí, jž .se týkají 
obc:hodníhn rejstříku. 

Pnkud budek vedení o.bchodního. rejstříku o SPD' 
lečnDstech s ručením Dhmezeným třeba dalších usta
nnvení, budDu vydána cestou nařizDvacÍ. 

Finanční prDkuratuře sídla s:poleČl1.losti budiž 
zaslán pOl prnvedení zápisu rejstříkDvým sDudem 
opis přihlášek a dokladů pro. nhcho.dní rejstřík, 
předepsaných tímtn zákDnem v §§ 9, 51, 53, 56, 107, 
který připnjí ten, kdo jest ke přihlášce pnvinen. Ty tOl 
Dpisy JSDU kOlIku }H"nsty. 

Finanční prnkuraturu může pnvnlení zápisund. 
pnrDvati stížnDstí. 
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§ 103. Kůncesí půvinné spůlečnůsti s ručením 
ůbmezeným (§§ 3 a. 49) půdléhají státnímudůzůru, 
jejž vykůnává koncesní úřad z moci úřední k zachů
vání veřejných zájmů. 

§ 104. Kůncesnímu úřadu přísluší v příčině 
společností koncesí povinných kromě úkůlů mu na 
jiných místech tůhorto zákona přikázaných: v 

1. 'schvalov:ati smlůuvu spůlečenskou a vsechny 
změny společenské smlůuvy; 

2. všeůbecná pravidla pro. hospůdaření a: sklá
dání účtů sestaIVůvati a vyžadovati si statistické 
zprávy; , 
, 3. bdíti nad hůspůdařením společnůsti, a za tím 
úč_elem' nahlížeti do. knih a listin společnůsti, žá,d~ti 
ůa: 'spole~nůstinutné, výkaiy. a vysvětlení a vysílati 
ÓrednT zástupce ke všem schůzím. spůlečnosti a; spů-
leQenskfch ůrgánů; -

- 4. zapůvěděti, aby byla průvédenausn~sení ,neho 
opatření, jimiž se půrušuje smlůuva sp~~ec~"nska, ~e
bů důnucující předpisy zákůna nebo. JlmlZ se pre
krůčují půdmínky ustanůvené státní správůu při 
schválení smlůuvy spůlečenské. 

§ 105. Provů,zuje-li -společnost jednání pojišťo
vací nebo aniž J. e k tomu smlouvůu spůlečenskůu 

, , h '1 " 
ůprávněna, nebo., aniž dŮEiáhla státního. se va ~nl 
smlouvy ,spůlečenské, některá z jednání uv~~enych 
v §, 3, odst. 2.~ má kůnceSlllí úřad, při provozování 
jednáni pojišťůvacích pakm1nisterstvo vnitra právo. 
tůto průlvolZovámí za'staviti. 

§ 106. Státní :povůlenípro odvětvi podniková~ 
uv~dená v § 62, odst. 2., udílí ministerstvo fina~c~, 
pro. vydávání vkladních knížek v Sůuhlasu s mInI
sterstve,m vnitra. 

Ohledně těchto odvětví podnikůvých přísluší kon-
cesnímu úřadu ůprávnění uvedená v § 104, č. 3·a 4. 

Nedbá-li se zákůnných předpisů, vydaných pro 
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průvozování nehOl nedodržují-Ii se podmínky dané 
při udělení povolení, může koncesní úřad povolení 
odvolati. Pokr,ačuje-H se přes to bez ohledu na od· 
volání v provozování, nebo děje-li se vůbec ,bez před. 
chozího státního ,svolení, jest koncesní úřad .oprávněn 
zastáviti toto provoz'ování. 

1. V příčině § 102 jest odkázati ke všeobecným normám o 

vedení obchodního rejstříku (§§ 10- 18 uvád. zákona k zák. 

ohch., čl. 12-14 obch.zák. a předpisy výše v Oddílu II., str. 

461 násl. ortištčné). Specielně v důsledku zákona čís. 58/1906 

vydáno o změnách co do obcI!. rejstříku nastalých nařízení 

ministerstva práv čís. 89/1906, z části doplněné resp. pozměněné 

čsl. nařízením vládním čís. 272/1920 (výše str. 476-486). 

Navazujíc na právo opravných prostředků přiznané éi. 
nanční prokuratuře v § 102 přikázáno zástupčím úřadům roz

šířené právo takové v příčině· všech zápisů do rejstříku ob. 

chodního a společenstevního (na Slovensku a Podkarpatskč 

Rusi do rejstříku obchodních firem) '- zákonem ze dne 30. 

června 1921, č. 257 Sb. z. a n. Arci zákon" ten z ruš e n _ záko· 

nem ze dne 29. dubna 1927, čís. 64 Sb. z. a n. a ustanoveno 

v § 2, že opravné prostředky ve věcech firemních přísluší 

zástupčím úřadům podávati jen v případech stanovených v zá

koně č. 58/1906 resp. čís. 271/1920, k čemuž dodává se v § 3, 

že právo rekursu v § 102, odst. 4. zák. čís. 58/1906 resp. záko· 

nem čís. 271/1920 státnímu úřadu zástupčímu propůjčené, pří

sluší mu i mimo případy §§ 43 a 87 zákona Č. 58/1906. 

Texty cit. zákonů čís. 271/1920 viz níže v tomto Oddílu potl 

Iii. B, zákonů čís. 257/1921 a čís. 64/1927 výše v Oddílu II pod 
lit. G, !;tr. 505 násl. 

2. K §§ 103 a 104 srv. výše poznámku 1 a 3 při § 3, ze
jména co do různění koncese společenské podle § 3, odst. 2. a 

koncese provozovné podle § 62 zák., jakož i pozn~ 3 při § 86; 

v příčině případů v §u odst. 2 uvedených přísluší- koncesnímu 

úřadu právo dohledu jen obmezené, t. j. oprávnění uvedená 
v § 104, čÍs_ 3. a 4. a právo opatření vytčených -V § 106, odst, 3. 
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a) Lhůta k rekursu dle § 
102 zákona o společnostech s 
l". o. čítá se finanční prokuratu
ře od doručení usnesení, ni· 
koli ode dne vyhlášení zá· 
pisu. (N. S. 226. :15. červenec 
1919, Rl 276/19.) 

b) I _ opovědi zápisů, které 

narIzuje zákon o společno
stech s r. o., dlužno učiniti 
II rejstříkového soudu huď 
osobně do protokolu nebo 
podáním soudně neho notář
sky ověřeným. (N. S. 5765 : 
] 7. únor 1926, R I 60/26.) 

HLAVA VI. 

Cizozemské společnostI. 

§ 107. Společnosti druhu v tomto zákoně o,zna
čeného, jež m,ají sídlo mimo obvod platno,sti to,hotD 
zákona, mohou v tuzemsku provDZDvati obchO'dy od· 
štěpným závodem, jestliže před započetím ,tohot,o 
provozování obchodů provedO'u zápis tuzemskeho za
vodu do obchodního rejstříku u obchodního soudu 
u~čeného sídlem závDdu. 

K zápisu jest třeba ,přihlášky, k níž jest ,připojiti 
ověřený opis spDlečenské smlouvy a znamenání o,sob 
oprávněných k znamenání firmy tuzemskéhO' závodu 
v ověřené f O'rmě. 

§ 108. Zápis budiž odepřen, neprDkáže-li S'PD

lečnost: 

1. že ve státě, v němž jest její sídlo, podle jehO' 
zákonů právně trvá a vykonává tam ,skutečnDu ,a pra
videlnou činnost podnik-Dvou; 

2. že zřídila prO' veškeré své prDvozování pDd
niku v tuzemsku zastupitelstvo, které jest O'právněno 
platně znamenati firmu jejího tuzemského závodu 
a jeho,ž členo,vé ,mají své bydliště v tuzemsku; 

3. patří-li k předmětu pDdniku některé z odvětVÍ 
podnikových uvedených v § 3~ odst. 2., že O'bdržela 
státní schválení; 

4. že ve státě, k němuž sp,olečnDst přísluší, jsou 
tuzemské ,spo,lečnosti stejnéhO' druhu připuštěny ke 
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zřizování ' závDdů na podkladě vzájemnosti stejně, 
jako tamější tuzemské spoleonosti. 

§ 109. Pokud není státních smluv, nebo prohlá
šení vlády, vyhlášených říšským zákoníkem, pDdle 
nichž cizozemská spDlečnost podle svéhO' zákonného 
podkladu se jeví jakO'žto společnost dl·uhu v tomto 
zákoně označenéhO' a jest zaručeno zacho,vávání vlZá
jemllDsti1 musí býti důkaz o tom proveden prohlá
šením, vydaným ministerstvem spravedlnosti v do
rozumění se súčastněnými ministerstvy. Toto prohlá
šení jest pro soud závazné. 

Nemůže-li býti zachovávání vzájemno,sti proká
záno, jest třeba k zápisu zvláštního připO'uštěcího po
volení ministerstva vnitra. 

§ 110. O rpřihlášce ,platí přiměřeně §§ II a 12. 
Uveřejniti jest nutno: 
1. fit·mu a sídlo společnosti a tuzemského zá

vodu; 
2. předmět podniku; 
3. výši kmenového kapitálu a obnos vykonaných 

vplatů; . 

4. u společností koncesí povinných datum schva
lovací listiny; 

5. obsahuje-li společenská smlouva omezení trvá
ní společnosti, dobu zlušení; 

6. obsahuje-li smlouva společenská ustanovení 
o způsobu, jímz se mají uveÍ'ejňovati vyhlášky, vy
cházející od společnosti, tato ustanovení; 

7. jméno, povolání a bydliš,tě členů zastupitel
stva pro tuzemskO' zřízeného a ustanovení o způsobu, 
k terým nují svou vůli prohlašovati. 

§ III. Všechny další přihlášky k obcho,dmmu 
rejstříku podávati přísluší zastupitelstvu společnosti 
zřízenénlu pro tu~emsko. 

Účinnost změn skutečností zapsaných do obchod
ního rejstříku jest CO' dG tuzemského závodu POSU-
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zovati ,pouze pQodle ,doby, kdy došlo k zápisu v tu
zemsku. . 

Zřídí-li se v tuzemsku další závody, budiž prvnl 
Qoznačen j akoŽ1Jo tuzemský hlavní, Qosta~ní j ~~žt~ tu
zemské odštěpné závody. Pro tuzemsky ,hlavm zavod 
jest užíti přiměřeně ustanovení tohOlt'O za~ona .'0

0 
hlav

ních závodech, pro odštěpné závody ,pred'plsu pro 
odštěpné závody tuzemských společností. , 
. § 112. Zastupitelstvo zřízené pro tuzemsko ma 
pro tuzemská jednání vésti zvláštní řádné knihy. 

Povinnost uveřeJ'ňovati bilanci při provozu ob-, 1 v 

chodů bankovních (§ 22) ~ ID-ají i cmozemsiké spo ec-
nosti, a to i co do hilance cizozemského hlavního zá-
vodu. . 

§ 113. Tuzemské závody cizozemské společnostI 
mohou býti zrušeny ve přiměřeném 'použit.í § 8~. 
Mimo tOl může zrušení Qopatřiti zemský úř,ad p'oh
tický, v jehož ohvodu má tuzemský hlavní závod 
své sídlo: 

1. přestane-li společnost ve svém domovském 
st~tě právně trvati, neb'O ztratil~-li Pl:n~u ZPŮ&O
bilost nakládati svým jměním a ZCIzovatI Je; 

2. netrvá-li Již zastupitelstvo zřízené pro tuzern
sko a nedojde .k jeh'O . novému zřízení do tří měsíců 
od té doby, kdy byla společnost obchodním sQoudem 

k tomu vyzvána; v v v, 

, '. 3. Qobjeví-li se, že stát, k němuz sp~,lecnOls.t pr~' 
,sluší, 'Při nakládání ,8 tuzemskými spolecuOlstmI steJ-
néhO' druhu nedhá; vzájemnQosti. 

"Zrušení hudiž vyslovenO' k návrhu finanční pro- . 
kural1Jt;ry usnesením QobchodníhQo OIsudu, v jehož oh-
. vodě má tuzemský hlavní závod své ~sídlo, hyl:1i :po
voJen zápis ,proti předpisfun § 108; pro řízení p~ati 
předpisy § 108. " . " v ' , 

Jednání tuzemskýeh závodů buď,tez skoncova.llla 
" z~ .. _přim,~ře~ého 'použi.ti ust~ove~ _ o likvidaci , ~p.~. 
lečnhsti s ručením ohmezenym. 
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§ 114. Předpisů tohoto zákona o společnostech 
povir~.ných koncesí, potom ustanovení §§ 62 a 102 až 
106 Jest užíti přiměřeně na ciz:ozemské společilosti. 
D,al~í vpl;~ty n,a l\m~ové vkla.dy dosud úplně nevpla
cen~ a JInake zmeny krpenového , kapitálu ,hud'tež 

' z~stupitelst,vem ~ří~~ný~ ~HO tuzemsko přihlášeny 
k oihchodmmu reJstríku. ~ :. . 

. '1 '.. . 

. 1. V této hlavě jsou zacho\rány resp. v jednotlivostech· blíže 
,' upl<w:něny celkem směrnice pr:~~ikající již ve právu akciovém 

r.ejmélla ustanovenínů cÍs. n~řÍz~ní; čís. 127/1865, a ' předpisy 
pozdějšlmi. Viz normy tyto ní~e - v , Oddílu o .cizozem. spol. 

.. ;,' 

.. Z nadpisu této hlavy a justanovení 1. ' věty v § 107 vy-
plývá, že cizozemská kvalifikrce společnosti určuje se z hle
diska teiitoriality, pokud jde q $ídlo společnosti; ,na státní pří-

· ~IJlšq.oB~i spQlečníků nebo funl~cionářiI při tom nesejde. 

2. Zda·li jde o společnosf »druhu v tomto zákoně označe
ného« (§ 107 ods. 1.)., . jakož ji ·zda-li . ~,achovávání vz~jemnosli 
jest státem cizím zaručeno (~z § 108 čís. 4.), zodpoví se ze 
státních smluv nebo z prohl~šení vládních ve sbírce ' zákonů 

· vyhláš·ených . anebo posléze p~o4~áŠením ' ~inisterstva . spravedl. 

nosti, pro . soud závazným. N~do~il:ává-li se důkazu o vzájem
nosti, nelze zapsati tuzemský ~ávod, leč na základě zvláštního 
přiP.óuštěcího povolení minist~rstva vnitra .(§. 109). ' 

l 

3. K § 111 jest poznamebati,že jen pro obor agendy rej· 
stříkové platí odstupnění · několika t~ze~ských závodů v hlavní 

' .a . odštěpné.Vůci cizozemskérhu závodu jsou všechny luzem-
, I 

· ské . odštěpnými. Právní subjekt jest zde vůbec arci jediný~ a 
z,a záva'~ky jeho ručí jeho {reškeré jmění, tuzemské i cizo-

· zemské. -, ~ . - . 

4. V příčiilě p.řenesení sí41~ cizo~'~~ké sp.olečnosti ,s r . .o • 

· .z .. ciziny' do tuzemska, tedy ~řeměny cizozemské společnosti 
· takov:é · v tuzemskou viz § 2 zák. čís. 465/1920 (níže ' v ' iomto 
"Q~ďílu pod lit. B). 

Dále docházejí poměry ~izo:temskÝch společností s r. o. 
také ještě úpravy některými :speciiílními-normami 'd' 'pódmÍil-
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kách provozování cizozemských podniků v tuzemsku, zejména 
také mezinárodními smlouvami v tom směru uzavřenými. Viz 

normy ty níže v Oddílu VII. 

a) Společnost s r. o. mající 
sídlo mimo státní území 
t.:eskoslovenské republiky, 
jest společností cizozemskou, 
byť i v cizozemsku platil pro 
Dl týž zákon ze dne 6. břez
na 1906 čís. 58 ř. z., který 
dosud platí na dále i v tu
zemsku pro tuzelll!'ké spole(;
nosti s r. o. (N. S. 2~6:15. 
červenee 1919, HI 276/19.) 

b ) Přeměna tuzemské od· 
bocky cizozemské společnosti 
s ·r. o. na tuzemskou společ· 
nost s r. o. nemůže státi se 
prostým zápisem tuzemského 
sídla společnosti a výmazem 
označení odbočka, nýbrž zá· 
pisem společenské smlouvy, 
vyhovujícím předpisům zákona 
o tuzemských s r. o. (N. ·S. 
'642 :31. srpen 1920, Rl 688/20.,1 

c) Tuzemskou odbočku spo· 
lečnosti s r. o., jejíž hlavní 
závod stal se následkem stat· 
ního převratu závodem cizo
zemskym, nutno opově děti jako 
samostatný tuzemský závod: 
(N. S. 854 :11. leden 1921, Rl 
18./21.) 

d) Ku povolení zápisu cizo
zemské společnosti s r. o. do 
tuzemského rejstříku jest ne· 
zbytným průkaz o vzájemnosti. 
(1'J. ~. 11:173 :27. září 1922, Rl 
1024/22.) 

e) Kmenová jistina vyjádt~
ná v cizí měně a neodpovídají
cí následkem mimořádného po· 
klesu cizí měny ani zdaleka 

20.000 Kč, nestačí, by cizozem. 
ská společnost s r. o. byla za
psána do tuzemského rejstříku. 
(N. S. 2757 :26. červen 1923, Rl 
547/23.) 

f) Stal-li se hlavní závod spo
lečnosti s r. o. následkem stat
ního převratu závodem cizo· 
zemskym, nelze domáhati se 
výmazu tuzemské odbočky zá· 
vod.u jedině proto, že všichni 
jednatelé společl1osti bydlí mi· 
mo hranici republiky Česko
slovenské, nýbrž nutno poslu
povati podle § 107 a násl. záko. 
na o společnostech s r. o. ' (.N_ 
S. 405~;15. červenec 1924, R! 
424/24.) 

g) Za komplementářku ko
manditní společnosti nelze 
připustiti cizozemskou s!,~: 
1ečnost s ruč. obm., pokud JeJI ' 
tuzemský závod nebyl zapsan 
v obchodní rejstřík. (N. S. 
4059: 15. červenec 1924, Rl 524i 
24.) 

h) ~a základě exekučního 
titulu proti »společnosti s r. o., 
tuzen/,sk.é representaci« lze po· 
voliti exekuci vnuceným zříze
ním zástavního práva na 
knihovním předmětu, připsa
ném vlastnicky společnosti s 1'. 

o. bez dodatku. Zápisem po
díe § 107 zák. č. 58/1906 ne
stává se závod samostatným, od 
mateřského cizozemského pod
niku rozlišným právním pod
mětem. (N. S. 4070 :22. červe
nec 1924, Rl 541/24.) 
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§§ 115, 116 nahražený článkem II. zák. z 15. 
dubna 1920, č. 271 .sb. z. a n., který zrn: 

Článek II. 

§§ 11:5 a 116 zákona z 6. března 1906 č. 58 ř. z. 
nahrazuji se těmito předpisy: 

Při zdaňQvání společnQsti ,s r. o. platí, pOClna]IC 
berním rokem 1920 tytéž zá'sady, 'podle nichž se z.da
ňují ,společnosti akciové. 

Ukládacím kapitálem po l'ozumu § 100, odst. 2., 
zákQna, Ol 'osobmch daních ze dne 25. října 1896, č . 
220 ř. z. r.Qzumí se spl,acený kmeno.vý kapitál s pří
platky podle § 72 a nezaplacený dluh z p.rjoritních 
o.hliga,cÍ._ 

Při vyměřování daně :přída:večné, dlužno. viklá
dacírn kapitálem podle § IOO? odlst. 7. a 8., zákona 
Ol '08'Q,bnich daních? rozuměti s.placený kmeno.vý kapi
tál s příplatky pOldle § 72. 

A. Plný tex't zákona čís. 271/1920 viz hned 
II í ž e v tom t o Odd í I u pod I i t. C. - K pro v e den í 
ci t. výš e čl. II. z á k o nač. 271/1920 vyd á n o v I á dní 
n a říz e n í čís. 420/1920 to hot o o b s a hu: 

§ 1. Počínajíc berním rokem 1920 podléhají spole~nosti 
s obmezeným ručením, bez ohledu na výši ukl4dacího kapitálu, 
zdanění podI.e v,šeobccných zásad II. hlavy zák. o os. daních. 

V důsledku toho zrušuje se, počínajíc ' berním rokeln 
1920, nařízení bývalého minister!;!tva financí ve Vídni ze dne 
2. června 1906, č. lIO ř. z., a platí nyní o společnost~ch s ob
mezeným ručením všeobecně ustanovení prováděcího pře~pisu 
k II. hlavě zákona o osobních dat;lích s veškerými doda.tky. 

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platí pro zdaněni 
společnoSJtí s obmezeným ručením předpisy, dle nichž se tam 
zdaňuií spole~nosti akciové. 

§ 2. U společt;lostÍ s obmez~ným ručením, které dosud 
podléhaly zdanění dle J. hl. zák. o os. daních, bude podkladem 
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pro výměru zvláštní daně výdělkové na berní ro~ 19:0 ~ilanc~ 
obchodního roku, který roku berní~u bezprostredn~, predcha. 
zel. Ustanovení § 116 zák. o os. damch se na tyto prIpady ne· 
vztahují. . ' y,. 

§ 3. Zrušením § 115 cit. zák. zrušu~í nebo me~ly se I ~sta. 
novení § 4. odst. 2., zákona ze dne 16. unora 1918, c: ?6 r. z., 
o dani válečné a prováděcího nařízení bývalého mmlsterstva 
financí ve Vídn'i ze dne 6. července 1918, č. 254 ř. z. (k §u 4~, I 
odst. 1. ,a 2., II., A., čís. 3., B., čís. 1. a 2., lit. c, k § 5, y~I, ~18~ 
2., k §u 21, odst. 6., a k §u 38, 1, A., odst. 4.). O ~e:ovam 
daně válečné společnostem s ručením obme~enpn. z~ Zlskuy rok~ 
19J9 platí všeobecné ustanovení zák. o dam valecne spolecnost 
akciových. , , y. . 

,§ 4. Provedení tohoto nařízení, jež nabýva. ~cmnostl 
dnem 1. ledna 1920, ukládá se ministru financí a pumstru pro 
sjednocení zákonodárství a správy. 

'B. Původní text §§ 116 zák:ona byl tento: 

§ 115. I. Společnosti s obmezeným ručením, jejichž uk~á. 
dací kapitál činí nejvýše 1,000.000 korun, jsou podrobeny vse· 
obecné dani výdělkové podle ustanovenf I. hlavy zákon,a ze 
dne 25. října 1896, Z. Ř. č. 220, o přímých daních oso~mch s 
tou úchylkou, že všeobecná výdělková daň t~mto spo!ecno~tem 
podle §§ 66, odstavce 1. a 2. zák. o daň. os. prede~~a?a s vyhr~. 
dou toho co jest v II. odstavci ustanoveno, nepoclta · s~ do ~~. 
čených s~olečnostních kontingentů, nýbrž že. ~edle y m~h p~l· 
padne státní pokladně. Společnosti s obmezenym ruce~llm, Je· 
jichž ukládací kapitál činí více než 1~000.000 korun, lSou. po: 
drobeny zdanění podle toho, co ' jes~ ustanov~no pro a~clOv~ 
společnosti v lL hlavě zákona o damch osobmch, se zmenaml 
v následujícím odstavci IV obsaženými. -

Ukládací l~apitál ve smyslu předcházejíc~ho ,odsta;<:e ob· 
· sahuje veškerÝ. . v podniku trval~ na ,zisk ulo~eny kapl.tal; z~. 
jména kmenový kapitál ve spolece~sl~e ,sn:U0uv~ ~stanoveny, na 
'priodtní obligace nebo . jina~~é dl~z,m ~PIS~ ~IICl nebo .n~ hy· 
pothekární' zjištění vypů ičene kapltaly, Jakoz I snad kapitál od 
· společníktl samých kromě kmenového vkladu (§ 4) k provozo· 
vání podniku trvale věnovaný. y, d 

. II. Převezmou·li společnosti s obmezeným r~cen~~ po : 
niky, z nichž až dosud byla pře~ep~~na, všeo~e~na v~delko.va 
daň do společnostních kontingentu cltana, rocn~ berm povm. 

· ~iOSt těmto podnikům v roce převodu závo,d~ pre~epsa~a o~c. 
píše se plným obnosem od hlavní sumy vydelk,ove d~ne} pre, 
jdou·li . však podniky od společností s obmezenym r~~em~, n~ 
poplatníky, jejichž všeobecnoou daň.yvýdělko~ou slusl y pocltat~ 

· do společno:'ltních kontingentu, budlz naproti tomu vseobecna 
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vyděiková daň, těmt~ poplatníkům Z těchto podniků v roce 
jejich vřadění do některé berní třídy předepsána, připočtena 
ročním obnosem k hlavní sumě výdělkové daně. 

Konečně budiž čtvrtina těch ročních obnosů všeobecne 
výdělkové daně, které byly předepsány za posledního uldáda. 
cího období nově vzniklým, ',t,o jest dříve ani výdělkové dani 
podle I. ani podle II. hlavy i,ákona o daních osobních podro. 
béným podnikům a provozovri;ám společnosti s obmezenýmru
čením, odečtena od hlavní sumy výdělkové daně, zůstanou.li 
tyto společnosti s těmito pO'dniky a provozovnamf také za no. 
vého ukládacího období ve všeobecné dani výdělkové_ . 

Finanční ministr vydá zevrubnější ustanovení o době pro 
tato 'súčtování rozhodné. 

'. III. Všeobecná d.aň výdělková bude vyměřována po drobe. 
1l)'-111 jí podnikům společností s obmezeným ručením až do 
toho uldádacího období, ve kterém mají býti zařaděny do ně. 
které berní společnosti podle § 66, odstavce 4, zák. o daň. os., 
finančním úřadem pi'vní stolice, od to,ho času pak komisí pro 
daň výdělkovou té berní společnosti, do které hy byl podnik 
vřad~n, kdyby jeho daň čítala se do společnostních kontiD\-
genru. . 

-. IV. U společností s obmezeným ručením, s kterými má 
býti nakládáno ve smyslu I. odstavce podle II. hlavy zákona 
o dáních osobních, budiž šetřeno předpisů dotčeného zákona 
platných pro zdanění akciových společností s následujícími 
změna:mi: 

1. Příspěvky, dary a jiná bezplatná věnování osobám a 
ústavům, které nenáležejí k společností samé, smějí býti ode. 
čteny při výpočtu rozvahových přebytků. Naproti tomu bez. 
~latné ?áv~V společníkům nebo členům jejich rodiny, jakož 
~. ,takove ~avky, kter~ ~e učiní společníkům samým za jejich 
cmnost pn provozovam obchodu společnosti, nesmějí zkraco. 
vati zdaňovací základ, vztažmo bud'te do něho započtena. 

v 2.. Za~lacené . úr?ky z kapitálů, na hypotekární zjištěn~ 
awak mkolI na PrIorItní obligace nebo na jinaké dlužní úpisy 
dílčí vypůičených, činí u společností s obmezeným ručením 
přípustnou položku srážkovou. Avšak do zdaňov,acího základll 
bud'te započteny ty obnosy, kterých se upotřebí k zúrokování 
kupitálů., společníky samými v jakékoli formě zapůjčených, 
pokud JSou částmi ukládacího kapitálu (odstavec I, . alinea 2). 

3. Do zdaňovacího záldadu nebudiž pojat obnos, kterého 
'bylo up.otřebeno z provozovacích výsledků obchodního roku, 
aby byla uhrazena ztráta podle ustanovení zákona o daních 
osobních vypočtená, vzniklá v obchodním roku rozvahový rok 
bezprostředně předcházejícím. '. ' 
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4. Na místě toho, co v § 100 zák. o daň. os. jest obsaženo, 
výměra daně pro .tyto společnosti stanoví se takto: 

100.000 K 4 procen~y, 

\ 

200.000» 5 » 

P v, , ýt" vk danI' 300.000» 6 » n ryzlm v ez u 7 
podrobeném až včetně 400.000» . » 

500.000» 8 » 
600.000» 9 » 

pn ryzím výtěžku dani podrobeném přes 600.000 K 10 pro-, 

centy. v , b d'v v 

Daň podle předcházejícího odstavce urcena , u IZ ,~e. 
řena s tou obměnou, že z ryzího, dani podrobeneh~ ~tez~~~ 
stupně vyššího po srážce daně nikdy n~s~~v~bývat~v~ene, nezl~ 
zbývá z nejvyššího ryzího výtěžku neJbhzslho mzslho stupne 
po srážce daně naň připadající. " o 

5. a) Když dosavadní držitel jednoho nebo ,vIce pO~lku 
všeobecné dani výdělkové podrobených .t~~o podn~~! p?, d~,zeb. 
ním čase s připočtením předcháze1ící ?rzby rod~c~ (c~taJlc l~ 
nim nevlastní rodiče, přisvojitele, tchana a tchym) ~lce nvez 
deset let trvajícím převede na společnost s obmezenymv ruce· 
ním, která kromě něho samého, zavíráv, toli~w )eho ,manzela ,~ . 
jeho dítky (včetně nevlastních dltek, pnsvoJenych dItek a ze~~ 
a snach) a byla zřízena výlučně k tomu účelu, ab! b:-ly pn~ 
slušné podniky dále provozovány, tedy tato spole,cn,cct, v~d~z 
a pokud se obmezí podstatně na ?alší v I?rovozovan~ pnsl~i'l: 
ných podniků, bude zdaněna v prvmch pell letech sveho trvam 
ve všech stupních výtěžku toliko čtyřmi p,rocenty, ~ bude 'po: 
drobena teprve počínajíc šestým rokem sveho trvam normalm 
berní výměře stupnice v čís. 4 ustanove~é;, , v, . 

b) se společnostmi s obmezeným , rucem~, ktere ~e o zr~dl 
po úmrtí dosavadního držitele je?Doho ~ebo v~ce podmku ,:se
obecné výdělkové dani podrobenych od Jeho dltek (nevlastnlch 
dítek, přisvojených dítek, zeťů ·a snach) třeba dohromady s po
zůstalým manželem výlučně k tomu účelu, aby ~yly tyto pod
niky dále provozovány, když a pokud se obmezI pods~atne ?~ 
další provozování příslušný-ch podniků, budiž v prvmch petl 
letech po založení naloženo stejným způsobem bez ohledu na 
to, jak dlouho i e zemřelý měl., 'v v • , 

c) Předcházejících ustanovem budIz obd?b~e ~ te~uate 
šetřeno, byly-li příslušné podniky posud v ?rzem, nekter~ ve· 
i'einé společnosti nebo komanditní společnostI, ktera se skla~ala 
toliko z osob až včetně do třetího stupně příb.uz?,ých ~ ses~a. 
křených, a jsou.li nově přistupující OSO~y s mmI v nekterelll 
'1. rodinných poměrů pod lit. a uvedenych., .., v., 

Když při takovém převodu držby take JIDI vereJm spo· 
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lečníci neb komanditisté dosavadního podniku vstoupí do nově 
zřízené společnosti s obmezeným ručením, nepřekáží to tomu, 
aby nebylv takovým společnostem propů.ičeny výhody podle 
předcháze.iících ustanovení, jestliže základní kapitál připada· 
jící na rodinné členy v lit. a až c uvedené (viz svrchu odstavec 
I, alinea 2), dohromady činí aspoň polovici celého základního 
kapitálu. Totéž má platnost, vstoupí·li některý dřívější zříze· 
nel: dosavadního podniku d.o nově zřízené společnosti s obme· 
7,mÝm ručením, ač.1i základní kapitál připadající na rodinné' 
členy činí alespoň pět šestin celého základního kapitálu. 

Úleva společnosti s obmezeným ručením podle předcháze. 
jících ustanovení prooůjčená nezanikne, vstoupí.li do společ. 
nosti v prvních pěti letech, co byla zřízena, na místo společ. 
níků při jejím zřízení tu jsoucích nebo vedle nich ještě takové 
osoby, které jsou se společníkem v některém svrchu uvedeném 
svazku rodinném. . 

6. Daň nesmí činiti nikdy méně nežli jednu tisícinu spla· 
ceného kmenového kapitálu a nezavraveného ještě kapitálu 
učiněné ohligační půjčky (nejmenší daň). 

V. Ustanovení 5. a 6. hlavy zákona o daních osobních ze 
dne 25. ří in.a 1896, Z. Ř. č. 220, vztahují se obdobně ke společ
nostem s obmezeným ručením. 

§ 116. Pokud jde o cizozemské slJolečnosti, budiž jak pro 
zdanění podle 1 vztažmo II. hlavy zákona o daních osobnícll 
dle předpisů 1. odstavce předchozího naragrafu, tak i při vy
měřování ne,imen~í daně podle jeho IV. odstavce, alinea 6, za 
základ položena jenom ta část úhrnného kapitálu, která při. 
padá na tuzemský obchod (§ 115, odstavec I, alinea 2). 

Pokud se zdaněni ve smyslu IV. odstavce, alinea 4. § 115 
koná podle ryzího výtěžku, budiž jemu za základ položen to
liko ryzí v5-těžek v tuzemském obchodování dosažený, avšak 
výše berní míry řídí se podle výše úhrnného ryzího výtěžku. 

C. Z e z á k o n a o pří m Ý c h d a n í c h z e dne 15. 
č e r v na 1927, čís. 76 Sb. z. a n., hle dí sem § 68, k t e r Ý 
ustanovuje: 

»ZvláštnÍ dani výdělkové jsou podrobeny: - II. Podniky 
společností s ohmezeným ručením -« »111 Jiné podniky vý. 
dělečné, na nichž jest účastí kapitálovou, podílem na zisku 
nebo jiným způsobem alespoň padesáti procenty zúčastněna 
společnost s ručením obmezeným, tuzemskému ' zdanění ne· 
podrobená.« 

O z á k I a d u té t o d a něj e dna j i §.§ 76-82, oda· 
ň o v Ý f! h s a z b á e h § 83 t é h o ž z á k ona. 

~ 117. Společnosti s ručením obmezeným platí 
hezprostředně škálový poplatek ze smlouvy spole-
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čenské (pol. tar~ 55, B, 2, zák. z 13. prosípce 186?, 
č. 89 ř. z.) před zápisem jejím do obchodního rej~ 
střiku. 

Jest však dov'oleno, aby se tento ' poplátek, po-: 
kud k~eno.vé vklady se nevpláceií' ihned plně, ,~ebo , 
je-li ustanoveno, že mo.hou býti žádány pHplatky, za: 
ptavil 'z každého vyžádaného. vplatu v době svlatno.stl 
každého z nich, kdežto listiny o vykonaných částeč
ný~h 'splátkách jsou {>o.platku prosty. žádá-li se po,~lze 
čá~tečná splátka, avšak přijme se splMka, VětŠl, .lest 
poplatek z~ ' zvýšené splátky zapraviti do čtrnácti dnů 
po jejím zaplacení. ' 

úleva . čl. IV., Iit. čo zákona z 10. července 1865, 
č. 55 ř. z.: vztahuje se i na kupony dílčích dlužních 
úpisů vydaných ~'PoleČJno.srtí s ručerním ohmezeným. 
, ,' § 118 . . Převádějí-li se na společnost s ruče,~ím 

oibmezeným při její.m zřízení věci někým, kdo .lest 
v osobním poměru k jednomu nebo více spbleč~~
kům, jenž podle všeobecných poplatkových Dředpls~ 
odůvodiíu ie snížení poplatku, budiž . této slevy po
~žito p(')dle poměrů závodních podílů ~říslušný:h 
společníků, právě tak~ jakoby n~byl? ~oslo k pr:
vodu na společno.st jako takovou, nybrz na spolec-
níky-. 

Zakládá-Ii se takto společnost s ručením ohme
zeným ' právním jednáním mezi živými a osoby pře
vádějící nadále se na ,sp'ole'onosti účastní, hudiž 
immobilární poplatek, jenž má býti snad zap~ave~ 
za ony ,závodní podíly, jimiž se taktů na spolecnosh 
účas1tní, 'zapraven podle sazby snížené, jak.áplatí :pro 
uejbHžší stupeň při,huzernství, přicházející v úvahu 
přispoleonících. Tato výhoda dává se jenom tehdy, 
jestliže závodní ,po.díly, požívající výho~ ~odle t~hot~ 
a předcházejícího odstavce, činí dvě : tretlny veskere
ho jmění sp,olečnosti. 

Výhody , obou předcházejících Q,dst~v~ů nastu-
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PU]l však ohledně poplatku immobilárního jenom 
potud, pokud ve smlouvě společenské ' převod závod
ních podílů osob požívajících ,výhody na jiné" při 
nichž by nebyla nastala stejná výhoda, dobrovolnými 
právními jednáními mezi živými v prvých třech le
tech ' po zřízení smiouvy společenské jest vázán na 
souhlas společníků. Udělením souhlasu v tIomto časo
vémobdůhí pozbývá se' výhod,a zcela neh ,z části 
ohledně poplatku immobilárního. Každé taroové u
dělení souhlasu budiž společností ohlášeno do osmi 
drnů úřadu příslušnému k vynlěřerií poplatku, pod 
následky újmy předep:sané v § 80 pop!. zák. z 9. úno
ra 1850, č. 50 ř. z. 

§ 119. 'Poplatek, označený v § 117, jest při pře
měně akciové ,společnosti ve společnost s ručením ob
inezeným zapraviti bez ohledu na povahu převádě
ného ' jrnění, avšak pouze z toho obnosu, ó který kme
nový kapitál nové společnosti př.evyšuje základní ka
pitál akciové společnosti. Poplatková povinnost z pří
padných příplatků není tím dotčena. 

'Přechod nemovitých věcí akciové společnosti na 
sp,olečnost s ručením ohme'zeným jest ,prost jak po
platku z převodu nemovitostí, tak i poplatku vklad
ního, naproti tomu nenastupuje ,přerušení pov:irino. 
sti poplatkového ekvivalentu ohledně těchto nemo
vitých věcí ve smyslu p,oznámky 3 k ,p,ol. tar. 106, 
B e, zák'. z 13. prosince 1862 ř. z. č. 89 z tohoto dů
vo.du. . 

Předcho~í ustarnovení platí za podmínek uvede
ných v § 101 též pro těžař,stva k prov,ozování ho.r a 
sdružení, jež se mění ve společnosti s ručení.m .ohme
zeným. 

. §. 120 .. Cizozemské společnosti s ručením ob me
zeným, jež chtějí po živnostensku provozovati v tu
zemsku svůj po.dnik, mají z,a'praviti přímo ,poplatek 
'podle II. škály z oné části svého ka\litálu vkladů a 



808 Oddíl V. 

obligací, již chtějí věnovati provozování obchodů 
v 'tuzemsku, nikdy však z menší částky, než ze čtvrti
ny kapitálu. Výši kapitálu, z něhož má býti popla
tek ten1:,o vyměřen, určuje finanční ministerstvo 
s ohledem na poměry podle volného uvážení a spo
lečnosti mají za tím účelem, před započetím. provo
zování obchodů v tuzemsku, jakož i před každým 
zvýšením poplatku po.drobené sumy ka'pitálové, 
určené k ,prDV'o.zO'vání obchodů v tuzemsku, učiniti 
potřebné oznámení finaillčním úřadům. 

§§ 3 a II zák. z 18. září 1892, č. 171 ř. z. jest 
použíti přiměřelllě na tentopo.platek. 

Na dílčí dlužní úpisy cizozemských společností 
PQužíti jest mimo. to. § § 1 až 3, dále 6 až 12 zákona 
z 18. září 1892, č. 171 ř. zák. 

K §§ 117- 120 viz čl. III. zákona čís. 271 /1920 hned níže 
pod lit. C. otištěného, kterýžto článek zachovává cit. §§ v plat. 
nosti se změnami, provedenými zákony čís. 304/1919 a čÍs, 

311-919. První ze zákonů těchto jedná o poplatku z cizozem. 
ských cenných papírů a obchodování s cizozemskými právními 
suhjekty, druhý o nové úpravě válečné přirážky k poplatkům 

a o změně některých ustanovení o poplatcích. 

HLAVA VIII. 

Ust ,anovení trestnÍ. 

u s t a n o ven í z á věr e č n é. 

§ 121. Přečinu se do.pouŠtí ten, kdo úmyslně . 
jakožto jednaJtel, jako člen dozDrčí rady nebo jako 
likvidátor společp.osti s ručením obmezeným způsobí, 
s tím projeví souhlas nebo tomu nezabrání, že se 
společníkům vydají listiny o jejich účasti, jež zněji 
na ,majitele nehOl na řad, nebo Qbsahují pO'známku, 
ukazující na přípustnost ind,ossace, anebo dividen
dové listy. 

§ 122. Přečinu se dopouští ten, kdo: 

Spol. S r. o. 809 

1. jakQžto jednatel v prO'hlášeních potřebnýoh za 
účelem zápisu společnosti nebo zápisu zvýšení nebo 
snížení kmenového kapitálu do obchodního rejstří
ku pDdle § 9, bod 2, § § 10, 53 nebo 56, nebo 

2. jakO' jednatel neho 1ikvidátO'r v knize Pbodílní, 
jež se má vésti podle § 26, nebo v seznamu, jenž se 
má předlQžiti na základě knihy podílní obchO'dnímu 
sDudu, 

úmyslně učiní falešný údaj způsDtbilý klanllati 
v příčině lllajetkDvého stavu spDlečno.sti s ručením 
ohmezený.m. 

§ 123. Přečinu se dopouští ten, kdo úmyslně 
jakožto jednatel nebo likvidátor, jakožto člen dozorčí 
r ady, nebo jakOŽtJO' osO'b-a činná k příkazu společno
stis ručením Dbmezeným v protokDlech o shro.máž
děníoh, 'úče1lních uzávěrkách, bilancích, jednacích 
zpráváoh, neho ve veřejné výzvě k účasti na podni. 
liu majetkový stav sp,Dlečn.Dsti falešně vyličí nebo 
.z a,mlčí skutečnost, jejíž za-mlčení jest způsobilé kla~ 
m ati v 'Příčině majetkovéhO" sta'vu společnosti, 

§ 124. Trest na přečiny uvedené v §§ 121 až 
123, jest vězení od jednoho týdne až do jednoho ro
ku, s nímž může býti spojen peněžitý trest od 1000 
do 20.000 korun. 

l( u přečinům uvedeným v §§ 121-123 přiřad'uje se jako 
další případ přečin vytčený v § 7 zákona čís. 279/1924 o pře. 
měně společností s r. o. ve družstva: vědomé nesprávné úrla je 
jednatele v průkazech nebo prohlášeních podaných podle § :; 

toho zák. trestají se, není·Ji čin přísněji trestný, za přečin tu
h)rm vězením od jednoho týdne do jednoho roku, s nímž může 
hýti spojen peněžitý trest od 1000 do 20.000 Kč. Pokus jp
trestný. 

§ 125. Trestních ustanovení tohO'to zákona jest 
užíti jenom, pokud čin nespadá pod přísnější usta
novení trestního práva. 

Všeobecná ustanovení trestního zákona ~ 27. 
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května 1852, č. 117 ř. Z., platí též pro. přečiny, usta
nDvené tímto. zákDnem. 

Řízení přísluší sbDrDvým sDudům prvé stDlice. 
§ 126. Kdo. jakDžtD reviSDr pO'ruší jemu nále

zející 'pDvinnost mlčelivosti o. pDměrech DbchDdních 
a .provo,zovních, o. nichž nabyl vědom O' sti při revisi 
(§ , 45), budiž po'trestán pořádkoVDU pO'kutou až do.' 
2000 kDn.ln tím sDudem, do jehož Dhchodního rej-
stříku jest .společnolst zapsána. ' . 

§ 127. PrDvedením tohDtD zákona~ jenž nabude 
účinnosti tři měsíce po. vyhlášení, a vydáním :předpisů, 
jichž jest třeba k jeho. prDvedení, JSDU pDvěřeni můj 
ministr spravedlnDsti ·a moji ministři vnitra, finanCí~ . 
DbchDdu, železnic a Drby. 

Účinnosti nabyl zákon dne 15. června 1906. 

B. Nařízení 
ministerstva práv ze dne 26. dubna 1906,č. 89.ř.z. 
o změnách co do založení a vedení o.bchodního 

rejstříku 
vydané na základě §60 uváděcíhO' zákona k zákO'iIlu 

O'hchodnímu a § 127 z~k. o. společnostech s r. D • . 

(Otištěno. výše na 'str. 476 ·a nasl.) 

C. Zákon ze dne 15. dubna 1920, č· 271 Sb. z. a n., 
kterým se r o z ~ 1 r u j e platnost . .záKDna ze dne 
6. hřezna 1906 č. 58 ř. z., o' spole.čnostech s ,ručením 
oblnezeným, n a S I D'V e n s k'O a PO. d k ar p a ·t
s k o u' R u s a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 

tDhDtn zákona. 

čl. I. Platnnst ,zákona ze dne 6. března 1906, 
Č. 58 ř. z., o. společnO'stech s ručenÍ-m obmezeným, 
rozšiřuje se se změnami a doplňky článků, ll~ ~ Ul. 
na SIOlven~kO' a Podkarp&t~ikp'·q Rus~ 

Spol. s r. o. 811 

čl. II. [Text tohoto článku zařazen výše na místo §§ů 
115 a 116 zák. o spol. s r. o. na str. 801.] 

čl. Ill. UstanDvení § § 117-120 téhDž zákO'na 
zůstávají v platnosti se ·změna:miprovedenými ZároD
nem ze dne 27. kvě1na 1919, č. 304 Sb. 'z. a .ll., a ze 
dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z'. a n. 

čl. IV. Ustanovení článků I. a III. nabývají 
účinDsti .dnem 1. května 1920; ustanovení článku II. 
dnem 1. ledna 1920. 

čl. V. Provedením tohotO' zákO'lI1a p.O'věřují se 
ministři sp'ravedlnO'sti, oh-chodu, fin·ancí a ministr 
pro sjednDcení zákO'nO'dárství a ,správy. 

D. Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. dubna 1920, čÍs. 272 Sb. z. a n . 
ku 'provedení zákona čÍ-s . 271/1920 (upr,avující vedení 

O'hchO'dníhD rejstříku). 

(Otištěno. výše :na str. 482 a násl.) 

E. Z nařízení vlády republiky Českos'lovenské 
ze dne 27. července 1920, čís. 465 Sb. z. a n. 
o zřizování společností s r. o. a společností 
akciových (komanditnfch na akcie), o zvyšování 

základního kapitálu těchto společností 
a zakládání pobočných ústavů.*) 

§ 2. Žádá-li se po. dobu mimořádných poměn.1., 
které byly Izpů,sDbeny v podnikání hO'spO'dářském vál
k O'U a přechO'dem z válečného do mírDvého hO's.pndář
ství 'o. zápis spDlečno.sti s r. o. neb usnesení spDleČillDsti 
s r. D. na zvý;ení kmeno.véhD kapitálu do. ohohO'dního 
rejstříku, anebo Jde-li O' zápis usnesení cizozemské 
sp olečnO'~ ,8 r. D . na přenesem ·si-dla z ciziny do. tu-

*) Tímto vládním nařízením zrušeno bylo hledící sem 
dříve ministerské nařízení ze dne 3. září 1918, čís. 323 ř. Z., 
vydané .na základě zákona čís. 307/1917. (Viz § 1 cit. vl. nař. 
Č. 465/1920 výše na str . . 62~.) 
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zemska, oznámí to. sDud minreteTstvu vnitra a sml 
zápis povDliti, nepodá-li tDtD ministerstvO', vyžádajíc 
,si ,mínění zúčastněných ministerstev, dO' 6 týdnů ode 
dne, kdy ,dO'šlD oznámení sO'udu,prDti tDmu :námitek. 

Oznámení sDudu záleží při zřízem ,spDlečnosti 
s r. o. v tDm, že zašle opis společenské ,sml O'UVY, .při 
zvýšení klnenovéhD kapitálu v tO'm, že zašle výpis 
z 'Ohcho.dníhD rej,stříku O' spDlečnO'sti a vyhotDvení 
usnesení O' zvýšení kapitálu, a kDnečně při přenesení 
sidla z ciziny dOl tuzemska v tom, že zašle Dlpis usne
sení příslušnéhO' sp,olečenskéhD O'rgánu a výtah 
z rejstříku. 

Vyjmenované doikla,dy a o.pisy nechť předloží 
stl~ana. 

Souhlas k zá:pisu spoleČlllDstí s t . o. neb k zápisu 
usnesení takDvých spDlečnOlstí na zvýšení kmenDrvéhD 
kapitálu neb na přenesení sídla z ciziny d'D tuzemska 
může ministerstvO' vnitra uděliti pod.míneoně, pDkud 
tDhD veřejné zájmy nooOl 'prDspěch spO'lečnO'sti vyža
dují. J de-li O' zápis nDvé společnDsti s r. D. nebO' zvý
šení kmenDvéhD kapitálu, může ministeTstvD vnitra 
zejména žádati, ,aby zřÍtz.elll byl reservní f Otnd v § 4 
uved.ený. 

Změllla spO'lečenské smlOlurvy II společností s r. ,o., 
k jichž zápisu do o.bchOldníhO' rejstříku dán hyl So.U
hlas podmínečně, není belZ pOlvolení minister·stva 
vnitra přípus'tIIla. 

(Ostatní obsah tohoto vládního ~ařízení otištěn výše v 

Oddílu IV. pod lit. K; str. 629 násl.) 

F. Nařízení vlády republiky Českosloveuské 
ze dne 18. ·května 1922, čís. 147 Sb. z. a nař., 
kterým se prO'vádí § 45, Ddst. 3. zákDna O' spO'lečnD-

stech s .ručením Dhmezeným. 

Po.dle §§ 45, o.dst. 3., a 127 zákDna ze dne 6. břez
na 1906, , Č. 58 ř. z. a čl. V. 'Zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 271 Sb. z. a n., se načizuje : . 

Spol. S r. (). 81S 

§ 1. RevisO'ři 8óudem jmenDv.ani bud'te usta
l1o.vDváni ·ze seznamu, který pDřídí DbchDdní a živnD
stenské kDmory, pDkud se týče DbchDdní ,a průmy
slDvé kDmory. 

§ 2. Každá DhchO'dní a živnOtstenská ko.mora 
(D~?h~dní a PI'~~y~lDVá komDra) má pDříditi dO' tří 
meslCU pO' vyhlasenl tDhOltD nařízení seznam DSDb 

: jejím DhvDdu bydlících, které -PDdle jejíhO' mínění 
}SDU způsDbilé .prD úřad revisDra. 

Seznam budiž pDřízen ve skupinách dle hlav
ních dr~hů důležitějších odvětví průmyslových a 
D~C'?o.dnlC~ a obs,ahuj určitý pDčet oSDh prO' jedno
thve skupIny, u nichž budiž vyznačena mimO' za
mě~~lání v ~ ~ydliště též jejich zvláštní způsDbílDSt prO' 
reVISI urcI'tych druhů spDlečnOtstí s ručením Dbmeze
ným a - kde to.hD třeha - i jazykDvé znalosti. 

Které skupiny mají býti utvDřeny a kDlik O'So.b 
prO' je,dn.Dtlivé z nich dO' seznamu má býti pDjato., 
st,anDvl oSl Dhch~dní a živnostenské kDmD~ (obchod-
1ll a 'prumyslo.ve komDry) ,dle poměrů svého. Dbvo.du 
~:my; Každá ,k?mora zašle tentO' seznam pDlitickým 
uradum prVTIl Instance (na SlDvenEku a v PDdkar
patské Rusi županu) ve svém obvDdu ke schválení. 

§ 3. ~?litické úřady první instance (župani) 
proz.J~DumaJI tento. seznam nejdéle dO' šesti týdnů 
Dde d:ne, kdy seznam dDšel, vždy Dhledně o.sDb v jich 
okrese ~ydlících a vrátí jej kO'moře s vý,slO'vným pO'

(lOltknubm, zda oSDhy v seznamu uvedené za reviBDrv 
schvalují, či zda él krterým oSDbám o.dpírají schváleni. 

, v §~. KomDry pO' vrácení seznamu politickými 
urady (zUJp.any) vylDučí z něhO' osoby, jimž schválení 
bylDoidepřenO', a zašlou pak pO' jednom vyhO'tO'vení 
tDh~,tD o~ravenéhD s?znamu všem sborovým sDudům 
prve stohce, vedDUCUll obchO'dní rejstřík v DhvO'du 
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vrohního. 'zemského soudu (so.udní tabule), v nětnž 
má ,sídlo. komora. 

§ 5. Komo.l'Y nechť choíVají v p·atrno.sti všech
ny změny nastalé v ponzeném seznamu ,a sdělí je 
nejdéle do konce února se soudy. Je-li třeba, jest se
znam kdykoli doplniti, po pří,padě rozšířiti způ:sobelll 
shor:a na'značeným. 

§ 6. Sezuamy revisoTŮ j.sou veřejné a lze do 
nich nahlédnouti buď u soudu neho u obchodní a 
živnostenské komory (n živnostenské a průmyslové 
komory). 

§ 7. Soudy pro ustano.vování revisorů .pro kaž
:dý jednodivý připad neehť p,řihlíže~í ke zvláštní 
z'půsohilo.sti osohzanesených v seznamu zaslaném 
komor-ou, v jejímž ohvodu mají sidlo. 

V přípa,dech, kde soudu nelze vystačiti s tímto 
seznamem ať 'pro nedostatek odbo.rného revisora vů
bec, ať ' pro nedostatek jalZykové kvalifikace, nechť 
se ,soud obrátí na pHslušnlOu kOllloru se žádostí za 
doplnění seznanlU, aneb nechť vy.bere reviso;ra ze 
seznamu jinou komorou. sre8taveného a so.udu zasla
ného. Soud při výběru není obmezen na revislOry, 
kteří mají bydliště v obvodu so.udu nebo v sídle 8pO
lečnosti a v případu odstavce druhého v obvodu ko
mory. 

§ 8. Nařízení toto nabývá účinno.sti otrnáctým 
dnem po vyhlášení a současně potZhývají ,platnosti na
řízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s minister~ 
stvem vnitra a .obchodu ze dne 20. července 1906, č. 
155 ř. z., a ze dne 1. ledna 1910, č. 6 ř. z. 

Provedením tohorto nařízení pověřují ,se mini·, 
stři spravedlno.sti, vnitra a průmyslu, obchodu a živ
ností. 

Spot. S r. o. 815 

G. Ze zákona 
ze dne 3. července 1923, čís. 143 . Sb. z. a nař. 
o finančních a právních výhodách lna podporu sou

.stavné elektrisace. 

» V Ý hod y p r á v n í.« 

§ 4, odst. 2.: U společností ·s ručením obme
zeným p,o,dle .zákona ze dne 6. hřezna 1906, č. 58 ř. z. 
a zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. ·z. a n., 
které provozují všeužitečné elektrick~ podniky uve. 
dené· v §u 1, lnohou býti nortářské spisy a notářská 
osvědčení, jichž požadují zákon ze dne 6. hřezna 

1906, č. 58 ř. z. nebo souhlasně s ním sp,oJečenské 

stanovy k ujednání nebo změně společenské smlouvy, 
k prohlášení dosavadních sipolečníků a osob třetích 
o :převzetí no.vých kmenových vkladů, ku převodu 
obchodních podílů společ.J~lÍků právními . jednáními 
mezi živými a k usnesení na zrušení společnosti, na
hra.zeny soudním zápisem. 

KSlOudním úkonům .podle o.dstavce prvého, a 
druhého jest přislušným okresní BOUď, v jehož oh
vodu spo.lečnost má sidloneho koná valnou hromadu. 

Soudní úkony tyto provede soudce, jenž si při
bere přísežného za,pisovatele. 

p o zná m k a: Podle §u 1 jde o podniky elektrické, jez 

byly . prohlášeny všeužitečnými nebo přeměněny na takové 

,(§§ 4 a ~8 zákona, čís. 438/1919 a §§ 1 a 2 zákona, čís. 258/ 

1921 ). Předpisy zákona toho o výhodách právních při společ

nostech akciových a komanditních společnostech na akcie 

otištěny jsou výše v Oddílu IV. pod lit. S. 
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H. Zákon 
ze dne 10. prosince 1924, ~č. 279 Sb. z. a nař. 
o přeměně společností s ručením obmezeným 

. ve družstva.*) 

§ 1. Společníci s.polečnosti s Tuč~ím o~meze
nýmpodle zákona ze 6. března ~906, c. 58 r. z"",o 
společnostech s ruč'ením ohmezenym, pokud se t~ce 
zákona z 15,. ·dubna 1920, Č. 271 Sb. z. a n., kterym 
se rozšiřuje platnost zákona ze 6. března 1906, č. 58 
ř. z. o společnogtech s ručením obmezetn.ým na Slo
vensk.o a Podkarpatskou Rus a pozměňují ust,an?'ve
ní §§ 115 ·a 116 tohoto, záko~a,. moh~,~ se "u~nestI na 
tom" že ·společnost se přeměnu Je, allllz ,menl v p~~
statě svůj před.mět 'provozu, ve výdělkove a ho~poda~
ské družsr1vo podle zál{jona z 9. doona 1~73, c. 70 r. 
z. o výděU:.ových a hospodářských druz.stvech, ane
h~ v .družstvo podle § § 223 až 257 zák. čl. X~XVII/ 
1875 uh. anebo v hospodářské a živnostensk~ úvěrní 
(lruž,sr1vo podle zákona o hosipodář,ských a Žlvnosten-
sk ých úvěrních družstvec~l z~~. č!: ~XII.I/1898 uh.". 

Usnesení takové mUSI hyb UClllleno Jedn~:pyslne, 
j,de-li o Elpolečnost s ručením obme:zeným,,, jejíž úče
lem jest soustavná elektrisace, n~ ? .sp.olecnost ~'5 ru
čením obmezeným, jejížto spolecnIcl JS~u dru:stva~ 
stačí k usnesení většina, jíž třeba podle zakona c. 58/ 
1906 ř. z., resp. zákona čís. ~71/1?20 Sb. z. ~ n., P"o 
případě podle smlouvy spolecem',k~ k us~esenI o, ~me
ně společen!?ké smlouvy. UsnesenI mUSI se stab v~ 
všech případech z'působem, jeholž třeb: k ~~ne8e?~ 
na zrušení společnosti, s tou odchylkou, ze muze byb 
osvědčeno notářem (veřejným) nebo soudcem okres
ního 'Bloudu, v jehož obvodě se koná valná hromada 
společnosti neho, hlasuje-li se písellll.llě, v jehož oh· 
vodě jest sídlo slpolečn:osti. 

*) Viz ' vyše pozn. 4. při §§ 97 ,a násl. zákona č. 58/1906. 

Spol. S r. o. 8017 

By.l-li podle § 45 !Zák. č. 58/1906 ř. z. ucměn u 
soudu návrh lIla revisi spoleěno,srti, smí usnesení se 
státi jen, když zpráva ° revisi byla valnou hroma
dou schválena. 

§ 2. Všichni jednatelé společnosti jsou povin.ni 
opověděti lZamýšlenou přeměnu k poznamenání v ob
('hodním rejstříku. K o:povědi jest přiložiti stanovy 
dru~stva. Soud p~'Volí zápis jell1, odpovídají-li stano
vy družsrtva platným předpisům a bylo-li prokázáno, 
že usnesení společníků 'podle § 1 se stalo. po zákonu 
nebo podle sllIlouvy společenské. Jakmile usnesení 
soudu nabylo mo,ci práva, jsou jednatelé povinni 
oznámiti usnesení o ,přeměně do.Poručenými dopisy 
všem společníkům s tou .do,ložkou, že jejich kmenové 
vklady budou plnou částkou přeměněny na závodní 
p odíly, aniž třeba dosavadním ,společníkům písemné 
přihlášky k družstyu podle § 3 zák. č. 70/1873 ř. z., 
po případě § 224 zák čl. XXXVII/1875 uh., pokud 
'Se týče .podpisu stanov podle § 3 zák. čl. XXIII/1898 
uh., a úveřejniti zamýšlenou přeměnu v listech ozna
čených v § 22 zák. č. 58/1906 ř. z. Zároveň hudiž 
oznámeno, že společnost s ručením ohmezeným jest 
ocho.tna na ·požádání uspokojiti neho zajistiti všech
ny věřitele, jichž pohledávky jsou po právu v den, 
kdy oznámení to posléze bylo vyhlášeno, a že o vě
řitelích, kteří se nebudou hlásiti do. měsíce počíta
jíc ode dne posledního. uveřejně'ní tohoto oznámení, 
bude pokládáno za Ito, že souhlasí s převzetím svých 
p ohledávek družstven1 jako přímým dlužníkem. 

Známým věřitelům budiž to oznámeno přímo 
dOlporučenými dopisy. 

§ 3 .. Po uplynutí měsíční lhůty, stanovené před .. 
chozím paragrafem, jsou jednatelé povinni, šetříce 
zákonných předpisů o zápisu družstev ve společen
stevní aneb obchodní rejstřík, opověděti usnesení o 
přeměně k zápisu do společenstevního. aneh obchod-

Obch. zák. 52 
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ního rejstříku soudu příště podle ,sídla' družstv,a pří
slušného. 

K opovědi jest připojiti: 
1. průkaz, že usnesení na přeměnu bylo podl~ 

§ 2 zapsáno v ohchodní rejstřík a do1yčné soudnl 
usnesení nabylOl moci práva, 

2. průkaz, že společníci byli podle § 2 vyroz'-
uměni, 

3. průkaz, že se stalo uveřejnění 'předepsané §em 
2, odst. 1., 

4. prohlášení, že známí věřitelé. byli p.odle § 2 
doporučenými dopisy přímo zpravenI" . . .., , , 

5. průkaz, že věřitelé, kteří se hlaslh ,a za to za-
dali, byli uspokojeni nebo zajištěni, . .." . 

6. , prohlášení, že jiní věřitelé než tl, kten byh 
uspokojeni nebo zajištěni, se nehlásili a za uspoko
jení nebo zajištění nežádali. 

Je-li Iprůkaz o uspokojení nebo zajištění věřite
lů nebo prohlášení .o výsledku vyzývacího řízení ne
správným, ručí všichni jednatelé věř!telům, jic~ž se 
týkají nesprávné údaje, rukou spolecnou a nedllnou 
za škody těmto věřitelům tím vzešlé až do částky, 
kterou věřitelům se nedostane uspokojení ze jmění 
společenskéhOl. 

Ručení to nestíhá jednatele, prokáže-li, že mu 
nebyla ani nemohla býti známa nesprávnost průka
zu nebo prohlášení, ačkoliv šetřil péče řádného ob
chodníka. 

§ 4. Souď povolí zápis šetře zákonných předpi
sů 'O zápisu ,družstev ve společenstevní, pokud se tý
če obchodní rejs,třík a, není-li zároveň rejstříkovým 
soudem příslušným pro společnost 8 ručením ob me
zeným, vyrozumí o zápisu tento soud. Soudu pov~
lujícímu zápis nenáleží zkoumati, zda .stanovy d~z: 
stva, jež musí býti totožny se stanovamI;, po~le ~\lc,hz 
se stala poznámka 'podle § 2, vyhOVUJI prlslusnym 
zákon-ným ,předpisům Ol družstvech. 

Spot. s r. Ó. S19 

Zároveň se žádostí za zápis usnesení o premě
ně budiž žádáno za výmaz společnosti a ručením oh
mezeným v .obchodním rejstříku. 

§ 5. Dnem zápisu družstva ve společenstevní, 
pOlkud se týče ohchodní rej-střík, nastupují na místo 
.orgánů ,spoleČlnosti s ručením ohmezeným orgánové 
družsltva. 

Přeměna se jinak nedotýKá právních 'p.oměrů 
k osobám třetím. 

§ 6. Pět let po té, rody družstvQl bylQl podle 
§ 4 zapsáno ve společenstevní ~eh 'Obchodní rejstřík, 
nesmí původně stanovený rOlzsah ručení jehQl členů 
býti. rozšířen. 

§ ,7. Učiní-li jednatel společnosti s ,ručením ob
mezenýnl v průkazech nebo prohlášeních podle § 3 
podaných vědomě nesp'rávné údaje, jež jsou 's to, aby 
klamaly o majetkovém stavu společnosti, trestá se, 
není-li čin přísněji trestný, za přečin tuhým vězením 
od jednoho týdne až do jednoho roku, s nímž může 
býti sp.ojen peněžitý trest , od jednoho tisíce až do 
dvaceti tisíc Kč. Pokus je trestný. , 

§ 8. Provedením tohOlto zákona se pověřují 
ministři Ispravedlnosti, obchodu, vnitra a zemědělství 
ve shodě s ostatními súčastněnými ministry. 

1. Ze zákona 
ze dne 15. června 1927, čís. 78 Sb. z. a nař. 

o stabilisačních bilancích 
přicházejí v úvahu některé speciální normy o spo
lečnostech s r. o. -:- Jsou otištěny ISlpolu s ostatním 
ohsahem zákona, jaKOIž i spr o vád ě c í m v I á d
ním n a říz e ill í m čÍ-s. 27/1928 k zákonu tomu, 

pod lit. R a) a b) na str. 670-690. 
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Oddíl Vlo 
Společenstva výdělková a hospodářská. 

Ú vod n í p cl zná m k a. 

Hlavní zákon .o společenstvech výdělkových a hospodář

ských dlo,znal podstatné modifikace re,:>p. doplnění (třebas po 
stránce formální jen prozatímně) ministerským nařízením ze 

dne 21. března 1918, čís. 105 ř. z., vydan5-m na základě zmoc
ňovacího zákona čís. 307/1917 (viz nařízení t.o níže pod lit. B, 
dále poznámky ~lÍže při §§ 2, 53 :a 76 zákona z r. 1873). Dů
ležitým jest dále zákon Hs. 133/1903 o revisi společenstev s 

prováděcími nařízeními (viz níže pod lit. D). 
Z literatury: Poukázati jest předem k Obchodln:ímu právu 

R a ll: d.o v u (poslední výklady jeho jsou ve 2. vyd. německém 
»Das osterr. Handelsrecht«, 1912), dále k Příručce W e n i g o

v ě, zejme šestý sešit 2. vydání. 
V r. 1911 vyšel jako zvláštní ,otisk z XV. svazku »Zpráv 

zem. statisto úřadu král. Českého« spis Dva. V. M i I d s c h u ha 
»0 svépomocných družstvech (vyjímaje družstva úvěrní).« 

V r. 1916 vydal Dr. Fel. I II n e r spis »Ein Beitrag zu der 
bevorstehenden Reform des osierreich. GelI1ossenschaftsrechtes« 
(1916. Nákladem Jednoty záložen. K tomu viz W e ni g ve 
»Sborníku věd pro a st.«, XVII., str. 435 násl.) , v němž obsa
žena kritika vládnÍOIsnovy zákona o společelllstvech vý,dělk,ových 

a hospodái'ských z r. 1911 a připojen vlaE>tní návrh textu zkrá
ceného a změněného. - K této vládní 'osnově vyjádřil se také 
R a TI d :a v »Nár. Listech« z 31. prosince 1911 pod titulem »K 
budoucnosti našich záloŽen a jiných svépomocných společen. 
stev«. - Podr.obné vylíčení právní úpravy společenstev 'ohsa· 
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huje S t i hi c ů v »Nástin čsl. p' b h v rava o c . a Slnen. >se zřetelem 

ku prala_ potřebě družstev« (1923; nákladem Ústřední Jed
noty hospod. družstev). 

A. Zákvon ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. Z. 
o spolecenstvech výdělkových a hospodář-

ských. ~ . '1/. ' 
HLAVA PRVNí. 1\ ~ . IW\'. ~\ I 

U s t a II o ven í vše o b e c n á. 14' ÓI J J 
Oddíl první. 

O z} i z o v á ní s p o leč e n s t {V a p r á v n í c h 
p o měr ech č len ů. 

§ 1. Ustanovení toh~to zákona ,dlužno použíti 
I?a spolky s neuzavřeným počtem členů, jichž účelem 
~est o podpOl~ov~ti výdělek neb hospodářství svých 
cIel?u, spo,le~nym provozováním závodu nebo posky
tOk~a)l1l~nL uv~ru (společenstJva výdělková a hospodář-
8 a , Jatl\..o JSou 

spolky záložní a úvěrní 
spolky pro nákup suro~in a skladištní, 
společenstva výrobní, 
spolky spotřební a 
společep.stva bytová a pod. 

A. Kriteria společenstva jsou: 
1. neuzavřený počet členů ~ 

2. účel podporovati výděl:k neh hosp.odářství členů. 
P.ovšechně udané prostředky (»provozování závodu« ~a 

»po~k~tov,ání . úvěru«) určují se ještě připojenou exemplifi
k~CI; Jva,keh~sl ,dopl~ění dochází toto určení též v § 93 uvede
mm pnpadu, kdy Jest obzvláště ~apotřebí státního povolení 
kl;l provozování. (Arci jest pojištění jakožto předmět společen
stevního. po.dniku nepraktickým: viz níže poznámku při § 93). 

KnterIem pod Č. 2. vytčeným dochází výrazu národ'o

ho~podáfský úkQl spol~čeJ1stey (čili, jak s~ t&J,é říká, »qr\l~' 
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stev«); úkol to svépomocné hospodářské kooperace vrstev ne
majetných_ Arci dosah kriteria toho jest sporný; judikatura 
vylučuje z činnosti společenstev jednak úkoly rázu immateriál-

-ního (vzdělávací, ethické, politické), jednak z materielních 
úkolů samostatné podnikání, nemající přímý vztah k hospodlM-
ské činnosti nebo povolání členů; i vylučuje v dů,sledku toho 
také při podnicích jsoucích v talwvém vztahu ,ke členům pod~ 
niková jednání s nečleny_ 

Nález býv_ rakouského nejv. soudu ze dne 14. prosince 
1915, č. j. R 1619/15 (pojatý do repertoria nálezů pod 
čís. 253) vyslovuje, · že 'llení požadavku § 1 vyhověno jen ne
přímou podporou hospodářství členů, t. .1. tím, že se členům 
dostává po,dílu na zisku sdružení, jako při l~aždém sd-ružení 
kapitálovém, nýbrž že vyžaduje se podporování bezprostředně 
společn)"m provozováním závodu. Avšak příležitostní a výpo
mocné uzavírání obchodil s nečle.lly nelze považovati 2'la vylou
čené pož,adavkem společného prov,o,z,ování závodu podle §u 1 
zák. o společenstvech (»Právník« 1916, str. 421 násl.). 

Poznamenati jest, že také ustanovení <společenstevní smlou
vy, kterj:-m se členové prodejního společenstv'a zavazují prodá
vati své výrobky výlučně společenstvem a za podmínek jím sta
novených, není v rozporu s poža,davkem §u 1 zák'ona o spol., 
neboť i takovéto vyloučení volné prodejní konlmrence členů 

může spadati pod! pojem »podpory« výdělku a hospodářství 

společn)'-m provozováním závodu. Bližší odůvod!nění viz v po
sudku Her m a 'll na-O t a v s k é h o uveřejněném ve vídeňs.kém 
ča,s,opise »Das Forum« 1914, čís. 4. (»Die registerrichterliche 
Ingerenz sowie die ZuHissigkeit des ausschliesslichen Vertrie

hes durch Verkaufsgenossenschaften«) . 
B. Přes to, že se společenstva označují v § 1 jakožto 

»spolky«, nepodléhají předpisům spolkového zákona, H ~o ani 
starého z J:. 1852 (viz § 90 zák. o spol.) ani nového z r . 1867 

(viz jeho § 2). 
C Společemtv,a vý-dělk. a hospod. jest arci přesně roze

znáv,ati od »společenstev« ve smyslu §§ 106 a násl. živnosten

ského řádu, kteráž jsou svazky nucenými a mají povahu korpo

r~ci veřejnopráYlllíchl rovn.ě~ QI=l »ol~resních ;l;álo~CIIl hosro~~f, 
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ských a kontribučenských Fondů peněžnÍch« v Cechách, upra

vených zákonem z 6. června 1924, čís. 128 Sb. , z. a lIl., které 
jsou podle § 1 téhož zák. samostatnými ústavy veřejnými. 

a) Pro sdružení se více o· 70. ř. zák. (N. S. 1712 : 13. 
/' sob za účelem převzetí skladu červen 1922, R I 685/22.) 

tabáku a tabáčních prodejen dP) Jest přípustno rozšířiti 
útvar výrohního a hospodář- obchodování na členy a ne-
ského společenstva se nehodí. členy v mezích zákona, niko-
(N. S. 192 : 3. - červen 1919, li však rozšiřovati veškt>rou 
R I 204(19.) činnost i na nečleny. (N. S. 

b) Útvar společenstevnÍ ne. 1756: 4. červenec 1922, R I 
ní přípustným pro družstvo 779/22.) 
pro postaveni a vedení di- e) Pro sdružení za účelem 
vadla. (N. S. 1369 : 20. pro- zřízení kinematografu nelze 
sinec 1921, R I 1525/21.) použíti formy výrobního a 

ca) »Družstvo pražských hospodářského společenstva. 
vzorkových veletrhů« nem (N. S. 1798 : 29. srpen 1922, 
společenstvem ve smyslu § 1 II I 913/22.) 
zákona ze dne 9. dubna 1873, f) Sdružení sklad,ate1ů, spi-
čís. 70 ř. zák., neboť nedostá- sovatelů a nakladatelů hudby 
vá se mu znaku svépomocné nevyhovuje ustanovení §u 1 
činnosti členů společenstva ve zákona o společem;tvf\ch. 
smyslu cit. předpisu, nýbrž jsou-li dle stanov jednotliví 
má býti jen doplňkem a pod. členové povinni přenésti na 
porou firmy »Pražské vzor- společenstvo veškerá provo· 
kové veletrhy«. (N. S. 1386: zovací práva na všechna svá 
31. prosinec 1921, R I 1441/21.) díla. (N. S. 2605 : 9. květen 

cP) Společenstva výrobnC~ 1923, R I 401/23.) 
hospodářská nelze sdružiti ve g) Sdružení pro zřízení 

krematoria nem společen. 
společnostech s r. o. k provo· stvem po rozumu § 1 zákon a 
zovánÍ obchodů překročuj ících ze dne 9. dubna 1873, čís. 70. 
účel naznačený v §§ 1 zákona 

I 
~ h B 1 ř. zák. (N. S. 2858 : 14. srpen 

o spo ecenstvec . y o by to 1923, R II 328/23.) 
vzhledem k §§ 1 a 88 zál~ona h) Ustanovení stanov ho-
nedovolené rozšiřování činno· spodářského a výrobního spo-
sti společenstva na předměty l('čenstva, že účelem družstva 
jiné než v § 1 vytčené. (N. S. jest opatřovati byty a umož. 
1658 : 9. květen 1922, R J Ďovati nabývání domů čle. 
454/22.) nllm, pokud náležejí k vr-

da) Družstvo ku podpoře stvám obyvatelstva méně- zá· 
sběratelské činnosti členů fi- moznym, nepříČÍ se zákonu, 
latelistů nelze ustaviti jako jsou.li práva všech členu 
společenstvo ve smyslu záko- stejná. (N. S. 3050 : 17. ři· 
na ze dQ~ 9, <lubn~ lS73? č. jen 1 9~3~ R 1 892/23.) 
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i) Nabývání živnostenské· 
ho oprávnění ku provozu ur· 
ť.itého podniku, podmíněného 
koncesí, netvoří · zvláštního 
předmětu družstevního pod. 

nikánÍ. Provozování ho· 
stinské živnosti jest s účelem 
hytového družstva neslučitel· 
no. (N. S. 3385 : 15. leden 
1924, R I 1094/23.) 

j) K založení rybářského 
družstva ve formě společen. 
stva stačí, když činnost je 
převážně toho rázu, že jí má 
býti podporováno hospodář
ství členů; nevadí, že podruž
ně také zájmů jiných kruhů 
(sportovních) jest pamatová
no. (N. S. 3847 : 13. květen 
1924, R I 379/24.) 

ka) Zápůjčka, již poskytlo 
společenstvo nečlenu, jest jed
náním nicotným. Lhostejno, 
že dle stanov bylo společe~ 
stvo oprávněno přijímati vkla
dy i od nečlenů. (N. S. 4273 : 
15. říjen 1924, Rv I 1071/24.) 

kP) Stavební družstvo sle· 
duje účel hospodářský a ni
koli politický, i když stanovy 
obmezují členství na přísluš· 
níky určité politické strany. 
Příslušnost k této ,straně jest 
tudíž povinností členů druž
stva, povinnosti té pak neplní, 
kdo přestal býti příslušníkem 
strany, vystoupiv z ní anebo 
hyv z ní vyloučen. (N. S. 
4403 : 25. listopad 1924, Rv 
I 1503/24.) 

I) Cinnost družstva nelze 
rozšiřovati na nečleny. (N. S. 
4985 : 29. duben 1925, R I 
324/25.) 

m) Účel tiskařského druž
stva vyb9čuje '" r:\m~e z~I\QQa 

o společenstvech, je-li pod
uikem rázu výchovného, jenž 
sleduje v prvé řadě účely ryze 
ideální a jen zcela podružně 
dopouští i dosažení výhod 
hospodářských. (N. S. 5058 : 
20. květen 1925, R I 256/25.) 

n) Pro podnik rázu vý-
clJOvného a zábavního, spo
jený s výdělečným provozo
váním kinematografických 
představení není přípustnou 
forma společenstva. (N. S. 
5159 : 30. červen 1925, R I 
568/25: ) 

o) Společenstvo, jehož čle
nem může býti každý dělník, 
řemeslník, obchodník atd., 
není oprávněno provozovati 
živnost hostinskou, kaváren
skou, divadelní a biografic
kou. Lhostejno, že správním 
úřadem byla udělena druž
stvu hostinská koncesse. (N. 
S. 5249 : 2. září 1925, R I 
569/25.) 

p) Družstvo nemůže býti 
komanditistou společnosti, za
b)vající se činností, jež jest 
po,dnikánídružstva chÍ. (N. 
S. 5251 : 2. září 1925, R I 
584/25.) 

r) Předmětem podnikání 
družstevního nemůže býti ta
kové ukládání úspor, jež se 
kryje se zvyklostmi ústavů, 
které pn)vozuií výlučně nebo 
z převážné části úvěrní ob- · 
chody (zákon ze dne 10. říj
na 192<t, čís. 239 sb. z. a n.) 
(N. S. 5264 : ll. září 1925, 
R I 608/25.) 

s) Provozování společen
stevního podniku nelze svě
řiti i nečlenům a to ani na 
dob~ pře~hodnou; QdporQv~-
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10· by .to · zásadě §u 1 zák. o 
společenstvech; ovšem netýká 
se to prací podřadného dru
hu. (N. S. 5264 : ll. září 1925, 
R I 608/25.) 

t) Nelze povoliti přeměnu 
společnosti s r. o. v družstvo 
dle zákona ze dne 10. prosin
ce 1924, čís. 279 sb. z. a n., 
má·li dle stanov družstva býti 
jeho účelem také obchod ci
zími výrobky a ' námezdní 
zpracování neb čištění CIZl 

suroviny a mohou-li se státi 
členy družstva fysické osoby 
bez omezenÍ. (N. S. 5540 : 
ll. prosinec 1925, R I 996/25.) 

u) Pro »Sanatorium pro 
porodnictví a ženské nemoci« 
jest přípustnou forma spole
čenstva. (N. S. 5574 : 21. pro
sinec 1925, R I 1043/25.) 

v) Pro sdružení za účelem 
zřízení a provozu biografu 

není přípustnou forma spo
lečenstva. (N. S. 6101 : 8. 
červen 1926, R I 457/26.) 

(autobusové spojení), jenž 
má sloužiti nejen potřebě čle
' ilO, společenstva, nýbrž obec
ným zájmům obyvatelstva. 
(N. S. 6637 : 28. prosinec 
1926, R I 938/26). 

z) Činnost úvěrního druž
stva podle zákona ze dne 9. 
dubna 1873, čís. 70 ř. zák., 
nemůže se vztahovati na ob
starávání koupě a prodeje 
cenných papírů a losů vlast
ním členům, na opatřování 
informací a porad všeho dru
hu o peněžnictví a uvernic
tví, . Ú<VěliUlSlchoplI1Jolsti rOlsob a 

firem, i o úvěruschopnosti 
vlastních členů ať již revisí 
závodů, zaváděním účetnictví 
a . pod., vše jen pro vlastní 
členy, aniž poskytováním ho· 
spodářských právních a da
ňových porad všeho druhu 
kvalifikovanými odborníky 

vlastním členům. (N. S. 
6í74 : 3. únor 1927, R I 
1043/26.) 

ž) Byly-li stanovami obme-
x) Nepřípustným jest usta- zeny obchody společenstva 

novení stanov, že úvěr a zá- "i 'slovně na členy, jsou smlou-
půjčky budou povolovány vý- vy z obchodů společenstva 
jimečně i nečlenům. (N. S. s nečleny nicotny podle § 
6387 : 20. říjen 1926, R I 879, odst. 1. obč. zák. Tomu 
894';26.) není na závadu předpis čl. 

y) Ve formě společenstva 276 obch. zák. (N. S. 7321 : 
nelze provozovati podnik 14. září 1927, Rv I 1754/26.) 

§ 2. Společenstva výdělková a hospodářská mo· 
hou hýti zřizována hud' s neohmezeným neh obmeze. 
ným ručenínl členů. 

V prvním případě ručí každý člen společenstva 
za závazky společenstva solidárně svým celým jmě
ním, v druhém případě jen do l,lrčité, předem. stf\
novené částky. 
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1. Míru obmezeného ručení určuje zákon v § 76, pokud 

společenstevní smlouva neustanovuje ručení za vyšší obnos, 
na ručení závodním podílem a ještě dalším obnosem ve výši 

podílu. 
2. V obou případech ručení, jak neobmezeného tak i ob. 

mezeného, jde však podle zákona z r. 1873 jen () ručení pod. 
půrné (subsidiární): nastává totiž jen, pokud ke krytí zá· 

vazků společenstva ve případě jeho likvidace nebo konkursu 

nevystačí aktiva společenstva (§§ 53 a 76). 
3. Podle zákona o společenstvech šlo tu o »ručení« čle· 

nů společenstva v pravém smyslu, totiž o závaznost jejich vůči 
věřitelům, kteří měli tudíž vůči členům za podmínek pod 
čís. 2. vytčených přímý nárok (postih); viz o této otázce (kte. 
ní v příčině společenstev s obmez. ručením byla sporná) Ran· 

d a, Obch. pro (1903), str. 147 násl., HR II str. 217 násl. 
V tom nastala však změna V1 posledním roce svě.tové vál· 

ky ministerským nařízení~ z 21. března 1918, čís. 105 ř. Z. 

vydaným na základě zmocňovacího zákona čís. 307/1917, kte· 
ti'm bylo pro dobu platnosti nařízení toho odstraněno vůbec 
piímé ručení ,členů vůči věřitelům a ,uip'l.1avena jejich závaz.n:ost 
pouze jakožto uhrazovací povinnost vůči společenstvu k úhra· 

dě rschodku lViC ,případě hud' konkurrSru anebo p.asiViIÚ likvi· 

dace. 
Ard má tato změna vlastně - vzhledem k zákonu čís. 

30'7/1917 jakožl:O jejímu podkladu - formálně jen ráz proza· 
tímní; avšak je~t pokládati za pravděpodobné, že zásadní sta· 

norvisko zarujaté cit. nařízooím nehude již zákonodárcem opu· 
štěno, nýbrž - jak tomu svědčí již osnova z r. 1911 o refor· 
mě práva společensťevního - zachováno hude i VIIlovém záko· 
ně, kterým bude, jak lze souditi, v ,dohledné době nynější 

zákon o společenstvech z r. 1873 nahrazen. 

§ 3. K založení společenstva je třeba: 
1. přijetí společenstevní firmy; 
2. písemného sestavení smlouvy společenstevnÍ 

(stanov) ; 
3. zápisu této smlouvy do společenstevniho rej-

:Slfikq, 
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Přístup jednotlivých členů děje se písemným 
prohlášením. 

Předpis o znění firmy obsahuje § 4, o nutném obsahu 

smlouvy § 5. - O zápisu smlouvy, jejíž obsah musí býti pí· 

semně ustálen, fi~o'ván (§ 3, čÍrS. 2.: ».pisemné se'stavení«: 
schriftliche Abfassung), srv. bližší ustanovení v § 10 min. na· 
řízení č. 71/1873 o založení a vedení společens,tevního rejstříku 
(viz níže v tomto Oddílu pod lit. C). 

Právní povaha přistupovacího prohlášení členského jest 
spornou. Otázka jest tu podobná jako při společnosti akciové; 
viz výše ' při čl. 208 obch. zrik. po·zn. II., 2. Neustanovuje·li spo· 
lečenstevní smlouva op'ark, potřebí jest přijetí přistup ovací při. 

hl~šky se strany společenstva. Viz W e n i g, Přír. 2. vyd. § 72 
k čís. 1. 

Členství může bj1:i ve staJI10vách po,dmíněn~ určitými vzta· 
hy faktickými i právními, osoby členů určitým způs.obem kva· 

1ifikujícíini, na pře povoláním, vlastnictvím nemovitostí, přísluš· 
ností k jisté politické strarně (viz rozh. při § 1 lit. k,B), nesmí 
to však býti vztah takový, jenž by se příčil požadavku neuza· 
vřenosti počtu členů (§ 1), na př. vztah příbuzens.ký k určité 

rodině. 

Zápis spole.čOOlStva rdo rejstříku má povahu k.JolIlJstitutivní; 
viz níže § 8. 

Kumulativní zaplS obchodního společenstva do rejstříku 

obchodního byl by zbytečný: viz níže §§ 7 a 13 s přÍJslušnými 

iPoZll1ámkami. 

a) Zaplacení členského 
podílu není podmínkou na· 
bytí členství ve společenstvu 
výrobním a hospodářském 
dle zákona ze dne 9. dubna 
1873. Osoba, částečně svépráv. 
nosti zbavená, nemůže se bez 
svolení podpůrce a opatrov
nického soudu státi členem 
zapsaného společenstva s ru· 
čením neobmezeným. (N. S. 
2535 : 28. úqor 19~3, Rv I 
J36~I~~~) . 

b) Již před ustavením 
družstva a před zápisem je· 
ho do společenstevnmo rej· 
stříku (§ 8) mohou býti po· 
dány písemné přihlášky za 
člena společenstva, jež pak 

zavazují přihlašovatele. (N. 
S. 2821 : ll. červenec 1923, 
Rv I 476/23.) 

c) Tím, že uchazeč o člen· 
ství upsané podíly postoupil 
třf'tím a družstvo postup ten 
scltv~Ji1o~ přes~al . u~ha~cč bý· 
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ti svou přihláškou vázán a 
byl jak z práv, tak i ze zá
va~ků z přihlášky vypuštěn; 
lhostejno, že se třetí pak s 
postoupenými podíly za člena 
nepřihlásil. (N. S. 4064 : 15. 
červenec 1924, Rv I 749/24.) 

d) Kdo neučinil písemné 
přihlášky · k společenstvu, není 
jeho členem, byť i jinými 
pl'o,jevy, ze]mena konklu
dentními činy dal na jevo vů
li, státi se členem. (N. S. 
5077 : 26. květen 1925, Rv I 
526/25.) 

e) Co do povinnosti člena 
společenstva nelze přihlédnouti 
k ústním úmluvám neobsaže
ným v písemné přihlášce. (N. 
S. 5825 : 9. březen 1926, Rv 
I 2142/25.) 

f) Zákonu se nepříčí před
pis stanov, že představenstvo 
společenstva může odmítnou
ti bez udání důvodů osobu 
hlásící se za člena. (N_ S. 
6637 : 28. prosinec 1926, R I 
938/26.) 

§ 4-. Společenstevní firma musí býti volena 
z předmětu podniku a musí obsahovati označení 

»registrované společenstvo« a podle povahy ručení 
(§ 2) také dodatek »s neobmezeným ručením« neb 
»8 obmezeným r~učením«. 

Jméno členů společenstva nebo jiných osob ne
smí hýti pojato do firmy. Každá nová firma musí 
se zřetelně lišiti ode všech firem registrovaných spo
lečenstev, které již trvají v témže místě neb v téže 
obci. 

Srv. k odslt. 2. čl. 20. obch. zák. a pozn. k němu čís. l. 
v příčině »mÍsta« a »obcN. 

V příčině firmy odštěpného závodu viz § 6, 'odst. 2., na
řízení čís. 71/1873 o společenstevním rejstříku, který obsahuje 
ustanovení obdobná s čl. 21. odst. 2. ob ch. zák. 

Firma společenstva musí 
obsahovati dodatek »zapsané 
společenstvo s ručením ob
mezeným (neobmezeným) ~~ 

ve formě nezkrácené. (N. S. 
6634 6. říjen 1926, R I 
728/26.) 

§ 5. Společenstevní smlouva musí obsahovati: 
1. firmu a sídlo společenstva; 
2. předmě·t podniku; 
3. dobu trvání společenstva,má-1itrvání býti ná 

11rčitou d,obll obme~eno' 
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4,. podmínky vstupu členft společenstva, jakož 
i případná zvláštní ustanovení o jejich odpadnutí 
(výstupem, smrtí nebo vyloučením); 

5. obnos závodních podílů jednotlivých členů 
společenstva a způsob, jak se tyto podíly tvoří; 

6. zásady, podle nichž se má sestavovati bilance 
a počítati zisk, způsob zkoušení: bilance, jakož i usta
novení o rozdělování zisku a ztráty mezi jednotlivé 
členy společenstva; 

7. způsob volby a složení představenstva a for
my pro legitimaci členů představenstva, jakož i je
jich zástupců a úředníků společenstva; 

8. formu svolávání členů společenstva; 
9. podmínky hlasovacího práva členů společen

stva a formu, kterou se toto právo vykonává; 
10. předměty, o nichž členové společenstva na 

svolání se dostavivší nemohou se usnášeti pouhou 
prostou většinou hlasů, nýbrž jen silnější většinou 
hlalsů lIlebo podle jiných náležitostí; 

ll. způsob, jakým se dějí vyhlášky společenstva; 
12. údaj, je-li ručení členů společenstva za jeho 

závazky neobmezené nebo obmezené, a přesahuje-li ;ru
čení v tomto druhém případě míru zákonem (§ 76) 
stanovenou, také údaj o rozsahu tohoto ručení; 

13. jména členů prvního představenstva neb 
osob, které mají provésti zápis společenstva do rej
stříku. 

K jednotlivým bodům nutného podle § 5 obsahu smlou
vy jest uvésti: 

K čís. 1. O znění firmy viz výše § 4_ Sídlo společen. 

stva musí arci býti v obvodu platnosti tohoto zákona, jak to
mu svědčí předpisy o ingerenci jak soudů tak i správních úřa
dů, příslušných právě podle sídla společenstva. 

K Hs_ 2. O předmětu podniku viz výše § 1 a poznámky 
k němu_ 

K čís. 3. O podmínkách trvá~ú společenstv,a přes dobu ve 
smlouvě ustanovenQu viz níže pO,zn. k § 36, čÍs. 1. 
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K čís. 4. Minimální podmínkou vstupu jest JIZ po zá
konu písemné prohlášení o přístupu; viz výše § 3, odst. 2. 
Členy mohou býti Inejen osoby fy,sické, n)'brž i právnické 
(zejména také i společenstv'a), pokud se tím arci nečiní illu
sorním hospodářský účel společenstvům podle § 1 vlastnÍ. 
S případy členství osob jiných než fysických přímo operuje 
zákon o revisi ,společ~stev čís. 133/1903 v § 1 (viz níže v tomto 

Oddílu pod lit. Dl. 

Úpravu zániku členství zůstavuje zákon celkem auto
nomní disposici. Případy zániku v zákoně v § 5 uvedené (vý
stup, smrt a vyloučení) nejsou jediné. Pro společenstvo s ru
čením neobmezeným náleží sem ještě případ § 59 (výpověď 

80ul .. romého věřitele členova), pro společenstvo s ruč. obme
zeným případ § 82 (převod podílu). Kdežto o případu výstu
pu jednají §§ 54, odst. 1. a 77., o případu pak smrti § 54, odst. 
2., není zvláštních předpisů o vyloučení člena. Viz též níže 
pozn. při §§ 54. resp. 77. 

K čís. 5. Závodní podíly musí býti vytčeny částkou pe
něžní; pod »způsob tvoření« spadají zejména podmínky vpla
cení (srv. Ran d ,a, Obch. pro str. 55, H. R. ·str~ 70). J,de tu 
o úpravu t. zv. uhrazovací povinnosti vkladové (W e n i g 2. 
vyd., § 77). Podíly musí býti stejné (arg. §§ 14, 22 odst. 3 zák.); 
v. S tup e c k ý, »Právník«, str. 84l. 

StaIIlovy mohou také připustiti přínosy, musí však uvésti, v 
jaké ceně se přínos děje a kolik podílů se zaň přikazuje 

(5 t ro s z, str. 138, W e n i g str. 185) . 

Také povinnosti jiné (nežli uhrazovací zákonem uprave
ná) mohou býti ve stanovách členům uloženy, zejména i po
vinnost k naturálním dávkám (W e n i g. 1. c. str. 189). 

K · čís. 6. Sem spadá také event. ustanove~í o tvoření re
servního fondu. Přípustné jest přikázati jistou část čistého 
zisku ústavům dobročinným. K tomu Ran d a v Právníku· 
1873, str. 585. Nepřípustné jest vymínění nebo 'Výplata pev
ných úroků. Tak Ran d a, O. p., str. 135, W e n i g, str. 191, 
jinak P i s k o, str. 458 pro společenstva s ruč. neohm. 

Z dalších údajů pod čís. 7.-13. vytčených se řadí jako 
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podstatne k oněnt, Jez jsou uvedeny pod čís. 1., 2., á 5., také 
ještě údaj pod čís. "12. jmenovaný. 

Obsah stanov smí se odchylovati od ustanovení tohoto 
zákona jen v oněch kusech, při nichž to zákon »výslovně« do
pouští (§ ll, věta 2.) . Viz též níže při § § II a 75. 

Nepřípustným jest vůči § jednotlivých členů společen-
76 zákona ustanovení stanov, stva. (N. S. 6334 : 6. říjen 
že ziskem nebo ztrátou zvy- 1926, R I 728/26.) 
šuje nebo zmenšuje se podíl 

§ 6. Společenstevní smlouva, zapsaná do spole
čenstevního rejstříku (registrovaná) musí býti ve 
výtahu uveřejněna. 

V ýtah musí obsahovati: · 
1. datum společenstevní smlouvy; 
2. firmu a sídlo společenstva; 
3. předmět podniku; 
4. dohu trvání společenstva, má-li hýti trvání 

na určitou dobu obmezeno; " 
5. jména a bydliště členů představenstva, je-li 

toto zřízeno již ve společenstevní smlouvě; 
6. způsob, jakým se dějí vyhlášky společenstva; 
7. údaj, je-li ručení členů společenstva za jeho 

závazky neohmezené nebo obmezené, a přesahuje-li ru" 
čení v tomto druhém případě míru zákonem (§ 76) 
stanovenou, také údaj o rozsahu tohoto ručení. 

Je"li ve sp.olečenstevní smlouvě ustanovena for
ma, jakou představenstvo činí své projevy vůle a 
jakou podepisuje za společenstvo, dlužno uveřejniti 
i toto ustanovení .. 

Pro Vyhlášku stačí uveřejnění jediné. Viz § 16 naříz. 
čís. 71/1873 o rejstříku. Viz nyní vládní nařízení čís. 397/1919 
o uveřejňování zápisů v »Ústředním oZlIlamovateli«; k tomu 
též V)'l10S ministerstva sprav. (Věstník 1921, čís . 20); otištěny 
jsou výše v Oddílu II, str. 502 násl. 

§ 7. U každého obchodního soudu dlužno vésti 
společenstevní rejstřík o společenstvech, jež mají své 
sídlo v jeho okrsku. 
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o tomto. rejstříku platí ustanovení daná obchod-
ním zákoníkem pro obchodní rejstřík. . 

O rejstříku vydáno prováděcí nařízení ministerstev ju· 

~'tice vni,tra a obchodu ze dne 14. května 1873, čís. 71, jeho~ 

někt:rým předpisům dostalo se ~ového textování. (Viz !eh~ 
- ,vod 11'1 C) Podle § 17 tohoto nařízení nepodlehaJl text mze p '. 
společenstva použití §§ů 10-18 uvád. zák. k zákonu ~bchod. 
nímu. - Z odst. 2. dlužno souditi, že platí pro spolecenstev· 

ní rejstřík také zásada publicity formální i materiální, vyjádře

ná ostalně též v § 16, odst. 3. a 4. a § 43, odst. 1. 

Přihlášky k rejstříku dějí se bud' osobně k ipil'o~okolu: 
nebo písemně ve formě ať soudně ať notářsky ověřene ~ arCl 

sem z.asahuje ustanovení § 2 nařízení čís. 71/1873 ve znění na· 

řízení čís. 74/1895. Viz tOlto níže v tomto Oddílu pod C. -

K tomu We n i g, § 70. 

Pro posuzování přípustno· stříkovým soudem a finančn~ 
sti zápisu do rejstříku jest ne· prokuratura si do povolem 
rozhodno, že zápis téhož byl I!estěž~vala. (N. S. ,505,8

5
): 

již dříve povolen jiným rej· 20. kveten 1925, R I 256 2 . 

§ 8. Pokud není proveden zápis sp?lečenstva ,do 
společensievního rejstříku, společens~va Ja~\:.~ tako~eh,o 
tu není. Jedná-li se před provedenynl zaplsem Jme
nem společenstva, ručí ti, kdo jednají, osobně a so
lidárně. 

Srv. pozn. 2. při čl. 211 óbch. zák. 

a) Tím, že společ~l\st~o 
hylo zapsáno pře.d. skonc~m~ 
sporu v prvé stolICI do reJstn· 
ku a o tom podán průkaz, 
byl odstraněn nedostatek pro· 
cesní způsobilosti. - Spole. 
čenstvo nabývá práv a zá· 
vazků z jednání, jež byla za 
nč předsevzata dříve, nežli 
Lvlo zapsáno do rejstříku, tím, 
ž~ jednání za ně př:d zápi: 
sem učiněné schvalUJe, coz 

. se tuto děje -tím, že uplat
ňuje žalobou nárok z ob· 
chodu toho vzešlý. (N. S. 
2309 : 21. únor 1923, R I 
20/23.) , , . v 

b) Z právních jednam, Jez 
ujednali zástupco~é dosud ne· 
zapsaného spolecens~a, . na· 
hývá společenstvo v prav, J~S!' 
liže je napotomne schvall. 
(N. S. 2315 : 27. únor 1923, 
R I 166/23.) 
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§ 9. Každá změna společenstevní smlouvy musí 
se státi písemně a musí býti přihlášena u obchodní
ho soudu s připojením opisu usnesení společenstva. 

S usnesením o změně se nakládá stejným způso
bem jako s původní smlouvou. Uveřejní se však z to
hoto usnesení jen to, čím SP, něco mění na ustanove
ních, obsažených v dřívějších vyhláškách. 

Toto usnesení nemá žádného právního účinku, 
dokud není zapsáno do společenstevního rejstříku u 
obchodního soudu, v jehož obvodu má společenstvo 
své sídlo. 

Zápis změny společenstevní smlouvy má, podobně jako 
zápis o zřízení společenstva (§ 8), význam konstitutivní. _ 
O potřebné většině pro usnesení o změně smlouvy viz níže 
dispositivní předpis §§ 33, odst. 2. 

UsnesClI1Í o zvýšení podílů I jenž napotom svůj podíl vypo· 
stává se· účinným zápisem do. věděl. (N. S. 4798: 10, březen 
rejstříku, a to i pro člena, 1925,t Rv II 24/25.) 

§ 10. U každého obchodního soudu, v jehož 
ohvodu má společenstvo závod odštěpný, musí býti 
tento přihlášen k zápisu do společenstevního rejstří
ku a dlužno při tom dbáti všeho, co je předepsáno 
v § § 6 a 9 ,pro hlavní závod. 

Viz výše pozn. při čl. 4; dále čl. 21 obch. zák., ,též §§ 6, 
odst. 2. a § II rejstříkového. nařízení čís. 71'1873 (níže pod 
lit. C.). 

Při zápisu odštěpného zá. 
vodu do rejstříku nesmí se 
soud odštěpného závodu pou. 
štčti do zkoumání jiných pod. 
lllínek než těch, jež jsóu u· 
vedeny v §§ 6 a 9 zákona o 

společenstvech. Jmenovitě ne· 
může zkoumati, zda společen. 
stvo vyhovuje předpisům §§ 
I a 3 zákona. (N. S. 1401 : 
10. leden 1922, R I 1565/21.) 

§ ll. Právní poměr členů společenstva mezi se
bou řídí se nejprve společenstevní smlouvou. Tato 
smí se odchylovati od ustanovení tohoto zákona jen 
v těch hodech, při kterých je to výslovně prohlášeno 
za přípu~tné. . 

Obch, zák, 53 
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o dosahu tohoto předpisu jednáno u nás podrobněji za 

příležito,sti diskusse o otázce, lze-li usnésti se o příspěvcích čle
nů za účelem krytí schodku. (Viz »Právník«, 1903: články 
Stupeckého a Bílého, též Randa Obch. pr., str. 102 
a 193, H. R. str. 140, W e n i g, § 77.) - Viz též níže při § 75. 

§ 12. Společenstvo může pod svou firmou nabý
vati práv a vcházeti v závazky, nabývati vlastnictví 
a jiných věcných práv také na pozemcích, před sou
dem žalovati a žalováno býti. 

Řádným jeho sudištěm jest soud, v jehož obvodu 
má své sídlo. 

o právní povaze společenstva jakožto osoby právnické 
viz W e n i g, ,str. 167, § 68. P i s k o H. R. str. 454; o povaze 

její jako societě Ran d a, Obch. pr., H. R. § 17 k pozn. 24 c. 

Názor první dochází silné opory v mini st. nařízení čís. 105/ 
1918 (vydaném na zákl. zákona čís. 307/1917), jímž přímé 
ručení členů za závazky společenstva ,( třebas ne způsobem ko· 

nečným) odstraněno. 
K odst. 2. viz §§ 51 a 75 jur. normy citované výše při 

§ 39 uvád. zák. k zák. obch. 

N eIze se domáhati · povolení 
exekuce proti prodejně kon
sumního družstva; p rávním 
subjektem v zákoně uznaným 

jest konsumní družstvo samo, 
nikoli jeho prodejna. (N. S. 
4250 : 14. říjen 1924, R I 
803/24,.) 

§ 13. Pro s p O leč e n s t v a, j i c h ž pře d -
mětem podnikání jsou zcela nebo čá
s teč n ě o h c hod y, plat í bez o hle d u k e z p ů
sobu a výši zdanění ustanovení oh
chodního zákona týkající se obchod
níků, pokud tento zákpn neobsahuje 
o d c hyl n Ý c h pře d p i s Ů. 

Tohoto znění dostalo se §u 13 zák. o společenstvech usta

novením § 2, odst. 1. zákona ze dne 13. října 1928, čís. 183 Sb. 

z. a n. (vyhlášeným 23. listop. 1928). Původně zněl § 13 takto: 
»Pro společeII1stva, jichžto předmětem podnikání jsou zcela ne
ho částečně obchody, platí, pokud tent'o zákon neobsahuje od· 
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cuylných před.pisů, ustanovení daná obchodním zákoníkem v 
příčině kupců.« Z tendence předpisu § 2 zák. č. 183/1928 do. 
tvrzené souvislostí s odst 2 a 1 § 3 ''Yp]y'v' v k v d' I v .... . a, ze a'z e spn e-
c~nstvo provozuJící po živnostensku obchody, má býti poklá
dano za kupce plného práva. Viz též níže § 22. Zákon ČÍ2 . 
183/1928 otištěn jako »Dodatek« při »Úvodu« k tomuto spisu. 

v Růzqění .. !mpců plného a neúplného práv,a bylo. při spo

lecenstve~~ JIZ, ~osud redukováno ve svém praktickém vý
z~amu, Jezto

v 
zaplS do rejstříku společenstevního jest pro 

vsecka spolecenstva (i neobcho.dní) nutny'm o kt ' v . v'l ' eremzto reJ-
stn m , platí podle § 7, odst. 2. ustanovení daná o rejstříku lOb-
chodnun. (Srv. též níže § 16 odst 3 a 4)· d'l' I ' 
otázka firm (§§ 4 v,' .': " a e Jest ta ~e 

'v v y a 5, CIS. 1.) a I otazka vedení knih (§ 22) 
zvlaste upravena. K § 22 viz nyní § 2 odst 2 '1 v, 183/ 
1928. ' .' za~. CIS. 

a) Záložna poskytující čle
nŮ?I úvěr provozuje obchody 
a Jest obchodníkem ve smy
slu obch. zák. (N. S. 2161 : 
16. leden 1923, R I 1332/22.) 

b) Zárul~a za zápůjčku, po~ 
skytnuiou společenstvem v pro-

vozu jeho statutární činnosti 
členu společenstva, není obcho
dem a vyžaduje se k její plat
nosti písemného prohlášelllÍ 
ručitele. (N. S. 6823 · : 23. ú
nor 1927, Rv I 885/26.) 

v v §, 14. ,V sídle společenstva a každého jeho od
step.neho . zavodu dlužno vésti rejstřík, do něhož jest 
ZapIS?VatI předjmení i příjmení a stav každého člena 
spolecenstva, den J'eho vstup· u do I v 

• , v spo ecenstva 
a ,Jeho ?dpadnUb z neho, počet každému náležejících 
z~vod~lCh :rodílů, jakož i výpověd' jednoho nebo 
VIce zavodnlCh podílů. 

Každému musí býti dovoleno nahlédnouti do to
~l~~O rej~~říku, jakož i do společenstevní smlouvy a 
JejIch pnpadných změn. 

J de tu o rejlstřík, .od »·s,polečenstevnÍho« .rej'sltříku ar-ci 
zcela různy' kte" 'd . V' - v . , ly' e e, t. J. znzuJe a doplnuJe, společenstvo 
sav~o, ~·esp. jeho orgán (představenstvo). Vedení tohoto rej
stnku Jest plOd salnkcí trelstlních mtano'venÍ § 87; soud tu na-
stoupí proti nedbalým v tom směru oI-e:a'nuo m V'dk" ~ pora ovyml 

53~ 
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pokutami; v § 89 jest pak vědomě nesprávný údaj l:esp. po· 
tvrzení jeho se strany představenstva, dozorčí rady, dále li
kvidátorů a jinakých v příkazu společenstva jsoucích osob 
prohlášeno za přečin s trestem včzení do tří měsíců, pokud tu 
Jlejde o čin podle všeob. zákonů trestních přísněji · stihaný. 

Z § 14 (ve spojení s § 22, odst. 3.) jest usouditi, že po
díly musí býti stejné. (S tup e c k ý, Právník, str. 641.) 

Oddíl druhý. 

o pře d s t a ven s t v u, d o z o r č í rad ě a 
val n é hro m a d ě. 

§ 15. Každé společenstvo musí míti ~ředsta
venstvo, které jest voliti z počtu členů spole?e~stv~. 
Představcllstvo zastupuje společenstvo soudne I mJ.

mosoudně. 
Představenstvo může se skládati z jednoho nebo 

více členů kteří mohou býti placeni nebo neplaceni. 
J ejich zří~ení může býti kdykoli odvoláno, bez új~! 
nároků na náhradu škody, vyplývajících ze stávaJl
cích smluv. 

§ 16. Dočasní členové před~taven,st:a musí býti 
ihned po svém zvolení přihlášenI k ~apIs~. do .~~o~e
čenstevního rejstříku. Ku přihlášce Jest pnp~.l,ltI J~: 
jich legitimaci. Členové před'stavenstva m.aJl SVUJ 
podpis před obchodním sou~em z~amenatI anebo 
znamenání to v ověřené forme podatI. . v. v' 

Stejným způsobem nutno post~pOV~tI P.r! kazdc 
změně členů představenstva, po pnpade pn ustano-
vení zástupců. , . 

Není-li změna zapsána do společenstevnlho reJ-
stříku a veřejně vyhlášena, může ji, ~po~eč~ns~~o na
mítati třetí osobě jen tehdy, dokaze-h, ze Jl tato 
změna byla známa při sjednání smlouvy. o , v 

Byly-li zápis a vyhláška provedeny, pu~obl "zme
na proti osobě třetí, pokud není okolnostmI oduvod-
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Ylěna domněnka, že osoba ta o změně té, sjednávajíc 
Emlouvu, ani nevěděla ani věděti nemusila. 

§ 17. Představenstvo má činiti své projevy vůle 
a podepisovati za společenstvo ve formě ustanovené 
společenstevní smlouvou. Není-li ničeho o tom ustano
veno, jest nutný podpis všech členů představenstva. 
P odepisování děje se tím způsobem, že podepisujíCl 
připojí SVllj podpis k firmě společenstva nebo k po
jmenování představenstva. 

§ 18. Společenstvo nabývá práv a zavazuje se 
p rávnhni jednáními~ které uzavřelo představenstvo 
jeho jménem. Lhostejno jest, bylo-li jednání uzavře
no výslovně jménem společenstva nebo vyplývá-li 
z okolností, že mělo býti podle vůle smluvních stran 
uzavřeno pro společenstvo. 

Oprávnění představenstva k zastupování spole
čenstva vztahuje se také na všechna jednání, k nimž 
jest podle obecného občanského práva třeba zvláštní 
plné moci, znějící na druh jednání. 

§ 19. Představenstvo jest vůči společenstvu po
vinnO' dodržovati obmezení, jež jsou ve společenstevní 
smlouvě nebo usneseními valné hromady stanovena 
pro rozsah jeho oprávnění zastupovati společenstvo. 
Naproti třetím osobám však nemá něja~é obmezenÍ 
předsta,venstva stran zastupování společenstva žád
ného právního účinku. To platí obzvláště pro pN
pad, že zastupování se má vztahovati jen na jistá 
jednání neb jisté druhy jednání, nebo že takovéto 
zastupování jest možné jen za jistých okolností nebo 
pro jistou dobu neb na jednotlivých místech, nebo, 
že se k jednotlivým jednáním vyžaduje souhlas val
né hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu spo
lečenstva. 

§ 20. Přísahy jménem společenstva vykonává 
představenstvo. 
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§ 21. K doručení obsílek a jiných dodání pro 
společenstvo stačí, stane-li se to některému členu 
představenstva, oprávněnému k podpisu nOOo ke spo
lupodpisu, anebo některému úředníku společenstva, 
který jest oprávněn zastupovati je před soudem. 

§ 22. Představenstvo jest povinno pečovati o to, 
aby byly vedeny potřebné knihy společenstva. 

Pokud jsou tyto knihy vedeny po
d lep ř e d p i s u o b c h 'O dní h o z á k O' n a, II I a t í 
u s t a n o ven í č lán k u 34 o b c hod n í h o z á k o
n a a § 19 u voz o v a c í h o z á k o n a k ob ch O' d
nímu záklOnu ,obdobně pro průkaz po
hle d á vek s p o leč e n s t vaz jed n á n í z á k 0-
nem nlU dovolených a to bez ohledu k 
pře d -m ět u pod n i k á n í a k e z p Ů .s o b u a v ý
š i z d a n ě n í s p o leč e n s t v a. 

Představenstvo musí nejpozději v prvních šesti 
měsících každého závodního roku vyhlásiti účetní 
uzávěrku za uplynulý závodní rok spolu s bilancí. 
V této vyhlášce dlužno uvésti obzvláště také po
čet členů, kteří příslušeli k společenstvu v době, kdy 
bilance byla uzavřena, pak počet členů, kteří prů
během bilančního roku přistoupili a pozbyli svého 
členství, jakož i počet závodních podílů, jaký byl 
při uzávěrce bilance a kolik jich průběhem bilanč
ního roku přibylo nebo bylo vypověděno nebo na
zpět vyplaceno. 

Druhý odstavec §u 22 byl textován ustanovením § 2, odst. 
2. zákon~a ze dne 13. října 1928, čís. 183 Sb. z. a n. (vyhláše
ným 23. listop. 1928). Pi'Ivodně zněl odst. 2. §u 22 takto: »Po
kud j,sou knihy vedeny podle pi'edpisu obchodního zák,oníka, 
přísluší jim k důkazu pohledávky společenstva z jednání záko
nem mu dovolených průvo,runí moc v té míře, jaká jest poskyt
nuta obehodním knihám článkem 34. obcho,dního zákoníka -a 
podle §§ 19, 20, 21 a 22 uváděcího zákona k tomuto obchod

nímu zákonu (ř. z. z r. 1863, č. 1.).« 

r 
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§ 23. ~leno':,~ představenstva, kteří jednají mi
~o meze sveho pn~azu nebo proti předpisům tohoto 
za~o~a ~ebo ,,'spolece.nstevní smlouvy, ručí osobně a 
80hdarne za skodu bm vzniklou. 

" Usta~1JO'Vení §§ 15-~3, dále pak také ještě §§ 34 a 35 jed
na~l o predstavenstvu, Jeho :právech a ip'O'vinnolStech. Zvláště 
jest poznamenati: 

v 1. Nutnost volby členů předls:tavenstva z počtu členů s'po· 
lecelnStva (§ 15) jest význačným rozdílem vůči úpravě otázky 
té při .akciové společnosti (čl. 227, odst. 2. ob ch. z.). 

2. Stran § 16 jest odkázati ke čl. 25 a 46 ob..-h. zák. a 
k p'Olznámkám při nich, jakož i při § 7 zák. o sp'olt' éemtvech· 
viz též níže § 43 odst. 1. - V § 16, odst. 2. jest uloženo ohl:. 
šovati změnu členů představenstva; doporučuje se však ohlašo
vati i opětnou volbu členů, k ' usnadnění a urychlení soudního 
potvrzování o právu za-stupov,acím. (Viz »Věstník Záložen«, 
1924, str. 7.) 

3. Kdežto § 17 se v podstatě shodulje s čl. 229 obch. zák. 
II totéž lze říci j o odstavci 1. v § 18 vůči čl. 230 obch. zák., 

oh s,ahuje odst. 2. §u 18 vůči ,zásadě neobmeze.nosti zastupo· 

vací moci ,příslušící představenstvu ,akciové 'společnosti důleži

t oru úchylku: vyplývá z něho totiž obme-zení potud" že ne®pa· 
dají po,d zastupolVací moc představenstva právní jednání uve· 
dená ve druhé větě § 1008 obč. zák.; pro tato by totiž bylo 

ip otřehí také ,při pře1dJstavelnStvu z.vláštJní plné moci znějící na 
k onkreltní určitý příp'ad. 

4. V § 19 ,selzuá:váme opakování předp,isu čl. 231; k § 20 
\Srv. výše poznámku 6 při čl. 227 a násl. obch. zák., k § 21 
sr-v. čl. IV., čís. 2. uvád. zák. k civ. ř .. 5., též pozn. 4, výše p,H 
čl. 114 a násl. O'bch. zák. 

5. K § 22 jelSt poznamel1lati, že při společenstvech provo· 
zujících 'obchody (v. § 13) kombinuje se povinnost uložená v 
§ 22 s povinností čl. 28 a násl. obch. zák.; průvodní moc knih 
společenstva se nyní arci, i když vůbec neprovozuje obchody, 
řídí ustanovením čl. 34 obch. zák. resp. § 19 uvád. zákona k 
zák. obch. (K toml-l yj.;lí § 2 zák. čís. 183/1928.; též výše pozn. 
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1 a 2 při čl. 34 obch. zák.) - O bilancování není zvláštních 

předpisů; po,dle § 5, čÍJs~ 6 zák. mají stanolY)' ohs,a,holVati v tom 
směru ».zása.dy«. (K t.omu W e ni g, § 84.) 

P ,orvimnos,t uložená ptředstavenstvu v § 22, odst. 3., stran 
vyhlášky účetní závěrky a bilance, spolu se zprávou o počtu 
a pohybu členstva a podílů jest dána v § 87 pod ,sankci i trest· 
ní, sankci to pořádkov)Tch pokut, jež uloží obchodní soud čle· 

nům představenstv,a a dtOl:wrčí rady, 'po !případě likvidatorŮID. 

K odst. 3. §u 22 viz též výše § 14; z předpisů těchto vy. 

plývá požadavek stejno.sti podílů společenstevních (S tup e c· 
k ý, Právník, st. 841, W e n i g 2. v., § 77). 

Zákonem 'O stabilisačnÍch bilancích čís. 78/1927 uložena 
v § 18 představenstvu zvláštní ,opatření v důsledku nového oce· 
nění. (Viz výše str. 677). 

Civilní ISIa,nkci s,olidámího ručení 2a náhradu škody vy· 

sloIVUlje § 23 vůbec proti členům p,ředst'ruvenstva jednajícím mi· 

mo melze svého příkazu neho proti pře,dpi;si'un zákona neíbo 
,stanov. 

6. O ~}tolVinnO!stech p,ředstruveiThSwa jedna,jí také ještě §§ 34 
a 35; první z nich ,Přiznává představenstvu zejména též funkci 

~ýkonného orgánu PIl",O ustJ-.etsení '\',alné hroma,dy a Izabe'ZIPečuje, 
spolu s odslt. 1. §u 35, členská práva kontl'olní: právo nahlé· 

dalti do klllihy protokolů a právo vyžádati si od přeldstaven. 

.stv,a ·opis (otisk) společensrtelVDí smlouvy s iptřípa,dnými změna· 

mi ,a doplňky. ICr'omě toho má představenstvo, po.dle § 35, 
odst. 2., po'V'innolst přeldlo'žitizemské správě jisté spisy slpole· 

čenstevní; členorvé p,ředstavensw'a budou k tomu, p,otřebí-li, do· 

háněni \peněžitými ,poikutami Ise strany !politických úřadů. 

la) PředstavenstV'o s'polečen
stva Vlolí všichni členové na 
'V'atné hromadě. Není přípust
no, ,aby třetí osobě, členu či 
nečloou ,společenstva, uděleno 
bylo právo jmenovati část čle
nů představenstva. (N. S. 9 : 
21. le,den 1919, R I 7{19.) 

h) Pře,dstavenstvo společen
stva není po zákonu (§ 18 
zák. ze dne 9. dubna 1873, č. 

70 ř. 'z.) oprávněno ku podpi. 
su smlouvy společno'sti s ru
čením obme,zeným; třeha mu 
k tomu . ještě zvláštní, pro 
tento je,dnotlivý úkon vydané 
plné moci, udělené mu val
nou hromadou společenstva. 
(N. S. 10 : 21. leden 1919, 
R I 8/19.) 

c) Za členy představenstva 
vÝt1"obnícha hosp'o'dářských 
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společenstev mohou býti vo
leny pouze OIso,by fysické, ni
koliv firmy. (N. S. 75 : 5. 
hřezen 1919, R I 96/19.) 

d) Zmocnění úředníka ,,-ý
rohního a hospodářského spo
lečenstva k po,dpisování fir
my není předmětem záp,isu do 
Rpolečenstevního rejstříku. 
(N. S. 239 : 22 červenec 1919, 
R I 294'19. 

e) Není přípustno, by zřízen 
hyl pro výrohní a hospodář
ské společenstvo opatrovník 
k činu z důvodu, že funkční 
období představenstva uply
nulo, a nové představenstvo 
není dosud zapsáno. (N. S. 
498 : 27. ,duben 1920, R I 
238/20.) 

fa) Správní rada muze 
pouze prozatímně zbaviti čle

ny ředitelstva, pokud se týče 
likvidáto,ry jejich funkce. 
Jsouce i jen prozatímně zha· 
veni funkce, nehou likvidáto
ři 'Oprávněni za spoleřen~tvo 
.ledrnati, zpllmén~ p!lk 7.~·flati 
o vvmaz .1pho. (N. S. 1015 : 
12. fluhpn 1921, R TI 107 /21.) 

f tJ) Záruční prohlášení srp o
lcčenstva je' neplatným, neby
lo·li vydáno ve formě zákonné 
vyhovující § 17 zák. o spole
čelnstvech; tajemník .společen
stva není k němu oprávněn, 
j'e7.to prohlášení to není ob· 
~,Idým úkonem podle čl. 47 
o.bch. zllk (N. S. 2857 : 14. 
srpe.n 1923 Rv I 479 /23.) 

g) POIVěřilo·li představelIl-
I'>t'V'O družl~tva v mezích stanov 
jeho zříze.nce vedpním ob('ho
du, neplatí pro jeho zastupi
telské oprávnění předpisy sta. 
noIV o tom, kterak jest dl"Už-

stvo svými representanty na 
ivenek z a,s tup ováno, nýbrž ob
Is,ah a rOZlsah Zlastupitelského 
loprávnění řídí se ustanovení
mi obchodního zákona o ob· 
chodních zmocněncích. (N. S. 
3413 : 22. leden 1924, Rv I 
15]3/23.) 

h) Podepsal-li ~Ulnkcio.nář 
ISpolečenstva směnku, nelze je
ho oso'bní ,závazek odvo'zovati 
z toho, že nebyl formálně o
právněn k podpisování smě
lIlek; k vyloučení jeho osobní
ho závazku ISltačí, že přes to 
s vědomím věřitele podepsal 
směnku z'a společťIDstvo. (N. 
S. 4605 : 27. leden 1925, Rv 
I 106{25.) 

i) »JednaI1ícím« z,a spole
čenstvo, dosud nezapsané, jest 
te.n, k,do Ise uiednávání a ob
starávání 'záležito'stí společen
stva zúčastní přímo a os,ohně 
tím. že o'So,bně smlouvu uied
nává npb osobně plnění přijí
má, nýhrž i te,n, kdo se zú
čal~tní ' t,akolVým zmols'ohem, že 
vykoná třeba jen část činnosti, 
p,~třehné k ~rn,vedení záleži· 
tosti. ale souhla'sí s obstará· 
váním zbytku činnosti OIstat· 
ními jednateli nebo vůbec o,b· 
staráváním celé záležitotSti. 
(N. S. 4941 : 21. dubeln 1925, 
Hv I 335'25.) 

j) Pře(lstavell1stvo nemůže 
samo provésti změnu · stano.v, 
třeha.o;; bvlo k tomu zmocněno. 
(N_ S. 5~64 : ll. 'září 1925, 
R I 608/25.) 

k) Schválila·li valná hro-
mada společenstv,a postuu čle
mOl před~taIVenstva., nemuze se 
s-po.}ečoostvo napotom na nich 

, domáhati náhI"ady škody. (N. 
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S. 5362 : 13. říjen 1925, Rv 
I 1040 /25.) 

1) V tom, že společenstvo, 
j,akožto poukázaný dlužník 
přijalo účty a zaslalo část 
kupní ceny assignatáři, je1st 
s~)atřovati přijetí p·ouk.azu. 
Lholsltejno, že pro poukázané. 
ho dlužníka (společenstvo) 
bylo stanovami předep,sáno, že 
představenstvo má projev ' své 
vůle prohlásiti a podepisovati 
společenstvo způsobem ve sta· 
novách upra,veným. Proti při
jetí poukazu může poukázaný 
dlužník namítati, že neodebral 
úhrady. pouze tehdy, přijal.li 
ipouka,z s touto výhradou. (N. 
S. 5370 : 14. říjen 1925, Rv I 
868/25.) 

m) Správce společenstva ne· 
ní oprávněn beiz příkazu neh 
svolení předsta,venstva (ře
ditele) naříditi práci přes čas. 
(N. S. 6609: 21. pro,sinec 
1926 R II 693/26.) 

,o) V úpisu válečné půjčky 
družstvem, provolzujícím do. 
dávky pro vojsko, nel,ze spn· 
třo'V'ati nakládání jeho kme· 
novým jměním, nýbrž jen vý. 
c1ed provO'zný, k němuž dosta· 
čilo usnesení představenstva; 

UplS sám vykonaný předsb 
dou byl jen provedením usne· 
sení toho. (N. S. 6822 : 22. 
únor 1927, Rv II 495/26.) 

o) Předpokladem ručení 
členů pře,dlstavenstva ,společen. 
'stva podle §u 23 zákona o 
společenstvech jest, že je po· 
stihuje zavinění na protipráv. 
:nÍm je,dnání uvedeném v §u 
23 zák. a škodě z toho vznik· 
lé. (N. S. 7000 : 20. duben 
1927, Rv II 501'26.) 

p) Jest přípustným ustano· 
venÍ stano·v společenstva, že 
'veškeré spisy a právní prohlá. 
'št>ní musí býti podepsány tím 
způsohem, že k vytištěné nebo 
plsané firmě připojí své pod. 
pisy huď dva členové pře,sta. 
venstva nebo jeden člen před. 
sta/venstva a splnomocněný ú· 
ředník. Tento způsoh znamená
ní dlužno vyznačiti ve spole. 
čenlsteV'ním rejstříku. Tím ne· 
'z.apisuje Is'e ,plná moc určitého 
splnomocněného úředníka. 
Splnomocněné úředníky nelze 
z.aip1sati do rejstříku. J e,st na 
o,becenstvu, by zkoumalo jich 
<'iprávnění a objem jich plné 
moci. (N. S. 7160 : 17. čer
ven 1927, R. I 592/27.) 

§ 24. Společenstevní smlouvou může nýti dána 
představenstvu po bok dozorčí rada, kterou volí čle
nové společenstva ze svého středu s vyloučením členů 
představeIl!stva a jejíž zřízení lze kdykoli odv?la~i. 

Je-li dozorčí rada zřízena, dozírá na vedenI za
vodu společenstva ve všech odvětvích správy, může se 
seznamovat s chodem záležitostí společenstva, nahlé
dati kdykoliv do jeho knih a spisů a vyšetřovati stav 
pokladny společenstva. Může, jakmile se mu to zdá 
nutným, sprostiti členy představenstva a úředníky 
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prozatímně jeJIch oprávnenl a to až do rozhodnutí 
valné hromady, kterou dlužno co nejdříve na to svo
lati, a učiniti nutná opatření pro zatímní další vedení 
podniku. 

Dozorčí rada má zkoumati účty za jednotlivá 
závodní období, obzvláště výroční účty, bilance a 
návrhy na rozdělení zisku a podávati o tom každého 
roku zprávu valné hromadě. 

Dozorčí rada má svolati valnou hromadu, je-Ii 
to žádoucí v zájmu společenstva. 

členové dozorčí rady ručí za škodu, kterou způ
sobí neplněním svých povinností. 

§ 25. Dozorčí rada jest zmocněna vestl proti 
členům představenstva soudní spory, na nichž se, 
usnese valná hromada,. 

Má-li společenstvo vésti spor proti členům do
zorčí rady, zastupují ho plnomocníci, volení valnou 
hromadou. 

Každý člen představenstva jest oprávněn při
stoupiti do právě dotčených sporů jako intervenient 
na své útraty. 

DOlzorčí Mlda jeiSt orgánem den fakultativním; je·li však 

zHzena, podléhá p'ředpitsUm zákona §§ 24, 25. Hlavní její funk. 
cí jest úk,ol dOlzorčí resp. kontrolní, ,arei však jí prislušedí, po. 

dohně jak to seznáno při dozorčí radě akciové komandity, 

akciové společnosti a společnosti 61 r. o., také v jitstých smě. 

rech funkce, správní, ~ltJonné :a '~aJ8tupovací (vi,z § 24, odst. 2. a 
4., § 25, ods,t. 1.). 

P.ownná revise s/polečensttW z.ave,dena je1st zákonem IZ 10. 
čea:Wla 1903, čís. 133ř . .z., k němuž vydána nařízení, čís. 184/ 

1903 a ČíISl. 379/1922. - Viz zákon nařízení níže v tomto Od. 
dílu pod lit. D a J. 

Srv. též čl. 191 a násl., 225 a násl. obeh. zák., §§ 29 a 

násl. zák. o Slpol. s r. o. 
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Do;z,o'rčí radě společenstv,a l'ekUl1S o neplatnost volby 
přísluší právo rekul1SU proti z důvo,du, že v'alná hroma,da 
zápisu nově zvolených členů nebyla podle předpisů stmov 
představenstva do společe,n· Is:v'olána ,a řízena. (N. S. 7320, 
ste'Vního rejstříku, opírá.li se 14. září 1927, R I 755/27.) 

§ 26. Provozování závodu společenstva, jakož 
i zastupování společenstva co do tohoto provozování 
lze přikázati také úředníkům společenstva nebo ji· 
ným osobám jako zmocněncům společenstva. V tom· 
to případě určuje se jejich oprávnění podle plné 
moei jim udělené; vztahuje se v pochybnosti na 
všechny právní úkony, jež obyčejně přináší sebou 
prováděcí jednání toho druhu. ' 

Sl'\' čl. 234 obch. zák.; k tomu ptl'incip Č. 47 .ob ch. záik. 
Prokuriftu může núti společenstvo kvalifikující se ja. 

kožto kupec plného práva. Výslovně se o prokuře zmiňuje na· 

řízení čís. 71/1373 o rejstříku spole'čelllste'Vlllím v § 8, pokud jde 
o 1.lrčení pátého o,dstavce pro ,zápi,s ,prokuristů a likvidátorů. 

Prokuristu zřizovati bude nikoli představenstvo, jak by se podle 
§ 18, o,dst. 2. s'ouditi mohlo, nýhrž -v,zhle,delID k tomu, že za· 

stulPo'VacÍ mnc piedsta1venstva jest v j~stém ISlIDě,ru užší než 
prolull'I<t - hude d1.uŽJ1JO zi'Ízení prokuristy pHzna,ti jen valné 
hroma,dě. (Tak Ran da Oboh. IplJ:. 'pOIZlll. 160.) 

§ 27. Práva; která příslušejí členům společen. 
stva ve věcech společenstva, zvláště co do správy zá
vodu, nahlédání do bilance a jejího zkoušení, jakož 
i co do určení stran rozdělení zisku, vykonávají čle
nové společenstva vespolek ve _ valné hromadě. 

Každý člen společenstva má při tom jeden hlas, 
nestanoví-li společenstevní smlouva něco jiného. 

§ 28. Valnou hromadu členů společenstva svo
lává představenstvo, pokud nejsou k tomu opráv
něny podle společenstevní smlouvy nebo podle tohoto 
zákona také jiné osoby. 

§ 29. Valnou hromadu členů společenstva dluž
no svolati mimo případy výslovně určené ve spole-
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čenstevní smlouvě, když toho vyžadují zájmy spo
lečenstva. 

. Valná hromada musí býti ihned svoláua', navrh
n~-h ~.o ?ejméně desátý díl členů společenstva podá
n~m JImI po~:psanýn~, v němž jsou uvedeny účel a 
duvyo,dy .. J esth~e ,spole~enstevní smlouva přiznává prá
vo zadatI svolanI valne hromady většímu nebo lnenši. 
mu počtu čl:,n~ společe~stva, platí to, co ustanovuje. 

Ty, kten JSOU povInni svolati valnou hromadu 
dlužno k tomu v případě potřeby ' přiměti peněži: 
tým,i !resty až do tří set zlatých rak. čísla, které 
uklada obchodní -soud k žádosti navrhovatele. 

§ 30. Vahlá hromada má se svolati způsobem 
stanoveným ve společenstevní smlouvě. 

Účel valné hromady musí býti po každé při svo
lání oznámen. Valná hromada nemůže se usnášeti o 
předmětech, jichž projednávání nebylo tímto zpi'I
sob~m ohlášeno; z toho je však vyňato usnesení 
o navrhu na svolání mimořádné valné hromady když 
takovýto návrh hyl podán na valné hromadě. ' 

TakQvého oznámení není třeba k podávání ná. 
vrhů a k jednání bez usnášení se. 

. § 3~. Aby vahlá hromada byla schopna usnášeli 
se,. Jest treba, aby na ní byl přítomen nebo zastoupen 
neJmene desátý díl členů, pokud společenstevní 
smlouva neustanovuje nic jiného. 

§ 32·,Y ~řípa~ě, že valná hromada není schop. 
na se usnasetI, dluzno svolati, pokud společenstevní 
smlouva neustanovuje něco jiného, druhou valnou 
hromadu, která je schopna usnášeti se bez ohledu 
na' počet přítomných nebo zastoupených členů. 

Druhá valná hromada je obmezena na projedná. 
vanl předmětů, pro něž byla svolána zmařená valná 
hromada. 

§ 33. Nenstanovuje.li společenstevní smlouva 
nIC jiného o způsobu, jakým se valná hromada usná-
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šÍ, děje se tak absolutní většinou hlasů; předsedající 
súčastní se hlasování a při rovilOsti hlasů platí jako 
usnesení to mínění, k němuž se přidal předsedající. 

Usnésti se o změně společenstevní smlouvy, ja
kož i o zrušení společenstva, jest možno jen vět
šinou nejméně dvou třetin odevzdaných hlasů, s vý
hradou odchylného ustanovení společenstevní smlou
vy. 

Úkoly, lSIVolání a U/snášelIlí se vaJné hromady upTavují 
, §§ 27-33. V některých jednotlivostech jest po.znamenati: 

1. Sporno je:;t, z.da·li každému členu aspoň jeden hlas 
musí pH slušeti, Zlda-li tudíž jest ustanovení § 27, o,OOt. 2. ve 
prospěch člena společenstva jus cogens. Str o s z str. 69 a 235 
dovozuje z § 27 odpověď Ida dnou ; Ra II d a zastává názor opač
ný (Obeh. pro pOlZn. 96; HR 2. vyd. pO-ZlIl. 97). - Viz k tomu 
,též výklad W e n i g a, Přír., 1. vyd., str. 290. 

2. Řá,ooou Vlalnou hl'oma,du konati jest ,aJSplOň jedinou do 
roka (:lirg. § 24, o,dst. 3.; W e n i g 291), mimořádnou dle po
tr'ehy IZ hJediLStka zájmu slPolečenstv,a (§ 24, odst. 4.), dále v pří
lPadech §u 24, odst. 2. (suspense ,členů 'P,ře,dsta'Venstva resp. 
úředníků dozOirčí radJou), §u 29, o,dst. 2. (minoritní právo člelIl

ské), §u 84, odst. 1. (bilanční ztráta poloviny ohnosu splaceného 
na vklady při spole,čenstvu s ruč. obmez.), a Ipři likvidaci po
dle § 49 (pN bilančním scho,dIlm). 

3. Svolání valné hromady děje se představenstvem ( 28), 
likvidátory (§ 49), dozo'rčí radou (§ 24, odst. 4.), event. i jinými 
osobami ve strun,ovách k tomu povolanými (§ 28), na př. dozorčí 
radou bez obmezení v § 24, odst. 2. vysloveného (v. Ran d a, 
H. R. st. Iii), nebo osobami jinými ve stanovách označenými, 
které ani nemusí býti členy společenstva (viz Str o s z, str. 

226). - Podle § 16 nařízení čís. 105/1918 může z,a konkursního 
řízení také sprlÍvce podstaty svolati valnou hromadu; dle § 17 
platí předpis ten v přiměřeném použití také v řízení vyrovnacím. 

4. K § 30 ,a násl. jest uvésti, že řádné, 1. j. společernké 
,<;mlouvě (viz § 5, ,čís. 8 ,zák.) ta záJkJOIlllU (k § 30, odst. 2.) vy

hOiV11jící s!Volání valné hromady jest lPodmínko:u pro platnost 
jejích U/slIlelselIlí; k § 30, odst. 2. srv. též výše čl. 238 o,bch. 
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zák. a poznámku Č. 4 lP,ři čl. 224 násl. Pro nedostatky co dJl) 
svolání, j.ako,ž i pr~ 'porušení rtákOilla neho stanov usnesením 
jejím (hez podmínek platné 'změny stano'V: § 33) mohou spo
le,čníci hráti U/Snelsení v odpor ,(R a n ,d ,n, ' HR str. 178, We
ni g, 1. vyd., str. 292. 

5. Z ustanovení §§ 31 a 32 vyplývá přípu,>tnost zastoupení 
v účasti a ve hlasování na valné hromadě; není tím vš,ak vy
loučeno ustanovení stanov, že zaJStoupení se bud' vůbec nepři
pouští, nebo že se připouští jen obmezeně, na př. jen členem 
společenstva. - Jinak rozh. nejv. s. níže pod a). - Viz »Věst

nik Zál.« 1923, čís. 12; W e ni g 1. v., str. 291, pozn. 81. 
6. Valné hromadě příslui3í také usnésti se na sporech, které 

mají býti vedeny společenstvem protí ' členům představenstva 

ne-ho členům dozorČÍ rady; v tomto ppsledním případě volí 
valná hromada také zástupce spoleČeil1S1v,a pro spor; v prvním 
případě volí je patrně tenkráte, není-li tu d'ozorčí rady, která 
jinak společenstvo v těchto' sporech podle zákona z,astupuje. Viz 
§ 25. 

7. V příčině §u 33, odst. 2. jest odkázati k § 9, kde upra
veny jso.u další podmínky pro změnu společenstevní smlouvy 
(písemnost a zápis do společenst. rejstříku). Spornou jest otáz
ka o přípustnosti a podmínkách přeměny společenstv,a s ručením 
neohmezeným ve společenstvo ,s ručením obmezeným (a také 
naopak). Viz o tom výklady u R ,alIl d y, H. R. str. 8 násl. a 
We n i g a (2. vyd., § 85). 

O změně stanov zvýšením nebo snížením po,dHů viz níže 
rozhodnutí pod lit. h), m) a n); též W e n i g § 85. 

a) NepořÍpustným jes.t usta
no'vení společenstevní smlou· 
vy, vyžadující, aby členové, 
pokud jsou fysickými osoba
mi, vykonávali na valné hro
madě hlaso'VacÍ právo o,sobně, 
je,žto by tím byli obmezeni 
ve svém právu jim imperativ
ním předpisem zákona při-
znaném (§§ 31, 32 ,odst. 2. a 
§ ll). (N. S. 1819 : 6. !Září 
1922 R I 1017/22.) 

h) Předp,isují-li stanovy pro 
usnesení o změně sta.nov ur
čitou pre,senci a určitou větši
nu přítomných členů, platí to 
i p,ro druhou Vlalnou hromadu. 
(N. S. 2732 : 19. červen 1923, 
R I 522/23.) 

c) Přípustnost pořadu prá
va pro žalohu člena proti 
uSJJesení valné hromady, jímž 
byly jemu na úkor porušeny 
stanovy_ Bylo-li dle stanov 
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společenstva jednati na v,alné 
hromadě o vyloučení člena k 
návrhu představenstva, nesta
čí v tom směru volný návrh. 
(N. S. 3631 : 19. ,bře,z~n 1924, 
Hv I 1726/23.) 

da) Bylo-li ve stanovách pře
de,psáno, že ku změně stano\' 
vyžaduje se přítomnosti dvou 
třetin členů, a pakli by této 
presence nebylo při zahájení 
valné hromady, že jest vyčka
ti uplynutí jedné ho,diny, ne· 
Is,taČÍ, že uplynula hodina od 
zahájení prvé valné hromady, 
v níž byly projednány věd, 
nevyžadující dvoutřetinové 
většiny, nýbrž dlužno dodrže· 
ti čekací hodinu. (N. S. 4157 : 
17. září 1924, R I 719124.) 

dfJ) U snesení valné hroma
dy o vyloučení člena není 
vadným proto, že ve vyhlášce 
o svolání valné hromady ne
bylo uvedeno jméno člena, o 
jehož vyloučení se mělo jed
nati, nýbrž jen naznačeno, že 
se bude jednati o vyloučení 
člena. (N. S. 4403 : 25. listo
p.ad 1924, R I 1503/24.) 

e) Stačí oznámení účelu y 

pozvánce k v,a1né hromadě 
~~)Olečenstva, aniž by se vyža. 
dovalo, by předmět jednání 
byl již v pozvánce rozveden do 
všech podrobností. - Valná 
hromada jest oprávněna pro
dloužiti zákonnou ručehní do
hu vystoupivšího člena. Před
pis §u 78 zákona týká se čle
nů, kteří jakýmkoli způso,bem 
odpadnou. (N. S. 5118 : 16. 
červen 1925, R I 445/25.) 

fa) Každý člen musí míti ve 
valné hromadě aspoň jeden 
h'tas. Hlasovad právo člena 

:nelze činiti zá,vislým na dl1ž
bě určitého po'čtu členských 
podílů. (N. S. 6334 : 6. říjen 
1926, II I 728 /26.) 

f(3) Představenstvo nemuze 
samo provésti změnu stanov, 
třehas bylo k tomu zmocněno. 
(N_ S. 5264 : ll. září 1925, 
R I 608/25.) 

g) Nepřípustným jest usta· 
novení stanov společenstva, 
dímž učiněna způsobilolst val
né hroma,dy odvislou od za· 
stoupení určitého počtu členů. 
(N. S. 6334 : 6. říjen 1926, R 
I 728/26.) 

h) Nepříčí se zřejmě zá
konu (§ 16 ne,sp. říz.), ,byl·Ii 
nižšími soudy 'zamítnut návrh 
na zápis změny stanov spole
čenstva s ruč. obmez., jíž 
měl býti snížen členský podil, 
ani náz,or nižších soudů, že k 
,platnosti usnesení o této změ
ně stanov nestačí, že na valné 
hromadě byl přítomena za
stoupen počel členů, stanova
mi pro tento přípa,d vyžado· 
vaný, nýbrž dlužno též vyká
zati nále,žitě, že valná hroma
da byla dle stanov patřičně 
svolána, a to zápisem o valné 
hromadě nebo podle okolno
stí případu jiným ~půsohem, 
nikoli vša,k potvrzením před
stavelIlstva. Rejstříkový 
soud jest oprávněn naříditi 
změnu stanov ve společen
stev. rejstříku již ~apsaných, 
příčí-li se zákonu. (N. S. 6637 : 
28. prosinec 1926, R I 938 '26.) 

i) V otázce s,volání valných 
hromad jsou pro rejstříkový 
soud jedině směrodatnými 
platně z,apsané stanovy. 
Zákon neobs,ahuje ustanove· 

Společenstva. 

ni, z něho,ž by hylo nutně do- dy postačí přítomnolSt jakého-
vozovati, že by se valná hro- koliv počtu členů a že se val-
mada nemo,Wa konati též jin- nú hromada vůbec usnáší ah-
de ne'ž v sídle družstva. (N. solul:Jní většinou hlasů. (N. 
S. 6878 : 9. březen 1927, R I S. 7258 : 23. SIl'lPen 1927, R I 
1163/26.) 682/27.) 

j) Třeha,s sovolání v,alné hro- m) Změněny-li stanovy spo-
ma,dy společenstva a postup lečenstva snížením závodních 
pii hlasolYání na ,této valné podílů, musí ve stanovách do. 
hromadě nevyhovovaly pře,d- jíti výrazu, že snížení po,dílů 
pisu lS,tanov a zákonu a byl by týče se pOUlze ,členů no;vě vstu-
/proto odůvodněn zákrok rej- pující.ch a že závazky dos,a-
stříko.vého soudu ve smysltu vadních členů zůstáV1a,jí ne-
§§ 1, 2 a 9 zákona ze dne 10. ~měněny. (N. S. 7394 : 13. 
če.l"V1Ila 1903, čís. 133 ř. zák., v,o 1927 R I 781'27) 
pokud se týče § 23 min. naří. !rJ~na, I • 

'zení ze dne 24~ června 1903, n) Změna společenstev.ní 
čís. 134 ř. zák., stalo se další smlouvy ~šením závodních 
opatření zbytečným, p'oněvadž p,odílů jest sice pŤÍpustna, 
zápis usnesení této valné hro- a'"šak dlužno se o ní usnés.ti 
mady ve společeallste'V'ním rej. kvulifikovanou většinou val-
stříku IPo'zbyl výz.namu po- né hromady, nemají-li stanů-
~clějšími zápisy o volbách vy- vy o této většině diného před-
konaných na ,pozdějších val- pisu. Zvýšení závodních podí. 
ných hroma,dách. Lhostejno, lů neváže' člena, jenž byl sice 
že pozdější valná hrom'ada členem společenstva v den 
hyla s'volána představenstvem, usnesení valné hromady o 
zv,oleným na oné valné hro- ~)'šení podílů, avšak své po· 
madě. (N. S. 7125, 3. června díly vypověděl je,ště přede 
1927, R I 1144i126.) dnem, kdy usnesení valné hro-

k) RedstříkolVý soud je'S,t mady by10 zaJPsáno do spole-
nejen oprávněn, nýbrž i po- čenstelVDího rejstříku. (N. S. 
vinen, by nařídil změnu sta- 7401: 14. říjen 1927, R I 
IDOlY, jakmile shledá, že jejich 503/27.) 
některé ustano,vení od!poruje o) Neurčují-li stanovy mí-
zákonu o společenstvech ze sto, kde konati jest valnou 
dne 9. dubna 1873, čís. 70 hromadu, nelze dovozovati z 
ř. 'zák., třehas byly již pra1vo- toho, že zákon o tom nemá 
platně zapsány ve společen- předpisu, nepřípustnost koná. 
stevním rejstříku. (N. S. 7160 : ní valné hromady mimo sídlo 
17. červen 1927, R I 502/27.) společenstva. (N. S. ze dne 25. 

1) Stanovami lze předepsati, srpna 1928, Č. j. R I 549/25. ' 
že k usnášení se valné hroma· »PráViI1ík« 1928, ' str. 699 násl.) 

§ 34~ Představenstvo jest povinno zachovávati a 
prováděti všechna ustanovení společenstevní smlouvy 

ObCL ú.k. 5' 
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a usnesení valné hromady, platně učiněná v mezích 
společenstevní smlouvy a odpovídávza to sp?leče~stvu. 

U snesení valné hromady dluzno zapIsovatI do 
protokolní knihy, do níž může každý člen společen
stva a správní úřad volně nahlížeti. 

§ 35. Představenstvo jest povinno v!dati na, po
žádání každému členu společenstva za nahradu utrat 
opis (otisk) společenstevnÍ sml?uvy s, případ~~mi 
jeho změnami a doplňky, pak OpIS. schva~~~ych uce!
ních uzávěrek a hilancí a k žádostl opatnti tyto SPI-

sy svým podpisem. ,. v v' • 
Představenstvo ma mImo to predloZltl zemské 

správě prostřednictvím okresního pol~tick~~o ú~adu 
opis (otisk) společenstevnÍ sml~u~y, )akoz .1 ~,azdou 
její změnu do osmi dnů po zaplsu d.o re~stnku ~ 
opis schválených účetních uzávěrek a hllanc~, do osml 
dnů po jejich schválení. Politické ~,řadyv mall k t.omu 
přidržeti členy představenstva v pnpade nutnosti pe
něžitými tresty až do 100 zl. 

K §§ 34 ,a 35 viz iPo.wámku 6, výše !při §§ 15---'23. 

Oddíl třetí. 

o z á n i k u s p o leč e n s t v a. 

§ 36. Společenstvo zaniká: 
1. uplynutím dohy ustanovené společenstevní 

smlouvou; 
2. usnesením společenstva; 
3. zahájením konkursu; 
4. opatřením správní~~ úřadu (§ 37). 

K čís. 1: Usnesení o trvání společenstvla přes dobu ve 
smlouvě lJJStanólVenou vyžaduje p,odmínek změny stanov (§ 33), 

dále písemného vyhotolVení a 'zápisu do rejstříku (§ 9) •. K ,lO

mu W e ni g, § 86, Č. 1. Neplatí zde tudíž zásada automallckeho 
prodloužení poměru na , dohu neurčitou, jak tomu jest při sp~
lečnosti veřejné a komanditní (čl. 123 čís. 5, 170 obch. z.), ny' 

, Spoteěensfva. S51 

brž jest tomu podobně, jako při společnosti akciové a spol. s 
ruč. ohmez. (čl. 242 ohch. z., § 34 zák. z r. 1906). Sr. k tomu 
And r e ,s o v u stať o automat. prololl1g.aci smluv ve SlOVIl. obch. 
a technickém. 

K čís. 2. Také toto usnesení musí se státi, nerUlstwI1oVllje-li 
o tom smlouva jinak, dvěma třetinami o.devzdaných hlasů 

(§ 33). Je-li doha pro trvání sp'olečenstva Istanovena ve smlou
vě, mUlSí OIvšem býti ,také tu splněny podmínky změny smlou
vy (viz výše pod čís. 1). - O s!porné o,tá~ce stran př~pustnOlSti 
revokace zrušovacího usnesení (viz též níže rozhodnutí nejv. s. 
čís. 3602) vi,z výklad We n ig a § 86, čís. 2. 

K čís. 3: Po,dmínlwu prohlášení konlwl'su dest jak insol
vence, tak i již předlužení (§§ 68 a 69 konI... ř.); o předlužení 

společenstVa jCJdna.jí §§ 4~ a 84; p.rvý 'z nich llidádá likvidáto
rům, aby, vy:plývá.Ji ·Z likvidační bilance s.polečenswa Si ruč. 

neobmezeným předlužení společenstva ve smyslu tam vytče

ném, lllJalVrhli vyhlášení konlrunsu, druhý (§ 84) ukládá to před. 
stavenstvu, jakmile se objeví, že jmění společenstva s ruč. ob
me1zeným nekryje již dluhů. Ke slPorné otá~ce, zda-li jest pře
dlužení společelllStva s ruč. neobmezeným mimo likvidaci dů

,no,dem P'l"O :uJV,alení konkur:su, viz výklad W e n i gal. c.; k to. 
mu dále P i s k o II. R. str. 464, Bar t s c hoP o II ,a k, Konkurs
,ordnung, str. 457, a Vos ik o vo vydání kOM. řádu (.V »Kom 
palSu«) po.zn. ,pii § 69. 

K čÍls. 4: PřÍipadu tohoto týika~í se ještě' ,také §§ 37-39. 
Pro opatření správního úřadu, jímž jest zemská vláda přísluš
ná !podle § 38, .jels1t nutnou podJmmkolll právolPlatný odlsuzo'VacÍ 
nález podle § 88; lhůta pil"O opatřellli to ' jest tříměsí,ční od doby 
právní moci nálelw (§ 38, o,d8t. 2.). 

K § ,36 vůbec jest pOLZDwme:na.ti, že výpočet jeho není 'vy_ 
čerpavý. O ev. zrušení společenstva s ruč. obmezeným pr:o 
ztrátu ISpolečenstevního jmění viz: Ran d a, H. R. 2. vyd. 
sv. 2, str. 257. Sporno jest, zdali se připouští při společenstvech 

fuse (S t r o s .z, str. 224 ,a Ran rl a v Ohch. pr., k pozn. 185, se 
v)'ISlo'Vují ~clradně; arci Ran.cl a se v lPolZld. něm. d'ruhém vy
dání (H. R. II. str. 257) kloní k n<Ílzolfu o[paěnému, jed'ž sdílí 
také We n i g, str. '196). 
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a) Nelze provésti fu si VÝl'ob
IllÍho a hos,podářského spole· 

. čenstva se společností 181 r. o. 
(N. S. 1788 : 22. srpen 1922, 
R I 851 /22.) 

b) Zákonné následky zrušení 
společenstv.a, jež nastalo usne· 

lSIením vaiLné hromady, nelze 
o učiniti pOl:lJdějším . usnelsením 
'Valné hl"'omady, že se odvolá
vá usnesení piedcholzí valné 
hromady. (N. S. 3602 : ll. 
bi·ezen 1924, R II 46{24.) 

§ 37. Zrušení společenstva může býti opatřeno 
správním úřadem, když činnost nebo jednání spole
čenstva dala . podnět k vydání právoplatného trestní
hOl nálezu podle § 88 tohotOl zákona. 

Trestní soudy mají takové nálezy sděliti zem
ské správě politické ihned, jakmile vstoupily v moc 
práva. 

§ 38. Zrušovací nález přísluší zemské sprave 
politické, v jejímž obvodě má společenstvo své síd
lo, a vztahuje-li se působnost společenstva odštěpný
mi závody na více zemí, té zemské politické správě, 
v jejímž obvodu se nachází hlavní závod. Proti zru
šovacímu nálezu jest možno do čtyř neděl podati 
rekurs k ministerstvu vnitra. 

Oprávnění zemské správy politické, zrušiti spo
lečenstvo na základě nálezu trestního soudu (§ 37), 
zaniká uplynutím tří měsíců po té, kdy tento nález 
vstoupil v moc práva. 

§ 39. Právoplatné zrušení opatřením správní
ho úřadu dlužno z úřední moci sděliti obchodnímu 
soudu k zápisu do společenstevního rejstříku a k vy
hlášenÍ. 

K §§ 37-39 viz § 36, čís. 4. - Specielně k § 39 viz též 
§ 5 Illařízení č~s. 71/1873 ° redlsuiku 8IPolečenstevnÍm (níže po,d 

lit. C). , 
§ 40. Zrušení společenstva, nenastalo-li zaháje

ním konkursu ani opatřením správního úřadu, musí 
býti představenstvem přihlášeno k zápisu do spole
čenstevního rejstříku a po třikráte postupně uveřej
něno v listech určených pro vyhlašování ~akových 
:.ápiiŮ. 

Spoléčenstva. 85S 

Touto vyhláškou musí býti věřiielé zároveň vy
zváni, aby se u společenstva hlásili . 

Zr.ušenÍ S[),ole ,čenstVla konkUJl'sem lPozn1amelnáJVá se v rej
stříiku společensteiV1lÍm; lP·odle § 76 kOll1k. ř. má konkursni ko
misař učiniti opatření, ,ahy 'P,o'známka ta lSe' 'V rejstříku stala' ve
,řejlJ1á vyhláška tohoto 'zápisu o..l~adá (§ 5 ,oldst 2 v, v,' 71/ u;P ,. • narIlz. CIS. 

1873) ; každé prohlášení konkursu se veřejně ediktem prohla
šuje podle §§ 74 la 75 k. ř. 

Uveřejniti vyhlášku () roz
l(Iuštěni společenstva jeist věcí 
představenstVJa. pokud se týče 

likrvidátorů společenstva. (N. 
S. 2233 : 31. le,dna 1923 R II 
478/22.) • 

Oddíl čtvrtý. 

O I i k v i d a c i s p o leč e n s t v a. 

_ § 4·1. ~o, z~uš~ní spol:čenstva mimo případ kon
k~rsu, nas!ava likVIdace predstavenstvem, není-li spo
le"censtevnI sm!.o~vou nebo usnesením . společenstva 
prenesena na JIne osoby. Ustanovené likvidátory lze 
kdykoli odvolati. 

. . § , 42. Představenstvo jest povinno přihlásiti 
~IkvIdato,ry u ?b~~odní~o soudu k zápisu do spoJe
censtevnl~o reJstnku; bto mají svůj podpis osobně 
zn~menat~ před tí~to .úřadem nebo mají předložiti 
sve podpIsy v overené formě. 

, výst~p . n~kterého likvidátora nebo zánik jeho 
pine mOCI dluzno rovněž přihlásiti k zápisu dospo
lečenstevního rejstříku. 

, § , 4~. ~ř~tímo osobám jest možno namítati jme
n?Vanl hkVldatoru, jakož i výstup některého likvi
da,tora nebo zánik jeho plné moci jen za týchž pod
nllnek, za kterých je možno namítati třetí osobě p~_ 
~~e,. , § 16 změnu členů představenstva. 

, !e:~i. více. li~vid~torů, mohou pr~;áděti -j;d~á~í 
nalezepcI k hkVldšlCl s právním účinkem poqze sPQ." 
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lečně, pokud není výslovně stanoveno, že mohou jed
nati samostatně. 

§ 44. Likvidátoři mají dokončiti jednání, která 
jsou dosud v běhu, splniti závazky zrušeného spole
čenstva, vybl'ati jeho pohledávky a zpeněžiti jeho 
jmění; mají společenstvo soudně i mimosoudně za
stupovati, mohou za ně uzavírati smíry a přistupo
vati na kompromisy. Nová jednání mohou likvidátoři 
podnikati jen ke skoncování jednání nevyřízených. 

Zciziti nemovitosti mohou Ilkvidátoři jen veřej
nou dražbou, pokud společenstevní smlouva nebo 
usnesení společenstva nestanoví něco jiného. 

§ 45. Obmezení rozsahu jednacích oprávnenI 
likvidátoru (§ 44) nemá oproti třetím osohám práv· 
ního účinku. 

§ 46. Likvidátoři mají se podepisovati tím způ
sobem, že připojí svá" jména k dosavadní firmě, kte
rou dlužno nyní označovati jako likvidační firmu. 

§ 47. Likvidátoři mají se oproti společenstvu 
říditi při sp,rávě závodu usnesen:úmi valné hromady, 
v opačném případě ručí společenstvu osobně a so
lidárně za: škodu vzniklou jejich odchylným jedná
ním. 

Ustam.o~enhni danými v §§ 41-47 lPienášejí se na Slp'ole
četns,Wa 'z:ÍJ5a,dy vyjádrené ve čl. 133- 140 1[)1l"0 s,pole,čnost veřej· 
nlou resp. ve čL 244 pil'O Ispol'eooof?t ,akciovou. Soud IlllUsí (~ra· 
vidla) naléhati na zlavedení řízení lik,v.ida,čního a zápis likvi· 
,dátorů, ježto iby jina,k piedeplsané svolání věřitelů (§ 40) prak. 
tcJkého významu nemělo. (Tak. R ta u ,d a Ohch. pll'. pozn. 204.) 

§ 48. Peněz, které jsou pohotově při zrušení 
společenstva a které dojdou za likvidace, použije se 
takto: 

1. nejdříve se uspokojí věřitelé společenstva po-
dle splatnosti jejich pohledávek a zadrží se částky 
nutné ke krytí pohledávek, které neJsoq do~nd 
~platné ; 
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2. z přebytků, které zbudou, vyplatí se nazpět 
č~enům sp~~e~enstva částky splacené na závodní po
dIly. NestacI-h podstata k úplné úhradě, děje se roz
děle~í. podle poměru výše jednotlivých pohledaností; 
nenI-h ve společenstevní smlouvě stanoveno nie ji
ného; 

3. přebytek, který zbude po úhradě dluhů spole
čenstva, jakož i závodních podílů jeho členů, roz
dělí se mezi členy společenstva podle ustanovení 
společenstevní sJ;lllouvy o rozdělení zisku (§ 5, 
odst. 6) . 

-,Při s'polečenstvech 18. ruč. obmezeným smí se výplata pře. 
bytků podle § 48, čís. 2 a 3 státi teprve po uplynutí roku ode 
dne třetí vyhlášky dle § 40 (v. § 81); to neplatí pro spole· 
čenstvo s ruč. neo,bmezeným, při nichž se výplata děje ihned. 
Ro~dělo'Vá!Ilí jlsrOu účastni také ti · členové, kteří před zrušením 
sprOlečenstva odp,adli, jichžto vypořádací podíly však v době 

zrušení společenstva nebyly ještě splatny (§ 55, odst. 2., 
§ 81, odst. 2.). Viz We n i g, § 87. 

§ 49. Likvidátoři mají ihned při počátku likvi- · 
dace sestaviti · bilanci. Vysvitne-li z této nebo z ně
které později sestavené bilance, že aktiva společen
stva včetně reservního fondu a závodních podílů 
členů společenstva nestačí k úhradě dluhů společen
stva, mají likvidátoři při vlastní odpovědnosti na
vrhnouti ihned ,uvalení konkursu na jmění společen
stva a sděliti to valné hromadě, kterou dlužno záro
veň svolati. 

TmstnÍ sankci na nedotdržení předpisu tohoto vyslolVUje 
§ 87. - O povážliv'osti tohoto ka.tegodckého ustanovení a fak· 
tické Izvyklosti, .pr~áděti sanaci na .př.mýšenÍm podílů viz 
Ra n od ,a O. pll'., pozn. 206 ·a. K tomu též W e ni g, § 87 in fine. 

a) V tom, že likvidující vý. I ;pečí ve Ismy;slu § 379 odstavec 
110bní a hos,pOtdářské s,polečen'j druhý ex. ř. (N. S. '1765 : 6. 
stvo rOtzděluje li~vida~ní pře· červen~c 1922, R I 784:22.) 
hytky, nelze svatrov~t~ Qe~e<7;' b) Predepsáno.li ve ,st~nová<!h 
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• polečenstva ar. 0.., že v pn
lPadě likvidace neb úpadku 
mčí člen do. výše Po.dílu (jeho. 
ná,sOlhku), nelze pl"o.ti žalo.bě 
likvidujícího. sPo.lečenstva o. 
cZéJ(placení pHspěrvku namítati, 
že likvi.dáto.H nevyhlásili ú
p.adlw, ač měli tak učiniti. 
(N. S. 4609 : '27. leden 1925, 
Rv II 862/24.) 

c) Při sPo.lečno.stech ~~če
ním o.hmezéným lze do.platky, 
po'ž1ado.vané ku krytí scho.dku, 
vřaditi mezi aktiva sPo.lečelll
stva. Není·li po. jich pHpo.čte. 
ní družstvo. pasivním, nemají 
ani likvidáto.,ři po'vinno.st za
kro.čiti o. vyhlášení úpadku. -
Není závady, by byto.vé S'Po.· 
leče!llistvo. neumlurvHo. s čle

nemt. 7JV. vybírálIlí draho.tního 
l1řídavku (příspě'vku) stave,h· 
IlJího.. (N. S. 5506 : 1. pro.sinec 
1925, Rv I 1343/25.) 

d) Nevyhledává se, by rozvrh 
doplatků členských Po.dílů stal 
se až IPo. 7lpmě:ženÍ veške'rého. 
jmění. Pro rozrvl'h do.,platků 
lze pOldle o.lwlno.stí Po.užíti t. 
'zv. bilančního. schodku. - Při 
SlPlole,čenstvech s ručením o.b· 

me~mým lze do.platky, poža· 
dované ku krytí scho,dku, 
'\Ťaditi mezi aktiva spo.lečen· 
5tIVla" a jestliže po. připo.čtení 
jich není družstvo. p,asivní, 
.Dť'mají ani likvidáto.ři Po.'Vin. 
no.st zakrQčiti .o vyhlášení ú
padku. (N. S. 5713 : 2. únor 
1926, Rv I 1724/25.) 

e)Příplatky lze požaďo.vati od 
člena druž'stva i dříve je·ště, 
než hyl ZlPeněžen celý majetek 
,druŽisltva; pro. ,r.ozvrh doplat. 
ků lze tu dle oko.mo.lstí Po.užíti 
i t. zv. bi1ančního scho.dku 
(schodku přibližného, vypl)~. 
vajícího. z ,bilance). Do. 
bilančních pasiv stavebního 
družstva lze pojati i drahot· 
ní stavební přídarvky a sanač· 
ní příspěvky. Stavební přídarv· 
ky nelze pro.ti vůli nejryššího 
družstevního. o.rgánu kdyko.li 

'zpět požadov:ati. - Na polVin. 
nQst člena, pLatiti t. zv. dra· 
hotní přídavky stavební ne· 
vztahují se velící předpisy §§ 
3 a 76 'zá,ko.na, nýbrž platí o 
nich všeo.'becné předp,isy o.h· 
čanského. dko.na. (N. S. 5825 : 
9. březen 1926, Rv I 2142/25.) 

§ 50. . Bez ohledu na zrušení společenstva 
platí v ostatním až do skončení likvidace co do práv
ních poměrů dosavadních členů společenstva mezi 
sebou, jakož i k třetím osobám nařízení prvního a 
druhého . oddílu, pokud nevychází z ustanovení to
hoto oddílu a z podstaty likvidace něco jiného. 

Soud, který byl příslušným pro společenstvo 
v době jeho zrušení, zůstává příslušným pro zrušené 

' společenstvo až do skončení likvidace. Doručování 
společenstvu děje S~ s prá,vním účinkem jednOmtl ~ 
likvidátoru. 
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Předpis Oih:do.lbný IS čl. 144 o.hch. dk. - SIW. čl. IV.uYád . 
zák. k civ. ř. !So.ud, též výše Po.IZD. 4 pii čl. 114 obch. z. a násl. 

~ 51. ~o ~končení likvidace odevzdají se knihy 
a SpiSy zruseneho společenstva k uschováni jedno
mu z jeho bývalých členů nebo' někomu třetímu. Ta
kovéhoto člena společenstva nebo , tuto třetí osobu, 
nedojde-li k dobrovolné dohodě~ ustanoví obchodní 
soud. . 

členové společenstva a jejich právní nástupci 
mají i nadále právo nahlédati do knih a papírů a 
používati jich. 

VilZ poznámky přičiněné výše k o.lhdo.hnému ulstano.lVenÍ čl. 
145 o.hch. IZák. o splo.leooo.sti veře~né. 

V o.Po.vědi výmazu firmv o.pis pro.to.ko.lu o. valné hro. 
sPo.lečenstva z rejstříku je.st";. madě, jež udělila likvidáto. 
vésti a pro.kázati, že a· ko.mu rům abso.luto.rium. (N. · S. 
byly dány knihy a spisy v u· 2753, plen. usnesení: 21. čer
scho.vání. Kro.mě to.ho. dlužno. ven 1923, čís. pres. 540/23.) 
předložiti likvidační ro.zvrh a 

§ 52. Pokud dlužno uvaliti na jmenl společen
stva konkurs mimo případ označený v § 49., u sta
novuje konkursní řád. 

Nucené vyrovnání nemá místa. 
K o,d'st. 1. viz vý;še Po.zn. k čís. 3 v § 36. - K .odst. 2. 

viz též § 140, o.dM. 3. ko.M. ř. (čÍls. 337/1914), jmž ustano.iVU!je: 
»V lwnikur,su Slpo.leěerntva iVýdě1ko'Vého. a ho.spodářského. inU. 

cené vyro.lV1lání nemá mista.« - Vyro.vnálIlí mimo. ko.nkurs se 
ard při'Po.lUští, j,alk. výslo.lv:ně U/staJIlo.lVUje § 17 min. InaHzení čís. 

105,/11918 (srv. též § 18; odst. 3., kterým bylo. zrušeno. ustano.lVooí 
§ 1, o.dst. 5. vyro.vnacího řádu, jež vylučovalo. sPo.lečenstva z po.. 
užití řád'u to.ho.to). 

HLAVA DRUHÁ. 

Zvl áštní ustanovení pro společenstva 
sne ohm e z e n Ý m ruč e n i ln. 

§ 53. členové společenstva s neobmezeným ru
čením ručí za všechny závazky společeIlstv~ solidár-
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ně celým . svým jměním, pokud k jejich úhradě v pří
padě likvidace neho konkursu nevystačí aktiva spo
lečenstva. 

Kdo vstoupí do společenstva již trvajícího, ruCI 
stejně s ostatními členy společenstva za všechny zá
vazky, v něž společenstvo vešlo před jeho vstupem. 

Smlouva, která hy tomu odporovala, nemá vůči 
třetím právního účinku. 

1. Subsidiární ručení členů po,dle § 53, pro jehožto uplat
nění dány předpisy v §§ 60--75, pozbylo své povahy pravého ru
čení, třehas jen po,dpůrného, nařízením ministerstva spravedl
nosti čís. 105/1918, vydaným na základě ,zmocňovacího záko
na . . Nařízením tímto, které stále p.o právu trvá, derogováno 
na ,dobu jeho platnosti předpisům §§ 60-75, j.akož i 85 a 86 
zák. o slpolečen.stvech, pokud se týkiají předmětů nařízením 

tím u,pravených. Tím naJStala ,přeměna ručení členů společen

sterv, a to slpedelně také i společenstev s ruč_ neo,bmezeným 
v pouhou povinnost uhrazovacÍ. K. uhrazovací povinnosti vkla
dové přistupuje tudíž nyní »uhrazovací povinnost ,schodková«. 
(W e n i g, 2. vyd., § 76.) - K v)'kladu původního dosahu §u 53 
srv. zejména též S tup e c k é h o článek v Právníku 1903, str. 
477 násl., zejména str. 481 násl. 

2. K. odls,t. 2. a 3. viz pOlmlámkU výše při čl. 113 OibM_ 
zák. Arci .také tuto jde nyní jelll o povinnost uhrazolVací. 

§ 54. Každý člen , společenstva má právo ze spo
lečenstva vystoupiti, i když společenstevn'í smlouv~ 
je uzavřena na určitou dohu. 

Není-li ve společenstevní smlouvě nic ustanoveno 
o výpovědní lhůtě a okamžiku výstupu, jest možno 
vystoupiti jen s koncem ohchodního roku po před
'cházející, nejméně čtyřriedělní výpovědi. Dále zaniká 
členství smrtí, pokud společenstevní smlouva neoh· 
sahuje ustanovení tomu odporujících. 

1. Vystoupení člena, jenž má více podílů, může se státi 
l"ké jen stran jednotlivých podílů (tak 'výslovně ~ . 77) ? tu pak 
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arm talkovéto »vystolll[)ení« dílčí nemá za ná,sledek zánik člen. 

stJVí (W e n ig, § 73) . Předpis o výpolVědní lhůtě 'Čtyř neděl a 
o konci záIVodního roku jakolŽto do,bě výstupu je,st dle § 54 
jen dispositivnÍ; jinak při společenstvech s ruč. obmezeným 
pOldle § 77, odst. 1. 

2. Členství nepřechází na ,dědice, ne,wstalllorvuje·li spole
čenJstevnÍ smloU'va oOp'ak (§ 54 in fine); jinak pH společen

stvech s mč. olbmezeným, pii nichž v tom směru není před
pisu, ,a dlužno tudíž dědický přechod podílů připustiti, není-li 
to 'S,tanolVami vyloručeno. 

§ 55. ' členové ze společenstva odpadnuvší, ja
kož i jejich dědici ručí věřitelům epolečenstva po 
promlčecí dohu za všechny závazky ~polečenstva, 
které vznikly před tím, než dotyčný 'člen přestal 
býti členem. 

Néustanovuje-1i společenstevní smlouva nic ji
ného, nemají žádného nároku na reservní fond a na 
ostatní jmění společenstva; jsou pouze oprávnem 
žádati, aby jim hyl vyplacen jejich závodní podíl, 
jaký vyplývá z účetní uzávěrky za rok, v němž do
tyčný člen společenstva přestal hýti členem, a to do 
jednoho měsíce po stanovení této účetní uzávěr~y, po
kud do té doby nebylo usneseno neho opatřeno zru
šení společenstva. 

Předpis § 73 o promlčení !Žalob proti členu slP'olečeDlStva 

s ,ruč. neobmezeným pro nároky vůči s,polečenstvu odpadl pro 
dolhu platnolsti nařízení ,čís. 105 i1918. 

Odpa,dnwvší sp'oleČlllík má nárok na podíl »vypořádací« ve 
silDyslu § 55, ,O'dst. 2. (o po~miI tom viz Wenig, § 69); to 

ptLa,tÍ též pií společenstvech s ruč. ohmezeným (§ 79); . ro~díl 

jeiSt však v době, l{Jdy mOlžno výplatu žádati: při ručení neob

melzooém jest to měsíc po stanoiVeDÍ účetní uzávěrky, kdežto 
při fiučení obme.zelllém jest to po zániku fiučení podle § 78, 
te/dy, není-li ručení stano,veno delŠÍ, teprve po roce od uply. 
nu.tí závodního roku, v ně,mž čle!Ills,tJVí zaniklo (§ 79). Zan.ik. 

m~-1i 'společenstvo ip.řed uplp lUtím ~ěcltto lhůt, ,~ě~( se IP~· 
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rok »vyP~á.d~lCÍ« v nárok »likvidaČlIlí«. (Viz W e n i g, str. 191, 
197 násl.) Odpadnuvší spůlečník nemůže nárůk na výplatu své 
pohledanůsti upla.tňovati v konkursu společelIlEtva jalw· půhle
dávku kůnkursní (§ 1, odst. 2. nař. č. 105/1918). 

V § 5 rp.od čÍls. 4 mluví se talké o odpadnutí člena vylou
čením; bliž.Ší·ch pi~dpisů však zákon neůhsahuje, ·i jest tudíž 
rozhodnou v tom směru úprava ve smlůuvě ·obsažená, zejména 
může vyloučení státi se i mimo konec závůdního roku, třebas 

arci práva ,a závazky z poměru členského (nyní již zanikléhO') 
vzešlé jakožto majedwprávní důsledky trvají až do plného své
hO' vyřízení. Srv. níže rozhodnutí nejv. soudu čís. 5264 při tomto 
§u a čís. 4156 při § 78. Oohvyklých zpúsůbeeh úpravy té viz 
W e n i g, str. 182, rovněž O' prostředku žalůhy určovací, kterou 
mMe vyloučený člen ·odpírati svému vyloučení. 

a) P.řípUJstnoist (§ 228 c. ř. 
G.) ž!alo,by vyloučeného člena 
na určení, že jest nadále čle
nem slP'Oleče11lStv.a. (N. S. 
3631 : 19. hře.zell 1924, Rv J 
1726/23.) 

b) Plrávo,platně přijatý člen 
společenstVla může !Se dom .. i.· 
hati po,řadem práva neplatno
sti usnesení valné hromady, 
jímž hyl proti stanovám z 
družstva vylůučen. (N. S. 
3849 : 13. květoo 1924, Rv I 
90IQ4.) 

c) Člen, vystoulPilVší ze spo
lečenstva, muze z důvodu 
lSiplacení členského podílu žá
dati na společenstvu tůliko, by 
mu vyplatilO' hodnotu tohoto 
podílu členskéhO', jak vyiplý
vá z účetJní zá'Vě.rky na onen 
rok, ve kte.rém čle:n vystoupil 
ze společenstva, po připočtení 
~i'Sllw a oldjpisu 2trát, naň při
p.adaljících. (N. S. ·4057 : 9. 
če~ene>c 1924, Rv II 276/24.) 

d,) N~ výplal1.l , vypůvědě-

ných podílů člena společen
stva' jest be'z vlivu nepříznivý 
snad výsledek re,vÍtse po dni 
s.platnosti podílů. (N. S. 4567 
: 20. leden 1925, Rv I 1560/ 
24 .. ) 

e) Není závady, by v'e ,s,ta-
11 0vách nehylo ustanoveno, že 
vyloučený člen vystupuje z 
družstva dnem P'11a1V.oplatného 
vyloučení, zvláště když i ru
čení vyloučeného čle:na jest 
,stanovami upraveno 2lPŮJs,ohem' 
přípustným po zákonu. (N. S. 
5264 : ll. září 1925, R I 
608 /25.) 

f) Půkud nelze vzhledem 
ku stanolVám družstva v tům, 
že člen ,družstva usnesení 
pi'eds.talVe:nstva, měnícího pů. 
vodní ;příděl bytu, neo·dvolal 
se k valné ha.-omadě, nýbrž po
dal žal.ohu na o.devzdání by· 
tu, slP,atřO'vati důvod k vylou
čení člena z družstva. - U
snesení valné hromady spole
~~:JlISlva o vrlOllčelli č!en.a m,Q-
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hou s.oudy piezkoumáJwti i a prodejem domu.*) (N. S. 
po. stránce věc:né. (N. S. 5í09: 5462: 17. listopad 1925, Rv I 
28. leden 1926, Rv II 785/25.) 1311/25.) 

g) Předepsáno·li ve stano- h) Sp'olečenstvo jest olPll'áv· 
"ách stavebního :a bytového něno vyloučiti člena, .odepřel
družstva, že vklad člena stává li plat, ulo'žený mu společen
se nevypověditelným, »jakmile 6tvem. Spor .o to., ,zda byl člen 
družstvO' přikrůčilo ku sta·vbě právem vyl,oučen, jest roz. 
vbstního (rodinného) důmu a hodnouti půdle staJV'U, jenž tu 
jakmile byl,o na ni učiněno ja- hyl v čase vyloučení. Člen 
kékůli vydání«, stává se vklad .není .op,rávněn ·započísti si na 
tůho kterého člena nevypově- plat své v,z~jemné pohledávky, 
ditelným jenům tehdy, bylů-li tf:hdy ještě nespJ,atné a .oeli· 
přikrůčenů ku stavbě důmu kvidnÍ. Sp.ole,čenstvo nelIlÍ po· 
právě prO' něhO'. Že není u- vinno, by 'Zjistilo předem 
stanovena lhůta, po kter.ou ne- sp.orem podmínky pro vylo,". 
vyp,ověditelnůst má trv.ati, pa- čení člena a p.olskytlo mu tak
trně stalo se proto, že vyp.o- to piíležitos,t k ·provedení li
řádání a vyúčtůvánÍ ůné nevy- kvidity jeho pohledávek. (N. 
pověditelné stavební zálůhy S. 6083 : 1. ' červen 1926, Rv I 
nastane samočinně dostavěním 159/26.) 

§ 56. Soukromí věřitelé člena společenstva ne
jsou oprávněni hojiti se za účelem svého uspokojení 
nebo zajištění na věcech, pohledávkách a právech, 
náležejících ke jmění společenstva nebo na nějakém 
podílu na ruch. Předmětem exekuce nebo zápovědi 
může hýti pro ně pouze to, co člen :společenstva jest 
oprávněn sám požadovati jako úrok nebo podíl na 
zisku a co mu přísluší při vypořádání se v případě 
zrušení společenstva nebo zániku jeho členství 
v něm. 

Platí i po z,avedení exek. řádu, srv. čl. VII uvoz. zák. 
k ex. ř., čl. 119 obch. zák. 

Ustanovení tůto jest důsledkem nepůstupitelnolsti podílu; 
jinak při ručení ,obmezeném vzhledem k § 83, kdež se - vedle 
exekuce pO' způsobu § 56 (srv. Ran d a Obch. pr., str. 126) -
dopouští se svůlením před-stavenstva i exekuční .o dev.z dání 
podílu. 

*) Tůuto větou důvodů jest důtvrzena správnost poznám· 
ky We ni g o v y (str. 181) k tomutO' rozhodnutí, že tu j.de pa
trně jen o dočasné obmezení práva výpovědi. 
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K otázkám těmto viz výklady ft a n ,d 'O v y (zejména v H. 
R., 2. vyd., str. 186 násL), dále F I i e d l' o V y »0 exekuci na 
pohledávky z výplatných papírů dle § 296 ex. ř.« (zvl. otisk ze 
»Zpráv. Mor. Jednoty .Práv.«) 1902, str. 15 násl., W e n i g o v y 

(Přír. 1. vyd., str. 275, 2. vyd., str. 130), jakož i redakční stať 

ve »Věstníku Záloženském«, 1924 čís. 2/3: »Zabavite1nost či 

nezabavitelnost záv'o,dních podílů společenstev?«. 

§ 57. Ustanovení předcházejícího ' paragrafu 
platí i pro soukromé věřitele, pro' něž vázne na jmění 
člena společenstva zástavní právo. Jejich zástavní 
právo nevztahuje se na věci, pohledávky a práva, ná
ležející ke společenstevnímu jmění, nebo na nějaký 
podíl na nich, nýbrž pouze na to, co jest označeno 
v poslední větě předcházejícího paragrafu. 

Předcházejícími ustanoveními nejsou však dot
čena práva, která vázla, na předmětu, vneseném ně
kterým členem společenstva do jmění společenstva 
již v době přínosu. 

Srv. čl. 120 ohch.z. a pO'ZlIl. 3 výše ke čl. 119 a násl. 

§ 58. Kompcnsace mezi pohledávkami spole
čenstva a soukromými pohledávkami dlužníka spole
čenstva za některým členem společenstva jest za 
trvání společenstva vyloučena a to jak úplná, tak 
i částečná. Po zrušení společenstva je přípustná, když 
a pokud pohledávka společenstva jest při vypořádání 
přikázána členu :společenstva. 

Srv. čl. 121 a citát v poznámce čiSt 4. při čI. 119 násl. při· 
pojené. i 

§ 59. Vymohl-li si soukromý věřitel některého 
člena společenstva po bezvýsledné exekuci na jeho sou' 
kr,orné jmění exekuci na pohledanost, která mu příslu
ší v případě zániku jeho členství ve společenstvu, jest 
ke svému uspokojení oprávněn, ' po předchozí své 
výpovědi, žádati propuštění dotyčného člena ze spo
lečenstva a to bez rozdílu, je-li trvání společenstva 
obmezeno na určitou dobu či nikoli. 
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Tato výpověď musí býti dána nejméně šest mě
síců před uplynutím závodního roku společenstva. 

Předpis tent,o, jímž ,se s jistOlll ohměnou přenáší na spo
lečenstv,a ustlllIlorvení čl. 126 obch. zák., vyslorven dest pouze pro 
společenstva s ruč. neobmezeným; spOl'no jest, zdali lze 
použíti ho obdobně také na společenstva ,s ruč. obmezooým. 
(Tak Randa, Stross, Wenig, str. 183, jinak Stupecký 
v »Právníku« 1903, str. 486, pozn. 24). - V příčině event. p~~ 
Užití také § 333 ex. ř. viz We n i g I. c.; též poznámku výše 
při čl. 1261 obch. z. 

§ 60. (Uvalení konkursu na jmění společenstva 
nemá . za následek konkurs na soukromé jmění jed
notlivých členů společenstva. 

Usnesení o uvalení konkursu nemá obsahovati 
jmen solidárně ručících členů společenstva. 

Představenstvu, po případě likvidátorům prl
sluší v konkursním řízení právní postavení, které 
konkursní řád poskytuje obecnému dlužníkovi. 

Jakmile konkurs je skončen, jsou věřitelé opráv
něni hojiti se co do schodku svých pohledávek, včet· 
ně úroků a útrat, na jednotliv}'ch solidárně jim ručí
cích členech společenstva, aV8ak pouze, když byly 
v konkursním řízení přihlášeny a jako pravé zjištěny. 

Pro pohledávky, které byly v konkursu spole
čenstva zjištěny jako pravé a které nebyly ani od 
představenstva, po případě likvidátorů, popřeny, 
může býti vedena exekuce proti . členu společenstva, 
aniž by bylo tieba zavedení nového · právního ří
zení.) . 

Podle § 18 nařízení ministra slPravedlnosti ze dne 21. hřez
na 1918, čís. 105 ř. z. (otištěného níže pod lit. B tohoto Oddílu) 
neplatí ustanorvení §§ů 60 až 75, dále §§ 85 a 86 zákona o. SpOt 
lečenstvech, po .dobu :platnosti tohoto nařízení, pokud jednají 
o. předmětech tímto nai-Ízením upravených. 

§ 61. (Když konkursní řízení postoupilo tak 
daleko, že jest . již stanoven konečný rozvrhovací 
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návrh, náleží představenstvu sestaviti výpočet (vý
počet příspěvků), z něhož lze seznati, kolik každý 
člen společenstva podle ustanovení společenstevnÍ 
smlouvy (§ 5, odst. 6), má přispěti k uspokojení vě-

, řitelů co do těch částí jejich pohledávek, s nimiž 
vyšli na prázdno v konkursu. 

Odepírá-li nebo prodlévá-li se se zaplacením 
příspěvků, má představenstvo předložiti výpočet pří
spěvků ve dvou stejnopisech konkursnímu soudu 
k soudnímu potvrzení. 

K tomuto podání dlužno přiložiti opis spole
čenstevní smlouvy a seznam částek, s nimiž věřitelé 
-vyšli na prázdno, jakož i seznam členů společenstva 
povinných podle výpočtu příspěvků k nějakému ta
kovému příspěvku.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 62. (Konkursní komisař má všem členům 
společenstva oznámiti zvláštním vyrozuměním a vý
věskou u soudu, že mohou u něho nebo u představen
stva nahlédati do výpočtu příspěvků a opisovati si ho 
a že mají právo podati proti němu při roku, který 
dlužno zároveň naříditi, své případné připomínky. 

O tomto roku dlužno vyrozuměti také předsta
venstvo, jemuž dlužno zároveň dodati jeden exem
plář výpočtu rozvrhovacího. 

Právní následky vyrozumění všech členů spole
čenstva nastávají již vyvěšením u soudu, když by snad 
jednotlivým členům takové vyrozumění nebylo do
dáno.) 

Viz pozn. u § 60. 

§ 63. (Jsou-li podány při roku připomínky, dluž
no dotyčný věcný a právní poměr potud objasniti, 
pokud jest to nutné k prozatímnímu posouzení zá
važnosti připonlínek. 

O podstatných výsledcích roku jest sepsati pro-
~~k~l~ -
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Nemohlo-li by jednání býti skončeno v jednom 
dni, má konkursní komisař naříditi pokračování v 
něm na některý z llejblUc následujících dnů a ozná
m,iti. t? p~ít~mným účastníkům při přerušení jed
nanl, Jakoz I poznamcilati v prot.okole, že se tak 
~lalo. 

Nového obeslání účastníků není třeba.) 
Viz pozn. u § 60. 

§ 64-. (Na soudu jest, alby po usnesení se o UCI

něných snad přípomínkách a po přiměřené opravě 
potvrdil výp-očet příspěvků. 

Opravný prostředek proti potvrzení není pří
pustný. 

Soudně potvrzený výpočet příspěvků jest po 
uplynutí 14 dnů ode dne, kdy potvrzovací usnesení 
bylo vyvěšeno, vykonatelný.) 

Viz pozn. u § 60. 

§ 65. (Jeden stejnopis výpočtu příspěvků, opatře
ný soudním potvrzením, dlužno dodati výměrem 
představenstvu. 

Druhý dlužno uchovati u soudu k nahlédnutí 
členů představenstva. 

Usnesení o potvrzení dlužno oznámiti člen&m 
společenstva vývěskou u soudu. 

v Před~taven.stvo. je oprávněno a v případě, že by 
s~ cIen"ove zdr~hah nebo činili průtahy, povinno, na 
zaklade soudne potvrzeného výpočtu příspěvků exe
kučn~ vymáhati příspěvky, které jednotliví členové 
spolecenstva mají platit.i. 

O exekuci dlužno zažádati u konkursního soudu 
a provésti ji podle ustanovení pro řízení sumární.) 

Viz pozn. II § 60. 

;" § 66. (Každý . člen sp~lečen8tva jest oprávněn 
:l~~ob~u o odporovati soudne potvrzenému výpočtu 
prlspevku, pokud se ho týká; tuto žalobu dlužno 
O~.h. aAk. SS 
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podati u řádného soudu společenstva proti předsta
venstvu, které má v t0111tO sporu zastupovati ostat
ní súčastněné členy. 

Podáním žaloby se exekuce nestaví.) 
Viz pozn. II § 60. 

§ 67. (Není-li úplně nebo částečně možno vy
moci od jednotlivých členů společenstva příspěvky, 
má představenstvo pro tento nedoplatek vyhotoviti 
nový výpočet příspěvků, v nělnž nedoplatek se roz
dělí na ostatní členy společenstva. 

Další řízení je stanoveno v §§ 61-66.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 68. (Představenstvo jest oprávněno přijmouti 
příspěvky, které mají zapraviti členové společenstva, 
a jest povinno je odvésti jejich určení.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 69. (Ustanovení předcházejících § § 61 až 68 
dlužno použíti i tehdy, když sice jmění společenstva 
nestačí k uspokojení věřitelů, ale konkurs se přece 
neuvalí z důvodů, uvedených v § 60 konkursního 
řádu. 

N a místo konkursního soudu nastupuje v tomto 
p,řípadě 'soud, který je řádným sudištěm společenstva.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 70. (Nesplní-li předstarvenstvo povinností, ná
ležejících mu podle § § 61 až 69, může soud k návrhu 
některého súčastněného člena společenstva ustanoviti 
jednoho neb~ více členů společenstva, nebo i jiné 
osoby, aby obstarávali agendu představenstva.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 71. (Ustanovení daná pro představenstvo (§§ 
61 až 70), platí také pro likvidátory, nastupující na 
jejich místo.) 

Viz pom. II § 60. 
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Š 12. (iíízení nařízené v §§ 61 až 71 nebrání spo
lečenstevním věřitelům, aby neuplatiíovali samostat
ně svých práv proti členům společenstva z jejich so
lidárního ručení pro ty částky svých pohledávek, 
s nimiž vyšli na prázdno.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 73. (Žaloby proti ně,kterému členu společenstva 
z nároků vůči společenstvu promlčují se ve dvou 
letech po zrušení společenstva nebo po zániku 
jeho členství v něm, pokp.d nenastupuje podle po
vahy pohledávky po zákonu nějaká ' kratší lhůta 
promlčecí. 

Promlčení se počíná :dnem, kterého bylo zane
seno zrušení společenstva~ do společenstevního rej
stříku, nebo odpadnutí člena do rejstříku členů, ve
deného u společenstva (§ 14.). Je-li pohledávka 
splatna teprve po této době, počíná se promlčení 
doholl splatnosti; u pohledávek však, které nejsou 
splatné, ale jsou vypověditelné, bez ohledu na dobu 
s~]atnosti, uplyn~tím výpovědní lhůty pro pohle-
davku ustanovene. . 

Zbývá-li ještě nerozdělené společenstevní jmění, 
nelze namítati věřiteli dvouleté promlčení, požadu
je-li své uspokojení pouze ze společenstevního jmění.) 

Viz pozn. II § 60. 

§ 74. (PromlČení žalob proti některému členu 
společenstva ' pro nároky proti společenstvu nepře
rušute se právn~mi jednáními vůči některému jiné-

,mu clenu spolecenstva, přerušuje se však právními 
jednáními vůči trvajícímu společenstvu a v případě ' 
zrušení nebo konkursu právnÍlni jednáními VUCl 

likvidátorům, po případě vůči konkursní podstatě.) 

Vi:./: pozn. II § 6G. 

§ 75. (Promlčení běží stejným způsobem i proti 
nezletilcům a opatrovancům, jakož i proti korpora-

55~ 
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cím s výhradou postihu proti poručníkům a správ. 
CŮln.) 

Viz pozn. u § 60. 

1. Ustanovení stanov nebo I 
usnesení valných hromad, po
dle nichž ztráty, nemající ve 
jmění sp.olečenstva úhrady, i 
mimo případy zákonného říze
ní rozvrhovacího (§§ 61-71 
zák. o společenstvech pro spo
lečenstva s neobmezeným, § 
85 toho·lJo zákona pr.o spole. 
čenstva s obmezeným ručením) 
na jednotlivé členy rozvrže
ny a jako příplatky na podíl 
vymáhány býti mají, nelze, vy
jímajíc příp.ad pod Č. 2. na
značen}- se zákonem o spole
čenstvech sr.ovnati. 

2. Naproti tomu srovnáv.ají 

se se zákoluem ustanovení sta
nov nebo usnesení valných h~o
mad, podle nichž v likvidaci 
jsoucí společenstvo s ručením 
obmezeným i mimo případy 
§ 66 konk. ř. ztráty, které ve 
jmění jeho úhrady nemají, 
mezi členy rozvrhuje ~ na ruch 
žalob-ou na základě jejich ú
hradní povinnosti (§ 76 zák. 
o spol.) zaplacení úhradních 
obnosů vymáhá (K n i haj u
d i kát ů čís. 175. - Rozh. 
plenissimární nejvyš. soudu ze 
dne 24. duhna 1906, čís. 301 
pl'iaes. z r. 1904. - »Právník« 
1906, str. 555 násl.) *) 

HLA VA TŘETí. 

z v 1 á š t n í u S t a n o ven í pro s p o leče n
s t v a s ruč e ním obrn e z e n Ý m. 

§ 76. Každý člen společenstva s ručením ohme
zeným, ručí v případě konkursu nebo likvid~ce za 
jeho závazky nejen svými závodními podíly, nýbrž 
ještě také dalším obnosem v jejich výši, pokud spo
lečenstevní smlouva nestanoví, že ručí za vyšší obnos. 

»RučenÍ<.~ čJenů ve smyslu § 76 bylo vykládáno různým 

7.působem. Ran cl a (Obch. pro str. 147 násl.) pojímal je ja
kožto přímou, třehas jen podpůrnou, závaznost členů vůči vě

řitelům (»Haftung« ve smyslu § 85); pouhou závaznost vůči 
společenstvu spatřovali v »ručení« tom zejména Krasnopolski, 
Górski, CaIIlStem; tak i judikát čís. 75 (z r. 1906) sdělený výše 
při § 75. Vzhledem k § 1 nařízení čís. 105/1918 dlužno 

*) K judikátu tomuto viz odůvodněnou kritiku ve »Věst
níku Zá}.oženském« 1906 (roč. 20.) čís. ll. 
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arci pro dobu jeho platnosti, jak neobmezené, tak i obmezené 
))ručení« pojímati )akožto pouhou uhrazovacÍ povinnost. Viz 
též výše pozn. 1. k § 53. 

§ 77. člen společenstva nesmí vystoupiti před 
uplynutím závodního roku a smí tak učiniti pouze 
po předcházející nejméně čtyřnedělní výpovědi. 

~ovněž výpověď jednoho nebo více závodních 
podílů bez současného vystoupení člena společenstva, 
který zůstává ve společenstvu s ostatními podíly, je 
hezúčinná před uplynutím závodního roku a musí 
býti učiněna nejméně čtyři neděle napřed. 

Každou výpověď dlužno ihned zanésti do rej
stříku členů, vedeného podle § 14. 

K §u tomuto vzat zřetel již v pozn. 1 při § 54. 

§ 78. Ručení o.dpadnuvšího člena společenstva 
nebo jeho dědiců trvá ještě rok po uplynutí zá
vodního roku. v němž jeho členství zaniklo, po
kud ve společenstevní smlouvě není stanoveno delší 
trvimí tohoto nlčenÍ a vztahuje se na všechny 'z.?Y 
vazky, jež pro. společenstvo vznikly až do odpadnutí 
člena, o něhož jde. 

Ručení člena ~'ztahuje se na !Všecky zárvazky společenstva, 
i ony, jež vznikly před jeho přístupem. Arg. anal. § 53, odst. 
2. - R a III d a HR II 2. v. str. 187, pozn. 120 .d. 

Převedl-li člen svůj podíl, zůstává zavázán i nadále sub
Isidiárně: § 83, o,dst. 2. To, co vystouplý člen 'Z3IPlatil k úhradě 
ztráty společenstva na základě 'vypořádání po jeho vystoupení 

provedeném, včítá se mu na doplatek vypadající naň v pří· 

padě konkursu. (§ 3, ost. 4. naříz. čís. 105/1918.) 

a) Vyloučení člena spole- vyloučen. (N. S. 4156 : 17. 
čenstva s r. O. působí již tím září 1924, R I 587/24.) 
okamžikem, kdy se stalo; lze b) Může-li členem druž-
vš.ak stanoviti ručení jeho a stva (s ruč. obmez.) dle sta
(odložiti výplatu podí1u) i po nov býti pouze člen určité po
určitou dobu po ukončení litické strany, jest valná hro. 
správního r·oku, v němž byl mada družstva oprávněna vy_ 
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loučiti člena, jenž přestal býti muze již společenstv'o 8 r. o. 
příslušníkem ,strany, vystoupiv vymáhati na vystoupivším člt' __ 
z ní nebo byv z ní vyloučen. nu, neučinilo·li tak ,do uply· 
(N. S. 4403 : 25. listop,ad nutí doby ručební. (N. S.5057 
1924, Rv I 1503/24.) : 19. květen 1925, Rv II 210/ 

c)Zvýšené členské podíly ne· 25 .) 

§ 79. Závodní podíl odpadnuvšllo člena spo
lečenstva a vše ostatní, co by mohl p,ohledá
vati na základě společenstevního poměru, smí mu 
býti vyplaceno teprve po zániku ručení, uvedeného 
v § 78. 

Na reservní fond a na ostatní jmění společenstva 
nemá odpadnuvší člen žádného nároku, není-li 
něco jiného stanoveno ve společenstevní smlouvě. 

§ 80. Ustanovení §§78 a 79 jest použíti i co 
do dalšího trvání ručení člena společenstva z vy
pověděných závodních podílů (§ 77, odst. 2), jakož 
i co do jejich vrácení. 

§ 81. V případě zrušení společenstva nesmí se 
splacené závodní podíly vrátiti ani přebytek 
členům společenstva rozděliti (§ 48, č. 2 a 3) dříve, 
než po uplynutí jednoho roku počínajíc dnem, kte
rého byla vyhláška o tom po třetí uveřejněna ve 
veřejných listech k tomu určených (§ 40). 

Toto ustanovení platí i pro závodní podíly, které 
v době zrušovacího usnesení byly již vypověděny. 

§ 82. členové představenstva a likvidátoři, kteří 
jednají proti předpisům § § 79-81, jsou povinni 
osobně a rukou společnou a nerozdílnou uhraditi to, 
co vyplatili. 

Předpisy §§ 79-81 mají účel ochrániti společenstevní jmě· 
ní před výplatami členům, pokud může ještě v úvahu přijíti 

uplatnění jejich rufení, resp. uhrazov,ací povinnosti (viz na· 

říz. Č. 105/1918). 
Nárok na vyplacení pohledanosti příslušející společníku 

ze spole<;nosti odpadnuvšímu resp. jeho dědicům nelze v . kon· 
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kursu společenstva uplatňovati jako pohledávky konkursní; tak 
ustanovuje § 1, odst. 2. naříz. čís. 105/1918. 

K výmazu likvidační firmy tiva, jest uspokojením věřitelů 
jelit vyčkati jednoroční lhůty jmění vyčerpáno a ustanovení 
§ 81 zák. o spol. pouze, když § 81 nepřichází tu v úvahu, 
aktiva pčevyFují pasiva; ve takže lze k výmazu přistoupiti 
přípa,dě, že pasiva převyšuji ihned, jakmile jest prokázáno 
aktiva, jest na likvidátorech uspokojení věřitelů. (N. S. 
žád,ati za vyhlášení konkursu 2753: plen. usnes. z 21. června 
(§ 49); vyvažují·li pasiva ak· 1923, čís. pres. 540/23.) 

§ 83. Závodní podíly a 'ostatní pohledanosti 
připsané člem1m k dobru na základě společenstev
ního poměru mohou býti převedeny s povolením 
představenstva na jiné osoby, nestanoví-li společen
stevní smlouva něco jiného. 

I v tomto případě však převádějící člen spole
čenstva ručí i nadále subsidiárně podle ustanovení 
§§ 78 a 80. 

Závazek primární stihá tu nabyvatele, a sice jde tu o ru· 
čení resp. uhrazovací povinnost (viz § 1 naříz. čís. 105/1918) 
vzhledem ke všem závazkům společenstva, i těm, jež vznildy 
před převodem podílu. Subsidiární závazek pře-vodcův nevzta

huje se arci k závazkům vzešlým pro společenstvo po převo. 

du podílu. - Viz k tomu W e n i g str. 188 a pozn. 47. 
Nepostupitelným jest závodní podíl při společenstvech s 

ručením neobmezeným. (S t r o s z str. 141 vztahuje § 83 také 
i na společenstva s ručením neobmezeným, čemuž však odpírá 
zejména Ran d ,a.) O exekuci v podíl viz výše poznámku při 
§ 56 a výklady, k nimž tam odkázáno. 

Podíly člena společenstva s 
ručením obmezeným nejsou 
pro pohledávky jeho (sou
kromých) věřitelů zabavitelny, 
ježto, jakmile byly vloženy do 
společenstva, přestávají býti 
vlastnictvím členů, stávají se 
společným majetkem celého 

společenstva (zásada §u 1183 
obč. z.) -a slouží dle § 48 č. 1. 
zák. o společenstvech k uspo
kojení, pokud se týče ku krytí 

. pohledávek věřitelů společen
stevních. (N. S. 3199 : 21. Ii· 
stopad 1923, R I 957/23.) *) 

*) K tomu srv. výše při § 56 ' citovaný článek ve »Věst· 
níku Záloi{~llSk~Jll« 1924, čÍs. 2/3. 
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§ 84. Vyplývá-li z bilance, že byla ztracena po
lovina obnosu splaceného na závodní podíly, má 
představenstvo bez průtahu svolati valnou hromadu 
a oznámiti jí situaci společenstva'. 

Jakmile jmění společenstva již nekryje dluhy, 
musí představenstvo pod vlastní odpovědností na
vrhnouti u soudu uvalení konkursu na jmění spo
lečenstva. 

Ustanovením tímto není vyloučeno zabrániti úpadku ať 

dohl'ovolnoru úhradou scholdku, ať usnesením valné hromady o 
zvýšení podílů anebo i - je-li ve stanovách ustanovení v tom 
směru - o rozvrhu ztraty na členy. Viz o tomto posledním 
případu diskusi v Právníku 1903 (články Stupe.ckého a Bí· 
lého); k tomu též Randa O. pro str. 102 a 193, Wenig 
§ 77. - Srv. také judikát čís. 175 sdělen)- výše po § 75. 

a) P'ostup upravený v § 84 
zák. lze určiti ve stanovách pro 
každou ztrátu podílů. (N. S. 
1756: 4. července 1922, R I 
179/22.) 

b) Společenstvo může se u· 
brániti vyhlášení úpadku tím, 
že valná hromada se usnese 
většinou hlasů potřebnou ku 
změně společenstevní smlouvy 
na přiměřeném zvýšení člen
ského podílu nebo že členo
vé dobrovolně uhr-adí scho,dek. 
Ust,anovenÍ § 84, odst. 2. to
ho nevylučuje. (N. S. 4157 : 
17. září 1924, R I 719/24.) 

c) Likvidátoři společeJliStva 
s r. o. jsou oprávněni poža
dovati mimo úpadek doplatkv 
k podílům i dříve, nežli byl 
zpenezen majetek společen
stva. Rozvrh doplatků nespor. 
nou cestou není tu obligator. 
ním. (N. S. 4865 : 1. duben 
1925, Rv I 154/25.) 

d) Nejde·li o konkurs, aniž 

o případ §u 15 nařízení ze 
dne 21. března 1918, čís. 105 
ř. zák., není třeba repartici 
pHspěvků provésti v řízení ne· 
sporném. - K rozvrhu ' do· 
platků se nevyhledává, by by_ 
lo dříve provedeno zpeněženi 
veškerého jmění. Rozvrh lze 
pf'OVéSli i na základě t. zv. 
hilančního schodku. - Proti 
nároku na zaplacení doplatku 
nelze namítati započtením sta· 
vební příspěvek, zaplacený 
družstvu. (N. S. 4868 : 1. duo 
ben 1925, Rv I 338/25.) 

e) Přípustným jest ustano· 
vení stanov společenstva s r. 
o., že, nestačí·li reservní (olJld 
ke krytí ztrát roční uzávěr· 
ky, má scho,dek hýti podle u· 
snesení valné hromady ode· 
psán ze závodních (člen· 
ských) podílů, dle poměru 
vplacených podílů. - Clen 
družstva může žádati vrácení 
podílu po uplynutí lhůty §u 
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78 zák. jen potud, pokud ne- spěvku k úhradě bilanční ztrá. 
hyl podíl zatím zmenšen neh ty podle poměru ' jeho upsa. 
úplně stráven ztrátami. (N. S. ných podílů jest vymáhati mi. 
6138 : 23. červen 1926, R I mo úpadek pořadem práva, 
331/26.) nikoli ve zvláštním 1. zv. roz-

f) Nárok společenstva s r. o. dělovacím řízení. (N. S. 7396 : 
proti členu o zaplacení pří· 13. říjen 1927, R I 858/27.) 

§ 85. (V konkurse o jmění společenstva ;s ruče
ním onmezeným je správce podstaty oprávněn sesta
viti výpočet .příspěvků, které jednotliví členové spo
lečenstva společenstvu dluhují a za něž podle § 76 
ručí (~ýpočet příspěvků) a předložiti ho, odpírají-li 
členove společenstva platiti zadrželé příspěvky nebo 
činí-li, průtahy, konkursnímu soudu k soudnímu po
tvrzenI. K tomuto podání dlužno přiložiti dvojí stej
nopis výpočtu příspěvků, jakož i opis společenstevnÍ 
smlouvy a sezna'm členů společenstva povinných při-
spěti. . 

Co do tohoto výpočtu příspěvků použíti jest 
§ § 62 až 65 s tím, že na místo představenstva má na
stoupiti spll'ávce podstaty.) 

Viz pozn. u Š 60. 

§ 86. (Každý člen společenstva jest oprávněn 
žalobou odporovaJti soudně potvrzenému výpočtu pří
spěvků, pokud se ho týká. Tuto ža obu dlužno říditi 
proti konkursní podstatě. Podáním žaloby se exeku. 
ce nestaví.) 

Viz pozn. u § 60. 

HLAVA čTVRTÁ. 

Trestní ustanovenÍ. 

§ 87. Pro opominutí přihlášek do společenstev
ního rejstříku, uložených společenstvům, dlužno 
stíhati ty, kteří jsou k tomu povinni, pořádkovými 
pokutami podle ustanovení obsažených v obchodním 
zákoníku pro opominutí přihlášek, dOl obchodního 
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rejstříku. Pro porušení předpisů obsažených v §§ 14, 
22 (3. odst.), 34 (2. odst.), 35 (1. odst.), 49, 61 až 
69, 71 a 77 (3. odst.) tohóto zákona, jakož i pro ne
správnosti v průkazech a sděleních nařízených tímto 
zákonem budou stíháni obchodním soudem členové 
představenstva a dozorčí 'rady, po případě likvidá
toři pořádkovými pokutami až do sta zlatých r. č. Též 
tyto pořádkové pokuty stejně jako pokuty uvedené 
v , § 29 a v § 35 (2. odst.) plynou do chudinského fo.n
du toho místa, v němž má sPo.lečenstvo své sídlo. a 
nemo.ho.u býti změněny v tresty vězení. 

V tO'mtO' ustanO'vení dO'chází výrazu zás,ada přísně lega!
ního pO'dkladu prO' SO'udcO'vské zakrO'čení, kterýžto PO'dklad dO'
šel rO'zšíření ještě v § 11 zákO'na čís. 133/1903 O' revisi spO'le
čenstev. Blíže O' tO'm PO'jednánO' v PO'sudlm citov~ném výše při 
§u 1 v PO'zn. A in fine. 

§' 88. Rozšíří-li společenstvo svoji činno.st nebo 
svá jednání na jiné předměty, než které jsou ozna
čeny v § I tohoto. záko.na, dOPo.uští se zúčastnění čle
no.vé sPo.lečenstva, Po.kud nepo.dléhají Po.dle obec
ného. trestního. záko.na přísnějším ustano.vením, pře
činu a budo.U potrestáni penízem až do 300 zl. 

Po nastalé právní mo.ci odsuzo.vacího. nálezu mů
že správní úřad (příslušný podle § 38) přikročiti ke 
zrušení sPo.lečenstva (viz § 36, čís. 4. ve spojení s 
§ 37.) 

§ 89. členové pfedstavenstva a dozo.rčí rady, 
dále likvidáto.ři a o.statní sPo.lečenstvem Po.věřené 
osoby, které udají nebo potvrdí něco. vědomě ne
správného v pro.toko.lech o valné hromadě, v uzávěr
kách účtů, bilancích a jednacích zprávách, v rej
stříku členů (§ 14), jakož i ve sděleních nařízených 
v § 35, dopoušt~jí se, Po.kud nepodléhají Po.dle obec
ného trestního. záko.na přísnějším ustano.vením, pře
činu a budou 'Po.trestáni vě~ením až do tří měsíců. 

Společenstva. 

HLAVA PÁTÁ. 

Z á věr e č n á u s t a n o ven í. 

§ 90. Na výdělková a ho.spodářská společenstva 
zřízená podle to.ho.to zákona nelze používati spolko
vého zákona ze dne 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z. 

§ 91. Též sPo.lky zřízené před Po.čátkein pŮSo.b
do.sti tohoto zákona, které sledují účely označené 
v § 1, dlužno. zapsati k jejich žádosti do sPo.lečen
stevního rejstříku a Posuzo.vati je tedy jako spole
čenstva Po.dle to.ho.to zákona, vyho.vují-li jejich sta
novy to.muto zákonu nebo byly-li uvedeny s ním ve 
sho.du cesto.u stano.vám vyhovující. 

Změny stanov takových sPo.lků jsou přípustny 
jen k tomu účelu, aby byly uvedeny v souhlas s tím
to zákonem a nepo.třebují státního. schválení. 

O přeměně spO'lečnosti s ruč. O'bmezeným ve družstva 
srv. zák. ze dne 10. prO'since 1924 č_ 279 sb. z. ,a n. - Viz výše 
str. 792 a 816 násl. 

§ 92. Chce-li některé sPo.lečenstvo pro.vozovati 
podniky, k nimž je ' podle záko.na třeba státního po
vo.lení (koncese), je povinno. opatřiti si toto povolení 
podle platných předpisů. 

§ 93. Státního Po.volení je obzvláště třeba k vy
dání zástavních listů, dlužních úpisů, znějících na 
majitele a súročitelných pokladničních poukazek, 
jakož i k provozování pojišťovacích jednání. 

Povolení k těmto podnikům udílí ministerstvo 
vnitra v dohodě s ostatními z-6častněnými minister
stvy. 

K O'dst. 1. jest poznamenati, že se společenstvům v praxi 
"ůhec neuděluje PO'vO'lení k prO'vO'zO'vání PO'jišťO'vacíhO' pO'd
níku. Viz 1\1 a y e r h O' f e r, Hoodhuch f. den PO'lit. Verwal
tungsdienst (5. vyd., str. 321, PO'zn. 3.), též 1\1 i I d s ch u h str. 55. 

§ 94. Dříve zřízené spolky, které mají koncesi 
k jednáním označeným v § 93, mají si v případě 
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změny svých dosavadních stanov (§ 91 odst. 2.) opa· 
třiti vystavení oddělené listiny o podmínkách pro 
provozování koncesionovaného podniku (konceSlDí li· 
stinu), jinak jejich koncese zaniká. 

§ 95. Co dO' provozování koncesionovaných pod
niků podléhají společenstva státnímu dozoru podle 
ustanovení platných pro spolky podléhající státnímu 
schválení. 

Ministr obchodu, ministr vnitra a ministr spra
vedlnosti pověřují se provedením tohoto zákona. 

B. Nařízení 
ministra spravedlnosti v dohodě s ministry 
zúčastněnými ze dne 21. března 1918, Č. 105. ř. z. 
o konkursu, uplatnění ručení a <> vyrovnacím 

řízení výdělkových a hospodářských 
společenstev. 

N a základě zákona lze dne 24. července 1917 ř. z. 
čís. 307 nařizuje se, jak následuje: 

§ 1. Byl-li na jmění společenstva uvalen kon
kur:s a nestačí-li jmění společenstva k úhradě pohledá. 
vek konkursních věřitelů, mají hraditi schodek členo
vé společenstva podle následujících ustanovenÍ. Věři· 
teIům společenstva nepřísluší ani při společenstvech 
s ručením neobmezeným bezprostřední nárok na 
úhradu schodku. 

Pohledávky odpadnuvších společníků na vypla
cení jejich pohledanosti (§ § 55, odst. 2. a 79 zák. 
o společenstvech), nelze uplatňovati jako konkursní 
pohledávky. 

N ařizení toto má moc zákona, jSlouc na základě zmocňo
vacího zákona čís. 307/1917 vyd'áno. Arci jest předpisem jen rázu 
provisorního (viz pozn. 3 při § 2); avšak po dobu své platnosti 
deroguje nonoám starším, zejména ted'y . no'rmám zákona o spo-
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lecenstvech. (Viz § 18, odst 3. tohoto nař.) (Viz We n i g 
stl'. 184 p. 8, str. 138 p. 47 in fine.) 

§ 2. Správce podstaty má po provedení zkušeb
ního řízení (§ 105 konk. ř. ) vyzvati členy spole
čenstva k splacení doplatků, kterých jest třeba ke 
hrazení schodku. Schodek budiž zjištěn vyhotovením 
příspěvkového výpočtu, v němž buďtež s jedné strany 
uvedeny závazky společenstva a pravděpodobné útraty 
konkursního řízení (§ 46, č. 1. konk. ř.) a se strany 
druhé společenstevní jmění vyjímaje pohledávky 
proti členům společenstva na plné splacení jejich 
závodních podílů, jichž splatnost v době zrušení 
společenstva dosud nenastala. 

Zkušební řízem záleží v kornání »zkušebního roku«, ktel"}' 
řídí konkursní komisař (§ 79 konk. ř.). Přihlášené pohledávky 
zkoušejí se podle tříd konkursních věřitelů a ve třídách podle 
pořadí přihlášky; ,správce p'odstaty jest povinen prohlásiti se 
o pravosti la pořadí; úpadce může popírati jen pravost; kon
kursní věřitelé, jejichž pohledávk,a zjištěna anebo jejichž hla,so
vad právo uznáno, mohou popírati pravost i pořadí (§ 105 k. ř.). 

§ 3 . K úhradě schodku buďtež nejdříve vymo· 
ženy obnosy potřebné k plnému splacení závodních 
podílů, jichž splatnost v době zrušení společenstva 
dosud nenastala, a to podle poměru, podle něhož čle
nové společenstva mají podle stanov účastniti se na 
ztrátě společenstva, v případě nutnosti až do jejich 
plného obnosu. 

Nedostačí-li obnO'sy uvedené v odstavci 1. k úhra· 
dě schodku, buďtež členové společenstva přidrženi k 
zaplacení doplatků, případně až do plné výše svého 
ručen í (§§ 2, 53 a 76 zák. o společenstvech), a to 
podle poměru svých závodních podílů, nenařizují-li 
stanovy jiného rozdělení ztráty. 

P ovinni k doplatkům jsou členové společenstva, 
jichž ručení v době zrušení společenstva dosud ne· 
zaniklo. Členové společenstva, kteří převodem zá-
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vodních podílů zcela nebo zčásti odpadli, jsou 
nad to povinni k doplatkům jen na tolik, pokud 
obnos doplatku na ně připauající nedá se vydobýti 
od nabyvatele závodního podílu. 

Jestliže některý člen společenstva, který od
padl před zrušením společenstva, poskytl nějaký ob
nos k úhradě ztráty společenstva na základě vypořá
dání provedeného s ním pn odpadnutí (§ § 55, odst. 
2., 76 zák. o společenstvech), hudiž tento obnos vpo
čten na doplatek, který by měl platiti. 

Zákon mluví tuto, j,akož také již v titulu o »ručení«, ač· 

koli ho tu v přesném smyslu již není, nýbrž jen uhraz'ovací 

povinnosti; má tím býti jen naznačeno, že rozsah její jest stej
ný jako ručení (W e n i g 1. c. str. 187). 

Bývalí členové mají povinnost uhrazovl3.cí ažd'o doby, po 
kterou dle §§ 53 a 73 resp. § 78 trvá »ručení« jejich, arci však 
jen k úhradě pohledávek vzniklých proti sp,olečenstvu za trvání 
jejich členstvÍ. Otázku dotčenou W e n i gem v pozn. 47., mož· 
no·li z § 3, odst. 3. dovoditi uhrazovací závazek člena odpad
lého i k úhradě schodku nastalého po jeho odpadu (jak tomu 
jest v právu německém), dlužno zodpověděti, jak soudíme, zá
pomě. 

Zvláštní obmezení uhrazovací povinnosti nastává ještě jed
nak v případě převodu podílu, jednak při předcho,zí d.ílČí úlwa
dě zh·áty poskytnuté členem, který před zrušením společenstva 
o,dpadl, na základě vypořádání se (odst. 3. a 4.). 

Třebas hyl člen společen- podle §u 3 třetí odstavec, na
stva vázán usnesením valné řízení ze dne 21. března 1918, 
hromady o zvýšení členských čís. 105 ř. zák., byl-li úpalďek 
podílů, nemůže je společen- společenstva vyhlášen teprve 
stvo na něm vymáhati po u· po zániku 'členství a ručební 
plynutí jeho ,doby ručební. To. povinnosti člena. (N. S. 7401: 
též platí i ohledně doplatků 14. říjen 1927, R I 503/27.) 

§ 4. Správce podstaty, vyslechnuv věřitelský 
výbor, má zkoumati, zda a do jaké míry se má při 
rozpočtení příspěvků bráti zřetel na členy společen
itva, kteří zřejmě zcela nebo zčásti nejsou schopni 
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zaplatiti obnosy na ně připadající. Nedobytné část
ky buďtež rozděleny lia ostatní členy společenstva. 

Rozpočtení příspěvků budiž sestaveno tak, aby 
pravděpodobně z nemajetnosti jednotlivých členů 
společenstva nevznikl žádný schodek. 

Rozdělení nedobytných částek na ostatní členy děje se, 
jak právem soudí W e n i g str. 200, podle zásad §u 3, odst. 1. 
a 2., ovšem při spol. s ručením obmezeným jen do mezí schod
wové povinnosti uhrazovací. 

§ 5. V rozpočtu příspěvků buďtež jménem 
uvedeni všichni členové společenstva a číselně vy
jádřeny obnosy, které mají zaplatiti. Nebéřou-li se 
jednotliví členové společenstva ve smyslu § 4 v počet 
buď vůbec, nebo s menším obnosem, budiž to krátce 
odůvodněnt:>. 

Rozpočet příspěvků budiž předložen konkurs- ' 
nímu soudu ke schválení. 

§ 6. Konkursní komisař má rozpočet příspěvků 
prozkoumati a po IP řípadné opravě vydati vy
hlášku, že členové společenstva v rozpočtu příspěv
ků uvedení a konkursní věřitelé mohou u něho nebo 
u správce podstaty do rozpočtu příspěvků nahléd
nouti, poříditi si z něho opisy a podati proti němu 
do čtrnácti dnů svoje připomínky. Zároveň budi~ 
oznámen rok, při němž se bude jednati o případných 
připomínkách. 

Vyhláška budiž uveřejněna ve formě určené pro 
vyhlášky společenstva a podle uvážení konkursního 
komisaře také jiným vhodným způsobem a po tomto 
uveřejnění budiž vyhlášena vyvěšením u soudu. 
Mimo to buďtež bezprostředně vyrozuměni před
stavenstvo a dozorčí rada společenstva, správce pod
staty, členové věřitelského výboru a všichni členové 
společenstva, proti nimž se činí nárok. 

Právní následky vyrozumění nastávají vyvěše
ním u soudu. 
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§ 7. KDnkursní kDmisař má schváliti rDzpDčet 
příspěvl~ů, nestaví-li se proti tomu pDdle výsledků 
zkDumání žádná pDchybnost a nejsDu-li pDdány žádné 
připomínky nebo. byly-li při rDku vzaty zpět. 

Jinak rozhDduje konkursní sDud s vylDučením 
pDřadu práva, v případě pDtřeby po. prDvedení vy
šetření (§ 173, Ddst. 5. kDnk. ř.) a po. případném 
Dpravení rDzpDčtu příspěvků. Toto. , opravení může 
kDnkursní sDud buď prDvésti sám, nebo. je ulDžiti 
správci pDdstaty. 

Nepřípustné JSDu připomínky, jimiž člen SPD
lečenstva navrhuje, aby při rDzpDčtu příspěvků ne
byl vzat v pDčet vůbec nebo. jen s menším DbnDse~~ 
prDtDže buď zcela nebo. zčásti není schDpen zaplatItI 
Dbnos, na něj připadající. 

Cit. § 1 i3, odst. 5. ustano.vuje v to.m směru: »So.ud může 
si po.třebná vysvětlení opatřiti také bez účasti stran a z,a uce
lem po.třebných zjištění z úřední mo.ci ko.nati všechna k to.mu 
vho.dná vyšetřo.vání a prováděti důkazy.« 

§ 8. Vyhotovení rDzpočtu příspěvků Dpatřené 
soudním schválenÍl1ll buďte dDručena správci pDdstaty 
a předsta;venstvu. Další vyhDtDvení zůstane u sDudu 
k nahlédnutí účastníkům. 

V usnesení o. schválení, které jest pDdle § 6, 
Ddst. 2. vyhlásiti, ' buďtež členDvé spDlečenstva a 
kDnkursní věřitelé upDzDrněni na to., že lze do. schvá
leného. rDzpDčtu příspěvků nahlédnDuti u sDudu, 
u správce pDdstaty a u představenstva. 

SDudně schválený rDzpDčet příspěvkH jest po. 
uplynutí čtrnácti dnů Dd vyvěšení u sDudlI vykDna
telný. 

§ 9. členDvé spDlečenstva mDhDU odpo.rovati 
schválenému rDzpDčtu příspěvků rekursem (§ ? 76 
kDnk. řádu), jestliže uplatnili důvDd DdpDru neJpo
zději při rDku (§ 6) anebo. nezaviněně nebyli s to. 
uplatniti ho. vČai. 
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Rekurs jest pDdati do. čtrnácti dm\ Dd vyvěšení 
schvalDvacíhD usnesení u sDudu. 

V důsledku pDdanéhD rekursu může býti naří
zen Ddklad exekuce. 

Podle § 1 i6 k. ř. mo.ho.u v rekursech býti uváděny no.vé 
okolno.sti a průvo.dní pro.středky. 

Žalo.bou nelze ,schválenému ro.zPo.čtu o.,dpír,ati. 

Nařízením ze dne 21. břez-I ny však připuštěn vylo.učený 
na 1918, čís. 105 ř. zák., byla dosud rekurs do. to.ho.to. vý
s jedné strany vylo.učena do.- počtu, k němuž lze přez,ko'll
sud přípustná žalo.ba sPo.leč- . mávati všechny o.tázky, tvo.řící 
níků pro.ti stvrzenému výpoč-I do.sud předmět řečené žalo.
tu příspěvku (§§ 66 a 86 SPo.- by_ (N. S. 1686 : '23. květen 
lečenstev. zák.), s druhé s11'a- 1922, R I 610/22.) 

§ 10. Jakmile se stane rDzpDčet příspěvků vy
kDnatelným, má správce pDdstaty příspěvky vymDci. 

Příspěvky, jichžtD předpisu bylo. DdpDrovánD, má 
správce pDdstaty zadržeti až do. kDnečnéhD rDzhDd
nutí o. DdpDru. 

§ ll. Objeví-li se, že schDdek se neuhrazuje na 
základě rDzpDčtu příspěvků, má správce pDdstaty se
staviti rDzpDčet dDdatkDvý, při čemž platí ustanDveni 
§ § 3 až 10. V případě nutnDsti budiž sestavení dD
datkDvéhD rDzpDčtu DpakDvánD. 

§ 12. Není-li pDdle kDnečnéhD výsledku pDtřebí 
k úhradě schDdku celého. vybraného. obnosu, buďte:l 
nejdříve vráceny DbnDsy, o. které jednDtliví členDvé 
spDlečenstva zaplatili pDměrně více, než druzí. 

§ 13. PDvinnDst zaplatiti DbnDsy, jichž se žádá 
k úhradě schDdku, lze splniti zapDčtením na pDhle
dávku prDti spDlečenstvu jen tím DbnDsem, který na 
tu p Dhledávku připadá pDdle právDplatně schvále
ného. návrhu rDzdělDvacíhD. 

O rOZidělo.vacím návrhu a jeho. schvalo.váníko.lIlkursním 
komisařem, Po.kud se týče, ko.nkursním so.udem viz §§ 129 a 
130 ko.nk. ř. 

§ 14. Na základě za,placení příspěvků, které 
Obeh. zák. 56 
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. byly splaceny podle rozpočtu příspěvků, nelze 
uplatniti postih proti ostatním členům společenstva. 

§ 15. Ustanovení tohoto nařízení platí přiměře
ně, nebyl-li konkurs vyhlášen, protože tu není více, 
než jeden věřitel nebo není tu dostatek jmění nebo 
byl-li konkurs pro některý z těchto důvodů zrušen. 
V takovém případě mají likvidátoři nebo předsta
venstvo splniti úkoly jinak správci podstaty nále
žející. Rejstříkový soud může na jejich místě bud' 
z povinnosti úřadu nebo na návrh pověřiti těmito 
povinnostmi osoby jiné. 

. Pro nedostatek úhrady nákladi'I konkursního ří
zení (§§ 73, odst. 2. a 166, odst. 2. konk. ř.) smí se 
od uvalení konkursu upustiti nebo smí býti zrušen 
jen v tom případě, jestliže náklady pravděpodobně 
nedojdou úhrady ani v doplatcích členů společen
stva (§ 2). 

Jsou tO' případy t. zv. konkursní likvidace. Hledící sem 
§ 73, ·odst. 1. a 2. k. ř. znějí: »Je-li toliko jediný osobní vě

řitel, postačí·li vš,ak jmění pravděpodobně k úhmdě nákladú 
k,orumrsního řízení, budiž návrhu na prohlášení lwukursu přece 
vyhověno, o,svědčí-li navrhovatel, že jest tu nárok odpůrčí. Před 
zamítnutím návrhu budiž slyšen rnavrhovate1. Není-li tu jmění, 
které by pravděpodobně stačilo k úhl'adě nákladů konkursního 
řízení, budiž lwnkurs přece prohlášen, osvědčí-li navrhovatel 
nárok odpůrčíancbo dá-li přiměřenou zálohu na náklady. Soud 
může žádati takovou zálohu také tehdy, byl-li o,dpůrčí nárok 
'osvědčen. Náhradu teto zálohy lze požadovati toliko j,ako po

hledávku za podstatou.« 
§ 166, odst. 1. a 2.: »Vyjde·Ji za konkursního řízení na je· 

vo, že se řízení účastní toliko jediný věřitel, budiž konkurs 

zrušen, když byli uspokojeni věřitelé podstaty.« »Vyjde-li za 
konkursního řizení na jevo, že jmění nestačí ke krytí nákbdů 
konkursního řízení, budiž konkurs zrušen. Ke zrušení však i:.e· 
dojde, byla.li dána přiměřená záloha na náklady (§ 73, odst. 2.).« 

§ 16. Za konkursního říZť'.mí může také správ
ce podstaty svolati valnou hromadu společenstva. 
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§ 17. Řízení vyrovnacl Jest přípustné i při vý
dělkových a hospodářských společenstvech. Ustano
vení § 16 platí obdobně. Zahájení vyrovnacího říze
ní budiž poznamenáno ve společenstevním rejstříku_ 
V seznamu jnlění (§ 2 vy:vov. ř.) b~d'tež uvedeny 
také obnosy, jimiž jednotliví členové společenstva 
ručí za úhradu schodku, jakož i obnosy z tohoto ru
čení pravděpodobně dobytné. 

Viz pozmámku při § 18. - P,odle § 53 vyrovnacího řádu 
sprošťuje se dlužník vyrovnáním soudně potvrzeným závazku. 
svým věřitelům dodatečně nahl'1aditi ztrátu, již utrpí, nebo do
datečně jinak zlepšiti poskytnutou výhodu,al' již se řízení nebo 
hlasování o vyrovnání zúčastnili neho hlasovali proti vyrovnání. 
Nesplní.li ,dlužník včas a plně potvrzeného vyrovnání, zrušuje 

se sleva pro všechny věřitele ve vyrO'vnání ' poskytnutá i ostatní 
výhody, ani~ by nastala ztráta práv, která jim vyrovn,ání po
skytuje proti úp.adci nebo třetím osobám. (§ 57 vyr. ř., dopl
něný článkem III zákona z 26. dubna 1923, čís. 99 Sb. z. a n.) 

§ 18. Toto nařízení vstupuje v platnost první
ho dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 

Platí také pro konkursy společenstev již zahá
jené, avšak v den vyhlášení nařízení dosud nezkon
čené; předpisy § 3, odst. 3. neplatí však pro členy 
společen.stv,a, jichž ručelIlÍ tohOlto dne již zaniklo. 

Po dobu platnosti tohoto nařízení neplatí usta
novení § I, odst. 5. vyrov. ř., dále ustanovení § § 60 
až 75, 85 a 86 zák. o společenstvech, pokud se týkají 
předmětů upravených tímto nařízením. 

Nařízení čís. 10511918 vyhlášeno dne 23. března 1918. -
Předpis § 1, odst. 5. vyrovn. řádu ustanovující, že »na spo
lečenstva výdělková a hospodářská se ustanovení řádu vyrov
lIlacího nevztahují« jest podle § 18, odst. 3. pro dobu platnosti 
naříz~ní Č. 105'/,1918 zrušen, a platí tudíž vyrovnací řád i pro 
spolecenstva. - Naproti tomu zůstává při platnosti § 52 odst. 
2: zák. o společenstvech a § 140, odst. 3. konk. ř., podie kte
rych nucené vyrovnání nemá místa v lwnkursu společenstvech 
vj"dělkových ~ hospodářských. - Viz též výše § 17 tohoto nař. 

56* 
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C. Nařízení 
ministerstva práv, vnitra a obchodu v ·dohodě 
s ministerstvem financí ze dne 14. května 1873, 
č.71 ř. z., kterým se vydávají předpisy potřebné 
k provedení zák. ze dne 9. dubna 1873, Č, 70 ř. z. 
o společenstvech výdělkových a hospodář
ských, pokud se týče zřízení a vedení spo-

lečenstevního rejstříku. 

(V §§ 2 a 18 p o zrně n ě n o na říz e III i m mi: 
ni IS tra p r á v, v nit r a a ob c hod u ves h o ~ e 
s min i s t e r s t v e m f i Il la n c í z e d II e 23. k vet
na 1895, čís. 74 ř. z.) 

K provedení zákona ze dne, 9. dubna 18~~, č; 70 
ř. z. o společenstvech výdělkovych a v hospod~rskycl~. 
vydávají se o zřízení a vedení sp·olecenstevIllho reJ
stříku a o vyřizování prací s tím spojených tyto 
předpisy: 

§ 1. U každého soudu obchodního a u každého 
jiného sborového soudu právolll1oc v~ věc~,ch, ohchod
ních vykonávajícího, v jehož obvode maJl sldlo spo
lečenstva výdělková a hospodářská, budiž v~de~ ~HO 
tento obvod rejstřík společenstevI~í, do neh~z v Jest 
pojmouti zápisy v zákoně o spol~censtvech vydelko
vých a hospodářských předep.sane., v ' 

§ 2. Všechny v dotčenem zakonu pre~epsan,e 
přihlášky k zápisu do rejstř~ku spol,ečenste~nlho da
ny bud'tež u soudu obchodnlho bud osobne do ,:pro
tokolu neb podány ve formě soudem neb notarem 
ověřené. 

Plnomocníci předložtež plnou moc stejně ově-
řenou. . 

Soudní neb · notářské ověření může odpadnoutI, 
jestliže přihláška nebo plná moc jest opatř~na řád
ným znamenÍilll firmy společenstva, a podpIsy zna-
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menajících u rejstříkových spisů obchodního soudu 
již v ověřené fonně jsou uloženy. 

(Odstavec 3. připojen nařízelúm ministerstev spraved1no
"ti, VIIŮtr.a a obchodu ze dne 23. května 1895, Č. 74 ř. z.) 

§ 3. Soudy obchodní mají z povinnosti úřední 
přilížeti k tomu, aby nařízení o přihláškách byla 
šetřena. 

Přihláškám, které se nesrovnávají se zákonnými 
předpisy, zvláště s ustanoveními § 4 zákona o spo
lečenstvech výdělkových a hospodářských, budiž zá
pis odepřen. 

Všechny soudy, jmenovitě soudy pozůstalostní a 
konkursní, pak živnostenské úřady, obchodní a živ
nostenské kOlmory a notáři mají, jestliže u výkonu 
svého úřadu se dovědí o překročení nařízení přihla
šovacích, bez odkladu o tom obchodnímu soudu ozná-
mení učiniti. . 

§ 4 . . Pořádkové tresty, které jest uložiti dle § 87 
zákona o výdělkových a hos.podářských společen
stvech pro opominutí přihlášek záležejí v peněžitých 
pokutách od 10 až do 300 zlatých, kteréž v tresty 
vězení nelze přeměniti a které plynou do fondu chu
d ých onoho města, v němž má obchodní soud své 
sídlo. 

Uložení pokuty peněžité má předcházeti vyzvá
ní, aby přihlašovacím předpisům do určité lhůty bylo 
vyhověno. 

Tyto pořádkové tresty jest vykonati bez ohledu 
na jejich případné setkání se s tresty uloženými živ
nostenským úřadem pro překročení předpisů živno
stenských. 

§ 5. Zrušení společenstva zahájením konkursu 
IÍěh opatřením správního úřadu je z_ moci úřední za
nésti do rejstříku společenstevního . Za tímto účelem 
mají :Bou<lY, u nichž byl zahájen -k onkurs na jměQi 
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některého sPo.lečenstva, o tom ihned vyrozuměti oh
chodní So.ud, u něho.ž se vede rejstřík. 

Veřejné vyhlášky to.hoto zápisu v případě zru
šení zahájením konkursu není potřebí. 

§ 6. Zápis u o.bchodního soudu odštěpného. zá· 
vodu nemá místa, jestliže není prokázáno, že zápis u 
obchodního soudu hlavního. závodu byl již proveden. 

Jestliže společenstvo zřídí odštěpný závod v mí
stě nebo v obci, kde jest již stejně znějící společen
stevní firma, musí k firmě odštěpného závodu býti 
připojen dodatek, jímž se tato od každé v to~t~ mí
stě neb v této o.bci již jsoucí společenstevnl hrmy 
liší. 

§ 7. O rekursech do o.patření obchodních sou-
dů v příčině zápisů do společenstevního rejstříku a v 
příčině vedení toho.to. l'ejstříku platí ve všech stoli
cích ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech 
nespo.rných. 

P o zná m k a. Zákonem ze dne 30. června 1921, Č. 257 
Sb. z. a n. bylo· právo opraViIlých prostře,dkú příslušející ve vě· 
cech firemníeh státním zástupčím úřadům rozš·ířeno na všechny 
případy zápisů do rej6tříku obchodního a společenstevního. 
Tento zákolJlJ byl vš'ak zrušen zákonem ze dne 29. dubna 1927, 
Č. 64 Sb. z. a n., a zůstalo jen pH r.ozšířeném právu rekursu 
zástupčích úřadů při společnostech s ruč. obmezeným. Pro zá· 
pisy d.o rej.stříku společenstevního platí tudíž nyní právo z do
hy před zákonem čís. 257/ 1921 a odpadla tudíž pro spo
leč e n s t v a p o v i !ll n o s t v § 3 cit. zákona vytčená připo
jovati k opově.dí do rejstříku .o p i s y její i jejich dokladú 
určené pro státní úřad zá,stupčí. - Cit. zákony z r. 1921 a 1927 

viz výše v Oddílu II. str. 505 násl. 

§ 8. Společenstevní rejstřík založí se dle formll
táře A. Každý list, k němuž patří vždy dvě pro.ti
lehlé strany, ro.zdělí se v osm kolmých sloupců. 

P r v n í sloupec obsahuje od počátku až do kon
ce sva~lql ~~ s~1?~:m jdoucí vkla,dn,í čísla společep.stey-
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ní firmy a II každého zápisu podčíslo, pod kterýmž 
tento ve vkladbě přichází; 

d r u h ý, den, kterého se zápis· stal; 
tře t í, znění firmy společenstva; 
čtv r t ý, místo, kde nachází se hlavní závod a 

případné odštěpné závody společenstva; 
p á t ý, jména likvidátorů, jestliže se společen

stvo nalézá v likvidaci, a u společenstev provozují
cích zcela neb z části obchody, jméno snad ustano" 
veného prokuristy, a jestliže se jedná o kolektivní 
prokuru, označení tohoto poměru; 

š e 8 t ý, všechny ostatní právní poměry spole
čenstva, jejichž zápis do rejstříku společenstevního 
je nařízen, jak určuje § 9 tohoto nařízení; 

sed m ý, odvolání se ha rejstříkové spisy; 
o s m ý, všechny jiné společenstva se týkající zá

pisy, které k zanesení do ostatních sloupců se ne
hodí, zejnléna i přenesení sídla do obvodu jiného oh
chodního soudu, zahájení konkursu a jiný způsob 
zrušení společenstva. 

§ 9. Stačí, je-li ze společenstevní smlouvy a z 
ostatních ji měnících usnesení do šestého sloupce, bez 
újmy údajů patřících do jiných sloupců, pojat jen 
výtah s p9ZnáJInkou, na kterém svazku knihy příloh 
(§ 10) a pod kterým číslem tyto listiny v plném 
znění se nalézají. 

Tento výtah má obsahovati: 
1. datum společenstevní smlouvy a měnících u

snesení; 
2. předmět podniku; 
3. dobu trvání společenstva, má-li toto na určit

i Ý čas obmezeno býti; 
4. jméno, přcdjmcní, stav, bydliště členů před

stavenstva a od zákonných pravidel .snad se odchy
lující formu, v níž představenstvo projevuje svoji 
yůl~ a za ,společenstvo :pod:pisuje~ 
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1. 

Běžné číslo 
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Formulář 

Společenstevnf rejstřík při c. k. 

2. 3. 4. 

Zn~ní fi~my Mís to 
hlavmho ~v~vodu I hlavního zá-

... firmx 1\ Den zápisu , a v;dle]slch , vodu a závo-
a podcl'5lo zavodu v .soud~lm \\ dŮ vedlejších 

obvodu ]souclch 

l/t 1. srpen 1873 Spol~~~nstv? 

I 
Hícink 

zapu]COVaCI 
v Hícinku I 
u Vídně. 

Zapsané spole-
čenstvo s ruče-
ním neobmeze-

ným. 

I 
I 

-

I I 

Společenstva. 

A. 
obchodním soudu ve Vídni. Svazek I. 

5. 6. 

I 

7. 

! 

8. 

Prokuristé Právní poměry I Rejstříkové 
a likvidátoři společenstva Poznámka SpISy 

Podnik spočívá na 
společenstevní 

smlouvědne20. čer-
vence 1873 v Hícin-
ku zřízené (v. knihu 

příloh I, čís. 1). 
Předmět jeho záleží 
v poskytování zá-
půjček členům spo-
lečenstva až do výše 

tOOO zl. 
PředstaY,enstvo 

tvon: 
Spangler František, 
kupec v Hícinku, 

Tomanec Jan, 
soukromník 
y Hícinku, 

Dr. Stelzer Antonín, 
advokát v Hícinku. 
Firma společenstva 
znamená se platně 
dvěma členy před-

stavenstva. 
Závodní podíl jest 
,!stanoven na 100zl. 
Clen společenstva 
nesmí míti více než 
dvacet závodních 

podílů. 
Oznámení spole-
čenstva se konají 
přibitím na obec-
ním domě v Hícinku ' " 
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5. obnos závodního podílu a způsob tvoření se 
jeho, jakož i u společenstev s ručením obmezený.m 
udání obnosu, do kterého až se toto ručení vztahuJe, 
jestliže je rozšířeno nad míru zákonem stanovenou} 

6. způsob, jakým dějí se od společenstva vycha
zející vyhlášky. 

§ 10. Smlouvu společenstevní a usnesení ji mě, 
nící. pokud nejsou v plném obsahu zanesena v še
stém sloupci rej střiku, jest shromažďovati v úplném 
opise neho v úplném otisku v knize příloh. 

Opis ·neb otisk, jehož souhlas s prvopisem mus~ 
hýti soudně neh notářsky ověřen, budiž dodár, 
stranou. 

Obsah knihy příloh tvoří doplňující součást spo
lečenstevního rejstříku. 

§ ll. Pro odštěpný závod jest samostatnou vlůž. 
ku ve společenstevním rejstříku otevříti jen tehdy, 
je-li hlavní závod v obvodu jiného ohchod~ího .so~du. 

V tomto případě je ve čtvrtém sloupCI reJstnku, 
ve kterém odštěpný závod má samostatnou vložku, 
označiti, že se jedná jen o odštěpný závod a jest po
ukázati v posledním sloupci k vložce rejstříku hlav
ního závodu. 

Ve všech jin)Tch případech postačí, jestliže př~ 
vložce hlavního závodu zaDíše se ve čtvrtém sloupCI 
zrIzení odštěpného závodu J a ve ' třetím sloupci fi:mna 
odštěpného závodu s přídavkem. ' 

§ 12. Při vedení společenstevního !:ejstříku,,~ 
při shírání a jednání s knihou příloh maJI soudy n
diti se za přimě,řeného použití ustanovení § §ů 4, 5, 
6, 10 a 12 až 16 nařízení z 9. března 1863, č; 27 ř; ~. 
s 'tím, že každý svazek rejstříku bude opatren napl' 
sem Společenstevní rejstřík. 

§ 13. Rejstřík společenstevní, kniha ,příloh ~ u
kazatel bud'tež pod dozorem úředníka vedením te.ch
to kpih pověřeuého chQván~ v ~řed:qí místnosti a Jest 
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každému v ohyčejných úředních hodinách na žádost 
povoliti, aby do nich nahlédl. 

§ 14. (Iřední opisy a vysvědčení ze společen
steWlího rejstříku bud~tež vydány každému, kdož se 
ústně o ně u rejstřík vedoucího přihlásí, se zacho
váním předpisů o předložení kolku a papíru. 

Úředně ověřené opisy 'mohou se udíleti bud' o 
úplném obsahu některé vložky neb o jednotlivých v 
ni ob::;ažených zápisech, pokud tyto jsou ještě nezmě
něny, anebo konečně v plném obsahu neb ve výtahu 
o listinách uschovaných v knize příloh. 

(Tředními vysvědčeními můie býti , potvrzeno, že 
určité p,polečenstvo nebo určit), zápis v příčině jeho 
v rejstříku společenstevním nepřichází. 

Ověřené opisy a vysvědčení bud'tež referentem 
a rejstřík vedoucím podepsány a úřední pečetí opa
třeny. 

§ 15. Každému budiž na požádání dovoleno v 
obyčejných úředních hodinách do podání, listin a 
protokolů u spisů rejstříkových chovaných, na nichž 
se nějaký zápis do rejstříku společeustevního zakhí.
dá, nahlédnouti a se zachováním předpisů o předlo
žení kolku a papíru přepis z nich vzíti. 

V příčině ostatních rejstříkových spisů jest ú
ča.stníkům, kteří se jako takoví u referenta vykáží, 
nahlédnutí i vzetí opisů volnÝJ11 za týchž podmínek, 
za kterých se to připouští při jiných spisech regi
straturních. 

§ 16. K vyhlášce zápisů do rejstříku společen
~tevního učiněných, pokud ho vůbec je za.potřebí (§ 
S tohoto nařízení) stačí ve všech případech, při nichž 
zákon o společenstvech výdělkových a hospodářských 
výslovně nic jiného nestanoví, jestliže se uveřejní jed
nou v oněch veřej ni-ch novinách, které ustanoví pro 
takové vyhlášky chéf politické zemské správy po prQo 
'jedqál1í ~ obchodllím soud,em, 
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To jest ustanoviti poprve pro dobu od počátku 
. působnoE>ti zákona o společenstvech výdělkových a 
hospOdářských až do konce roku 1874, pak na konci 
každého solárního roku pro rok nejblíže příští. 

p o zná m k a. O uvei-ejňování zápisů rejstříkových platí 
nYJní, také pokud jde o rejstřík společenstevnÍ, vládní nařízení 
ze d'ne 17. července 1919, Č. 397 Sb. z. a n., též výnos minister
~tva spravedlnosti ze dne 2. června 1921. (Věstník čís. 20.) 
Otištěny jsou výše v Oddílu II pod lit. E a F, str. 502-505. 

§ 17. § § 10 až 18 uváděcího zákona k obchod· 
nÍJnu zákoníku nevztahují se na výdělková a hospo. 
dářská společenstva . 

§ 13. Při zkoumání přihlášek je zvláště na to 
přihlížeti, aby oprávnění strany k dosažení zápisu by. 
10 nepochybné a aby pravost soukromých listin za 
účelem potřebného průka,zu snad dodaných hyla za· 
ručena soudním neb noátřským ověřením. 

K průkazu usnesení valné hromady, představen. 
stva, dozorčí rady neb jiného orgánu společenstva 
stačí však - pokud stanovy jinak neurčují - před. 
loží-li společenstvo opis ,protokolu na průkaz pravosti 
opatřený řádn}"1ll její,m znamenáním firmy, jestliže 
podpisy znamenajících u rejstříkových spisů obchod
ního soudu již v ověřené formě jsou uloženy. 

O pravosti znamenání má se soud, není-li tu 
soudního neb notářského ověření podpisů, přesvěd
čiti srovnáním znamenání s ověřenými podpisy na
lézajícími se u rejstříkových spisů. 

§ 19. Při vnitřním vyřizování ,prací týkajících 
s~ společenstevního rejstříku použíti jest přiměřeně 
předpisů, které obsaženy jsou v § § 18 až 21, pak v 
§§ 23, 24 a 26 min. nař. ze dne 9. března 1863 čís. 27 
ř. z. v př.íčině prací týkajících se obchodního rej
stříku. 

Text §§ 18upil"l8.ven a no!Vý § 19 přidáJn mm. nař. ze dne 

63. ~větn~ l895~ č . 74 f! ,;1j : - pvvoqni texl ~ \l J8 byl tent(): 
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»U vDlitřnÍ,tn vyřiwwání prací re~stříku společe:llIs'tewního jest 
se 6pravo'Vuti podle obdoby tím, co UistanOlVeno IV §§ 118 aIŽ iru,cl. 
24, a v § 26 nařízení vydaného dne 9. hřezna 1863, čís . 27ř. z. 
v p>řÍčině ,prací týk!ajících se rejtstříku ,obchodního.) 

D. a) Zákon ze dne 10. června 1903, Č. 133 ř. z., 
o revisi společenstev výdělkových a hospo-

dářských a 'jiných spolků. ' 

§ I. Společenstva výdělková a hospodářská za. 
-f s3Jn~ ~a základě zákona z 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z., 
p koz I spolky před tím zřízeně způsobu naznačené
ho, v t I ~veden~ho zákona jsou povinny podrobiti 
sva zanzenl a sve vedení závodu ve všech odvětvích 
spr~vy nejméně v každém dnlhém roce p~ozkoumání 
l'eVlsorem odborným ke společenstvu pokud se týče 
ke spolku náležejícím. 

Tato povinnost trvá bez rozdílu zdali členství 
při sp.olečenstvu jest společenstevní 'smlouvou (sta
llo~anll) ,obmezeno na fysické osoiby anebo se vzta
~uJe take na korporace, obchodní společnosti, spole
censtva anebo jiná sdružení osob. 

~~ příležitosti revise j~st zejména též k tomu 
hledetI a v revisní zprávě v patrnost uvésti zdali 
b I h' , y a zac ovana ustanovení zákonná a statutární. 

. . Předpisy. t~ho!o 2:ákona platí tal\:é pro případ 
lIkVidace za JeJIho trvání. 

., , § 2: S~a.z Ipo~adavkŮJm tohoto zákona vyhovu
JIeI musI hylI uznan za oprávněna zřizovati revisora 
pro společenstva a spolky jemu přináležející. Uznání 
děje, se, . j~stliže se území E>vazové prostírá přes více 
zemi, 1l11nltsterstvem vnitra., jinak zemským úřadem 
politickým. 

Pro sp?lečen~tva a spolky, které nenáležejí ke 
svazu autorlsovanemu k provedení revise, zřizuje se 
revisor, a to pro společeI18tva soudem obchodním, 
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prO' spDlky pDlitickým úřadem zemským, v jejichžto 
Dbvodu nlají své sídlO'. 

§ 3. Svaz 111usí býti zřízen na základě zákDn.:t 
O' právu spDlkDvém z 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. 
z., anebo na základě zákDna :Z 9. dubna 1873, čís. 70 
ř. z., a míti za účel revisi příslušejících jemu spDle
čenstev a spDlků. 

Svaz zřízený na základě tDhDtD pDsledníhD zá
kDna může kr-Dmě tDhD míti za účel spDlečnou ochra
nu zájmů svazDvých spDlečenstev a spDlků a udržD
vání z á vod ní c h vztahů těchtO' navzájem a ke 
sv~zu. Jiných účelů sledovati nesmÍ. 

Svaz nlUsi zahrnDvati " takDvý pDčet spDlečenstev 
nebO' spDlků, že se jeví zabezpečenDu účinná jehO' čin
nDst. Tento pDžadavek platí za splněn, když svaz za
hrnuje nejméně 50 spDlečenstev (spDlků) anebo 
všechna sPIQlečenstva (spDlky) jedné země aneb aspDň 
všechna -v zemi trvající spDlečenstva (spDlky) se stej
nými hospDdářskými úkDly a stejným jednacím ja
zykem. 

Stanovy svazu musí činiti patrným, že svaz jest 
s tO', aby vyhověl ,povinnDsti revisní; zvláště mají 
stanDvy určDvati území svazové a obsahovati ustanD
vení O' zřízení revisDra, jakož i O' způsDbu a objemu 
revisÍ. 

§ 4. PředstavenótvD svazu má úřadům v § 2, 
odst. 2. uvedeným spDlečenstva (spDlky) svazu pří
slušející, za průkazu přiznanéhO' jemu oprávnění k 
l'evisi, jakmile uznání se stalO', jmenDvati a nastáva-

. jící změny neprodleně oznamovati. 

§ 5. PrávO' zříditi ' revisora může býti svazu 
odňatO': 

I. jéstliže by svaz rDzšířil svou činnost na jiné 
věci než ty, které JSDU ve stanovách dDtčeny; . 
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2. jestliže by svaz nedostál náležející jemu PD
vinnD~ti, kDnati revisi; 

3. jestliže by pDčet · spDlečenstev nebO' spDlků ke 
sv azu náležejících tak klesl, že účinná půsDbnost je
hO' jest vylDučena. 

Odnětí vyslovenO' bude IpD slyšení představenstva 
svazu úřadem pDdle § 2, Ddstavce I., příslušným. O 
Ddnětí budiž úi:adům v témže paragrafu, Ddstavci 2., 
jmenDvaným dána úřední vědDmost. 

§ 6. Řádně legitimovaný revisor :má na zákla
dě § 1. ~rávD, pokud tDhD vyžaduje účel jehO' zřízení, 
vstDUpltI dO' DbchDdních a prDvDzovacích místnosti, 
nahlížeti dO' knih a papírů, IQd Drgánů a ,zřízenců SPD
lečenstva (spolku) požadDvati zprávy a objasnění, a 
,prohlížeti -stav pokladny, jakDž i hotDvosti cenných 
papuu, dlužních Jistin a zbDžÍ. 

Vyžádané zprávy a IQbjasnění bud'te Dd těch, 
kdDž hudDu k tDmu vyzváni, podávány bez odkladu 
zevrubně a pDdle pravdy. 

Jest-li zřízena dDzDrčí rada, budiž přibrána k 
l'evisi. 

§ 7. RevisDr pDdati má zprávu O' revisi před
stavenstvu spDlečenstva (spDlku) a oznámiti vykDna
n DU revisi úřadu v § 2, Ddstavci 2., určeném. 

Byl-li revisor zřízen svazem, zpráva pDdána bu
de prDstřednictvím představenstva svazu, jež má zprá
vu prozkoumati a výsledek svéhO' prDzkumu ku zprá
vě připDjiti. 

O tom, jakým způsDbem mají býti zprávy ' O' 1,'e
visi sepsány, 1110hou býti vydány všeobecné poukazy 
způsDbem nařizDvacÍnl. . 

§ 8. PředstavenstvD společenstva (spDlku) má 
ihned, jakmile Dhdrží zprávu O' revisi, jest-li zřízena 
dozDrčí rada, ' ve spDlečnéln sezení s tDUtD O' zprávě 
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se usnesti a svolávajíc příští valnou hromladu ohlá
siti, že bude učiněno usnešení o zprávě l·evisní. 

Ve valné hromadě buď zpráva revisorova s po
známkami od představenstva svazu snad ,připojený
mi v úplném znění přečtena. Při tom má se dozorčí 
rada, a nebyla-li by dozorčí rada zřízena, předsta
venstvo vysloviti o výsledku revise. 

§ 9. Shledá-li se při revisi, že zákonné neb sta
tutátrní předpisy nebyly zachovány, a neprokáže-li 
se ve lhůtě jím přiměřeně stanovené, že zjištěné zá
vady byly odstraněny, revisor, byl-li zřízen svazem, 
prostřednictvím představenstva svazu, jinak bezpro
středně předložiti má úřadu v § ~, odstavci 2., urče
nému, opis .své zprávy revisní s ~potřebnými snad vy
světlivkami. 

§ 10. RevisO'r má, pokud není zřízen svazem a 
pokud otázka jehO' odškodnění není jinak upravena, 
nárok na náhradu hotových výloh a na zaplacení za 
své práce podle ztráty času k to.mu potřebné. 

Nedocílí-li se shody, úřad v § 2, odstavci 2., ur
čený, ustanov náklady revisní a, ulož společenstvu 
(spolku), aby je nahradilo. 

§ ll. Neuposlechnutí předpisů v §§ 6 a 8 ob
sažených potrestáno bude od úřadů v § 2, odstavci 2., 
ustanovených, pokutami pořádkovými o.d 20 K do 
200 K. 

Tyto pokuty pO'řádkové plynou do chudinského 
fondu místa, ve kterém spo.lečenstvo (spolek) má 
své sídlo. 

§ 12. Revisor jest zavázán v tajno.sti zachovati 
obchodní a provozovací poměry, o kterých se při 
l'evisi dověděl. Toliko po.kud tyto poměry jsou před
mětem výtek revisoro.vých, může seo nich ve zprávě 
revisní mluviti. 
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§ 13. Všechny na základě tohoto zákona sepsa
né zprávy revisní, podání a oznámení i se svými pří
lohami jsou poplatků a kolků prosty. 

§ I "J,. V ýdělko.vá a hospodářská společenstva, 
která o.bdržela podpory nebo půjčky z peněz zem
ských nebo z některé zálo.žny na základě zemského 
zákonodárství pod do.zor zemského výboru postave
né nebo z jiného, tomuto dozoru podrobeného jmění, 
pak výdělková a hospodářská společen~tva, která 
svými stanovami se podrobí revisi zemského výboru, 
podro.bena jsou revisi zemského výboru, jestliže a 
pokud tento na toto právo pro sebe náro.k činí. 

K těmto' výdělko.vým a hospodářským společen
stvům neVlztahují se předpisy IQ zřízení soudního re
visora (§ 2, odstavec .2.), o oznátmení vykonané re
vise obchodnímu soudu (§ 7, odstavec 1.), konečně 
o soudním stanovení a vymáhání revisníeh nákladů 
(§ 10). 

Ostatně ustanovení tohoto zákona ~ají obdob
nou platnost také v příčině revisí vyko.naných vy
slanci zemského výboru s tou obměnou, že reviso.r 
zemským výborem zřízený podati má svou zprávu 
prostřednictvím zemského. výboru. 

Aby se tohoto o.svo1bo.zení dOlmohl, zemský výbor 
ve lhůtě jednoho měsíce po tom, kdy zákon tento 
nabude moci, oznámiti má výdělková a hospodář
ská společenstva, jeho revisi podrobená, příslušnému 
soudu ohchodnímu. 

Nastalé změny bud'te bez o.dkladu oznámeny ob-
chodnímu so.udu. ' 

§ 15. Mým ministrům práv, obchodu a vnitra 
jest uloženo, aby tento zákon uvedli ve skutek. 

S1 
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D. b) Nařízení min'isterstva práv 
a ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem 
obchodu ze dne 24. června 1903, č. 134 ř. ·z. 

jímž vydávají se 
prováděcí předpisy k zákonu o revisi 

výdělkových a hospodářských společenstev 
a jiných spolků. 

Na základě § 15 záltlona ze dne 10. června 1903, Č. 133 
ř. z. nařizuje se toto : 

I. Seznam revisí. 

§ 1. Za účelem dozoru na periodické revise, sborové sou· 
dy první stolice vésti 'mají pOodle vzorce ' :/1 přehledný seznam 
o všech výdělkových a hospodářských spoleěenstvech zapsa· 

ných IV jejich rejstříku společenstev. 

Do tohoto seznamu zapsány buďte firmy společenstev u 

soudu zapsaných a hudiž uvedeno, ,která společens,tv,a náležejí 
k některému svazu, jemuž úřad přiznal právo, aby zřídil re· 
visora pl10 společenstva a spolky ke sv,azu náležející a v pří· 

čině kterých společenstev zemský výbor učinil náro,k na revisi. 
Všechny změny, které vzniknou zavedení~ nebo zasta· 

vením revise svazem nebo zemským výborem konané, buďte 
bez odkladu zapsány do seznamu právě tak jako zřízení no· 

v)'oh ~polečenstev n zánik společenstev (zahájenÍJm konkursu, 

skOončením likvidace). 
K žádosti dovoleno buď každému nahlédati do seznamu 

za obyčejných hOldin služebních. 
§ 2. Stejný seznam veden bud' kaž,dým politickým úřadem 

zemským o. těch istP,olcích jeho OhlVOdu, které mají účel 'V § 1 
zákona ze dne 9. dUbna 1873, č. 70 ř. z. naznačený, avšak již 

před počátkem působnosti tohoto zákona byly zřízeny a do 

rejstříku společenstev nebyly zapsány. 
§ 3. Zdali jednotlivé společenstvo (spolek) nále'ží ke sva· 

zu autorisovanému konati revisi, nebo zdali revisi koná zem· 
ský výbor, zapsáno bud' do seznamu na zákla,dě oznámení před-
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stavenstva svazU (§ 4 . zákona ze dne 10. června 1903, Č. 133 · ř. 
z.) a zemského výboru (§ 14, odstavec 4. a 5. téhož zákona). 
'Totéž pl'atí o změnách v té příčině nastal)'ch. 

Kromě toho, aby p~ní z,aložení seznamu bylo usnadně· 
no, ma,jísoUldy ihned, dlalmnile zákon ze ,dne , 10. června 1903, 
Č. 133 ř. z. nabude moci, společCiIlstva v rejstHku společenstev 
zapsaná, politické úřady zemské pak spolky v jejich obvo,ďu 

zřízené vyzvati, aby do čtyř neděl oznámily, jakým způsobem 
revise u nich bude konána. 

§ 4,. Při těch společenstvech (spolcích), které se p.odrobí 

revisi svazové, jakož i při těch,pro které revisor zřízen bUJde 
soudem neb politickým úřadem zemským, buď kromě tJoho do 

seznamu zapsána každá revise tím způsobem, že se uvede čas, 

kterého ji revisor vykonal. 

Zápis vykonán buď z úřední moci, j,akmile dojde ozná· 
mení revisol1ovo o dokončení revise (§ 7, odstavec 1. zákona 
ze dne 10. června 1903, Č. 133 ř. z.). Toto oznámení učiněno 
huď nejpozději za 14 dní po skončení prací revisních. 

§ 5. [Jestliže by v příčině některého ,společenstva (spol· 
ku), které náleží k svazu autorisovanému, konati revisi, o'zná· 
mení o vykonání revise nedošlo před vypršením druhého roku 
od počátku působnosti zákona ze dne 10. června 1903, Č. 133 
ř. z. nebo na příště od vykonání poslední revise, budiž to be:t; 
odkladu oznámeno, řídíc se pokaždé dle stavu věci, některé· 

mu úřadu v § 2, odstavci 1. zákona ze ,dne 10. června 1903, 

č . 133 ř. z. naznačenému.]*) 

Úřad tento ustanolV sv,az,u přiměřenou lhůtu, ahy vyko. 
nal revisi, a oznam tuto lhůtu soudu nebo politickému úřadu. 

Tyto mají pak, jestliže by i tato dod.atečná lhůta marně vy· 

pršela, ihned po jeljÍJm ,uplynutí dáti to věděti úřad:u, podle 
§ 2, odstavce 1. zákona ze ,dne 10. června 1903, Č. 133 ř. z. 

příslušnému, ahy mohlo býti I1ozhodnuto o odnětí práva, zři· 

zovati revisol.'la (§ 5 dotčeného zákona). 

§ 6. Za stejným účelem má o tom soud neb politický 

*) Odstavec tento hyl nově textován vládním nařízením 
,čís. 379/1922 otištěným níže pod lit. J. 

57~ 
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zemský úřad ,dáti vědomost příslušnému úřadu v' § 2, ' odstavci 
1. zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z. naznačenému, 

vychází·li z ohlášek o vystupování společenstev (spolků) ze 
svazu autorisov'aného konati revisi, na jevo možnost, že svaz 
'nebude již s to, aby účin,nou působnost rozvíjel. 

§ 7. Oznámení politickému úřadu zemskému v §§ 5 a .6 
předepsami, nebuďte číněna, jelStli politický úřa,d zemský v 
jednotlivém případě příslušným, jak dohlížeti ke konání re
vise, tak i rozhodovati o odnětí práva zřizovati revisou. 

II. O z ř i z o v á n í ;r e v i IS o r a s o u -d e mne hop o I i
t i c kým ú řad e m zem s kým. 

§ 8. Sborovým soudem první stolice (§ 1 tohoto nařízení) 
nebo politickým úřadem zemským (§ 2 tohoto nařízení) zřídí 

se revisor zpr,avidla toliko k žádosti jednotlivého společenstva 
(spolku). Z úřední povinnosti mají tyto úřady pro společe!l

stva (spolky), která po'dle revisního seznamu nejsou po.drobe
na ani revisi svazové ani revisi ze~nského výboru, zříditi re
visora toliko , tenkráte, nebyLo·li zřízení revi'3ora nejdéle do 
šesti měsíců před uplynutím dvouleté lhůty (§ 4, odstavec L 

tohoto nařízení) navrženo. 

§ 9. RevisQři sQudní, jakož i revisoři, kteří mají býti zří· 

zeni pQlitickým úřadem zemským ,vybráni buďte ze seznamu, 
který bude pro. Qbvod každého. vrchního zemského SQudu za· 

ložen a veden. Seznam, jakož i změny v něm snad nastalé 
oznámeny buďte sbQrQvým soudům první s~olice a pQlitickýrll 

úřadům zemský~ v obvodu vrchního. soudu zemského. 
, V seznamu uvedeny buďte kromě bydliště revisorQva jeho. 

zvláštní snad způs'QbilQst k ,revisi určitých druhů společenstev 

a - kde tQho · třeha - jeho znalost řečí. 

§ 10. Do seznamu zapsáni buďte revisoři revisních svazů 
v obvQdu vrchního soudu zemského. činných a s přivolením 

zemského výhoru také revisní orgány zemského výboru těch 
zemí na které se obvod vrchního soudu zemského vztah~je. 

'Podle potřeby mohou do seZJl!amu zapsáni býti ještě jiní 
Qdbnrni znalci. Zdali a v jakém ro.zsahu se to má státi, posou· 

Společenstva. 901 

díti má vrchní soud zemský podle počtu a druhu sPQlečenstev 
(EpQlků) v jeho obvodě zřízených, pro. něž soud nebo PQlit. 

úřad zemský zřídí revisora, podle počtu revisorů svazových a 
revisQrů zemského výboru a podle množství jejich práce i po
dle jejich stanoviště, podle toho, vyžadují-li se zvláštní vě,dQ

mQ,sti v určitém odvětví oboru společenstev, jakož i podle 
potřebné způSQbilosti jazykové. 

Na jednotliv~ho revisora ani nemá připadati přílišný PQ
č.et společenstev (spolků), ani nemá jemu býti podávána pří
liš zřídka příležitost, kQnati práce revisní. ' O jeho zevrubné 

odhorné způsobilosti nesmí býti pochybnosti, a budjž také to.
ho. ,dbáno, .aby do. seznamu zapsány byly pokud mQžná ze všech 

částí Qbvodu vrchního SQudu zemského" aby náklady na revisi 
nebyly nepoměrně zvyšovány nutnQstí dalekých cest reviso
rQvých. 

§ ll. Aby revisoři zřízení od svazů a od zemského. vý
horu mohli býti zapsáni do. seznamu, buďte tito revisoři po.
každé ihned, jakmile byli zČÍzeni Ipředstavenstvem svazu nebo 
zemským výbQrem (§ 10, odstavec 1. tQhQtQ nařízení) oznámeni 

vrchnímu soudu zemskému, Také budiž oznámenQ" jestliže byli 
tohoto úřadu sproště,ni. Vrchní zemský soud Po.dle své úvahy 
rQzhQdne ,o tom, mají-li následkem tohQto sproště~í býti ze 
seznamu vyškrtnuti. 

§ 12. Mají-li do. seznamu zapsáni býti ještě jiní odborní 
znalci (§ 9, odstavec 2. tohQto nařízení), sV1azy společenstev v 
obvodu vrchního soudu zemského. činné vyzvány buďte, aby 
PQdaly návrhy. Při tom buď jim Q'známeno, kolik QSQb mají 
navrhnouti; krOlně tQho mohou · býti pojmenována místa, ve 
kterých revise asi hlavně konati se budou. ' 

Vrchní soud zemský při výběru revis-Qrů do seznamu za
piEovaných není vázán těmito. návrhy. 

§ 13. Zapis do. seznamu stane se pokaždé toliko s při

volením dotyčných OSQb. 

Osoby, které nejsou ani revisory některého svazu ani re
vimími orgány zemského výbo.ru, mají, když jsou PQPrvé zří· 

zeny ';l.3 revis-ory, ,dříve , nelŽ svou činnost 'z'ahájí -ll úř~d,u" který 
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je revisí ' pověřil, rukou dáním slíbiti, že hudou' reviše jIm 

svěřené svě,domitě konati a přesně plniti povinnosti ' zákonem 

jim uloželIlé. 'Revisororvi doručeno Duď ,úřední vysvědčení, že 
vykonal tento slib. 

§ 14. Když se zřizuje revisor pro reVlSl určitého jednot

livého společenstva (spolku), přihlíženo huď ke druhu spole

čenstva (spolku), k jeho sídlu a k jeho řeči jedllacÍ. 

Dříve nežli se k tomu zřídí některý revisor svazu nebo 

revisní orgán zemského výboru, budiŽ svaz ' nebo ze~ký vý

hor 'Otázán, může-li revisora · na tento · čas postrádati. 

Společenstvu a revisorovi dodáno bndiž po jednom stejno

pisu usnešenÍ. Stejnopis revisorovi dodaný jest mu zál'oveň · 

legitimací. 

Jestliže by zř.ízený revisor byl členem společenstva, k je

hož revisi jest povoián, nebo byl-li by s některým členem 
představenstva tak blízko příbuzell neb seš"VlaJáen,že by z to

hot~ důvodu mohly vzniknouti pochybnosti o jeho nepodja

tosti, má to úřadu zřizujícímu bez odkladu oznáIniti, aby jme. 

nován byl nový revisor. 

III. J a k 8 e k o n á r e v i s e. 

§ 15. S výhradou iIlJávodů a poukazů, jež zemské výbory, 

svazy neblO úřady ke zřízení revisora povolané udělí revisorovi 

pro revisi vůbec nebo pro různé druhy společenstev (spolků) 

anebo pro jednotlivé revise, revisor, ať zemským výborem, ať 

svazem nebo podle § 2, odstavce 2. zákona ze dne 10. června 

1903, č. 133 ř. z. státním úřadem zřízený, má, konaje revisi, 

,,-úhec dbáti zásad dále uvedených. 

§ 16. Revisor zkoušeti má zařízení a vedení obchodu spo

lečenstva (Ispolku) Ve všech odvětvích správy. On má netoliko 

kOD'trololVlati účtování, řádlné vedení oihchodních knih, včasné a 

skutečnosti přiměřené sestavení ročního účtu a pod., nýbrž má 

se také přesvědčiti, zdali společenstvo podle svého založení a 

veškeré činnosti vyhovuje ustanovenim zákona o společen

stvech a účelům instituce společenstev . 
. 'On má proto zjistiti, ~dali jednak orgány společenstva 
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(spolku) zákonná a statutární ustanovení zachovávají, a jed

nak zdali hOlspod,aření společenstva (spolku) poskytuje záruku 

zdárného působení. 

Revisor má v těchto mezích netoliko zjistiti vady, které 

shledá, a podati o tom zprávu, nýbrž j~mu náleží také při 
revisi působiti poučováním na funkcionáře společenstva (spol

ku), upozorňovati je na jejich povinnosti, jakož i na zpozo

rOVlané vady a poklesky, udělovati rady, aby dosaženo bylo 

účelného postupu, a, třeba-li · toho, dáti jim naučení, jakým 

způsobem hrozící nebezpečenství mohou býti vyvarována. 

J de-li o vady, které mohou býti beze všeho odstraněny, 

revisor naléhati má na bezodkladnou nápravu. V ,revisní zprá

vě buď udáno, pOlkud vadám t,am uvedeným následkem zakro

čení revisora bylo již bezprostředně odpomoženo. 

§ 17. Revisor má před vykonáním revise zjednati si na

hJédnutímdo rejstříku splOlečeJ]Stev nebo jiným způsobem vě· 

domost o stanovách, funkcionářích společenstva atd., ač-li je

mu tyto okolnosti již nejsou spolehlivě známy. Tím bude moci 

zároveň nabýti ji'stoty o struktuře společenstva, jejím účelu, 

jakož i o tom, z,dali všem předpisům o přihlašování k rejstří · 

ku společenstev bylo vyhověno. 

Kromě toho bude zpravidla nezbytno, dříve než se vy

koná revise, nahlédnouti do spisů o předcházejících revisích 

a pokud jde o společenstva (spolky), které jsou podrobeny re

visi některého svazu nebo zemského výboru, do ostatních, pří

slušného společenstva se týkajících spisů zemského výboru 

nebo svazu. 

§ 18. Revise konána buď v sídle společenstva (spolku)~ 

Revisor má společenstvu (spolku), jež má býti revidováno, dří

ve oznámiti, že a kdy revise bude konána, leč by se zdálo, že 

se ,doporučuje opak. Předsltavenswo má o tom bez odkladu 
zpraviti dozorčí radu, jest-li tato zřízena, aby se mohla účast

niti revise; reviso,rovi buď prokázáno, že dozorčí rada byla o 

tom zpravena. 
Vykoná·li se revise bez přeďchozÍch oznámení, revisor 

ještě před počátkem své práce má vyzvati · představenstvo, ' aby 
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zpravilo o tom dozorčí radu, a po vykonání prvních úvodních 
úkonů revisních zastaviti pokračování revise na tak dlouho, 
ai členové dozorčí rady se dostaví nebo aspoň až by se do
staviti mohli. 

Revisor má k žádosti funkcionářům společenstva (spolku) 
ukázati svou listinu legitimační nebo zřizovací. 

§ 19. Pokud toho vykonání revise vyžaduje, revisor má 
pJ'ávo, vstoupiti do místností obchodních a provozovacích, na
hlížeti do knih a papírů a prozkoumati stav pokladny, jakož 
i hotovost cenných papírů, dlužních listin a zboží. On může 

od orgánů a pověřenců společenstva (spolku) požadovati zprá
vy a vysvětlivky, které se mu zdají býti potřebny za úČelem 
zevrubné a úplné revise, aby si zjednal pokud možná úplný 

a s~právný o·braz hospodaření společenstva (spolku) (§ 6, od
stavec 1. zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z.). 

Jestliže by se revisorovi pH jeho činnosti činily obtíže, 
buďte nejprvé připomenuty pořádl~!avé tresty, pro takové cho. 
vání vyhražené (§ II zákona právě dotčeného) a zůstane·li to 
marné, huď o to.m podáno oznámení podle okolností sboro
vému soudu první stolice nebo politickému úřadu zemskému. 

§ 20. Pokladniční stav zjištěn buď za přítomnosti alespoň 

jednoho funkcionáře společenstva (;spolku), pokud možná xa 

přítomnosti orgánu pověřeného správou pokladny. 

Jest-li vedení knih vadné, . revisor jest oprávněn, vedle 
shledaných tam položek učiniti zápisy, které jsou podle jeho 
mínění správné. Zápisy jím shledané nesmějí tím na své čitel

nosti utrpěti a ' bomě toho použito bud' k zápisům revi'soro
vým inkoustu jiné barvy než byLo použito k ostatním zápisům 

a budiž přiměřeným způsohem naznačeno, že tyto zápisy vyko
nány byly revisorem. 

Aby správnost jednotlivých položek účetních mohla býti 
pl"Ozkoumána, revisor může, ač-li se ukáže, že jest toho v da
né případnosti potřebí, vyžádati si zprávy od věřitelů a dluž
níků společenstva (spoku); při tom však postupováno bud' 
vždy s největší opatrností a zvláště buď všemu vyvarováno, 
co by mohlo poškoditi úvěr společenstva. 

Společenstva. 

Aby zjištěny byly důležité QkolnQsti, revisor může kQnaje 

revisi l~dyl{jQli sepsati protokol, který podepsán bud' všemi pří

tomnými funkcionáři společenstva (spolku). 

IV. V z o rec o t á z e k p r 'O r e v i s e k 'O n a n é r e v i _ 

sory zřízenými 'Od soudů nebQ politických 
ú řad ů zem s ký c h. 

§ 21. V~orec otázek dole připojený sloužiti má za vo

dítko, kterých věcí revisorstátnírn úřadem zřízený při všeH

kj'"ch společenstvech (spolcích) zvláště šetřiti má kQnaje sv~u 

kontrolu. Kromě toho však věnov'ati má svou plnou pozornost 

také těm oho,rum materielního a formálníhQ hospodá.ření, které 

podle druhu a způsobu příslušného společenstva (spolku) jsou 

prQ jejich působnost hlavně rozhodné, ,a vůbec musí pokaž.dé 

přizpůsobiti svou kontrolu zvláštnostem jednotlivého přípa.du. 

V. O p'O d á v á ní z p r á v. 

§ 22. Revisor sepsati má o výsledku revise zprávu revisní, 

ve které má vylíčiti všechny pro posouzení hospodařenů spo

lečenstva (spolku) závažné okolnosti, zodp,ověděti otázku, zdali 

zákonné a statutární předpi,sy byly zachovány, a uvésti všech

ny shledané závažné vady (§ 16, odstavec 4. tohoto nařízenO. 

Ve zprávě . uveden buď čas, kdy revise byla počata a 
skončena. 

Byl-li revislOr zřízen zemským výborem nebo některým 

svazem, revisní zpráva předložena buď zemskému výboru nebo 

předS1Javenstvu svazu, v jiných případnostech představenstvu 

společenstv,a (,spolku; § 7 zákona ze dne 10. června 1903, Č. 
133 ř. z.). 

Revisoří, kteří byli zřízeni úřadem soudním nebo poli

tickým, mají se svým oznámením o vykonané revisi předložiti 
seznam nákladů z,a revisi požadovaných anebo, jestliže se o 
tom dohodli s revi·dovaným společenstvem (spoLkem), oznámiti 
to, uvedouce ·oooos. 
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'VI. O n á p r a v ě s hle d a n Ý c h v a .d. 

23. Shledalo-li se při revisi, že porušeny byly předpisy 
zákonné nebo statutární, revisor ustanov společenstvu (spolku) 
přiměřenou lhůtu, do které vady mají býti napraveny. Lhůta 
buď ustanovena tak, aby společenstvo (sp'olek) podle obyčej· 

ného postupu obchodního mohlo vytknuté vady v poskytnuté 
lhůtě napraviti. 

Neprokáže-li se revisorovi před vYPršením lhůty, že vady 
byly napr.aveny, revisor předložiti má opis své revi'sní zprávy 
s vysvětlivkami snad potřebnými obchodnímu soudu (politické
mu úřadu zemskému) a to byl-li zřízen některým zemským 
výborem nebo 'Svazem, prostřednictvím zemského výboru nebo 
představenstva svazu, jinak ale přímo (§ 9 zálwna ze dne 10. 

června 1903, č. 133 ř. z.). 

§ 24. Oznámení, že zákonné nebo statutární předpisy ne
hyly zachovány, podaná podle § 9 zákona ze dne 10. čerVllla 

1903, č. 133 ř. z., zavazují příslušný sborový soud nebo poli. 
tieký úř,ad zemský, aby působily k tomu, by zákonných a sta· 
tutárních předpisů bylo dbáno. 

Jde-li o výdělková nebo hospo,dářská společenstva, sboro. 
vý soud má zvláště uvážiti, jest-li tu důvod k zakročení podle 
§§ 87 až 89 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z. 

VII. N á k I a d yr e v i 's n í. 

§ 25. Žádá-li revisor za stanovení nákladů revisních úřa

dem (§ 10, odstavec 2. zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 
ř. z.), oznámiti má písemným , podáním svoje hotové VÝ'daje. 
požadovanou náhradu a okolnosti rozhodné pro vyměření ná· 
hrady. Náklady stanoveny budou po slyšení představenstva re
vidov.aného společenstva (spolku). Když usnesení vešlo v moc 
práva, náklady revisní budou z moci úřední vybrány a revi· 

sorovi vydány. 
Obchodním Isoudem vybírány budou k žádosti revisorO'Vě 

také tehdy, jestliže společenstvo odkládá zapraviti revisorovJ 

smluvené náklady revisní a prokáže-li se listinně, že se shodli 

o určité sumě nákladů. ' 

§ 26. Úředně zřízení revisoři nesJllějí sami vybrati revisní 
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náklady, ani když se o jejich sumě se společenstvem (spolkem) 
dohodli. Vybrání a dodání jich revisoI'f;>vi vykonati má' úřad, 
který revisora zřídil. 

VIII. P o v i n n o str e v i s o r a z ,a c h o v á vat i 
tajemství. 

27. Každý revisor, nehledíc ke způsobu jeho zřízení, 

zavázán jest zachov,ati v tajnosti obchodní a pf'ovozovací po
měry, o kterých se za revise dověděl. V revisn:Í zprávě smí o 
nich zmíniti se toliko potud, pokud jsou předmětem nějaké 
výtky (§ 12 zákona ze dne 10. června 1903, Č. 133 ř. z.). 

KI'omě toho reviS'or má také v kruždé jiné příčině vůči 

osobám, kterým není povinen činiti o ZiIlámení, zachovávati 
mlčení o výsledcích revise a zvláště zldržovati se všelikého na
značování, které by mohlo poškoditi úvěr společenstva (spolku). 

§ 28. Nařízení toto nabude moci zároveň se zákonem ze 
dne 10. června 1903, Č. l33 ř. z. 

Revisnf seznam 
a) pro v Ý děl k o v á a h o s pod li ř s k á s p o leč e n

s t v a, 

b) pro spolky ve smyslu § 2 nařízení ze dn ,e 
24. č e r v na 1903, č. 134 ř. z. 

(Viz §§ 1 ,a 2 nařízení.) 

a) Pozn3ceni Spo l ečenstvo (spolek) 

a) firma rejstříkové podrobeno jest revisi 
Čas, a sídlo (svazek a [lslo 

spoJe- rejstříku spole- revisorem kdy 

čenstva censtva) zřízeným revise Poznám-

b)Jméno b) Datum a Us-
zemským a) soudně byla ky**) 

výbo- svazem b) od po- koná-
a sídlo 10 stvrzeni o rem*) litického na 
spolku schváleni sta- úřadu 

nov zemského 
= : 

II II I I II r~ 
':') Odpa-dá v příčině spolků. 
',"J') Ve sloupci pro »Poznámky« uvedena buďte zvláštní 

sdělení, která se stanou podle § 5 nařízení ze ,dne 24. června 
1903, č. l34 ' ř. z., při čemž udáno buď datum. 
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Otázky 
pro revIsI výdělkových a hospodářských 

společenstev a příbuzných spolků. 
(Viz § 21 nařízení.) 

J. Vše o b e c n é po měr y. S t a n o v y. 

1. Od které doby trvá spolek? Jest-li ~3JpsalIlým spole
čenstvell1l ? 

2. Byla-li smlouv;a společemká zřízena způsobem v zákoně 
(§ 3 zákona ti ,společenstvech) předepsaným? Jest podepsána 
členy, kteří se zúčastnili založeni? 

3. Obsahují-li stanovy pře,dpisy žádané v zákoně o spole
čenstvech (§ 5)? 

4. Vyhovují-li stanovy zákonu také Co do ostatních usta· 
novení? Odchylují se od předpisů zákona o společenstvech to
liko potud, pokud to dotyčným zákonem jest prohlášeno · za 
přípustné (§ II zák. o společ.)? 

5. Jest-li lu půyodní vyhotovení stanov s výměrem v 
registrování? 

6. SouMasí-li stanovy s'oudním záznamem o zápisu opatře
né se stejnopisy stanov ,llsoucími na skladě (§ 35 zák. o 
společ.) ? 

7. Byly.li nastalé snad změny stanov provedeny způsobem 
zákonným a statutárním a byly-li podle předpisu ohlášeny u 
obchodního soudu, aby byly v rejstříku Zlapsány? Jsou-li tu 
v)'měry o zápisu? 

8. Spočívá-li společenstvo na ručení neobmezeném či ob
mezeném? Až po který obnos ručí v této případnosti členové 
společenstva? 

9. Jak veliké jsou obchodní podíly? Jak se tvoří obchod
ní podíly? Pakliže jest dopuštěno spláce.ní po lhůtách: .zacho. 

vávají se lhůty platební? 
10. Zachovává činnost společenstva meze vykázané záko

nem a stanovami? 
ll. Kolik členů mělo společenstv'o na konci posledn.ih~ 

(}bcbodníhoroku? Důvody pro nápa?nf přírůstek neb úbytek. 
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12 . . Je společenstvo v likvidaci? Byla učiněna oznámení 
\T tomto stadiu předepsaná? PokI1ačuje likvidace podle před
pisu? 

II. Cle n s tví. 

1. Jak se přijímají noví členové? Zachovávají se přísné 
předpisy ve stanovách o tom obsažené? 

2. Jsou-li prohlášení o přistoupení sepsána po,dle všech 
požadavků, jsou-li podepsána od přistupujících (§ 3 zák. o 
společ.) a uschovavají-li se pečlivě? 

3. Jsou-li členové společenstva podle předpisu do sezna
mu členů zapsáni (§ 14 zák. o společ.)? 

4. Jest seznam členů vyložen k nahlédnutí? 

5. Jest nabytí a další trvání členství závislé na bydlišti 
v určitém o·kresu? 

6. Zachovávají se ustanovení o vystupování členů? 
7. Zachovává se záko.nná (§§ 54, i7 zák. o společ.) a ve 

stanovách snad uréená delší lhůta výpovědní? 
8. Dávají se výpovědi písemně? 

9. Zjišťuje se správně doba vystoupení? Neděje se vracooí 
podílu obchodního před vypršením zákonné nebo delší statu
tární lhůty? 

10. Zapisuje se výpověď obcho,dních podílů, pak vystu
pování členů ihned do seznamu členů? 

ll. Byli členové vyloučeni? Z jak)-ch ďi1Vodů? Bylo při 
tom · po,stupováno pOldle stanov? 

III. Pře d s ta ven 8 t v o. 

1. Z kolika členů se5tává představenstvo? 
2. Volí se představenstvo z členů společenstva? 
3. Zastává predstavenstvo svůj úřad bezpl.atně či bere ně· 

jakou odměnu, po případě jak velíkou? 

4. Děje se zfi~ování členů předsf;avenstva pOldle předpisu 
a· včasně? 

5: . Ohlašují se členové představenstva pokaždé ihned po 
svém mZ9iDÍ do rejstříku společenstev! Jsou podpilY podány? 
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6. Komljí se prohlášení a ,projevy vůle představenstVa způ' 
sobem v zákoně (§ II zák. o společ.) a stanovách předepsaným? 

7. Jsou POVilIDosti představenstva účelně upraveny stano
vami a snad i jednacím řádem nebo instrukcí? 

8. Koná představenstvo své povinnosti? 

9. Zachovává meze. vytčené jemu stanovami a snad jed
nacím řádem nebo instrukcí? 

10. Jak často se konají schůze představenstva? 

ll. Vede se o nich kniha protokolní? Jsou v ní usne· 
sení představenstva náležitě do,podrobna zapsána, a od přítom· 
ných při usnášení členů představenstva podepsána? 

12. Má společenstvo zřízeny úředníky? Pro které práce? 
J sou smlouvy s nimí uzavřené účelné? Jak jsou úředníci pla

, cen~? Složili kauci? 

IV. D o z o r č í rad a. 

1. Je zřízena dozorčí r,ada? 
2. Z kolika členů sestává dozorčí rada? 
3. Je zvolena ze členů představenstva? 

4. Jsou funkce představenstva ,a dozorčí rrady Ip~esně oddě· 

leny? IUasuje se také ve společných. sezeních odděleně? 
5. Jest nějaká instrukce pro dozorčí radu? 
6. Koná dozorčí rada řádně své povinnosti, zvláště po· 

vinnost, vylwnávati kontrolu ve všech o,dvětvích správy? 

7. Koná pravidelné schůze? 
8. Přezkoum4vá pravidelně hospodaření společenstva, kon. 

troluj~ vedení knih, prohlíží zejména periodické závěry účtU, 
koná nepředvídané revise pokladničních hotovostí? V jakých 

oddílech časových? 
9. Naléhá na nápravu vad shledaných? 
10. Vede se o !Schůzích dozorčí rady ,mláštní kniha pro

tokolní? Jsou v ní zaznameíIlány v~sledky vykonaných prO· 

zkumů? 

ll. Pro zkoumává dozorčí rada zejména, jakož zákonem 
jc::st předepsáno, roční účty s bilancí a návrhy na rozdělení 
výtě~'U a podává · o tom z.p,rávu valné hromadě,? 
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V. Val n á hro ID a d á. 

1. Bývá valná hroma,CLa svolávána v Čas ve lhůtě stanoVá
mi předepsrané a alespoři každého roku? 

2. Děje se svolání způsobem ve stanovách vytčeným? 

3. Vyhlašuje se při svolání účel valné hromady způsobem 
předep,saným? 

4. Pečuje se o to, aby členové společenstva pnmerenou 
dobu před valnou hromadou mohli nahlížeti do připravené 
:závěrky účetní? 

5. Usnáší se valná hromada toliko o věcech, při svolání 
vyhlášených? 

6. Jest protok,olní kniha o usneseních valné hromady řád· 

n~ vedena a po,dJ e předpisu stanov po dpisována ? 
7. Je ze spisů sez.natelno a vidiťelno do všech závaŽných 

podrobností, co se při valné hromadě dálo, a že jednotlivá 
usnesení se stala způsobem zákonnj;m a statutárním? 

8. Jest kniha Pl·otokolú členům představenstva přístup na ? 

VI. O h o s pod a ř e n í v ů b e c. 

1. Pf)~tupuje ·se při hospodaření pečlivě a hospodárně? 
Jest tu jednací řad? Zda jest účelný a vykonává-li se náležitě? 

Opomíjí se co možná obchody odvážné? V jakém směru zvlá
ště shledány byly závady? 

2. Jaký jest poměr mezi v!astním (obchodní podíly, re· 

8crvní fond) a cizím Jměním sp'olečenstv,a? V čem záleží toto 
cizí jmění? Jest jeho úhrnná suma poměrně vysoká? Z,acho· 

vávají se meze stanovami nebo usneseními valné hromady snad 
vytčené pro přejímání závazků? 

3. Plní společenstvo řádně své závazky? Dluhuje·1i něj,al.:é 

platy či jest snad dokonce předluženo? 

4. Dbá-li se přimě toho, aby proti závazkům společenstva 
vždy také pohotově hyly prostředky pro jejich úhradu? Sta
novení přiměřených lhůt pro placení, pro zpětné placení a 
p.·o výpovědi? 

S.Pamatuje·li se zvláště na to, aby pro!tředky společť)n. 
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slva tím, ze by se ulo'žily způsobem, který se dá těžko reali. 
sovati, nestaly se nehybnými? 

6. Zacho1Vávají se přesně předpisy stanolVami neho usne
sCJiím valné hromady vytčené o propůjčování úvěru, dbá-li se 
stanovených opatrností? Děje-li se úlk zvláště v příčině IJropůj
čování úvěru členům představenstva a dozorčí rady, jakož i 
v ,příčině přijímání jich Iza ručitele? 

7. Postupuje se při propůjčování úvěru v každé~ jed
notlivém případě '5 potřebnou opatrností? 

8. N ezavládla-li při prodlužování úvěru příliš shovív,avá 
praxe? Dbá se zejména toho, aby dospělé úroky byly napře,d 

zaplaceny? Jest o to postaráno, aby také ručební závazek ru
čiteliI byl prodlouž'en na dobu, na kterou se úvěr prodlužuje? 

9. Dozírá se patřičně k tomu, aby dlužné pl,aty docházely? 
Js~u-li jaké nedoplatky, jež vymoci bylo opomenuto, zvlášte 
tako,,'é, při nichž jest nebezpečí v prodlení? 

10. Nalehá-li se na to, aby dlUžlú úpisy v záv.azcÍch proti 
společenstvu byly náležitě vyhotoveny? Uschovávají-li se dlužní 
úpisy bezpečně a vracejí·li se po vykonaném zaplacení nebo 

zničí·li se? 
ll. Jest postaráno o dostatečné opatrnosti proti zprone

věření? 

12. Koná se vplácení a vyplácení vždy podle předpisů sta
nov, jednacího řádu atd. a na základě potřebných usnesení? 

13. Jest postaráno o přiměřené odloučené vedení knih od 

služby pokladní? 
14. Jest vedení lmih zařízeno přiměřeně ke způsobu a 

rozsahu prací? Které knihy se vedou? 

15. Jsou-li knihy vedeny podle předpisu obchodního zá
kona? Jsou-li svázány, paginovány, prosty výškrtů, které ,činí 
půV10dnÍ zápis nečitelným, jak'ož i výmazů? Jsou v nich zá

pisy tužkou učiněné? 
16. Jsou knihy a korespendence náležitě zaopatřeny? Jsou 

po ruce také ohchodní knihy z dřívějších let? 
17. Jsou-li knihy vedeny běžně bez nedodělků? 
18. Existuje řádně a bez nedodělků vedená kniha po-
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kladní? Jest přehledně založena a jsou v 'ni zápisy náležitě 
specialisovány? 

J 9. Bývá tato kniha v při,měřených oddílech časových 
uzavřena a prozkoumána? 

20. Souhlasí zápisy v knize pokladní přesně s usneseními 
představenstva a ostatními doklady? 

21. Jsou jednotlivé položky správně a bez nedo,dělků pře

neseny do hlavních knih a účtů? 
22. Shledal revisor, zk'oumaje stvrzenky o pohledávkách 

věřitelů společenstva a jinp. spisy a d'oklady vztahující se k 
obchodování společenstva, souhlas s knihami společenstva? 

23. Jsou při 7.úročných obnosech úroky podle zkoušky 
namátkou správně vypočteny? 

24. Jsou číslice při jednotliv)'ch občasných uzavírkách 
správně sčítány? 

25. Jest zařízení pokladní správy a pokladní kontroly 
účelné? 

26. Jaká hotovost pokladní shledána byla v čase revise? 
Z čeho se skládá? Souhla.sí s knihami? Objasnění a odstra
nění naskYlujících se snad differencí. 

27. Má společenstvo příliš veliké pokladní hotovosti, ze
jména v hotových penězích? 

28. J~ou pokl,adní hotovosti bezpečně uschovány? Jest 
zavedena kontrolní ,závěra? Skontruje se pokladní stav po ukon
čení každého úředního dne? 

29. Jsou budovy, zásoby zboží atd. společenstvu náleže
jící přiměřené pojištěny proti ohui? 

30. Koná pft:dstavenstvo a dozorčí rada na konci roku 
inventuru veškerých předmětů majetkových a stvrzuje se vý. 
sledek protokolem podepsan~'ID ode všech přítomných? 

31. Zapisují se majetkové hodnoty společenstva (zejména 
reality, svršky, cenné papíry) tou ho-dno tou, kterou jim v pří

slušné době jest přisouditi? Konají se příslušné odpisy? 

32. Zapisují se zejména pochybné pohledávky mezi aktiva 
toliko podle jejich pravděpodobné hodnoty a odepisují se ne
dobytné pohledávkyúp!Q.ě? 

Obch. zl4k. 
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. 33.Spisůje se 'každóroční závěrka účtů-v čas t -· 
34. Souhlasí tato závěrka s knihami? 

35. Bilancují sé správně aktiva a passiva, zvláště neza· 
řad'ují-li se mezi aktiva p'oložky, které náležejí k passivům? 

36. JeSt účet výnosu a ztráty správně sestaven? 

37. Zachovávají se přesně předpisy stanov o rozdělení vý

nosu a úhradě ztrát? 
38. Byly dividendy rozděleny na obchodní podíly, po 

případě jakou částkou? Obsahují stanovy v té příčině nějaká 

obmezení? Zach~vávají sé tato obmezení'ť 
39. Byly závěrky účtů minulých let valnou hromadou 

schváleny a jest toto schválení z knihy protokolů seznatelno? 

40. Byla závěrka účtů v čas a s předepsaným obsahem 

. (§ 22 zák. o společ.) vyhlášena? 
41. Byl opis schválené závěrky účtů včas předl~žen po

litickému úřadu? 
42. Jest tu reservní fond? .Test jeho výška přiměřena způ-

~obu a rozsahu obchodů? 
43. Plynou do retservn'ího fondu částky st'anovami vytčené? 
44. Jest reservní fond uložen podle předpisů sta~ov? 

Upotřebuje se ho v provozování obchodu či jest jinak uložen? 

45. Jsou tu zvláštní fondy reservní? Jak jsou uloženy a 

2JúčtolVány ? 
46. Zapravují se daně včas, zachováv.ají se předpisy kol· 

'kové? 

VII. O revisi. 

l. Učinilo představenstvo společenstv1a ·bezprostředně po 

obdržení revisní zprávy o poslední revisi (ve společném 'sezení 
dozorčí radou, jest·li tato zřízena) usnesení o . zprávě? 

2. Bylo při svolání nejblíže příští valné hromady ohlá-
, v .,? . 

šeno, že bude učiněno ' usnesení o zprave reVIsm. 

3~ Byla zpráva r'evisorova ve valné hromadě v . úplném 

znění pi:'ečtena a vyslovila se dozorčí rada (není·li tato zřÍze· 
na, představenstyo) o výsledku revise? 

Společenstva . 

. 4. ·Jakáusnesení stala se o tom ve valné · hromadě a jak 
byla provedena? 

5. Byly vady při poslední revisi shledané napraveny? 

E. Výnos ministerstva vnitra ze dne 28. února 
1874. č. 2799, Sb. N.1147*) :~.~ Spolek, jehož účel spočívá 
v podpoře výdělku a hospodářství členů poskytováJním úvěru ' a 
přijímáním úsporných vkladů od členů a . třetích osob, můžt: 
vyvíjeti takovouto činnost od doby působnosti zákona ze dne 
9. dubna J 873, Č. 70 ř. z. na dále pouze ve formě společenstv,a 
utvořeného podle tohoto zákorna. 

f. Výnos ministerstva vnitra ze dne 7. listo
.padu 1896, č. 36062, Sb. N.1150*): Ve ' smyslu Výnosu 
ministerstva spravedlnosti ze dne 29. dubna 1895, č. 5892, na 
nějž bylo místodržitelským výnosem ze dne 27. května 1896, 
Č. 48468 upozorněno, naskytla se správním úřadům opětovně 
příležitost, bráti cestou rekurs ní, a to prostřednictvím fi:nanční 
prokuratury v odpor registraci výdělkových a hospodářských 
společenstev, jichž stanovy obsahovaly po jejich názoru usta
novení protizákonná. Ministerstvo vnitm plně schvaluje tento 
postup, pOlkud směřuje k tomu, aby výrokem nadřízeného sou
du byla vymýcena ustanovení stanov, jež se příčí veřejnému 
zájmu. Bylo však shledáno, že v jednotlivých případech byla 
finanční prokuraturou v odpor v~ata též taková ustanovení sta
tutární, jež mi,nisterstvo vnitra nepokládá za protizákonná. Ze. 
jména běží tu o otázku oprávnění úvěrních společenstev ku 
přijímání vkladů od nečlenů. Po dohodě s ministerstvem spra· 
vedlnosti sděluje ministerstvo vnitra ve věci této následující 
pokyny: 

Posuzuje-li se zákonem dovolený -obor působnosti výděl
kových a hospoldátských společenstev, dlužno rozlišov,ati vlastní 
činnost společenstva tvořicí jeho účel a provoz takových ob· 
chodů, které mají pOlV'ahu pouhých obchodů pomocných, jevíce 

se pouze jako prostředek k dosažení společenstevních účelů. 
S tohoto hlediska nelze především oněm společenstvům, jichž 
účelem jest podpora výdělku neb hospodářství členů poskyto
váním úvěru členům (záložny a úvěrní spolky, spořitelny a 
zápůjčkové pokla-dny), upíl'ati oprávnění, aby jakožto prostřed. 
ku k dosažení společenstevních účelů přijímala zápůjčky t~ž 

*) Otištěn v Manzových vydáních obchod. zákona při 
§ 1 zák. o společenstvech. 

58'" 
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od nečlenů. Že jest opchodní styk těchto společenstev oS ne· 
členy potud přípustný, pokud běží nikoliv o poskytování zá
půjček nečlenům, nýbrž o to, aby od nečlenů byly zápůjčky 
přijímány, bylo ostatně též výslovně uZináno i v různých zá
konech daňových a poplatkových, zejména v zákoně ze dne 
24_ března 1893, č. 40 ř. z. Při tom dlužno společenstvům pn
znati oprávnění k přijímáJní zápůjček bez ohledu na to, zdali 
stanovy výslovně poukazují na zákony tohoto druhu či neob
sahují-li o tom žádných ustanovení. Pouze tehdy bude možno 
společenstvu upírati právo, přijímati zápůjčky od nečlenů, 
když společenstvo samo stanovami v tomto směru obmezil? 
svůj obor působnosti. 

Tyto všeobecné zásady budou směrodatny tez pro řešení 
další otálZ·ky, /Zdali úvěrní společenstVIa smějí přijímati zápůjčky 
od osob třetích ve formě úsporných vkladú u nich učiněných. 
Samy o sobě nejsou totiž úsporné vklady ničím jiným než zá
pújčkami poskytnutými společenstvu. O formě, v jaké spole
čenstva mají stvrzovati přijetí převzatých vkladů úsporných, 
neobsahuje zákon o společenstvech žádných ustanovení. Z §u 
92 tohoto zákona, dle něhož společenstva smějí provo~ovati 
podniky vázané zákonem na státní koncesi pouze s povolením 
státní správy, ve spojení se spořitelním regulativem ze dne 2_ 
září 1844 vyplývá však, že společenstva smějí provozovati ob
chod vkladový při nedostatku zvláštní koncese pouze ve for
mách, jež předem vylučují každou záměnu se spořitelnami. 
Není tudíž společenstvům dovoleno vydávati formelní knížky 
spořitelní, kdežto proti vydávání vkla.dních knížek, které for
mou i textem vylučují ' domněnku, že se je·dná o potvrzení vlda
dů spořitelních, není samo o sobě důvodno zakročovati. Ze
jména co do textu vkladních potvrzení úvěrních společenstev 
týkajících se úspo~ných vkladů dlužno tQho dbáti, že tato 
vkladní potvrzení, která mají právní povahu dlužních úpisů 
týkajících se smlouvy o zápůjčce, při nedostatku zvláštního 
státního povolení musí ve smyslu §u 1001 obč. zák. poctivě a 
jasně vyznačovati mezi jiným též vlastního poskytovatele zá
půjčky. Že dlužní úpisy znějící na majitele smějí býti vydá
vány jen se státním povolením, jest §em 93 zák. o společen-. 
stvech výslovně uznáno. Tato náležitost státního povolení musi 
platiti též pro vydání vkladních knížek~ které sice dle stáva
jících předpisů o. spořitelnách znějí na' určitá jména, v pří
čině kterých však stanoveno, že všeobecně kaž.dý majitel neb 
representant takové knížky bez legitimace o totožnosti osoby 
pokládá se za pravého držitele a za oprávněna ke přijetí žá· 
dané výplaty. 

Nehledíc k otázce, není-li zde jméno vkladatelovo stejné 

Společenstva. i17 

jako Ctslice pouhým prostředkem označovacím a nesluší·li tu. 
díž těmto listinám ve smyslu názoru v judikatuře zastávaného 
přiznati povahu papírů majiteli . znějících, vyplývá nutnost stát
ního ~chválení pro, v!dá~vání vkladních knížek za , naznačených 
modalIt se str.any uvermch ,společenstev též z té okolnosti že 
vydávání takových vkladních kní'žek tvoří takořka charak~eri. 
stickou formu obchodního provozu spořitelen ve vlastním slova 
smyslu, jež mohou býti zřízCíI1Y jedině se státním schválením. 
V příčině provozu obchodu úsporných vkladů se strany úvěr. 
ních společenstev dlužno tudíž trvati na zásadě, že ve vklad
níeh knížkách resp. ve statutárních předpisech upravujících 
obchodní obor úsporných vkladů smí býti při nedostatku zvlášt
I.í~o • st~tního .~ovolel~í výplata zajištěna pouze onomu, na je
hoz Jmeno kmzl~a zm, aneb osobě k vybráJní vkladu zmocněné. 

V jednotlivých přípa,dech shledaly zemské úřady nutným, 
zaujmouti stanovisko k otázce,do jaké míry lze provoz bankov
ních obchodů ,s·rovnati se zákonně vymezeným oborem působ. 
nosti výdělkového a hospodářského společenstva. V tomto smě
I'U obs'ahuje rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 
1896, č. 3670 (č. 1280 přílohy Věstníku ministerstva spravedlno
sti) cenné podněty, které se doporučují zevrubné úvaze okres
ních úředníků. 

Q. Výnos ministerstva vnitra ze dne 29. ledna 
1897, č. 12315, Sb. N. 1151*): . Za příčinou specielního pří
p~du poukazuje se místodržitelství, aby toho dhalo, že v po u
hem stanovení maximálního p'očtu členů Inespočívá ještě uza
vřený počet členů, pokud není předem pouze jmenovitě ozna
čeným osobám, nýbrž jednomu každému v mezích tohoto ma
xima yvolIlJo, ke spolku přistoupiti, takže cha·rakteristické znaky 
spolecenstva, totiž fluktuace členů a wriabilita společenstevní. 
ho kapitálu, jsou dáóy. 

H. Nařízení ministerstva spravedlnosti, tý
kající se provádění předpisů o registraci vý
dělkových a hospodářských společenstev ze 
dne 17. ledna 1900, Věstník min. spravedlnosti 

. číslo 4.: 
Z různých podnětů dána byla ministerstvu spravedlnosti opě

tovně příležitost~ nahlédnouti do soudních spisů o registraci 
v)'dělkových a hospodářských společenstev. Při tom vznikla ne-

*) Otištěn v ManzoYých vy.dáníf;p obch. ~ákonl\ při ~I 
~~~, o spole~eQ.stv~h, 
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zřídka pochybnost o zákonnitosti provedené registr~ce" kter~ 
jen z toho důvodu zůstala v platnosti a nabyla pravm .~OCl, 
porněvadž se strany 's usnes~ním prvého soudce spol{JoJlly a 
vyšší stolice se tudíž v řízení opravném věcí nezabývaly. Y zh~e
dem ke značnému dosahu usnesení, jimiž se registrace nanzu]e, 
shledává tudíž ministerstvo srpr,avedln.osti toho nutnost, aby dů· 
mzně uPO'~O'l1nilO' rejstříkové soudy na důležitO'st úkolů jim 
v tO'mtO' směru připadajících. ' 

ČinnO'st, která jest Madům rejstříkO'vým v O'b-oru spole
čellstevním zá,kO'nem přikázána, ,dlužno již prO'tO' O'značiti ja
kožtO' O'bzvláště zodpovědnO'u, pO'něvadž pOlsouzení O'tázky, 
jsou-li ustanO've.ní, dle nichž má SPO'lečenstvO' pi(s.obi~i, ve sh~
dě se zákone~ vlO'ženO' jest - IlJa rO:lJdíl O'd akclOvych spolec
ností - výhradně do rukO'u soudu, u něhož byl návrh na re 

gistraci podán_ " b'" 
Úkol soudu podrobiti věc přesnému zkoumam, na yva Je-

ště vyššího vým,amu tím, že zákon? společey~~~v~ch ve ,smyslu 
§u II zakládá ve všech ustanovemch, v pncme, kterych ~ n.e
stanoví VÝ'slO'vně opaku, právo PO'v~hy don,ucovacl a vylucuJe 
tím O'dchylné normy smlouvy sPO'lecenstevm. 

V tO'mtO' smyslu byly SO'udy již §em 3 prO'váděcího naří· 
z,mí k zákonu o výdělJcových a hospodářských společenstvech 
ze dne 14. května 1873, Č. 71 ř. z. poukázány, aby ,O'~lášká~, 
které nevyhovují zákO'nným před,pisů~ y O'dep~el~. Z~pIS. Zm~
nčný paragraf vytkl sice ze zákonných predpls~, Jlchz tu dlyuz
no dbáti, výslO'vně pouze § 4 zákolna o spolecenstve~h.; avsak 
tomutO" specielnímu PO'ukazu nelz~ nikter~k, r~.zumet.l v , ten 
smysl, že péčí o zachO'vání předpisu O' oznacel1l fIrmy J,~st uko! 
rejstříkového ' Ítřadu v podstatě již. vyč~rpá~. !ento, urad ~a 
totiž naopak dle cit. §u 3 ,zkoumati ~es~(ere zal~ollll1e , p~dmm
ky přípustnosti zápiE'u. Jest prO'to zeJmena pO'v!,nnen Sl PO'~O'
žiti otázku, zdali stano'Vy společenstva 'vyhO'vuJI usta~lOvem~ 
§u 1 zákO'na O' společenstveeh a zdali v sO'uhlasu s Hmto za
kO'nem vymezují O'bor půsO'bnosti zakládanéhO' společenstva. 

§ 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. z. O'značuje ja
kO'žtO' společenstva výdělkO'vá a hO'spodářská spolky. s ~e~za
vřeným počtem členů, které mají. za účel, pOIdporyO'va!1 vydelek 
neb hospO'dářství svých členů p O' m O' c í s pol e c n e h O' P r 0'

v () Z U ob ch O' dun eb p o syt O' v á n í úv ě r u. Dle t~hf) 
dluŽlIlO' zejména poža,davek společnéhO' pr()vo~u : ~bch.~du, Jak 
to prokazují též příklady vypočtené !fl §u 1, pok1adatl ",~~ P?bd. 

, , ' ". ' ak l-aždéhO' vy' dě1kO'véhO' neh hospodarske o statny pO'lmovy zn &J ' ' 1 y,. ' 
spO'lečenstva, takže zákO'na 0', sPO'lečenstv~~h~e,~e , IlO'U~ltl' na 
pO'dniky, pH :' nIchž', již dle ' způSO'bu zamysleneho , pr?vO'zu ne
m~e bjt~ řeč~ o sPO'leČIléJD provO'~~ O'P~hodu 'spolecmkr· JSQ-qr 
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společ,enstve zál~O'n()dárcem míněna jakO" sdružení ", 6 s'ó ,Jj ,-k ť' 
s PO'I,e ,čné činnO'sti , hO'sp~dářské a nikO'liv , jako ' 
vI.astm assO'ci,ace kapitálO'vé, kteréž ' jen pI'O'středně slouží hO'~ 
spodářství . členů sPO'lečenstva. _ ", , ' , ,., 

_ Pro O'bO'rspO'lečeitstev úvěrJ:líc:ll ' shledal nejvyšší SO'ud ''i. o z'; 
h O'dnutím ze dne 21. únO'ra 1896, Č. '3670 (přílohaVěstníkrt 
min. spravedlnO'sti Č. 1280) přek'rO'čenÍ mezí pO'dávajících : sez 
§u 1 zejména v tO'm, že poskytO'vání úvěru nemělO' býti' O'b. 
llIE'zenó na členy a že dO' obO'ru působnO'sti sPO'lečenstV'a měla 
býti zahrnuta též řa,da O'bchodů bankO'vních, ' jež nejsou li , úč~
lem pO'skytování úvěru členům v žádné SO'uvislO'sti. "', 

Dle řečenéhO' nebude ľze ",s'e . zákO'nem o spO'lečenstvech 
srO',vnati, stal-li by se PO'kus, zříditi na zákl;tdě tO'hO'tO' , zákO'na 
P9dqiky, které se jakO' na př. čistá spol~čenstva , dividendO'vá 
jeví by ti samostatnýmI, O'd hO'sPO'dařstvÍ ' sPO'lečníků zúplna ' o,d
dělenými pO'dniky, při nichž se ma .jc,dnótlivým spólečníků~ 
dlo stati materielníhO' prospěchu po,úze ' z ' výtěžků - kapitálií v 'pod~ 
niku investovaných. 

MinisterstvO' spravedlnO'sti ',dO'poruČ~je tudíž s~>udům, aby 
při povO'IO'vání registrace, kterO'u jes'i dle§u 3 zákona O' spO'le
čenstvech zalO'žení spO'lečenstvapróvedeno, plnou pOzO'rnO'st vě
noiValy zejména ' ustanO'vením stanov v oboru půsO'bnosti spo~ 
lečcnstva. 

' Presidia . O'bchO'dních so,ud.ů nechať při , kaž,dO'I~očním tVo
ření senátů věnují zřetel zvláštní ' důležitO'sti . záležitO'stí rejstří
kových. Presidia vrchních zemskýeh SO'udit sc ž~dají, aby při 
visitaci sO'udů podrO'bně ' zkoumala též činnost jejich ve -věcech 
r~jstříkO'vých. 

i.' Nařízení . vlády republiky Čes,kQsIOvenské ' 
",ze~ dne ·2. , června 1919, čís. 287 ·Sb. z. a,ri., ' 
o."fo.rmě ppdniků sloužících úč'e)ům',' pře~: 

chodného hospodářství. 
, § , 1. PO':dniky spolecenstevní slO'užící účelům přechO'dnéhO' 

hospodářstvi -,- CO'Ž v každém jednotlivém případě ministel. 

stvem obchO'du PO'tvrzeno budiž - ,na př.: podniky opatřující 
suroviny z Ciziny, ' lze založiti také ve fO'nně sPO'lečenstev dle 
zákO'na , z ' 9. dubna 1873, z. ř. Č. 70; na' Slovensku dle zák~ čt 

X:XKVlI z ,roku 1875 anebo zák: čl. XXIII z ' rO'ku 1898. 
..:',.,§ 2. Nařízení tO'tO' nabývá učinnO'sti dnem vyhIašení~ 

. :'..; .'::. § ,: .3. ' P".ovedelú. ·tO'h,otO' , naří~eni uklád~ se DlÍni,sters~m 

QJ:,~~od-q a sprave<Uq.os~f 
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J. Nařízenf vlády republiky Československé 
ze dne 22. prosince 1922, čís. 379 Sb. z. a n. 
jímž částečně se mění nařízení ministel'lstva spravedlnosti a mi
nisterstva vnitra, vydané v dohodě s ministerstvem obchodu ze 
dne 24. června 1903, Č. 134 ř. Z., O< přehlídce výdělkových a ho

'I'=podářských společenstev 'a jiných spolků. 

Podle zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., se na
ři7..uje: 

Článek L 

Prvý odstavec § 5 nařízení ministerstva spravedlnosti a mi
nisterstva vnitra, vydaného v dohodě s ministerstvem obchodu 
ze dne 24. června 1903, č. 134 ř. Z., jímž byly vydány prováděcí 
předpisy k zákonu o přehlídce výděllwvých a hospodářských 

'společenstev a jiných spolků, ,se mění a zní takto: 
»Nedojde·1i o společenstvu (spolku), jež náleží k svazu 

oprávněnému konati přehlídky, do dv.ou roků oznámení, žé pře· 
hlídka byla vykonána, budiž 1>0 ihned oznámeno některému 

úřadu naznačenému v § 2, odst. 1., zákona ze dne 10. června 
1903, Č. 133 ř. z. Dvouletí toto počítá se od konce obchodního 
I'oku, v němž byla vykonáha posle.dní přehlídka společenstva 

(spolku). 
Svazy oprávněné konati přehlí.dky společenstev jsou po· 

vinny oznámiti soudům pověřeným vedením společenstevního 

rejstříku do jednoho měsíce po· tom, kdy byly soudem vyzvány, 
7ačátek a konec obchodního roku společenstev podrobených sv·a· 
zové přehlídce, jichž stanovy nemají předpisu o začátku a konci 
obchodního roku. Nastane·li později u těchto společenstev změ

na v počítání .obchodního r.oku, musí ji svazy oznámiti přísluš
nému rejstříkovému soudu do jednoho měsíce po té, kdy samy 

o ní zvěděly. 
Rejstříkové s.oudy vyznačtež podle stanov společenstevnídt 

a oZlllámení došlých podle pře,dchozího odstavce v seznamu pře
hlídek (§ 1 nařízení ze .dne 24. června 1903, Č. 134 ř. z.) ve 
sloupci určeném pro pOlznámky, do kďy jest nejpozději vyk,,· 
n~ti příští přehlídku toho J~terého společenstva podrob~néhl) 

f'v~~ové přehlíd~ef~< 

Společensh'a. 

Clánek 2. 

Nařízení toto nabývá účinnosti pro území mimo Slovensko 
a Podk,arpatskou Rus dnem vyhlášení; provede je ministr spra
vedlnosti a ministr vnitra v dohodě se zúč·astněnými ministry. 

K. Předpisy o stabilisačních bilancích, t. j. 
zákon č. 78/1927 a vládní nařízení Č. 27/1928, 
platí také pro společenstva výdělková a hospodářská; viz ze. 
jména §§ 1 a 18 zálc:ollla. Zákon i nařízení otištěny jsou výš". 
v Oddílu IV, sb'. 670-690. 
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,Q.ddíl VII. 
Sou:kromé pojišťování. 

Úvodní poznámi~a. 

1. Pokud Jde o pojišťovací smlouvu, mělo bývalé Ra

kousko až do konce r. 1915 úpravu jen chatrnou, t. j. §§ 1288 

až 1291 obč. zák. a čl. 271 Č. 3 obch. zák. - Teprve dnem l. 

ledna 1916 VlStoupily v život některé normy t. zv. pojišťova

cího řádu, t. j. cís. nařízení říš. zák. čÍs. 343/1915, uvedené ve 

čl. I tohoto řádu; ostatní jeho normy měly vstoupiti v účin

nost 1. lednem 1917, což pak ještě o rok prodlouženo. Zatím 

však po sejití se poslanecké sněmovny vypracována výborem 

Ú'snova nového zákona, s pojišť. řádem - až na jednotlivé 

odchylky - shodná a publikovánJa po rychlém projednání ja

kožto z á k o n o s m I o u v ě poj i š ť o v a c í ze dne 23. pro

since 1917, čís. 501 ř. 'z.; pojišťovací řád zrušen 1. lednem 1918 

a spolu zaveden jistý počet předpisů nového zákona vytčených 
v § 167; ostatní jeho obsah měl vstoupiti v účinnost 1. lednem 

1919, c·ož však odloženo nařízením čsl. mirusterstva spravedlno

sti z 28. prosince 1918, čÍ-s. 102 Sb. z. a n. (vydaným na základě 
zmocňovacího zákona čís. 307/1917) ,na 1. leden 1920. Avšak 

' i tato lhůta prodl~užena opět vládním nařízením z 9. prosince 

1919, čís. 652 Sb. z. ,a n. vydaným na základě téhož zmocňo
vacího zákona, a to na den, »jenž bude později určen«, tedy 

nrozatím na neurčito. 

2. Správní předpis o zřízení, zařízení a hospodaření po

Jišt'ove"l t. ~ . t. zv. ll"; ji š ť o v ad r e ~ u I a t i v? vydaný n~-
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řízením ministerstev vnitra, justice, obchodu a f~J1ancí, ze dne 

5. března, 1896, čís. 31 ř. z., došel některých pozměn 'a dopl

nění nařízeními čís. 521/19J 7, čís. 321/1919, čís. 505/1920, 524/ 
1920, ft čís. 238/1921. 

3. Obsáhlá sbírka pře,ďpisů 00 soukromém pojišťování plat

ných na území republiky byla sestavena odbor. přednosto~ mj

nlst. Vlnitra K. M a I k o v s kým a vy:dána v r. 1925 péčí Jed

not y pro věd y poj i s t'll é v Pr a ze; obsahuje nejen zá

kon o smlouvě pojišť. a regulativ s dodat. předpisy, nýbrž 

zejména také výnosy ,a vyhlášky ' ministerské, normy o cizo

zemských pojišťovnách, výtahy z předpisů jiných oborů, po

kud mají vztah k soukr. pojišťování; pf'e'dpi'sy poplatkové a 

daňové, o soupisu pojistek, o . příspěvcích hasič~kých, ustano

vení smluv mírových a pozd. mezistátních smluv ., ~ j. 

Hledíc k tomu, že M a I k o v ,s k é h o sbírka vyhovuje ~ po-, 

třebě interesentů co nejlépe, možno obmeziti tenťo Oddíl ' VII 

na podání textu zákona o smlouvě pojišťovací, jakož i na 
ndkazk novým hlavním předpisům o soukromém pojištění vy

daným, k nimž v cit. shírce nemohl již vzat býti zřetel. 
, ' . 

4. Poznámka ' lit~rárnÍ: Výborný německý komentář Ú 
zálwnu o smlouvě poji~ťovací vyQa:1 Al be rl E h r' ~ n ,z w d g 

(Vídeň, Manz 1~18)., .v nové~vydánÍ, ve l~terém ,rozšíře~~ 
výklady i na pojišfov'ací regulativ a ve,dlejší . předpisy, ' vyšel 

počátkem 1929 pod titulem »Die Rechtsoordnung der Vertr~gs~ 
versicherung«. ,- Ú'daj domácí naší literatury :viz v mém spise 

»Soukromé pojišť. právo česl~oslovenské« (Část ' p,rvni '1921 ~ 
Hákl . České Akademie věd a umění) na str. 16 násL" též 

úvodní »Připomenutí« str . . IX. Z' českých časopisů uvésti jest 

»P'Ojistný Ohzor« (1929: VII. sv~zek), dál~ : » Čsl. Assekuračn~ 
Listy« 0929, roč. vnI.); orgán Svazu čsl. , assekuračníků. 



Odd1l V.I. 

A. Zákon o smlouvě pojišfovaci 
ze dne 23. prosince 1917, Č. 501 ř. z.*) 

HLAVA I. 

Předpisy pro veškerá pojišťovací odvětví. 

I. k a pit O' 1 a. 

Všeobecné předpisy. 

P .o j i š ť O' v a cín á vrh. 

§ 1. [KdO' navrhnepo~išťorvateli, že chce uza
vříti 'prodloužiti nebo změniti ipojišťoolValCÍ 'SlIDlouvu~ 

, k .. " jest návrhem vázán, není-li výslovně stanovena, rat~l 
.lhůta, pO' čtrnácte dnů, má-li však roz~odnutI ~ ,na
vrhu předcházeti lékařská prohlídka, po Jed~n ~eslCJ 

[Návrh pojišťovateli učiněný na UZalVrenl pOJ!: 
~ťovací smlouvy je závazným jen, jsou-li všeotbecne 
pojišt'ovací podmínky oosaženy v návrho,:ém listu, 
jehož bylo k návrhuponžito, nebo byly-li naIVrho
vateli o,devz,dány, dříve než byl návrh učiněn.] 

[LhůtapO'číná 'Se uplynutÍlm dne, kterého byl 
návrh p·rohlášen nebo odeslán.] 

[Delší lhůtu lze stanoviti toliko
o 
Ipise~t,m ujed

náním, v němž se poslední den ]huty urCl dle ka
lendáře.] 

*) N ůnny zákůna O' smlůuvě pojišťůvayc,í, jej~chž!ů účin
I!ůst jest, jak výše v úv.odní půznámce pod ~lS. 1 m fme ui~' 
clenO' půsud ůdsunuta, JSůu tytO': §§ 1-8, 1.1, ůdst. 1., §§ , 
23, :dst. 1. až 3., dále ůdst. 5. a 6., §§ 28--30, 33-35, 37, 38, 
43-49, 50, odst. 2. a 3., §§ 51-57, 58, ůdst. 1. a 2., §§ 59- 62, 
69-71, 73-77, 79...:....86, 88-90, 93, 96-98, 99 věta 1., §§ 100-
108 11l~121 123, 124 ůdst. 3., §§ 126, 130, 131, 134-139, 
141:""146 15ľ 152 154-156, 158-160. - TatO' ustanůvení zá-, , , . k ' y t 
kona ještě neúčinkující jsou vyznačena v tIs u lIm, ze tex, 
Q kferýž ~d~ lest půjat do fůvnočarjch závůrek (J . 

Soukr. pójištění. 

O q c hyl k y ,p O' j i ,s t k y O' d n á vrh u. 

§ 2. [Odchyluje-li :8e ohsah p'o~istJky od závaz .. 
néhO' návrhu (§ I, odstavec 2), platí odchylka jako 
by b yla pojistníkem 'schválena, nepOodá-li odporu do 
měsíce po přijetí pojistky.] 

[Toto schválení buď však' ipŤedtpokládáno lpo.UlZe 
tehdy, upozOlrnil-lí .pojišťovatel Ipodistníka ZlVláštním 
písemným sdělením, jež mu zaslal zár:oveň 8 pojist
kou, na to, že mŮže prO' odchylky od ·Slvého, návrhu 
do ,měsíce podati od,por. Při živomim IpodišVování a 
při úrazovém pojiŠťování huď podistJník kromě toho 
písenlnj'-m ,sdělením zvláště upo,zorněn na jednotli'Vé 
odchylky.] 

[Nevyhoví-li pojišťovatel těmto předpi'sům, ne
zavazuje odchylka pojistníka a bud' obsah návrhu 
pokládán za ujednaný.] 

[Ujednání, jímž podistník se v~ldává práva od
porO'vati smlouvě prO' omyl, nemů:že se :pojišťolVatel 
do.volávati. J 

ú d a j O' k () 1 Dl 00 stí ln e bez peče n 8 k Ý ,e h. 

§ 3. [Odpověděl-li poji'stník při llzaviení smlo,u
vy nesprávně nebo neúphlě na otázky o. závažných 
okolnostech nooez,pečí, jež 'mu tbyly pojišťovatelem 
určitě a Ipřesně dány v dotazníku nebO' jinaké pí
semní formě, může pojišťovatel upustiti 'Od smlOou
vy, jakO' hy nebyla uzavřena (odstup).] 

[Nebyla-li dána otázka uvedeným~půsohem ne
bo vůbec, může pO'jišťovatel toliko. odstoupiti, za
mlčel-li pojistník ,při uzavření smlo,uvy závažnou okol
nost nebezpečí v úmyslu, Zipůsobiti škodu (obmyslně), 
neb udal-li ji nesprávně z hrubé nedbalosti.] 

[ZávaŽlly jsou oko1nosti nebezpečí, jež jsou ZlPů
so.bilé k tomu, aby měly vliv na rozhodnuti pojišťo
vatelovo, uzavříti smlouvu vůbec nebo za· smluvených 
podmínek. Každá okolnost nebezpečí, na kterO'u jest 
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dána pi~emllá 'otazka 'pO'jišťolVatelova 'v ' ur~itém přes
ném zuění, . platí v pochybnosti za závažnou.] 

Kdy nelze ustoupiti. 

§ 4. [Odstup je vyloučen: 
,1. věděl-li nebo musel-li pojišťovatel, při jímaje 

~~vrh, věděti, že bylo na otázku danou pojistníkovi 
od:pověděno neúplně nebo nesprávně nebo že závaž
ná okolnost nebezpečí byla zamlčena neb udána ne
s-právně; 
. 2. neodpověděl-li pojistník na otázku danou o 
některé okolnosti nebezpečí vůhec, leč dle položení 
otázky a její souvislosti s jinými otázkami považo-
vati bylo neodpovědění za klad nebo zá.po~; . 

. 3. nezavinil-li pojistník nesprávnou nebo ne-
úplnou od'pověd' (§ 3, odstavec I); 
. 4.odpadlii-li zamlčená nebo iIleslp1rávně neb ne
úplně . udaná .okolnost nebez1pečí dřírve než nastala 
příhoda pojistná nebo nepůsobila-li ani n~ ~Qlstav~
ní se pojistné příhO'dy ani na roz,~ah plnenl,.~ iIl:
muž .. jest . pojišťovatel 'zavázán, lec iby 'se IpoJJstnlk 
proyinil obmyslností. J. . 

: U z' a v i e n í s m I o u 'v y z á 18 t tl IP c e m p O' j i s t-
níkovým. 

. . § 5. [Uzavře-li se smlouva ~á,stupcem pojistní
kovým, dlužno rpři právu ipojišťovatelov~ k ods.tlL~~l: 
přihlížeti . též k vědomO'sti, obmyslnostI a zaVlnenl 

~ástupce.] . ' . . vv 

.' . [Tento předpis neplatí, Jednala-li osoba p~ve~e-
~á p~jišť'ovatelem zprostřed~O'váním .. ne~ uzavremm 
pojišťovacích jednání zároven za pOJIstmka.] 

. p 'r ohl á gen í o d s tup u. Ú čIn e k co do 
prémií. 

§ 6 . [Pojišťovatel může od'stoupiti toliko do 

Soukr. IwjištěnÍ. 

měsíce . 'potom, : kdy' ii.ahyl vědomosti· ,ol v<iďě údajů; 
odsrup dlužnO' pojistníkovi písemně prohlásiti.] 

[Odstoupí-li pojišťovatel, přísluší mu prémie až 
do konce pojišťovacího období~ v kterém naby!vě
d·ornosti o vadě údajů.] . 

p . .o j i š t ě ní ne h e z peč í, jeh o ž tu již ne n ·í. 

§ 7. [Smlouva jest, neplatna, pokud v . době je
jího. uzavření již n.astala příhoda . po~i,stnánebo po~ 
kud již .odpadla možnost, že nastane.] < 

[Je-li však ujednáno, že má. se pojištění vztaho
vati na dobu před uzavřením smlouvy, jest smlouva to
Hko potud neplatna, pOKud při jejím uzavření buď 
'pojišťovatel věděl, že příhoda Ipojistnáll1emůže na
stati, nebo pojistník věděl, že příhoda jíž nastala.] 

. [Věděl-li pojistník při uzavřenísmlollvy, že pří
hoda pojistná již nastala, přísluší pojišťovatelovi, ne
~ěděl-1irovněž o ' dostavení 'se 'pojistné příhody, pré
~ie ' až do kOllC?e Ip'o~išťovaciho~,hd~hí, ~e kte:r~ll\ se 
toh o . do.zvě4ěl. ] . 

[Uza~ře-li se smlouva zástupcem p.ojistníkovým, 
huď přiměřeně ·.použito ' předpi,g,ů § 5.] 

S m I u v n í I i 8 · t i n y. 

. § 8.. . [Pojišťov.atel jest _povinen, vydati pojistní
kovi . listinu o Ipojišt'ovacÍ smlouvě pojišťovatelem 
řádně .. podepsanou (pojišťovací listinu, pojistku, po
lici, členskou knížku).] 

[Tato listina olbsahujž všeobecné pojišť.ovací pod
mínky a všecim~ ' 'sjednaná zvláštní ustanovení 
smlouvy.} 

. [Návrhový list a pojistky huďte snadno ' a zřetel
ně" čitel.né; ] 
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U lu o f-e ill í a n á hra d !ll í 1 i $ ti n a. 

§ 9. Pojistník nlůže žádati, aby mu byla na je
ho útraty nově. vyhotovena pojistka zničená nebo 
ztracená. 

Splnění této žádosti může · po~išťO'vatel u{:initi 
závislým na předchozím umoření listiny, je-li povi
nen dle smlouvy plniti majiteli nebo doručiteJ.i, ne
bo toliko na předložení neho vrácení Hstiny. 

Umořovati pojistkypří-sluší ,sborovému ,goudu 
první instance, v jehož obvodu jest -sídlo pojišfova
tele nebo jeho ,pooočný závod. 

P r á von a o IP i s y. 

§ 10. Pojistník může kdykoHv na své útraty žá
dati 'Dlpilsy veškerých prohlášení, jež byla, hledíc k.e 
smlouvě, učiněna jím neho za něho vůči pojišťova
teli. Pojišťovatel upozorniž jej na tOltO právo . .Na 
útraty opisů dejž, žádá-li se o tJo, pojistník :Lálohu. 

Potřebuje-li pojistník těchto opisů, aby podnikl 
jednání, jež jsOIu vázána určitou lhůtou, a Illehyly..l.i 
mu již dříve pojišťovatelem vydány, Illezapočte Be do 
lhůty doba od podání žádosti až d'q dojití opisů. 

Rozhodčí soud. 

§ ll. Ujednání, že spo!"y z po~išťQIVací smlouvy 
mají býti roznodnuty rozhodélm SOU<1em, jest neplatno. 

Lze však ujednati, že výši plnění, k llěmuž jest 
pojišťovatel zavázán, má stan.orviti rozhodčí soud . .i.\Ja 
jeho slo~ení a řízení vztahují se předtpisy civilního 
soudního řádu o rozhodčim · fízení. TOhOlto ujednání 
nemÍlŽe se pojišl'ovatel dov'Dlávati, ,od..pírá-li plniti. 

-----'-- .. Soud místně příslušný • ... . -.. _ .. -_ ... 

§ 12. lVlá-li pojistník svůj obecný soud v tUrZem
:Jku, huďte ialoby z pojišťovacího poměru prot~ ně
mu ·:podávány u soudu, u něhož má svůj soud Olb~CliÝ. 

Soulu. pojištění. 

Pojistil-li se pojistník ve svém živnostenské1rl ne
bo ~emědělském podniku, lze žaloby z pojišťovadho 
PQimě·ru proti němu podati též u Isoudu, v jehož ob
vodu jest živnostenský závod nebOl 'zemědělský statek. 

Připouští se ujednání, že žaloby rproti pojistní .. 
kovi lze podati u soudu v sídle ,sborového soudu prv
ní in,stau.ce, v jehož obvodu jest bydliště nebo živno
stenský závod Illebo zemědělský :statek poJistníkův. 

Veškeré jiné soudy jsou vyloučeny. 
Pro žaloby, jež se podávají rz.' Ipojišťmracího po

měru proti pojišťovateli, jest 'pHs,lušný také soucl, v 
jehož obvodu . jest pobočný závod rpojišťovatelův. kte-
rý smlouvu uZaJVřeJ.. ' 

Oznámení a prohlášen.í. 

§ 13. [Pro oznámení a pl"ohlášení, jež pojist
ník llleihO osoba třetí má na základě tohoto zákon a 
učiniti vůči pojišťovateli, lze ISmluviti písemnou 
formu.] 

Pokud tentQi .zákon neu.stanorvuje jinak, pl<?~sohí 
prohlášení, jež dlužno vydati Oipl~oti osobě jiné~ te
Pl·ve dohou, kdy jí dojde. 

Lhůtě pro oznámení nebo 'P'l"~hlášení se platně 
dostojí, odešle-li se oznámení nebo /prohlášení hěhem 
lhůty. . 

Věd omost pojišťovatele o okolno~ti, 
k t e"l" o u j e 'S t o zná m i t i. 

§ 14. Právní újmy, jež dle tohoto zákona ne
h'O pojišt"ovací smlouvy jsou sp'Djeny IS opominl~tim 
ueb opožděním oznámení, nemůže pojišt?ovatel ku 
platnosti přivésti, měl·li v dQibě, kdy oznámení hv ho 
dojíti musilo, náležitou vědomost o okolnosti, kt~rou 
sluší oznámiti. 

Obell. zák. 
59 
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Změna bytu. 

§ 15. Změnil-li půjistník svůj byt, neůznámil-li 
však změnu půjišťovateli, dostačí k p:vůhlášení, jež 
třeba dáti pojistníkovi, ůdeslati dopis dOl posledníhO' 
bytu, který jest pO'jišťovateli znám. P,růhlášení půsů
bí v důbě, v které by bylO' důšlů pojistníka při p,ľa
videlné dopravě, kdyby tu nehylo změny bytu. 

Půjistil-li se půjis,mík ve ,svém žilV'llOlstenském 
půdniku, budiž, přelůží-li se živnostenský 'závod, pů
užitO' přiměřeně přeupisů ůdsta'Vce 1. 

S nI I u ven á p -o k u t a. 

§ 16. Smluvené pokuty podléhají SŮi1ldcov,s:ké':'. 
mu 'zmírňů'Vacímu .právu. Únlluvy, jež 'se tomu příčí, 
j,sůu neplatny. . 

J a 'K se p O' čít a jíl, h ů ty .. 

§ 17. [Je-li doba půjištění stanůvena ,dle dnů, 
t)Tdnů, měsíců n~bů dle důby zahrnující někůlik mě
síců, počíná pojišfO'watel ručiti O' půlednách dne, kte
réhO' se smlůuva uzavře, a přestá'Vá ' ručiti o ,pole
dnách 'posledníhO' dne lhůty.] 

[Ostatně budiž ,přiměřeně 'použitO' ;pŤedpisů člán-
ků 328 až 330 obch. zák. na všechny lhůty, jež jsou 
stanů'Veny v tůmtů zákůně a ve Ismlůuvě.] 

PrO' .cl 1 O' už e n í nI I č k y :p O' j i š ť o v ac í h O' P 0'

měr u II a u r čit Ý č a s sml u v ~ n é hO'; t r val é 
,pojištění. 

§ 18. Průdlůuží-ll se. nllčky ,pojišťovací pOjffiěr 
na určitý čaS smluvený, trvá nadále na doibu jednohO' 
půjišťůvacíhů ůbdO'bí. Bylů-li ujednánO', že takOivý ' 
:půjišťovací pOTněr sluší .půklád,ati za prodlO'užený, ne
hude-li vy;polvězeú 'P'řed uplynutím smluvní ,doby, 
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platí 'prodlO'uŽenI ,ip,oÍ<:ažcl.e neJvyse na . jed.nů lpo~išťo .. 
vací ůhdůhí. . 

B!l-li ?,~j!š~ůvací" ~OlIlěr sjednán na neurčitý čas 
(t~ a~e pO']lstenl), 11lUZe oběma stranami vy,p'Ůivězelll 
hy tl Jen prO' kouec běžnéhO' půjišt'ovadhů obdO'bí. 
Výpů;ěy~~ .lhů~a" musí býti prO" obě strany ste~ná II 
nesml ClllitI mene než jeden měsíc a více než tři ,mě

síc:. TůhO'tO' výpovědlúhQ p,ráv3 lze se s účinností p·ro 
obe strany ,souhbsně vz,dáti pro určitou -dobu. 

PrO' mlč e n í n á ll" O' k ů. 

§ ~9. Nároky z .po~išťů'Vací 'SIIlllůuvy pl"omlčují 
se ve trech letech. Průmlčení ,p očíná ,se ukončením 
kal,endářníhů růku, ve kterém ,bylO' lize plnění žádati. 
Pravo na důchod promlčuje se v deseti letech· plrů
mlčení počíná se koncem kalendářníhO' růiku, v' němž 
bylO' lze důchůdové plnění žádati. 

" J~-Ii "nárok u pojišťůvatele ůhlášen, staví se prů
mlcenl az dO' -doby, kdy dojde pisemné rozhodnutí 
půjišťovatelovů. 

P O' j i š t' -o v a cín á r O' k v á z á n I h ů !t o u. 

§ 20. ~j~dnáJní, že pojišťovatel hud~ prost zá
va~iku ik ~~nenl, ltleb~~e-li nárok na plnění dO' určité 
lhuty ohlasen II PŮJIsťOlvatele,. jest neplatnů~ 

Op~Qti tomu lze ujednati, že bude iP'O~išťO'vatel 
p,r~l~t, za~a'zlkuv.plniti, nelhude·li nárok na ,plnění do 
urclte lhuty pnJVcden II soudu ku platnosti. Lhůta ne
smí vš~ číniti méně než ~est měsíců a ,počíná se 
uplynuhm dne, kterého pojišť.o.vatel nárůk 'proti ně
~~u ~zne;~e.ný d'OIporučeným dopisem zamítl vůči 'po~ 
Jlstnlků;l.~leb OiprávlIlěnci, udá'Vaje lhůtu a ,právní ná~ 
slooek,. J.~JlhQ uplynutí .. 

59~ 
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Účinek konkursu a vy'rQvnávaci,ho 
řízenÍ. 

§ 21. VyhlášeníJn kOlll'kuvsu na jmě~ ip~'j~Š:o: 
vatelovo z,rušujese pojišfovací ,smlouva, 'pri pOJI~~en~ 
škody však tep'rve, když uplyne měsíc po vyhlase!lll 
konkursu. 

PojišťolVatel může si pro případ vyhlášení kOIll

kul"sU nebo vyrorvnávacího ří'zení 'O j'mění po~~stn~ov~ 
vymíniti oprávnění, vypověděti smloU'vu :s vypovedilll 
lhůtou jednoho měsíce. 

Zanikne-li pojišťovací smlouva dle odstavců 1 
neb'O 2, jest pojišťovatel povinen vrátiti Iprémie 'za
placené za dohu po zániku smlouvy. 

Don u c .o v a cíp ř e d IP i 8 y. 

§ 22. U jedlllání, jež se uchylují v neť'ro8lpě~ 
pojistníka od Ipřed,pi,sů § § 1, 2, 'Odstavce I a:z 3, 3 az 
6 7 ' odstaVíce 3, 10, ll, 'Odstavce 2, 12, 13, 'Odstavce 
2' a' 3, 14, 15, 18, 19, 20~ odstarvce 2, 21, nemůže se 
pojišťOlvatel dovolávati. 

2. k a 'P i t 'O 1 a. 

Práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí. 

P r é lm i e, ,s IP I a t no '8 t, d o p I a cen í. 

§ 23. [POIjistník jest povinen, zaJp,rarviti ujedna-
nou prémii.] ...v 

[Není-li ve ,smlouvě ustanoveno. JInak, hudIZ ~rv: 
ní neh úhrnková 'prémie zaplacetIla Ihned po uzavrenl 
smlouvy, kaž,dá další prémie prvního dne t'Oho kte-
rého pojišťovacího období.] , .. . .. 

[Platiti první neb úhrnk?vou premll jest POjlisl-
ol!L hd kd mu byla d,oručena po-! Iík zatVázá.n t l11!.!O te . y, ' yz .. 

Sou'kr. pojištěni. 

jišťovací listina, leč hy vyhotovení 'pojišťovaCÍ listiny 
hylo vyloučeuo.] 

Za pojišt'ovací obdohí dle tohorto zákona poldá
dá se doba jednohO' roku, není-li prémie vyměřena 
(],Je !kratšícili 'Oibdobí. 

[Snížil-li ,pojišťovatel, hledě k ujednané smluViIlí 
době, 'PI"émii, může, z,ruší-li se předča'sně SI1l1louva, 
žádati, aby hyl dOlplacen OIbnos, o který by prémie 
byla hýva,la výše vyměřena, kdyby smlouva byla hý
vala uzavřena tolikOl na dohu, po kterou hyla ,skuteč
ně trvala. Vypoví-li se po~ilŠťo'Vací smlouva podle 
§ 61, nelze :požadorvati tento doplatek.] 

[Za prémie dle tohoto zákollla pokládají se též 
příspěvky, jež se zap'ra'Vují tpl-i ústave oh vzájemně 
pojišťují.cích (přirážky, doplatky atd.). Je-li takorvé 
příspěvky tPlatiti tep,rve po 111plynutí pojišťovacího oh
dobí, pro ně'ž jsou určeny, nehud' ,použito p,ředpi,sů 
§ 29.J 

D I u h d O' r II Č fl ý. 

§ 24<. P'ojistník jest povinen zaslati Ip,remll po
ji'šťovatelorvi na 'SlVé nebe~pečí a na své útraty. Dal-Ii 
však pojišťovatel 'prémii u 'pojistníka vyhrati a~poň 
ve třech po 'Sohě jdoucích lhůtách, jest . tento zavá. 
zán zaslati ji opětně tep'rve tehdy, žádal-li o to poji
šťovatel písemně. 

D o ,h ap I a cen í p r é ,m i e p 'O Š tou. Pot v r 'z e
Jl í 'z a p I a cen Í. 

§ 25. Za dobu Iplaoení Ipokládá se, ,platí-li se 
prémie pořadem. pošty, doba, ve které hyl prémiový 
ohnos odeslán postou nebo hyl na poště ;poukázán ne-
ho zaplaoen. . 

Pokud již způsob placení neposkytuje 'plátci do
stateČIlého listinného osvědčení, bud'te platby ip,rém~í 
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p-otvr~eny '\pO'jišťovatelem; aiIliž Je k: tomrt třéba pl~ť
covy žádosti. 

Platí-li zást .avní věřitel neb 
ohm y šle n e c. 

§ 26. Pojišťovatel musí 'přijmouti SlPlatné: pré
mie nebo jinaké platy, jež mu na základě smlouvy 
náležejí, i když pojistník kplaeení nesv.olÍ, též o~ 
zástavního věřitele neh od ob-myšlence, jelllž nabyl 
'p.ráva na rp-lnění ,pojišťovateloivo (S 132, odstavec 1). 

Zástavní 'právO' na IpojišťolVací pohledávce lze ku 
platnosti !přivésti též :prO' oibnosy a jich úroky, ji6hž . 
použil zástavní věřitel k zaJp::ťavení 'prémií Illeho jina
kýchplatů, jež náležejí rpojišťovateli lIla základě 
smIŮUlVY· 

Pojišť.ovatelovO' právo srážky. 

§ 27. Pojišťovatel může sraziti obnos :SlpÍatné 
p:rémiové Ip.ohledávky neb.o jinaképohledávlky, jež 
mu na [základě ,smlouvy ipHsluší, z plnění, k němuž 
jelst za/vázán na základě téže smlouvy, i když je ne
dlúhuje pojistníkovi, nýbrž osobě třetí. 

Následky ipTodlení při -placení Iprémií: 

aj Prodlení .před !pojištěním nebo na 
'poč.itku pojištění. 

§ 28. [Není-li 'zaplacena včas prémie, již dluž
no zaJpraviti před pojištěním. nebo když se 'pojištění 
počíná, [může pojišť'olVatel, pokud není placeno, u
stoupiti od smlouvy. Neuplatní-li se nárok na :prémii 
do tří měsíců ode dne splatnosti u soudu, má se za 
t.o, že se Ulstoupilo od smlouvy.] . 

[Není-li .prémie ještě zatpIacena v doibě dostave
ní se Ip.ojistné příhody, je ,pojišťovatel prost závazku 
plniti.] . . 
: - I - [Uplatnil-li-všalk ,PO'jišťovatel nárok ve Thůtě tří 

Soukr. pojištění. 

niěs!cu 'u Boudu, jesi 'zavazán plniti nastane-li "pfího
d~ 'P.ojistná hěhem dohy, ~a kterou' se prémie 'vyma
ha, Jakkoliv prémie není zaplacena v čase, kdy pří
ho~a, nastal.a.

v 
!est" však ,pros,t závaa:ku -plniti, vzdal-li 

se naroku Jeste .pred do~tavením [se 'příhody.] 

b J PrO' dle n í, kdy ž s e z -<lip Ol Č a 1 o poj i š t ě n i. 
.. § 29. [Není-li Ipr&n1ie, kter.ou jest ·dluŽlllO' rzapra

VItI :po ;započetí Ipojištění, zCllPravena v delll 'Siplatno
sti, hudi~ -pojis~k na 'své útl'aty , písemně vyhídnut, 
_~Y pla:I}, a uvedoměn zá.roveň O' právních násled
clCh dalslho prQldleiní v -placeni, při čemž ,mu hridiž 
určena ·dodatečná HIŮta · .~poň jednoho měsíce. To
hoto vy?íd~utí není třeba, byl-li 'pojistník nejdříve 
osm dnI, ipre~e dn"em ~p!atno8ti Ipísemně upomenut 
o IplacenI a zaroven uvedoměn O' právních následcích 
prodlení v -placení a hyla-li mu udělena d.odatečná 
lhůta aspoň jednohO' ,měsíee O'de dne splatnosti.] 

o [Pr.odlévá-l,i pO'jistník při uplynutí dodatečné 
lhuty ,g placenlm prémie, může -pojišťovatel, rpokud 
nehylo z3iplaceno, zrušiti pojišťovací smlouvu 18 oka
mžitým účinkem (vypověděti hez výpovědní lhůty). 
Za výpověď se pokládá, neUJplatní-li se u soudu ná
r.ok na prémii dOl tří měsíců po uplynutí ·dod·atečné 
lhůty.] 

[Nastane-li příhoda ;pojistná po Ulplynutí doda
tečné ~ůtya 1Jl;,odlévá-li pojistník -8 ,placením prémie 
v , dohe, kdy p:lhoda nastala, jest pojištovateJ prost 
zavazku . k plúení.] . 
. , . [l!'P~atní-li pů,jišťov~tel nárok na z3!plaéení dluž

ne 'premle Ú 'soudu, Iplatí tu Illředpisv § 28 odstav-
ce 3.] 'r • , 

P r á v O' n a .v y š šíp r é nI i e a IP o j i š ť o. :v a t .e -
lov O' p r á v O' v Ý Ip o v ě ,d i pro vad n é ú -d aj e. 

§ 30., [~činil-li pojistrlík při uzavření 'smlouvy 
vadné udanl o některé .závažné okolnosti nehez-
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peCl (§ 3, oW!tal\hec 1 )., je-li však Qdstup pojišťovate
lův vylDučen, ježto. nelze po~istniJkovi viny přičítati, 
může pDjišťDvatel, pO'kud ·mu dle zásad pro. jeho. ob
chodO'vání rozhO'dných pHslušíprD vyšší nebezpečí 
vyšší prélmie, žádati Ipísemně od pDjistníka, oznámě 
muzárDveň iprá,vní následky prO'dlení v placení, aby 
během měsíce zaplatil vyšší pré.nůi, IpO'čínaje hěžným 
pDjišťovacím ohdO'bim. Nez.ajplatí-li se vyšší 'prémie v 
tétO' lhůtě, ·má se za tO', že pDjistník smlDuvu vypo
věděl] 

[Nepřevelzme-li rse však vyšší iIlebezpečí dle zá
sad prO' o.bchO'dDvání pOojišťovatelDvQ rOozhO'dných ani 
za vyšší prémii, může pDjišťDvatel 8-mlouvu VypD
věděti písemný-m pVDhlášením 8 výpO'vědní lhůtDu 
aspDň jednDhD nlěsíce.] 

[N árDk na vyšší ,prémii ,zanikne, nem-li u.,platněn 
·dD měsice pO' tom, CD pojišťDvatel zvěděl o vadě úda
jů. Totéž platí O' právu vý.polVědi, nevykOoná-l,i se bě
hem naznačené doby.] 

[Zruší-li ,se snllO'uva p'Odle odstavce 1 neho .od
stavce 2, ,pHsluší pDjišťDvateli ' ujednaná prémie až 
dO' kDnce pDjišťDvacíhD DbdO'bí, ve kterém zvěděl O' 

vadě údajů, půsDhí-li však výpověď tep'rve v násle
dujícím pQjišťDvacím Qb-dDní, až · dO' uk Dnoení poji
šťovacíhO' pOomOCn.] 

P r á v O' n a .s 111 í žen í p tI' ém i e. 

§ 31. Byla-li ,PtI'O' určité, nebezpečí zvyšující 
O'kO'lnDsti ujednána vyšší prémie, a Ipominuly-li nebO' 
pozbyly-li vý,znamu tytO' O'kOolnosti v dDbě mezi pD
dáním a p,řijetínl návrhu nebO' pO' uzavření srmID'UlVY, 
může pojistník žádati, aby Ipro hudoucí pojišťovací 
O'hdobí byla prémie přiměřell1ě snížena. 

TDtéž platí, bylQ-li v)l1měření vyšší Iprémie \ZPŮ
sobenD mylnými údaji IpDjistníkovými O' takDlVé DkDl
nosti. 

Soukr. pojištění. 

Únlluvy pifůpadní. 

§ 32. ByIO',.1i umluveno., že pO'rušení rzáva,znD
sti, kterou jest dlužnO' vůči pojišťovateli splniti před 
dDstavením ~e pojistné příhody, má míti za následe:.\ 
ztrátu 'práva na rplněnípDjištDlVatelovD, může rpoji
št'ovatel při porušení závarznosti, 'pDikud nenastala pří
hDda pojistná, smlO'uvu ,bez výpO'vědní lhůty vypDvě
děti do. měsíc'e po tOom, CD zvěděl O' pOl·ušení závaz
nO'\Sti~ leč že lI1elze 'poji'stníkovi přičítati yiny na pO'
ruŠelIlí. 

Nastala-li příhoda 'pojistná, aniž dříve výpověd' 
hyla dána, nemůže se pO'jišťovatel dovDlávati úmlu
vy průpadní, nenese-Li 'PO'jistník viny nebo nemělD-li 
porušení závaznosti, kte:r;á byla pře-v'zata -za Ipříčinou 
zmenšení nebelZpečí neID'O za příčinDU zamezení vyššÍ
hO' nebeZlpečí, vlivu ani na dostavení se příhody po
jistné ani na Dbjem plnění pDjišťDvatelova. TO'též 
platí, uóplynula-li lhůta 'prO' výkO'n výpovědního prá
va pO'jišt'O'lVatelova (odsta'Vec 1) a nenastala-li vý
pDvěď. 

Průpadní úmluvy učiněné pID ,případ poruŠelIlí 
záva,znosti, kterDu jest d,lužnD splniti pO' dostavení 
se ,příhody 'pOljistné, nemůže se pDjišťDvatel ,dD~Dlá
vati, nelze-li ,piičí.sti po~istníikovi úmysl nebo hrubDu 
nedba,IO'st nebO' nemě,ID-li 'porušení vlivu ani iIla .zji
štění ,pojistné příhody ani na zjištění nel> Dbj;em 
plnění pDjišfD'Valtelova. 

Pojišťovateli náleží prémie i 'p ,řes zrušení po~i
šťovací smlouvy až dO' konce pojišťovacíhO' období, 
v lI1ě'mž se dověděl 'O pDruŠť>DÍ -závaznosti, pů'sDbí-li 
"šak VÝIPO'lVěď teprve v následujídm pojišťDvacÍIID 00-
dDbí, až dO' ukDnčení pDjišťO'vacíhO' pDmě-ru. 

NedDtčena :zůstávají ujednání, jinů'ž se vyhrazuje 
pDjišťovateli práJVo, při porušení závaznosti, kterDU 
jest vůči němu dlužno splniti, žádati smluvelIloU PO'-
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kutu neho vYlPověděti smlouvu, 'pokud hyla smluve
na vý'povědní lhůta aS1poň jednohOl mě'síce. 

. ;'§ ' 33. [Ku z'výšení n~bez'P,ečí p,()jišťo~.at~l~':rr 
převzatého ,dluŽIlO přihlížeti toHl(o tehdy, Je~h ~a
važno a Vlztahrije-li se k oikolnosti nehezpečí, jež hud' 
je,st uvedena v pojistce neho po ~íž byl po,jistník Ip ,ři 
ui,avření smlouvy dotazován (§ 3, odstavec 1). ] 

, [Bylo-li takto nebezpečí zvýšeno po UlZavření 
smlouvy, může ,pojišťovatel smlouvu vyp.oiVěqěti. ] , , 

[Bylo-li ' nebez,pečí z'výšeno bez ,přičinění p~lj~st
rlÍk:ova neho byl-li ' pojistník donucen okolnostmi na 
své Vůli he~závi~lý;uii je ,p,řivoditi nebo dorpus.iiti, z~
chovejž pojišťovatel výlpovědní lhůtu aspOlň Jednoho 
měsíce. ] ' _ , 

[Výpovědní p,rávo pojišťovatelovo'. zanikne, ne
vyko([lá~li se do měsíce po tom, kdy ,po:jišťovatel nabyl 
o 'zvýšenéni nebezpečí vědom,osti neb odpadlo-li zvý
šené nebeZlpečí nebo není-li již závažno.] 

Zvýšení nehe :z lpečí. 

. , . § 34. . [Pojistníl~ nechť ozhámí ' pojišťOlvateli 
zvýšení neb~zpečí se svou vůlí způsobené . dříve, než 
nastane, jiná zvýšení nebezpečí (§ 33, odstavec 3) ne
prodleně, jakmile se dověděl, že nastala.] 

[Opomine-li učiniti oznámení včas, jest 'pojišťo
vatel prost závazku plniti, nastane-li příhoda pOlji~tn~ 
hěhem doby, kdy vyšší nebezlpečí ' trvá. Tento praVDl 
následek však nenastane : 

:: L nestihá-li pojistníka vina, ., že oznámení iby.lo 
o,pominuto :qeb.o 'pozdě ,pod,áno; . . 
- 2. nemělOl-li zvýše~í ne,be~pečí úči~u ani na do-
stavení ~e přího.dy 'pojistné, ani na objem 'plnění, k 
němuž jest pojišťovatel zavázán; , 
. . 3. uplynula-li při dástaveru se příhody pojistme 
Ul11ta ,pro výkon výpovědlliho ,p-ráva pojišťo~atelOlva 
(§ 33~ ,odstavec 4) a nehýla-li dána výpověď; 

Soukr: pojiŠtění. 
4. nebylo~li zvýšenénehezpečÍ ' v '§ 33, "o:dstavei 

3, uvedené včas OIznámeno, příhoda poji'stná však dh
staví se dříve než měsíc ,po době, v které hy ibylo mw 
silo olzn<Í:meilÍ dojíti pojišťovatele.] , 

§ 35. [Pojišťovateli p'ři~luší pr~mie pře~ zrušen'í 
pDjišťovací smlouvy až do konce llojišťovacího obdo
bí, v němž \Z,věděl o z,výšení nebezpeČÍ, půsohí-li,: však 
výpověď tepTve v ná,sledujícím pojišťovacím . o~idOlbi 
(§ 33, odstavec 3 a 4), až dD ukončení -pojišťovacího 
poměru.] 

§ 36. Nepřihlíží-li se ke z'výšení nebe~pečí, k 
němuž byl dán podnět zájmem pDjišt'ovatelovým . ne
bo událostí, . za kterou pojišťolVatel .ruČí,- iIlebo tím, že 
tak káže lidskost. 

, ' 

§ 37. [Předpisy §§ 33 alŽ 36 platí též ~'ro ,z,vý-
šení nehezpečí, jež nastalo ~ dohě mezi pod~ni~ ' . a 
,přijetí'lli 'poji~fovacího návrhu a jež ntmyloz[[]á'IDo 
pojišťQ!Vateli, když ipřijímal návrh.] . , 

ú h r n n é 'p 00 j i š t ě n í . 

§ 38. [Jsou-li tu podmínky, za kterýoh pojišť;
vatel pro vadné údaje při uzavření smlouvy nebo dle 
před.pisů o zvýšení nebezpečí jest k odstupu .nebo k 
výpovědi oprávněn nebo závazku k !plnění prost, to
liko pro část věcí neb osob, na něž pojištění se vzta
huje, illastane oprávnění nebo zproštění pojišťovatele 
prG ostatní čás,t toliko tehdy, je-li za tG míti" že by 
pro tuto část 'sa'lnu nebyl býVa,1 uz,avřel ,smlouvy za 
stejnýoh ustanovenÍ.] 

[Použije-.1i pojišťovatel práva odstupu nebOl vý
povědi pro čá,s;t věcí neib oSOlb, jest pojistník olpráv
něn v}'lpověděti pojišťovací poměr pro OIstatJ.ií · část; 
vý'pověď iIlelze však prohlásiti Ipro pozdější dohu než 
pro konec pojišt'ovacího oibdohí, ve které,m půsdhí od
stup pojišťDvatelův nebo jeho vý:pOlvěď. výphwÍ'-li 
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pojistník, přísluší ,pojišťOlVatelo~ prénůe až dG kon
ce běžnéhO' pojišťovacíhOo období.] 

Povinnosti pojistníkGvypo 'příhodě 
poj is t n é; n e 'p ř íp u s t n é ú .m I u v y o d ů k a

zu a splatnOosti. 

§ 39. Pojistník jest z.avázán, oznámiti Ipojišťo
vateli nep,rodleně dostalVení se p,říhody ,pojistné, jak
,mile o něm ~věděl. 

Dále jest zavázán, ,dáti IpojišťO'\rateli, žádá-li o tG, 
jakékoliv vysvětlení, jehož třeba k zjištění příhody 
'pojistné, nebO' rOlzsahu . plnění pojišťovatelolVa, a je
mu dOVOoliti šetření, jichž jest za tou příčinou třeba. 

Dokladů může pojišt'ovatel žádati za náhradu 
hO'tQvých výloh potud, pokud sp·ravedHvě lze míti z·a 
to, že si je může pojistník opatřiti. 

PojišťOlVateJ. nemůže se dovolávati úmluv, dle 
niohž lze určité skutečnosti dokázati tolikOo určitými 
průvOodními prostředky, nebo dle nichž plnění poji
šťovatelovo má se státi spla.tným t€jprve zjištěním ná
roklU, Ulznáním, Slmí,rem nebo pra'Voplatným rozsud
kem. 

D o IS 'P ě I O' s t P O' j i š ť O' v a c í hon á r 00 k' u. 

§ 40. Plnění pojišt~ovatelova v peně'zích jsou 
splama uplynutím měsíce pO' OIznámení 'p 'říhody po
ji,stlné; nemohou-li však bez vinypojišťolVatelovy ve 
lhůtě jed'll!oho měsíce býti ukončena šetření, jež JSOoU 
l1uma k tomu, aby zjištěna byla ,příhoda pojistná a 
rozsah plnění pojišťOovatelova neb aby zjiště,no bylo 
0l)Távnt~ní k požitku, budou 8lplatna teprve čtrnáctým 
dnem po ukončení šetřenÍ. 

Uj~dnání, jímž se pojišťov.atel zlprošťuje závaa;
ku platiti úroky z prOodlení, nemůže se pOljišťoIV3tel 
dovolávati. 

Soukr. pojištění. !)41 

Splatka náh .radni sumy. 

§ 41. Nejso'll-li od dohy, kdy bvla .oznámena 
příhoda 'pojistná až k uplynutí měsíce j~ště wkončena 
šetření, jež j'sou nutná k zjištění poji,stné příhody a 
rozsahu plnění pojišt'ovate1ova, může pojistník, jehož 
právOo k vybírání jest zjištěnO', požadovati Siplátku ve 
výši obnosu, který pojišťovatel jest povinen při nej
menším dle stavu věci platiti. 

Běh této lhůty se staví, pokud nelze ukončiti še
tření p.rO' p,řekážku, jilž pojistník ~avinil. 

DonucOovacípředpis~ 

§ 42. Pojišťovatel nemů'že dOlVolávati se ujed
nání, jež ,se uchylují od předpisů § § 23, odstavce 3 
až 6, věta 1, 24, 25, 28 až 37, 38, odstavce 2, 39, od
stavce 1 až 3, 40, odstavce I, 41 v nep,ro8lpěch pojis,t
oíka n~b od předpisů § 26 v . neprospěcn zástavního 
věřitele ne.h obmyšlence. 

3. kapitola. 

Pojišťovací jednatelé (a/genti). , 

Z :prOo /středkovací jednatel. 

§ 43. [Pojišťovací jednatel, jen'ž jest pojišťo
vatelem třeba tolikOo zprostředkováním pojilšťova'CÍch 
jednání (7JProstředkovací jednatel), pokládá se za 
zmocněna v pojišt'ovacíní odvětví, pro něž je usta
noven: 

1. přejímati náJVroy na uz.avření, prodloužení ne
bo z,měnu pojiš·ťovací sml Oouvy, jakož i odvOllání ta
kových návrhů; 

2. Ip,řejímati od podistníka pQ"ohlášení o vý'pOlvědí 
a odstupu a jinaká prohlášení a OJznámení týkající 
S€ pojišt'ovacího poměru; 



942 Oddíl Vll. 
f .\. 

3. do~u.čovati pojistky . a . prodIuž~va,cí. listy poji
šťovatelem vyhotovené.] 

. Jed n a 1. e Ip lm o moc n ý. 

§ 44.. [Pojišťovací jedillat~l, kt~rý jest rp . .ojišťo
~atelelD: z'mooněn uzavírati Ipojišťovacf smlouvy (jed
natel pro uzaiVírání smluv, ,phiomocný jednatel), jest 
také OIprávněn 'sjednati 'změnu nebo prodloužení ta
~~'1ch SIItl.U'V,. jakož i ,p~'ohlásiti výrpověď a odstup.] 

OkreslIlí je ,dlIla ·~el. 

§ 45. lJ e.Ji pojišťovací jednatel ustanoven' vý
slovně 'pro určitý okres, ohmezují se jeho oprávnění 
na j'ednání a !právní úkony, jež se vztahují lIla- poji
šťorvacf ,smlouvy o věcech, které se nalézají v .oikresu, 
nen '8 osůhami; které obyčejně se v okresu 'zdržují) 

Obrn e z e n Í o 'P r á vně !ll í jed n a tel ů. 

§ 4.6. [Ohmezení oprávnění propůjčenýcih před
pisy §§ 43 a 44 působí proti třetí osobě jen tehdy, 
jestliže p'rO'vádějíc jednací neb právní úkon, věděla 
o oibmezení tom, nebo nevěděla-li O' něm, jakkoliv v 
náv,rhovém listu neho v ,pojistce nebo v pisemném 
sdělení, jež jí: bylo dodáno, byla na to upozollIDěna, 
nebo nevěděla-li o tom z jinaké hrubé nedhalosti. Na 
odchylné ujednání nemůže se P.ojišťO'vatel odvolá
vati.] 

V ě. do ,m o s t a, ne Ip r ~ v é úd a Je jed in! a tele. 

§ 47.. [Pokud dle Ipředpisů tohotq .zákona neho 
dl~ ustanovení smlouvy jest věd~lDlost pojišťovatelo
va právně závažna, jest vědomost jednatele 'plnomoc
ného, v ,příčin~ !pojištění, jež uzavřel, na roveň posta
ve:na V;ěd~l~o$ti pojišť~~'a~elo~ě. N "Iproti tOIDJ! jes~ 
vědomO'stzprostřédkujícího jednatele I?:~ . ro:veň;. ,po- . 

i i I , ~ t _1 \ , 

Soukr ~ p,4?jištěni. 

s~aJY~~r, ~ě~o~Q:~ti .. p~jiš~o.yaie1ov~ . tol~o t~hdy, .~a~ 
~.yl-~l Jl ~~ ~aikla~ě 'Oznámení ~eho proihlášení, k 
.l lchzto pnJeh platl za zmocněna. . 

[Sve?l-li ,pO'jišťovacf jednatel nep,rav~i údaji o 
p odstatnych o~~olnoste?h k uzavření :pO'jišťorvacÍ 
.~~lou.~!" neV1z,~ll~~ to~u, kdo v omyl uveden byl, v-ťJ.~ 
Cl pO~lstovateh zadnyzávazek] . 

[Ujed~lá,ní,- j~~ 's~ -odchyluje o~ těchto. před.pisů 
v nerprospech pOJlstnika, 'nemůže se pojišťovatel ' do~ 
v~áv~L] . 

HLAVA II. 

Pojišťování proti škodě. 

1. ik a p i ~, o I a. 

Všeobecné př~dpisy. 

<;lJb,sah p.ojištění.. 

§ 48. [Při pojištění proti škodě jest pojišťovatel 
zava~an naJhr~diti ,po rozumu smlouvy ško.du 'z!půso
benou n~.v l~la~etku do~taveníl11 se příhody pojistné.] 

[Pojlstenl zahrnUje zisk ucházející dostavením se 
příhody Ipojistné jen, pokud jest tak zíVláště ujed-
náno.] , 

. P .o j i s t nás II m a. 

§ 49. [Pokud není v tO'mto ' zákoně nebo ve 
smlouvě 'stanoveno jinak, ručí pojišťovatel toliko do 
výše ujednané pojistné su~ny.] . . 

Poj i s t n á h.o dno t .a; pře j. i š t ě ní;. t a x 'a. .' ď 

. §. 50. l'řevyšuje-li 'pojistná suma značně tu kt~~ 
rou r~~nO'tll 'PRjištěného ,zájmu ( lpo~istnou hod~~tu) 
mtlže jak pojišl'oiVatel, tak i lpojis~,ik žád.ati~~ ahi ~?;; 
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jismá .suma byla ,z,a IpoměmMo SfilzenÍ porémie pro 
budoucí ,pojišťovací období snížena. 

[Uzavřel-li ,pojistník smlouvru s úmyslem, aby si 
z přejištění opatřil od pojišťovatele právu se příčící 
majetkovou výhodu, je smlouva neplatll'3!. Pojišťova
teli IpřÍ<sluší, p.okutdpři uzavření smlouvy nevěděl O' 
úmyslu pOJistníkově, prémie až ,do konce ;pojišťova
cíhO' oibdobí, v kterém o něm zvědět J 

[Pojistmá hodnota může hýti úmluvou stanovena 
určitý'm obnosem, jeuž musí býti výsloVillě j'ako taxa 
O'značen, jinak hy hyla úmluva nelplatna'. Taxa platí 
jako hodnota, již měly Ipojištěllé vě,ci v čas uzavření 
smlouvy, nedokáže-li 'pojišťovatel, že značně převy
šuje tuto hodnOltu. Neplatna je úmluva, dle níž by 
taxace se vztahovala k hodnotě v čase, kdy na!stala 
příhO'da ,pO'jistná.] , 

IJ o j i st n á hO' dno t a při poj i š t ě n í věc í; 
ipojištění souhoru vě,cí. 

§ 51. [Vztahuje-li se pojištění na věc, pokládá 
se hodnota věci za po~ištěnou hodnotu, poikud ,z okol
ností nevyplývá 'cos jinéhO'.] 

[Byl-li !pojištěn souibO'r veCl, z:ahrnuJe Ipojištění 
věci, jetž té které doby k souboru náležejí. ] 

Náhradní povinnost při př ,ejištění 
a PO'djištění. 

§ 52. [Převyšuje-li PO'jistná suma hodnotu po
jistInou ;při dostavení se příhOldy ,pojistné, není Ipoji
šťovatel nicméně povinen, nahraditi 'pojistníkovi ví
ce než škodu.] 

[J e-li ,pojistlllá suma nižší než tato hodnO'ta, 'rUCl 
PO'jišťovatel za škodu toliko dle 'poměnl ;pojistné sUP 
my k této hO'dnotě.] 

M ll. o ž n é poj i š t ě iIl í. 

, § 53. [Je-li týž zájem pojištěn prOlti témuž ne
bezpečí a pro touže dobu u několika pojišťovatelů, 
jest PO'jistník IpOlvinen každému pojišťovateli nepro
dleně oznámiti ostatní pojištění a záro/Veň uvésti IpO-
jišťovatele a udati Ipojištěné sumy.] . 

[Při množném pojištění jsou jednotliVÍ 'pojišťo
vatelé zavázáni, dáti liáhradu v poměru, ve kterém 
se mají k s~bě obnosy, jež jím vůči Ipoji's,tník'ovi dle 
jejich smluv náleží platiti. ] 

DvO'jné pojištění. 

§ 54. [Převyšují-li při množném Ipojištění p.o
jistné sumy úllrnem hodnotu · ,pojistnou (dvojné -po
jištění), ručí každý pojišťovatel, jemuž bylo podáno 
oznámení -podle § 53, odstavce 1, za celou · škodu až 
do výše plnění, k němuž jest dle smlouvy 'zavázán; 
,pojistník ne'může však celke:ni žádati · více než obnos 
škody.] 

[Pojišt'oviú.elé jsou povinni,vyrovnati .se navzá
jem vpólli~rU, v kterém se mají k sobě .obnosy, jež 
jsou vůči pojistníku dle svých smluv zavázáni platiti. 
Pokud nelze od některého 'z 'Po~išt'OIvatelůdosí.ci o.b
nosu, který naň připadá, JSQU ostatní povinni, zapra
:viti .schodek v témže ,poměru,.J-

[Platí-li ,pro některé pojištění cizozemské právo, 
může pojišťovatel, Ip'ro něhož 'platí cizozemské právo, 
proti .jiným pojišťorvatelům uplatniti nárok na vyrov
nání toliko tehdy, je-li ,sám dle p.ráva pro sebe rO!z-
hodného ;zavázán vyrolVnati se.] . 

[Nastala-li. příhoda pojistná, nemůže 'Pojistník 
v neprospěch ostatních .pojišťovatelů změniti nebo 
zrušiti žádnéhO' ,z několika pojištění.] 

[~ojistil.li :se ip,ojistník dvojná,sohně v úmyslu, 
a,by si .olpatřil od 'pojiŠťovatele majetkovou výhodu 

Obóh. zák . ' 60 
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právu Ise ,příčící, jest Každá 'srrlloU'va, jež byla 8 ti-mto 
úmyslem uzavřena, neplatna. Pojišťovateli přísluší, 
,pokud ' při uzavření smlouvy nevěděl o. úmyslu 'po
jistníkově, prémie až do konce pojišťovacího ohdobí, 
v kterém se o něm dověděl.] 

[Uzavřel-li pojistník smlouvu, jíž ;V1zniklo. dvoj
né po.jištění, aniž 'věděl o dllUhém p'o~ištění, může 
žádati, aby byla smlouva zrušena lIleb a,by pojistná 
suma byla za poměrného zmenšení 'prémieSlIlížena na 
částku pojistné hodnoty, jež není druhým pO'jištěním 
uhrazena. Zrušení nen slIlížení jest účinné teprve u
plynutím pojišťovacího ohdobi, v ně'mž se o ně žádá. 
Žádáno bud' neprodleně po nabyté vědumosti.] 

Z a yin ě n é ~ ů s u h e n í ,p O' j i s t'll é :p . ř í h 'O d y. 

§ 55. [PojišťO'vatel jest p'rost závazku plniti, 
přivodil-li 'pojistnik úmyslně nebo hrubou nedbalo
stí příhodu pojistno~.] 

Zachraň'Ovací ,povinnost. 

§ 56. [Při dostavení se· pojistné Ipříhody je'st 
pojismík za'vázán, pO'dle možnosti míti ,péči u odvrá
cení a zmenšení škody a při tom zachovati se dle po
kynů pojišťovatelových.] 

[Poruší-li pojistník tentO' závazek úmyslně nebo 
z' hrubé nedbalosti, jest pojišťuvatel prO'st povinno
sti k ,plnění potud, pokud by rozsah škody byl býval 
menší, kdyby tento ,závazek byl býval řádně splněn.] 

Z ach ·r ,a ň o v a cín á k 1 a d. 

§ 57. [Náklady, jež vynalo1ží p'ojistník na od
vrácení nebo z'menšení škody, když nastala příhoda 
pojistná, tíží pojišťovatele i tehdy, jsou-li bez výsled~ 
.ku, ,pokud je mohl pojistník dle okolností po.kládatI 
,za ,nll:lné.] . " 

Soukr. pojištění. 

. [Náklady, jež hyly vynaloženy na základě poky
nů 'pojišťovatelem daných, buďte nahrazeny také po
tud, 'pokud dohrom'ady 'S ostatní náhradou !převyšují 
p ojistnuusulnu. Pojišťovatel jest povinen; !Za tytO' 
náklady dáti zálohou !potřebný OOOOlS, když toho po
jistník žádá.] 

[Při podjištění buďte nahrazeny náklady toliko 
dle pO'měru v § 52, odstavci 2, označeného.] 

Zjišťovací út 'raty. 

§ 58. [Útraty šetření za příčinou zjištění přího
dy pojistné a vyšetřeníškudy tíží Ipojišťovatele, po
kud nebyly způsobeny nejp'ravý'mi údaji ,pojistníka.] 

[Lze ujednati, že jest poj,istník ·povinen, hraditi 
útraty rozsudího, kterého ustanovil (§ ll, odst. 2).] 

Ujednání, že pojistník při jednáních k vyšetření 
škody nesmí se dáti zastup'ovati zmocněncem, jest 
neplatno. Útraty tohoto 'zmoClllěnce hradiž pojistník. 

Zápo 'Yěd' změn~. 

§ 59. [Stavu, způsobeného.. příhoduu pojistnou 
nesmí ,po1istník 'Zlměniti Ďez svolení pojišt~oV'atele, do
kud nebyla škoda vyšetřena, le'č by tato změna byla 
nutna pro z.mírnění škody nebo y záJmu veřejném.] 

[Pojišťovatel nemůže se tohotopředpisudov,o
lávati, jestliže neprodleně vyšetřování. škody nez'apo
čal a neprovedl.] 

R učení p. o ,jišťovatelovo po -přílhodě 
op oj i s t n é. 

§ 60~ [Není-li jinak ujedn.áno, ~:uči pojišťova
tel, když nastala příhoda Ipojistná, za škodu způsube
nou pozdější pojistnou 'příhodou tQHko do · výše !po
jistné sumy ~menšené o danou náhradu. Pro b ťl.'NC1 
pojišťovací období přísluší mu toliko pom" , ~ 
Pl·émie.] 
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~.ý 'P OV ě:d n i .,'P ·r,á v ·ů . 'P :~od' o 's f '~V; 'enL se ~: 'p ř í
h o. d y . ,p o j i s t in é'. 

§ 61. [PO' d.ostavení se Ipůjistné příhody jest 
každá :strana, nekončí-li se :půjišťO'vací 'pOlměr podle 
smlouvy sáll1, O'p.riivněna 'k vývůvědi,: pojišťůrvatel 
však tůliků, nahradil-li škůdu nebo. důpouští-li se po.
jIstník obmyslností k platnůstí přiváděje iIleodů:vnd~ 
něný nárůk na náhradu, Ipůjistník tůliků, odepTel-h 
pojišťůvatel ,zcela nebůzčásti 'uznatio.důvndněný ná
rok na náhradu nebo. ob-meškal-li se v té věci . . 

[Výpověd' hud' dána pojišťovatelem do. ,m~sice 
',po. tom, kdy byla dána náhra~a nebo. rody :~am~tnut 

~byl neůdůvodněný nárůk na' náhradu, :pO~lstnlke~ 
bud' dána do. llně!;iíce po. tům, kdy zamítnut byl odu

' vů'dněný nárůk na náhradu nebo kdy stala se náhra
da do.spělo.u.] '. 1 

[Půjišťovatel zachOlVejž výpůvědní lhůtu aspůň 
jedno.ho. měsíce; pojistník nemůže vypověděti 'p.o
~dější do.bůu než kůncem bě~ného. po.jišťo.vacího. .oh-
dOO>í.] ·' . ,. 

,[Vypoví-li pojistník, 'přísluší půjišťůvateh premle 
'až do. ukůnčení pojišfůvacíhů ,poměru. Vypůrví-li po.
jišťovatel, přísluší mu , část prémie, t-:ž ;připad~" ~a 
ůbno.s dané náhrady, až d,o kO'nce bezneho. ,po]lstů
vacího.O'bdO'bí; z prémie, jež připadá na zhyt.e~ po.
jis.tné sumy" přísluší půjišťO'v~teli tůliků část,_ -Jez ůd
půvídá llIplynulé 'pO'jišťovací důbě.] f 

P ř e_c h O' d Jl á ' h I" a dní c hJ n á 'r ,O' k ů Ip r. O' ti t ř e
t í ln ' O' '8 ~ b á ID n a ,P:, O' ji š ť .o vat e 1 e. 

" § 62. [Má-li pojistník néÍ:růK na náhradu , škody 
:průti .iřetí ůsůbě, přech~í nárůk na půjišťo.vatele 'pů~ 
,md, rpůkud nahradL .Škodu pO'jistn}~,?vi. , ~a?r~dll-Il 
,pojišťávateltůlitko čas:t škody, nesm], ,?~ů~J. tretI, '?'SŮ-
bě , uplatniti ' nárůk, jenž na něhO' presel, ,na ujmu 
půjistníka.] 

Soukřf pojištění. 

'[SměfuJe-li hárd[k." pojistníkův Dá ' náhradU: ~ plrůti 
některému příslušníku ~odiny ' nebo. zřízenci, jenž s 
ním · žije ve . spůlečné domácnůsti, 'Přechází návů!k na 
p'ojišťOlvatele toliko., ťehdy, ' přivůdil-li příslušnik ~ů~ 
dil1y nehů zřízenec škodu úmyslně.] , 

[Vzdá-Ii 'se pojistník svého n~hradního nárůku 
p'roti třétí' ůsobě nehů prává~ jímž se ~árok :zajišťuje~ 
zprůšťuje se půjišt'ůvatel závazku k plnění potud. 
pO'kud mohl z nároku nooo z práva dosíci náhrady.] 

N e d o' IS ta t e k' a p Ů ,m in u t íz á jmu Ii. a p 0'

jištění. ' 

§ 63. ' Pojišt'o.v~cí smlůuva ' zaniká, není-li t~ v 
době, kdy :počíná .se půjištění, zájmu na půjištěni 
neho půmi:lle-]~ pO' tům, když se z~ča]o půjištění. Po
jišťůvatel~ , příslú~í ,p~ém.ie až': do': ko.nce půjišťovac~hO' 
obdůhí, v kterém se důvěděl 'O' důvůdu zániku. 

Tůtéž platí, bylů-li půjištění v'zato prO' h~doucí 
zájem a nevznikl-li zájem Iia půjištění vůbec. 

. ' Z c i fL' e n f poj i š t ě n é . věc i II e m o. v i t é. 

§ 64. Zci~í-li půjistník pO'jištěnůu věc nemovi
tůu, přecházejí 'práva a , PO'vllmůsti _z půjišťovací 
~mlůuvy na nabyvatele. ,_ 

. ZcizenÍ. b'Q,:diŽ , zcizitelem ' nebo.: nabyvatelem, 0'-

známeno neprodleně :pů~iŠťůvateli. . 

Po~išťO',vatel jest , nucen připustiti převod !pohle
dávek p:i"ůli němu , vzešlých za platný, vůči sobě teprve 
od důby, kdy nabyl vědůmůsti 'O zcizení. . , 

Zcizitel a nabyvatel ručí nerozdílnůu rUkůu za 
prémii, jež připadá ' na důbu před tí'm, než ;půjišťů-
vatel na,byl vědomosti o , zcizení. , 

§ . 65. ' ' PojišťOlvatel jest " O'právněn,, ', nl;lhyvat~lj 
v,ypověděti jpů~:išť_ův.acL. 'poměr. s :,výpó",ědníUi:ůlo,u a~~ 
}lůň jedn.ohO' Jllěsíce! P,r~vo vrp!ovědi, ';~~iktu~",:: ' nfflr~ 
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koná-li se do .měsÍce po dohě, v které pojišťOlv.atel na
hyl vědDmosti 'o zcizení. '" v . "V , ' 

Nabyvatel j:est opr.ávněn, vypovedeb p.ojlst.orvaeI 
p01něr bez výpovědní lhúty. Práv.o výpovědi 'zanik
ne nevykDná-li se dG Iměsíce po tom, kdy naJbyvatel 
uv~alse 'v ,držení pojištěné nemDvité věci; nevěděl-li 
nabyvatel .o pojištění: zanikne práv? vÝ~Dvědi v t~prve, 
když wplyne měsíc pO' dDbě, y k~e're O' ne~ :zve~el. v 

PDjišťovateli přis1uší prémIe, VypDVl-h sam, az 
dO' ukDnčení pOljišfDvacíhD poměru., vyp.oví-li naby
vatel až ,dO' kOll'ce hěžnéhO' 'P'OIjišt'DvacíhD DbdDhí. 
V .obDu Ipřípa.dech jest ,zciZitel .zavázán .zaplatiti p 'ré
mii' na1byvatel .ručí tDlikDza Ipi"émii, jež . připadá na 

, dl' , dohu .před tím, než .pDjišťDrvatelzvě ě O' 'zCl!zenI 
(§ 64, odstavec 4). 

§ 66. Před'pisy ,§ § 64 a 65 v'ztahují .se též na 
každDu jinou změnu v rOSDbě ,vlastníka pDjištěné ne-
mGvité věci včítajíc nucenou dr.ažhu. . 

Při nucené dražbě ,platí doba udělenéhO' ,příkle-
pu za dobu zcizenÍ. ., v v, v 

Zcizí-li se pojištěná nem.DVlta vec s ipnslusen-
ství.m, platí 'O příslušenství Ip'ředpisy § § 64 až 66. 

~ Z c i z e n í ,p O' jíš t ě n é m Q 'V i t é v ě ·c ci. 

§ 67. Při :z,cizení IpD~ištěné mo~~té vvě~i ~aniká 
pojišt'orvacÍ IP Dměr, jakmile se vyJDuCl vecz uchovy 
zcizitelDvy, .. 

PojišťDvateli přísluší prémie a'ž dO' k?nce ;P~J1: 
šťovacíhD Dhdobí, v němž nahyl vědDmosti O' ZIDlene 
ÚChDrvy . . 

Pře c h O' d p O' j i š t ě n Ý c h věc í zdě d ě ním. 

§ 68. Přeohod ,pojištěných věcí dě.~ic~ím ',n~
dDtýk.á 'se ipDjišťovacíhD pDm~~. <!'~chyI.n~, 'llJed~,anl, 
pDkud jJ:e O' pojištění nemo~~w V<eCl ·a JeJíhO' prlsl,~-
iell:$1Wí~· Jest :p:ep};atJWi 
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Pojištění na cizí účet. 

§ 69. [PDjistník může uzavříti smlDu~ s poji
šťovatelem vlastním jménem IprD zájem třetí Dsoby, 
označuje ll1ehD neoznačuj'e oSDbu IpDjištěncDvu (pDji
štění n a cizí účet) . ] 

[V pDchybnDsti má ,se za tG, že 'pDjistník uzavřel 
pojištění na vlastní účet.] 

[Při pDjištění na cizí účet !příslušejí práva z p'D
jišťDvací smlDuvy kTomě práva na pDjistku, pDjištěn
ci. Ten to. nemůže však bez sVDlení IpojistníkDva na
kládati svými právy nebO' je sDudně ku platnosti !p'ři
vésti, leč jest držitelem 'pojistky.] 

[PDjistník pDkládá .se za zmocněna, vlastnim 
jménem nakládati právy, jež příslušejí ,pDjištěnci z 
pojišťDvací smlouvy; přijímati plat a převáděti prá
va jest však bez sVDlení pDjištěnoova Dprávněn tDJikD 
tehdy, je-li držitelem pDjistky.] 

[Plnění ,pDjistníkDvi může pDjišťovatel učiniti 
závislým .na tom, že mu hude sVDlení pDjištěnce k PD
jištění prDkázáno..] 

§ 70. [PDjistník~ není 'pDrvinen vydati 'pojištěnci 
n ebO' jehO' kDnkursní podstatě 'pDjistku, pDkud nejsDu 
uspDkojeny jeho. nárDky, jež mu v příčině pDjištěné 
věci příslušejí IprDti pDjištěnci. Pojistník může se za 
tytO' nárDky us,pDkDjiti z 'pDhledávky náhradní proti 
pDjišťDvateli a, když byla pDhledávka vybrána, z ná
hradní sumy před pojištěncem a jehO' věřiteli.] 

§ 71. [PDkud dle předpisů tohDto. zákDnamají 
chDvání a vědomDst pDjistníka právní význam, héře 
se při pojištění na cizí účet též chDvání a vědomost 
pDjištěnce v úvahu. PDkud vědomost některé .okDLnD
sti jest v dDbě uzavření smlDuvy 'závažna, nebéře se 
vědDmDst pojištěncDva v úvahu, byla-li smlDuva uza
vřena bez jehO' vědDmí nebO' nebylD-li včasné ZlpravenÍ 
po~istnikapr(wedJlým. P:Djišť.ovatel jest však nucen 



námitku, že ~louva' byla uZaJVi~~a · hez vědom'Os~i 
pojištěncovy, 'proti sobě připustiti toliko tehdy, ozná
mil-li mu Ipojistník při uzavření smlouvy, že pojištění 
uzavírá se bez příkazu třetí OIsOlby. J 

]j .0 II U C o v a cíp. ř e Id p i s y. 

§ 72. Ujednání, jež &e od před'p'isů §§ 50, od
stavce 1, o d'stavce' 3,. věty ' 2, 55 až 57, -58, odsta~vec 1 
a 2, 59, 61 až 63 uchylují 'V neproslpěch pojistníka, 
nemůže se pojišťovatel dovolávati. Totéž plati Ol u
jednáních, jež se od ,předpisů §§ 64 až 67 uchylují 
v neprosipěch 'zcizit~le., nehO' nabyvatele. 

2. k a pit tO I a. 

Pojištění proti ohni. 

Obsah pojištěnÍ. 

§ 73. , [Při p~ljištěníproti ohni ruč~ ,pojiŠťova
tel za škodu, jež byla Zpllsoben.a Ipožáre'm'- bieskem 
nebO' výbuchem 'způsobu ve smlouvě uvedenéhO'.] 
, U o Z 8 a h p 'o v i n n o s ti ' k n á h 'r a d, ě: 

, [P.ojišťovatel jest povinen, nahraditi škodu, -jež 
vznikla zničeníin nebO' ,pO'škozenÍm pojištěných věcí, 
pokud zničení nebo poškození se ,zakládá na 'přímém 
nebO' n~přimém účinku ohně ného Ipokud ď bylo způ
soheno při požáJ::u líasením, strženíllIl, vyklizením ne
ho 'podobnými OIpatřeními. Totéž ;platí o škodě, jež 
vznikla tím, že se pojištěné věci při 'p'OIžáruztratily.1 

[Na ruČení . pojišťovatelovo za škodu ,zlpůsobenou 
bleskem nebo vybuchem hud' přinlěřeně 'použito Ip,řed-
pisů odstavce 2.] . 

Meze ručenÍ. 

§ 7~. [Pojišťovatel neručí za 'škodu ,pozarrem 
nebo výbuchem, jež ' byla 'způsobe.rt~ '1;emětře:seuim 

Soulti~ ' pojištění. 95§ 
lleh() \rálečnýtiti'událostmi" .neho · -jež Je "riasl~~J:{~iri 
v,zbouření nebo ' povstání:] 

R o 'z 'S a h IP o j i š t ě fl í s o u bor u věc Í. 

§- 75 • . [Byl-li pojištěn soubúr" věcí;~ vztahuje , se 
pojištění " též na věci lpříslušníků 'rodiny a zřízenců 
pojistníkovýoh, kteří s ním žijí ve společné ,domác
nosti neho vykonávaji ~na místě, ,pro něž ' pojištění 
platí~ ,své ,pov'olállÍ. ] 

Z měn a ID í ,s t a. 
. , . . . ~ 

[Ujednání, dle něhož bude pO'jl8t?ovatel 'P'r~l~t ·z.á: 
v3!zlku k plnění, budou~li věci zeela nebo z části od~ 
neseny do jiných místností místa v ipojistce uvedené~ 
ho (domu, bytu; závodu, výstavy~ stá je a p~dob.), IIIlŮ~ 
že se pojišťovatel dovoláváti toliko , tehdy, ,přísJu~í-1i 
mu ,dle ,zásad pro jeho o,bch:Jdování rozhodných za 
pojištění v oněch jiných místech vyšší ' p,ré'lllie.] 

N á hra d a. 

§ 76. [Náhrada pojišt'ovateIOlv~ ří-dí se: " " 

1. při budovách dle obvyklých ~ místě ll~kladil 
znO'vuz.ří~ell1í se .zřetelem k úbytJku hodnoty ;zipťi~obe
lJému stářím, oipotřehením ~neho jinými ,příčinami, 
nevystaví-li se však opět budova, nejvýše dle její ohra-
tové hodnoty; ., '-

2. při zboží, jeŽ pojistník sám vyn);bil, dle · vý
l~ohních nákladů, ,pH jÍJné,m . zboží dle 'poř]zov acíéll 
nákla,dů, v obou ipř:úpa-dech však . nejvýše dle , prodej:. 
ní ceny; " 

3. při ~obytku dle hodnoty, kterou měl p'římo 
před , tím, než nastala ,příhoda pojistná, ,při surovi
nách, polních ;plodinách a jiných ipříi;odnírláoli .dle 
průmělrných cen, ~ je'ž byly . zjištěny , pro ' den 'po;žáru ~ 

.. '4~ ďpřf.:dolné\cím- ;: m~i~(lí, a~'jinákých ťtžív~éicih"rIlřeq~-
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mětech, při "praco'VllÍm náčiní a 'strojích dle nákladů 
nové,ho opatření věcí téhož druhu se zřetelem k úhyt
ku hodnoty způsobenému stářím, užíváním nebo ji
nými příčinami.] 

P'O j i š t ě n í uch á zej í c í h O' ,z i s k u a lil ě k o I i
ik e 'ré h oz á jmu na téže věci. 

§ 77. [Při pojištění zisku ucházejícího přího
dou Ipojistnou ne1ze ujednati určitý obnos :pojistné 
hodnoty.] , 

[KdO' v Ipří<Sině téže věci se 'pojistí u jednoho po
ji~ťovatele na škodu, u některého jiného ' pojišťova
tele 'na ucházející zisk nebo :na jiný zvláštní ,zájem, 
jenž jest .ohrožen 'pojistnou 'příhOldou; jest povinelll, 
každému pojišťovateli nep'rodleně oznámiti ostatní 
pojištění, zároveň označiti pojišťovatele a udati po
jistné sumy.] 

Oz n á ,m e lil í ;p ř í hod y poj i '8 t n é. 

§ 78. Povinnosti oznámiti příhodu pojistnou 
učiní se dosti, 'OIdešle-li se oznámení d.o tří dnů po je
jím ,dOlstavení se. 

R o z š 'i ř e n í z 'á 8 t a v n í ho 'P r á vak h u
d o~ ám. 

'§ 79. [Zástavní právo k pojištěné budově vzta
huje se k pohledávce náhradní p,roti pojišťovateli. 
ObmezenÍ exekuce, jež platí v příčině p'Ohledávky 
náhradní (§ 290, č. 2. exek. ř.), nejsou tím dotčena.] 

[Náhrady :smějí se ,platiti Ipojistníkovi, kromě 
pří-padů v § 81 uvedených, toliko 8 Ipovolením ,zástav
ních věřitelů, již své zástavní !pTávo ohlásili dříve, 
než příhoda pojistná nastala.] , 

[Má ;se za to, že zástavní věřitel s'v,olil, byl-li POl
jiš~o'v~'te~m zťraven, ~e p~hn~d~ b.,l,lde , v:yplacell~ a 
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ze jest oprávněn podati proti tomu do měsíce odpm-, 
a nepodal-li v , označené .lhůtě odporu proti placení.] 

[Nemůže-li býti zp'raven nebo podá-li ,zástavní 
věřitel včasod,por, jest Ipojišťovatel oprávněn složiti 
náhradu u okresního soudu, v jehož obvodu tpojiště
ná budova ležÍ.] 

[Soud necht' p08tUlpuje ,při Tozvrhu složené ná
hrady k návrhu, používaje přiměřeně před,pisu exe
kučního řádu .o rozvrhu nejrvyššího podání 'dOlcÍlené
ho :p ři nucené dražhě nemovitostí, !pn čemž :pojistník 
zaujímá místo dlužníkorvo. ] 

Doložka o znovuzří ,zenÍ. 

§ 80. [Je-li pojišťorvatel dle smlouvy ~avazan 
<platiti náhradní sumu toJiko na znorvuzřízení !pojiště
né budovy nebo na doplnění pojištěného Ipříslušen
ství, nebo prohlásí-li pojistník pojišťovateli, když 
nastala příhoda pojistná, že náhradní sumy upotřebí 
toliko k těmto účelům, může býti ;placení žádáno 
teprve tehdy, je-li z ahe,zlpečeno, že hude peněz upo-
tiíebeno dle určenÍ.] , 

[Na věci z náhrady opatřené, pokud jiCh jest 
třeba a použije 'Se jich ku znovuzřízení budovy !Ilebo 
k doplnění příslušenství, nelze vésti oddělenou exe
kuci. ] 

P o s t a ven í z á s t a v n í h o věř i tel e Ip Ť i d 0-

ložce o znovuzřízenÍ. 

§ 81. [Je-li pojišťovatel dle smlouvy zavázán 
platiti sumu náhrady toliko ke iZIll<OVuzřÍ'zení ~udowy 
neho k doplnění příslušenství, nebo ,proh1ásí-li po
jistník pojišt'ovateJi, když nastala příhoda pojistná, 
že upotřebí sumy náhŤady toliko k těmtO' áčelům, 
jest Iplacení pojistníko,vi účinné též vůči !zástavnímu 
věřiteli, jenž své zástaV1llí práv.o pojišťovateli 'ohlásil, 
b~z jeho . ~vQlení, je-li zajištěn01 ~~ ,pude ,!peněz up,q;. 
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třebooo~' dle' : určení. -Má-li '~š'ak býti Ipláce~~ bez této 
ji.~toty 'nebo. má-li villiec upustiti se od ' toho, aby· 'pe
ilěz hylo upotřeheno dle určení, hudiž piiměřeně po
užit6předpisů §79, ů.dstavc.e 2 až 5.] 

" .... 1 

Kdy- jest 'pojišťovatel zava ·zárn toliko 
v ů č i z á -s t a v n í ·m u v ě ,ř i tel i. 

§ 82. [Je-li při ,pojištění hudov Ipojišt'ovatel pro 
ch<;)vání pojistníkovo .,prost závazku k :plnění, ;přes to 
i,ů~tane 'vůči 'zástaNnÍ:mu .. věřiteli ,zavázán · k · Iplnění 
kromě pHpadu, že hy nebyla prémie včas zaplacena.] 

[Totéž '.platí; <odstoupí-li "pojišt'cwatel od smlou
"r po d OIstarvení se (pojistné příhody.J 

. '.'. .... .. . 

': 0 h lá'šé-:U i '. z á:~ t a v ní II ~ věř i't e lep"o-
: j i š t' ov 'a tel i. ' 

.§ . ~3,._:: [ Bylq~li zástavní .právo na pOIjištěnébu.
dov-ě ohlašeno pojiš.ťovatť(li, jest tento povinen do
poručeným dOlpisem neprodleně Izprarviti zástavního 
věřitele - o přerušeném ,placeníptémií' a O' výpovědi 
z důvodu toho dané.]. . 

. [Vťlči t~m"uto. zástavnímu věřiteli . působí -yýp.o
věd', . odstup .nebo jináskutečnť?st'- jež ' má . Iza násle
dek ukončení "pojišt'ovacího ' poměru, . tep'rVe llplyn~~ 
tím měsíce po tom, kdy mu ukončení a, pokud ještě 
llena~alo, doba ukončení byla .pojišťovatelem ~dělena 
nebo kdy jillým .způso~em se tqho dozvěděl. To rne
platí však, Vylpoví-li se pojišťOlVací poměr, ježto. ne
byla prél11ie - včas . za1placena n~h? ukročí-li se, .ježto 
byl na: pojišťovatele uvalern konkurs. 

. ..[ Předpisů odstavce 2 hud' přiměřeně použito na 
účinllost ujednání mezi :pojišťovatelem a ipojistníkem. 
jímž se IZmenšuje pojistná . suma neho rozsah nebez-
pečÍ, za :něž !pojišťovatel .ručí.] - .' . .. 

:: ď ď " [Neiplatriost pojišťovací smlouvy n_a záJdadě " §~ 
~Q; : (>dšt~v~e :.2?:~ebó ~4?~QdSt~vce 5; riel~e: ku ' pla~nQstl 

Soq~r~ pojištění. ~957 

přivéstivůči.zástavnímu,věřiteli;. který své-·zástavnr- prá. 
vo ohlásil pojišťovateli. Pojišťovací poměr' konČísevš~k 
vlIči němu uplynutím měsíce po tom, kdy mu ne
platnost hyla 'pojišťovatelem sdělena nebo o ní 2vě
cl ěl jiným .Zipůsohem.] 

[J e-li :zástavní věřitel opatrovancem, nechť po
jíšť:o;Vatel zašle ,sdělení .pro něho. určená op.atrovn1-
ckémru soudu, byly~li ,mu tato 'Vlastnost tZástavního vě
řitele a olpatrorvniaký soud o:známeny.] 

,,: .. § 84. [P,ředpisů §. 83 bud' přiměřeně použito 
ve prospěch vlastníka pojištěné hudovy, který jest 
o,patrovancem., byly-li po~išťovateli tato vlastnost vlast
níka a opatrovnický soud oZl1á:meny.] 

§ 85. [Útraty sdělení v §§ 79, odstavci 3, a 83 
stanovených tíží ·zástavního věřitele nebo. vlastníka
opatrovance.] . 

[Změní-li zástavní !Věřitel hyt, bud' použito při
měřeně (předpisu § 15, odstavec 1.] 

Přechod zá 'stavní pohledavky na 
poj i š ť o vat e I e. 

§ 86. [Pokud Ipoji'šťov~tel na základě 'předpisů 
§ § 82 neho 83. uspokojí zástavního věřitele, přejde 
n a ll1ěho jeho zástavní ,pohled-ávka. Pře.chod nelze ku 
platnosti přivésti na újmu -!l.ástavního věřitele v st~j
ném nebo 'zadnějším ,pořadí, oproti němuž ručení po
jišťovatelovo . zůstalo v platnosti, k jehož uspokojení 
však. náhradní suma nestačila.] 

Don' u c o v a ·c í ,p ř e d p i :ST. 

§ 87. Ujednání, jež 'se uchylují -od předpis-&. .§§ 
75 a 78 v neprospěch pojisth~lka, nemůže se ipoji,šťo
vatel dovolávati. Totéž platí o ujednáních mezi P'O
jišťovatelem a pojismíkem; jimiž·-se vylučují neh ob
lnezují p-ráva založená §§ :79, od8lťa'vcem I až 3, 8Laž 



Oddíl vn. 
36· ve prospěch 'zástaVilIího věřitele nebo vlastníka
opatrorvance. 

J i n á k n i. h o v n í b ř e m e n a. 

§ 88. [Vázne-li na pojištěillé bud.ově VěClllé bře
Dleno., důchodová pohledávka neb'Ů právO' úkojné, 
111 aby té dle předpisů exekučního řádu, huď přiměře
ně použito p1ředlpisů §§ 79 až 87.] 

[Je-li pojištěná Dudova zatížena právem požíva
dm, bud' p,ř,iměřeně ,použito ,předpisů §§ 79 až 85 
a 87.] 

3. k a pit o I a. 

Pojištění lrnlpobitní. 

Oh s ,a h poj i š t ě TI í. 

§ 89. [Při pojištění krup'Obitním ,ručí :pO'jišťo
vateI. za škodu, jež vznikne na pojištěných plodinách 
půdy účinkem krupobití.] 

N áhr 'ad a. 

§ 90. [Náhrada pojišťovatelova řídí se výtěž
kem, který by hyly bývaly poskytly Ipojištěné pl?~i
Iltypůdy, kdyhy nehylo býva,lo nastalo krupOOltI.] 

O"z nám e n í IP ř í hod y poj is t n é. 

§ 91. Povinnosti oznámiti příhodu pojistnou se 
dostojí, odešle-li se oznámení do čtyř .dnů po dosta
vem -se ~příhody. 

D o s IP ě 1.0 IS t p . o j i š ť O' va c í JI.o n á T o k u. 

§ 92. Plnění náhrady lze ~dlož~ti až d,? 31:.~í~
, na . běžného ·roku. Nejsou-li však v teto . dobe lWJlste-

Soukt. pojištění. 

né plodiny IpILdy ještě sklizeny, budiž náhrada dána 
neprodleně pO' tom, kdy ·bude sklizeno. 

P r á v o v Ý ,p o věd i pod o s t a ven í s e pří h o

d y P <O j i s t n é. 

§ 93. [Vypoví-li pojišťovatelI podle § 61, bude 
výpO'věď působiti tep,rve koncem :pojišťovacÍho ob
dobí, v němž nastalo krnJpobití.] 

z c i z e n í p o 'z em k II 8 P O. j i š t ě ll' Ý m · i p 1- o d i
nami půdy. 

§ 94. Zcizí-li se 'pozemek, na němž jsou pojiště. 
né Iplodiny půdy, může pojišťovatel lI1abyvateli vy. 
p,ověděti pojišťovací poměl' toliko pro konec ,pojišťo. 
vacího ohdobí, v němž zvěděl o zcizení; ustanovení 
§ 65,ods,tavce 1, -o lhůtách tu neplatí. 

Nabude-li kdo na základě požíva'CÍho práva,pach
tovní smlouvy nebo podobného Ipoměru oprávnění 
vybírati pojištěné :plodiny půdy, bud' přiměřeně po
užito předpisů o zcizení !pojištěného :pozemku podle 
odstavce 1. 

Donucovacípředpis~ 

§ 95. Ujednání, jež se odchylují od 'před:pisů §§ 
91 až 93 ,v neprospěch pojistníka neh od předpisll 
§ 94 v nep'l'ospěch nabyvatele nebo Ipožitečníka, ne
může .se pojišťovatel dovolávati. 

Lhůtu k podání .od'poru. podle § 2, odstavce 1, lze 
snížiti; . nesmí však činiti mé~ě než osm dní. Taktéž 
j,sou přípustna ujednání, jež se uchyluj~ od ,předpisů 
§ 57 -o náhradě zacihraňovacího nákladu .. 
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PojištělÚ dobytka. 

o ib 8 a h p . O' j i š t .ě 'll í. 

§ 96. [Při p03ištění důibytka .ručí pO'jišťo~atel 
'.za Škodu, jež nastane smrtí (.zdechnutím, ,nuceným 
usmrcenim) pojištěnéhO' zvířete.] 

[Půjistiti se Llze ' též Ip.roti škodě, kte~á lIla8tan.~ 
nemocí lIleb úrazem půjištěnéhů zvířete, Jež nemaJ1 
-za lIlá81~dek jehO' smr,.] 

" 

]\1"e z e r ru č e ní. 

§ 97. ' [Pojiš·t'ovatellll~ručí: . 
, 1. za škůdu, jež vznikne v následcích moru ?~ho 

-nemoce, kterou jest -dlužn~ ~le ·zákona nahradItI z 
veřejlllýcih pr-ůsuedků, třeba by nárok na náhradu byl 
zmařen ;půrušením policejních ipřed.pisů O' můru; . 

. 2. za škůdu, jež jest z'působena v~lečnými udá-
, ~Ogtmi nebo jež je následkem vzbouření nehOl ,pů-
'Ý'stán$; 

3. za škůdu, jež byla ~ůsobena půžárem, bles-
'keni, výbuchem, původní nebO' zemětřes~ním ~.v ' ",. " 

4. za škůdu, jež vznikne při dO'prave ,p.o)lstenych 
zvířat po železnicích, lodích nebo jiných dopravních 
prostředcíc.li ·: iieho ·z ' příčiny její :· Jak.o,ž i nakládání a 
vykl4dání s tí~slpojeného; .. . 

. " 5. za škůdu, jež vzniknepO'užitim koní na · závů-
dištíchnooo k jiným ~porto:vním účelům.] 
~~ ~ . .. . 

Z ID ě n a ·m í s 't a. 

. . §. 98 •. '[U jednání,. že pojišťo"atel bude pro~t zá
,'vazku' k . plnění, bude-li pojištěné zvíře ůdstranenů z 
'určitého m:ísia; ' mÍlže "se . p~ojišt'ovatel dO'vůlávati Ipmi· 
ze tehdy, tr:valů-li od,stra:nění déle osmi dnů.] ~ 
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o z n a nt 'O V a c í :p.o v i n n O' s t 'P ř i P O' j i '8 t n é 
pří h O' d ě a IP ř i O' n e moc n ě n í cha ú r- a :z ech. 

§ 99. [Pojistník jest povinen, kromě smrti ůzná-' 
,miti nep'růdleně půjišťovateli také každé závažné one. 
~O'cnění ja~ož i každý závažný úraz pojištěnéhO' zvÍ
rete, a tO' 1 tehdy, není-li dlužnO' ůnemocnění neb 
úra~ pokládati za příhodu ,pojistnou.] Půvinnůsti 
oznamovací se dostůjí, odešle-li se oznámka dO' d ,vou 
dnů pO' tům. kdy událůst nastala. 

P rávo pO'jišt'O'vatelůvů na p 'růhlédlllutí 
a vyšetření. 

, §, 100. [PQljišť?rvatel..lest oprárvněn kdykoliv na 
SV~V naklady průhlednůutI nebo vyšeti'-iti pojištěná 
zvuata.] . 

Z ach ·r a ň o v a cíp o IV i n II Ol s t a z ach l' a ň o
v a cín á k I a d. 

§ 101. [Onemocní-li pojištěné zvíře neb utrpí-li 
úraz, jest půjistník ipovinelll, .pokud 'Ůne:můcnění ne:h 
úraz nejsOlu nezávažné, přibrati nepr.odleně zvěrůlé
kaře ~eho, není-li tO' možné, znalce.] 

[Utraty krmení a .ošetření, jakož i útraty 'zvěro
lékařskéhO' .ohledání a léčení není povinen pO'jišťů
vatel hraditi.] 

[Náklady první zvěro1lékařské .pr.ohlídky pn ůne
mocnění pO'jišfěnéhO'zvířete 'ponesůu pojišťovatel a 
pojistník crovnými díly.] 

T ýr á n í a z a n e ďb á n í z v í ř a t. 

§ 102. [Týral-li těžce neho zanedbal-li půjist
ník ,zvíře úmyslně nebOl z hrubé nedbalůsti, ůpQmi
nul-li jlnenůvitě Ipři ·onemůcnění neb úrazu úmY'slně 
nebo z hrl1bé nedbalosti dle předpisu § 101, odstav
ce 1 ,přihrati zvěrůlékaře nebo znalce, jest pů.jišťo-

Obch. zák. 61 . 
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vatel prO'st .závazku k plnění, leč 'že týrání nebO' zane
dbání nemělO' vlivu ani na dO'stavení se ,příhody pO'
jistné, ani na ,rozsah 'plnění, k němuž jest ,pojišťO'

vatel zavázán.] 

P O' r á ž k a z n O' u z e. 

§ 103. [PO'jistník neSl1Ilí hea; ,svolení Ipo1išťO'va
telO'va lprovésti porážku IZ nO'uze, leč byla :p,orážka 
úředně nařízena nebO' PO'jistník ,mO'hl ji dle O'kO'lnO',. 
stí pokládati .za tak naléhavou, že nebylo lze čekati 
na p1rO'hlášení pojišťO'vatelorvO'.] 

[Podnikl-li pojistník pO'rážku z nO'uze proti tO'
mutO' předpisu, jest pojišťO'vatel ,prostzávazkuplniti.] 

[Nepřipustil-li ip'ojistnik ,porážku z nO'uze PO'ji
št'ovatelem nařízenO'u, jest prost závazku k plnění pO'
tud, ,pO'kud by rozsah škody byl býval menší kdyby 
se byl :PO'jistník náležitě zachO'val.] 

N áh rad ,a. 

§ 104. [Nastane-li :smrt IpojištěnéhO' zvířete ne
mO'cí neb úrazem, řídí se náhrada ·PO'jišťovatelO'va 
hO'dnO'tou, kterO'u ,mělo zvíře přímO' před tím, než O'ne
mO'cnělO' neh utrpělO' úraz.] 

P r ,á v O' v Ý 'P .o věd i p O' d O' s t a ven í se IP O' j i s t
né pří hO' d y. 

§ 105. [Každá strana jest oprávněna v}'1PO'vě
děti podle § 61 pojišťO'vací IPO'měr. Je-li však 1IlěJ.~teré 
z :někO'lika pO'jištěných zvířat stiženO' nakažlivO'u ne
mO'cí, nechat~ následO'vala smrt čili nic, nepřísluší pO'
jišťO'vateli právO' výpO'rvě,di.] 

Přech ·O'd nároků,ze správy. 

§ 106. [Přísluší-li 'PO'jistníkovi nárok !Ze sp,rávy 
p\l"O' vadu PO'jištěnéhO' zvířete, přechází nároK na po-

Soukr. pojišteni. 

jišťO'vatele, pokud tentO' nahradí ' pojistníkO'vi škodu 
v~d?u zP?~O'henO'~.. P~echod nehe ku 'platnosti při
vestl na Ujmu pOJlstnlka.J 

[yzdal-li ,se pojistník nárO'ku ,ze správy neho po
z,byl-h hO' svým zaviněním, jest · IPO':jišťovatel zproštěn 
závazku plniti 'pO'tud, PO'kud by byl mohl 'z . nárO'ku 
nabýti náhrady.] . ' 

R O'Z Š í ř ,e n í ruč e 'n í 'P ř e s -s m I u ven O' u d ·O' h .u. 

. § 107. [PO'jišťO'vatel ručí t~ž za 'smri iZ:vířet~, jež 
nastala dO' měsíce pO' ukončení pojišťO'vac,íhO' poměru 
byla-li způsobena O'nemocněním nehO'PO'Š!kO',zením z·~ 
doby smluvní. J 

z c i z e n í p O' j i š t ě n é hO' z v í ř e t e. 

§ 108. [Zcizí-li.se poji.štěné zvíře, platí předpi
sy § 67.] 

[Nastane-li však ještě za běžnéhO' pojišťOivacíhO' 
O'bdobj nebo během měsíce pO' zm~ně ÚOOO'vy sm~t 
zvířete IprO' vadu, z,a kte:rO'u zcizitel jest nabyvateli 
p O' zákO'nu správO'u IpOivinen, ručí pO'jišťO'rvatel pO'jist
níkovi nadále až dO' výše nárO'ku ze správy;] 

Pře c h O' d s t a t k O' v é h O' i II V e 'll t á ř e. 

§ 109. Přejde-li inve:ntář 'pozemku s Ipozemkem 
zcilzením anebo dědictvím na ~ěkO'ho jinéhO', hudiž 
v příčině zvířat k inventáři náležejí-cích PO'užito 
předpisů §§ 64 až 66 a 63. 

D .o 'll u c O' v a cíp ř e d ,p i g y. 

§ 110. PO'jišťovatel nemůže -se dovolávati ujed
nání, jež se uchylují O'd předpisů §§98, 99, věty 2, 
101, odstavce 3, 102 a 109 v ne-prospěch pojismíka 
nehO' právníhO' nástupce. 

61* 
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5. k a 'P i t.o I a. 

- Pojištění dopravní. 

Ohsah pDjištění. 

§ 111. [Při dopravním pDjištění lIlese pOjiŠťD

vatel nebezlpečí, jiunž vydánO' jest .zbo~í při dDIP:.av~ 
na zemi nebo. na vnitrO'ze'mských vodach nebO' Jlmz 
vydány JSDU IDdi při vnitrDlzemské plavb~.] 

[Pii pO'jištění lodi ručí .pojišťovatel také za ŠkD
du, kte:rou pDjistník utl'lpí tím, že jest pro srážku ~D
jišt~né lodi s jinou lodí zavázán lIlahraditi škO'du tre
tím O'sO'bám.] 

§ 112. [PO'jištěnÍ p'roti nebezpečím vnitr?~e~. 
ské 'plavby .zahrnuje též škO'du, jež v,zuikne pOJIstnl
kovi tím, že jest nutno na záchranu lodi a nákladu 
ze spO'lečnéh.o neb€lzlpečí obětovati vlastní neho ciú 
zbožL] 

Rozsah ručenÍ. 

§ 113. [Při pojištění zboží proti nebezpečím 
dopravy na vnitrozemských vodáoh nese 'pO'jišťO'lVatel 
neheZlpečí použití lehkých JO'dic pvi nakládání nebo 
vykládání, je-li pO'u~ivání jich v místě oihvyklé.] 

[Dopravuje-li se pojištěné .zboŽí jinO'u lodí, než 
která jest stanovena v pojišt'ovací sml Duvě, neb.opo 
sDuši, neručí pojišťovatel; ručí však, byla-li z'měna 
podniknuta po pDčetí pojištění prO' nehodu, na kte
r.ou se ručení jehO' vztahuje nebO' změní-li se 'pO' po
četí pDjištění z'působ dOlpravy bez svoJení pDjist~íka 
neb upustí-li se od pla'vby ]odi. PDjištění zahrnUje v 
těchto připadech i -6traty překládání a p.rD~atímního 
ulO'žení, jakož i vyšší útraty další dopravy.] 

Soukr. pojištěni. 

Meze ručení. 

§ lILi. [PDjišťovatel neručí: 
1. při ,pojištění 'zboží za škodu, kterou způsDbí 

odesilatel nebo !příjemce úmyslně nebO' z nedbalosti; 
2. za škodu, izpůsolbenDu přirozenDu povahou 

zbDží (jmenovitě vnitřní zkázou, úhytem, obyčejným 
p rDsakDváním), vadným obalem nebo krysami nebO' 
myšmi, leč že tatO' škoda nastane :prodlenim cesty, 
způsobeným nehod.ou, za kterou jest IpojišťO'vatel 'PD
vinen ručením; 

3. při pojištění lodi za škO'du, jež vz:nikne tím, 
že loď při nastDupelllí cesty -nebyla ve ,stavu k jízdě 
způsobilém nebO' neb'yla náležitě vypravena lIlel,O' pO'
sádkou DlPatřena, nebo jež, jest ·zlpůsoihena O'ihyčejným 
opotřebenÍ-m, st~řím,zetlelostí nebo červotočmDu; 

4. za škDdu, jež je způf..fŮlbena váleooými událost
mi, neih.o jest následkem vzbouření nebO' Ipovstání; 

5. za škodu, z'působenou .prodlenúu při d'Op'ra.vě 
ztrátou kDnjunktury, na kursu neb úrDcích; 

6. za škodu, zlpůsOlbenDu nebeZlpečím ledu neho 
výbušnými látkami.] 

D O' b a, 'p.o k t e r O' u j e s t p O' j i š t ě .fl o z h o ž í. 

§ 115. [Ručení pDjišťO'vatelDvO' 'Vztahuje se- na 
celO'u dobu, pO' kterou IPDjištěné zboží jest na cestě 
ve smlDuvě označené; počíná s'e -odevz·dáním ,zboží 
dovozníkDvi a kDnčí se dodáním jeho. 'Příjemci, nebo, 
není-li lze prDpřekážiku je dodati, řádný,m uloželllím 
nebo řádným prodejem zboží.] 

D O' b a, p o- k t e r 'O u j oS O' U P -o j i š t ě fl Y I O' d i . 

§ 116. [Při pojištění Io.di, jež jest sjednáno pro 
cestu, počíná se ručení ,pojišťovate1Dvo dohDu, ~dy se 
poč:ne na ní nakládati, nebo nepřijímá-li nákladu, 
Ddplutím. Ručení konOí se dobDu, kdy sik.ládání ná-
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kladu na určeném místě je skončeno, neho nejde-l1 
o 'složení nákladu, ,připlutím do určeného místa. Opo
zdil"'li se 'pojistník se složenÍni p,řes slušnou míru, 
končí se pojištění dobou:, v ikteré by hylo !býwalo 
složení ukončeno, kdyhy tu nehylo opOl~dění.] . 

[Přijme-li se před ukončením 'složení nák.Jad ,pro 
novou cestu, Končí" se pojištění dohou, ,kdy ,se počne 
znovu nakládati.] 

[Upustí~Ii se od cesty, když se již započalo po
jištění, nastoupí pro ukončení pojištění na místo ur
čeného místa místo, kde přestane cesta.] 

Náhrada za zhoží. 

§ 117. [Při ,pojištění zhoží řídí se náhra,da po
jišťovatelova obecnou obchodní hodnotou, a není-li 
této, obeonou hodnotou, kterou nlělo zboží v místě 
odeslání v do'bě, kdy počíná se pojištění, připočítajíc 
pojišťovací útraty, jakož i útraty, jež vzniknou až do 
doby, . kdy dovozník zboží přijme.] 

[Poškodí-li se zhožÍ, hudiž hodnota, kterou ·zhol" 
ží . má v poškozeném stavu na místě určení, odečtena 
. od hodnoty, kterou by zboží na tomto místě mělo, 
kdyby nebylo bývalo poškozeno-; zllomeik P.ojistné 
hodnoty (od'stavec I), odpovidajíd poměru úbytku 
hodnoty k hodnotě v nepoškozeném stavu, P.okládá se 
za obnos škody.] 

Náhrada za lodi. 

§ 118. [Při Ipojištění lodí Hdí se náhradapoji
šťovatelava hodnotou, kterou měla loď, když po,čalo 
se pojištění.j 

[Poškodí-li se loď, pokládá se za škodu, hodí-li 
se lod~ ještě k- Opravě, obn'Os riákladů opravy a ná
hrady poškozených čás,tí~při čemž huď odečten při
měřený obnos, · hledic k zmenšeni hodnoty oprave
ných ~částí, jež nastalo .již vdoibě dostavení se Ipříhody 
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pojistné, jakož i hledíc k hodnotě starých částí, kte
ré tu ještě js.ouce nahralZeny byly při olpra~ě částmi 
norvými.] 

[Není-li možno poškozenou lod' již 0p,raviti, zá
leží škoda v rozdílu mezi pojistnou' hodnotou (od
stavec I) a hodnotou poškozených lodních součástí.] 

Z výš e n é III e h e z peč í a z c i ,z e n í. 

§ 119. [Přip.ojištění .zhoŽí není 'pojišťovatel 
oprávněn vy,pověděti smlouvu proto, že nebezpečí se 
zvýšilo nezávisle na vůli 'pojistníkově (§ 33, odstavec 
3). Pojistník není Ipovinen oznámiti pojišťovateli ta
kové zvýšení néhezpečí.] 

[Vypoví-li při pojištění lodi ,pojišťorvatel Ipojišťo .. 
vad poměr v době, kdy loď jest na cestě, proto, že 
zvýšilo 'se nebezpečí nezávisle na vůli pojistníkově, 
nepůsohí vÝ'P'ověď před ukončením cesty. ' Nastane-Ii 
během cesty příhoda pojistná, jest pojišl'ovatel povi
nen plniti, jakkoli ziVýšené nebezpečí nebylo ozná
meno.] 

[Byla-li však povinnost k oznámení již porušena 
před počátkem cesty, platí před'pisy odstavce 2 toli
ko. tehdy, nabyl-li pojišt'ovatel ještě před ,počátkem 
cesty vě,domosti o. tom, že nebez'pečí jest zvýšeno.] 

[Zcizí-li se pojištěné zboží nebo lodi v době, kdy 
jsou na cestě, ,pomíjí pojištění nikoliv ,dohou, stano
venou v § 67, .odstavci 1, nýbrž teprve ukončením 
cesty.] 

6. k a pit .o 1 a. 

Pojištění odpovědnostní (povinného ručeJÚ). 

Obsah pojištění 

§ 120. [Při pojištění odpovědnostním jest po
jišťovatel zavázán, ~p,rostiti pojistníka škody z :plnění 
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osobě třetí, k němuž jest tento povinen následkem 
skuteČllósti nastalé během smluvené doby na .,základě 
poměru odpovědnostniho ve smlouvě -označeného.] 

[Je-li pojistníik rp.ovinen pro. nárok třetí osoby 
dát.i jistotu, vztahuje se ,závazek pojišťovatelův také 
na posikytnutí jistoty.] 

Rozsah ručenÍ. 

§ 121. [Pojištění zahrnuje též soudní a 'mimo
soudní útraty 'proti nároku třetí osoby, jakož i útraty 
obhajování v trestním řízení, jež zahájeno bylo pro 
čin, který by mohl .odůvodniti 'pojišťovací nárok. To 
platí i tehdy, není-li dlužno Ip,latJiti náhradu osobě 

. třetí. 
[Útraty buďte 'pojišťovatelem nahra'zeny ,potud, 

pokud bylo je nutno vynaložiti.] 
[Byly-li útraty vynalO'ženy 've ,sporu vedené.m na 

podnět ;pojišťovatelův nebo jinak k jeho poukazu, 
jest povinen je nahraditi nehledě na IPQjis1Jno'll 
sumu.] 

[Je-li pojistník ;povinen ,dle smlouvy nebo 'po zá
konu nésti část š~ody sám, nahradípO'jišťovatel útra
ty jen v tomto poměru.] 

Neplatná ujednání. 

§ 122. Neplatno jest ujednání, že Ipojišťovatel 
hude zavázán ik plnění i tehdy, 'přivodí-li pojistník 
bezprávně úmyslně sikute.čnost, z nÍŽ jest mu .odpo
vídati osobě třetí. 

Totéž platí O' ujednání, že pojišťovatel bude ru
čiti 'Z'a peněžité ;pokuty, jež ' uloží soudy nebo poli
tické úřady. 

Poj i š t ě n í od ,p .o v ěd fl o s tip od n i
k a t e l ,sk é. 

§ 123. [J e-h pojištěna odpovědnO'st ze závodo
vého po.dniku, . vztahuje se pojištění též na .odpověd-
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nost O'sob, jež pnjistník ustanovil k vedení podniJku 
nebo části 'podniku uebo k dOlZoru nad ním, v tét() 
jejich vlastnosti. Pojištění jest potud tpojištěním na 
cizí účet.] 

[J e-li zároveň ně~oJ.iik takových .osob od'povědno 
z téže skutečností, budiž plnění pojišťovatelovo 'roz
vrženo dle poměru, v kterém jsou .ohnosy náhrady, 
jež platiti mají jednotlivci, ik úhrnnému obnosu ná
hrady.] 

[Zcizí-li, propachtuje-li se podnik' neho pře
vezme-li jej třetí , osoba na základě pO'dobného. po
měru, bud' Ipřiměfeně použito ,předpisů §§ 64 až 66.] 

O zná ID e n í pří hod y poj i s t :Jl ~ • 

§ 124. PoviW1osti oznámiti příhodu Ipojistnou 
se dostojí, o.dešle-li se OIzná'lhlka do osmi dnů po do
bě, kdy třetí osoba mimosoudně přivedla svůj nárok 
p roti pojistnikovi ku :platnosti nebo kdy bylo p,ro 
čin, na němž se nárok zakládá, zaveden'Ú trestní ří
zenÍ. Přitvá,di-li třetí osoba 'Svůj nárok proti pojistní. 
k ovi soudně ku platnosti, jest tento povinen, nelpro
dleně to ozná'miti pojišťorvateli. 

Pojišťovateli, jenž V1stoupí v rozepři, přísluší 'po
stavení společníka v rozepři 'podle § 20 c. ř. :8. Úmlu
vy, jíž je pojistník zavázán, dáti se v rozepři zastu
povati osobou pojišt'orvatelem jmenovrun'Úu, může se 
pojišťovatel dov'Úlávati, jen když svůj záva1zeik k plně-
ní uznal vůči pojistníkovi. . 

[Nastane-li skutečnost nároktře.tí .osOIby odůvod
ňující po uplynutí dOlda'tečné lhůty v § 29 ustanove
né, dříve než 'prémie byla zaplaoena, je pojišťovatel 
prost záva-zku ,plniti, věděI~lipojistník v doibě zapla
cení ptrémie 00 tom, že nastala tato skutečnost.] 

D o s pělo s t p 00 j i šť .ov a c í h 'O n á r o k u. 

§ 125. Pojišt:ovateI jest povinen, nahraditi ško-
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du dů osmi dnů IPo. tom, kdy nárok třetí OSo.hy byl 
pojistníkem u..'P'o.ko.jen nebo. pravOlp1atným ro.zsud· 
kem, uznáním nebo. smírem zjištěn. Útraty, jež jest 
nutno. hraditi dle § 121, zaplatí pOljišfo.vate1 d,o osnů 
dnů po tOlm, kdy o.lZná:men byl obno.s pravOiplatně 
stano.vený. 

UjerlmtnÍ, dle něhož pojišťo.vatel bude zárvalZku 
k ,plnění prost, když helz jeho. svo.lení uSPo.ko.jí Po.
jistník třetí OSo.bu nebo. Ulzná její náro.k, nemůže se 
~oj!šťovatel ,dO\71o.lávati, nemo.hl-li Po.jistník uspo.ko.
JenI nen uznání bez zřejmé 'příkrOlsti .odepříti a ne
překro.čil-li při tom ,meze sIvého. 'p:fáV1D.ího. záva,zku. 

Nárok na náhradu prOlti příslušníkům 
r o. d i n y n e IP ř ech á z í. 

" § 126. [J So.u-li ,příslušníci rodiny Po.jistníko.vy, 
pž' s ním žijí ve sPo.leČillé domácno.sti, po.vinni nahra
diti mu ško.du,pr.o kterouž Po.~ištění vZ';lto., nejptře
chází náro.k náhradní na po.jišťo.lVateIe (§ 62.) 

Zákonné zástavní 'p lrávo. třetí Q;so.by na 
'P o. j i s t n é p o hle d á v c e. 

§ 127. Třetí o.so.ba má pro. svůj rná,r.ok pi'o.ti 'po.
jistníko.rvi Izástavní Iprávo. na jeho. pohledávce náhrad· 
ní z po.jišt''Ovací smlo.uvy. 

Zástavní ,právo lze také pro.ti o.statním věřitelům 
a pro.ti ko.nkursní podstatě Po.jistníko.vě ku ,platnOlsti 
přivésti. 

Pln ě n í tře t í o. s o. b ě. 

§ 128. Pojišťo.rvatel jest o.právněn, vyro.zume]e 
dříve :Po.jistníka, platiti náhradu, jež to.muto. přísluší, 
přímo. o.so.bě třetí, Po.kud Po.jistník je,st zavázán této. 
o.sobě plniti. K. žádosti pojistníkově jest 'Po.jišť.ovatel 
z,avazán 'plniti třetí Qsobě. · 

Soukr,. pojištění. 

-D o. n u c o. v a cíp ř e .cl p i s y. 

§ 129. Ujednáni, jež ' se 'uc,hylují o.d ' předpisů 
§ § 121; 124 až 126 v neprQspěch 'po.jistníka, nemůže 
se p.ojišťovatel ,do;volávati. 

HLAVA III. 

životní' pojištění. 

O II s a h p o. j i š t ě n í. 

§ 130. [Při ,poJištění lila živo.t jest po.jišťovatel 
povinen, zaplatiti smluvený o.bnos kapitálu nehQ ren
ty po dostavení se příhQdy po.jistné.] 

Pojištělllí na živQt cizÍ. 

§ 131. [PQjištění lze s~ednati na žiVQt pojistní
kův nebo někoho jiného. Sjedná-li ,se 'pQjištění na pří
pad smrti někQho jiného., jest ku p1amQsti smlQuvy 
a opatření .v § 132, odstavci 2, stanovených třeba pí
semného. souhlalsu této. jiné osoby, leč by otec nebo. 
matka sjednali po.jištění na ,pří~ad ÚJnrtí Sivého. ne
zletilého dítěte.] 

[PQjištění na živo.t dítěte mladšího čtrnácti let 
jest potud neplatno., p.okud pojišťQvatel dle smlouvy 
má hýti na pří-pad SDuti před dokQnčením čtrnáctého 
roku živQta zavázán k plnění, jež převyšuje .obyčejné 
Po.hř'ehné nebo. nejvyšší o.bno.s, který 'P,ro .to. stano.vil 
dozorčí úřad.] 

[PQkud dle předpisů tohoto. zákona JSQU ,právně 
závažny vě,dQmost a cho.vání pojilstníka, přichází při 
Po.jištění na živQt některé jiné 6S0l>y v ' úvahu též vě
domost a chování této. o~oby.l 

Poj i š t ě n í v e pro s p ě c h tře t í c h .o s .o h. 

§ 132. Třetí osoba, v jejíž prospěch -se Po.jiště
ní sjednává (Qibmyšlenec), nabývá, neustanoruje-1i 
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smlouva jinak, ' ,práva na ,plnění pojíšťovatelovo te
prve ,dostavením se 'přího.dy pojistné. 

Při pojištění kapitálu jest v pochybnosti míti za 
to, že jest pojistníkovi vyhrazeno oprávnění~ až d~ 
dostavení se příhody po.j1stné pořizovati mezi živýmI 
nebo na případ smrti bez svolení pojišťovatelova o 
nároku z pojišťovací smlouvy, tudíž označiti též třetí 
o.sohu jako .ohmyšlence neb ustanoviti místo ohmy
šlence něko.ho jiného a to i tehdy, bylo-li dřívější 
označení provedeno ve ,Smlouvě. 

Nenabude-li ho ohmyšlenec, přísluší nárok' po
jistnÍkoiVi. 

V Ý k I a dob myš I e c í d.o I o ž k y. 

§ 133. Je-li :při pojištění kapitálu několik ósob 
o.značeno za obmyšleJ.lce bez určení jich podílů, js.ou 
k 'požitku olprávněny stejnými díly; po.díl, jeho.ž ně
která z ohmyšlených osoib nenabyla, přirůstá o.statnÍm 
obmyšleným osobám. 

Jsou-li. dědici. OIznačeni jako oibmyšlenci hez bliž
šího ustanovení, jsou v pochybnosti k požitku opráv
něny o.soby, jež dosáhnou dědictví dle 'poměru svých 
dědických podílů. . 

Je-li sjednáno pojištění Kapitálu na ~.řípad 81mr~~ 
ve prospěch majitele nebo do.ručitele POJIstky, hudl'z 
'pojistná suma ,pojata do po.zůstalostip.ojistníkovy, 
opominul-li , poříditi o nároku mezi živými neibo na 
p,říp ad úmrtí. 

Nesprávně udaný věk. 

§ 134. [Je-li vělk toho., na jehož život se pOJI
štění sjednalo, nesprávně udán a byla-li z té příčiny 
vyměřena prémie příliš nízko, SlIlíží se pojistná suma 
na OOno.s, který o.dpo/vÍ-dá sjednruné prémii :po.dle ,sa
zebpojišťovatelových, platných při sjednání smlou
vy, položíc za základ skutečný vstupní věk.] 
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[Pojistník může však dříve, než d'ostaví se pří
hod a pojistná, na zaplacení přiměřeně vyšší prémie, 
jakož i na dop,lacení obno.su, který s,rní .odpovídati 
nejvýše tl"OIzdílu ,prémií s pětiprocentními úroky ~a 
uplynulo.u dobu" žádati, aby (pojistná suma byla opět 
zvýšena na původní obnos.] 

[Právo odstupu od sml~uvy pro ncsp,rávný údaj 
věku přísluší pojišťovateli toliko tehdy, sahá-li s~u· 
tečný vstupní věJ.~ za hranice; ve kterých pojišťoVatel 
dle svého závodového plánu uzavírá p.odištění na 
život.] 

[Objeví-li ,se, že prémie nesprávným údajem vě
ku byla vyměřena příliš vysoko, budiž :po.čátkem nej-, 
bližšího pojišťovacího období snížena na obnos, kte
rý odpovídá skutečnému vstupnímu věku, a budiž 
vrácen rozdíl mezi Pl'émiovou reservou tu jsoucí a 
reservou, jíž jest třeba pro skutečný vstupní věk.] 

Zvýšení ne 'bezpečí. 

§ 135. [ZazlVýšení nebez:pečí pokládá se to,}i,~o 
t aková změna nehezpečí, jež jest ve smlouvě výslovně 
o:značena jal~o zvýšení nebezpečí, určitě udávajíc 
okolnosti, jež ji způsobují, a .o níž jest ujednáno, že 
hude oznámena. ] 

Kdy nelze odporovati pojištění. 

§ 136. [Po lljplyn'Utí pěti let od uzavření smlou
vy nemůže jižpojišt'OIVatel ku ,platnosti 'přivésti vad
né údaje Ipři uzavření smlouvy, kromě ;PřÍipadu ne
správriého udání věku, leč že se poji'stník 'p'I'oviňuje 
ohmys1ností. ] 

[Po uplynutí pěti let od doby, kdy zvýšilo se 
neibezpečí, nemůže zvýšení to pojišťovatel již ku plat
nosti přrvésti, leč že byla ohmyslně 'porušena povin
nost oznámiti, že nebezpečí se zvýšilo.] 
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P:~ á V,C)' IP o j i st ní k o. v o. k v ý Jl o věd i. 

,§ 137. [Po. uplynutí prvního. smluvního roku 
může 'PQjistník vypQvěděti sn1lQuvu kdykQliv ibez vý
,pQvědní lhůty.] 

[Nezaplatí-li se prémie pO' uplynutí prvního. 
smluvního roku ,do. d.odatečné, PQjišťQvatelem stanQ
vené lhůty (§ 29, Qdstavec 1), Iuá se ,za to, že pQjist
ník smlouvu vy,pověděl.'j 

Seb e v l' a ž ,d a. 

§ 138. [Spáchala-li sebe:vraždu Qso.ba, na jejíž 
život jest pojištění sjednáno., jest pojišťo.vatel prQst 
závazku p]lIliti, le,č že čin bylS!páchán ve stavu Cho.
robné poruchy duševní činnosti, jenž vylučuje SVQ
bodné určelI1í vúle.] 

[Po.jišťQvatel ručí každým způsQbem, byla-li 
smlQuva v ,době -sebevraždy již aspQň pět ro.ků nepře
tržitě platna.] 

Ú nt Y 6 I n é u s ID1 r cen í. 

§ 139. [SjednánQ-li po.jištění na žiVQt něko.hQ 
jiného. než pojistníka, jest PQjišťQvatel prost závazku 
.plniti, přivodil-li po.jistník smrt jiné oso.by úmyslně 
hez.prá vn ým činem.] 

[J e-li při pojištění na případ sm.rti označena 
třetí osoha jako. Qibmyšlená, má se za to., že nebyla 
tak označena, byla-li ·smrt toho., na jehQž život jest 
pojištění sjednáno, 'přivoděno třetí Qsobou úmyslně 
hezprávným činem.J ' 

O zná m e n í pří h o. d y p o. ji s t n é. 

§ 140. PolVÍnnost o.známiti příhodu po.jistno.u 
jest tup.ouze tehdy, je-li smrt stanQvena jako. :příhQ
da pojistná. OznMno.lVacÍ PQvinnosti se vyho.ví, Qde-
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šle-li se oznámka do. tří dnů 'po d .QS,1aVéhÍ se příhody 
PQjistné. ' 

. Přísluší-li právo. na plnění třetí OSQbě, jest tato. 
povmna, oznámení učiniti; tQtéž platí o. povinno.sti 
dáti vysvětle!Ilí a Qpatřiti dQklady (§ 39 odstavec 
2 a 3). ' , 

o b 'm ě n a v p o. j i š t ě n í IP r é m i e ,pr.o a t é a 
Qdk up. 

§ 141. [Je-li rp,rémie zaplacena z:a dobu tří let 
může PQjistník kdykoliv požadQvati .obměnu 'PQji: 
štění v, pojištění Iprémie pros-té o. zmenšené po.jistné 
sumě ~redukci).J 

[Při Ipojištění kapitálu, při němž jest jisto., že 
n~stane 'příhoda PQjistná, může 'PQjistník, pokud pré
mIe byla zaplacena za dobu tří let, žádati zrušení 
smlQuvy na zaplacení -smluveného. QdbytnéhQ (Qd-
kup ).] . 

led y s e p o. j i š t ě n í o b měň u j e 8 a 'm O' .s e b o. ~. 

§ 142. [Vypo.ví-li pojistník neho přestane-li se 
platiti prémie (§ 137), když byla .zaplacena za do.bu 
tří rQků, přemění se výpovědí neb wplynutím dQda
tečné lhůty pro. placení prémie stanQvené (§ 29, 
Qdstavec 1) samo. sebou 'Pojištění na pojištění bez 
prémie .o zlmenšené PQjistné sumě.] 

[Při pojištění kapitálu, p'ři něm'ž jest jisto., že 
nastane příhoda pojistná, může však pojistník do mě

, síce po. výporvědi nebo po. uplynutí dodatečné lhůtv 
žádati odkup mÍato obměny.] . 

~Vybídnutí 'po.jistníka, předepsruné v § 29, od
stav<:.~ 1, p lro. Ip~ípad opominutí placení prémie, o.b· 
sahuJz poukaz, ze nastane obměna po.jištění.] , 

[Ujednání, že se pojištění v případech odstavce 
1 přemění samo sebou v PQjištění 'p·rémie prQs·té pro. 



97·6 Oddíl Vll. 

plnOlU pojištěn.ou SIUlllU, avšak s ohmezenou pojistnou 
dOlbou, jest 'přílpustllO.] 

K d Jr s e vy.1 u č u je ob ,m ě n a a o d k u ,p. 

§ 143. [Při Ipojištěll1ích, jež jsou sjednána o tOoli
ko na případ smrti 's 'P'Oojis~nou dyohou~eset roku ne
přes.ahující, nemá místa anI ohmena aru odkup.] 

Z j i š t ě n í z á k I a d ů. v Ý po čtu p r 00 obrn ě n II 

a 00 d k up. 

§ 144. [Pojišťovatel jest povinen ve všeobec
ných pojišťovacích podmínikách určiti, základy, n:~ 
nichž jest VY'PO'čísti při odkupu Oo~ku:pnl ysumu a pn 
óbměně v pojištění :prémie proste zmense.nou sumu 
nebo obmezenou dohu.] , y 

[POIjišťovatel jest ;p.ovinen . pojistníkovi plsemnye 
sděliti obměnu neb'O poukaJZ odkupní ,sumy do me
sice p'O tOlm, kdy bylo 'O to žádáno ,(§§.?~1, }42, .odsta
vec 2), obměnu sarmu seib.ou nastava]lcI vsak n~r~
dleně 'po UJplynuti lhůty v § 142, ods,ta;ci 2, O'zn~cene. 
Pii ohm:ěně bud' pojistník ve sdělenI upozornen na 
oprávnění jemu v § 145 vyhrazená.] . 

O ,bnovení ~pojištění. 

§ 145. [Byl.a-li smlouva :podle § 137 zrušena, 
aniž hy bylo odbytné,nebo byla-li po rOIZ~mu o§y§ 141, 
142 přelIIlěněna v pojištění 'p,rémie .proste, mu~e po
jistník do tří měsíců pOl uplynutí dne, k němu z . by~~ 
prémie ,placena, na dOlplaoení pr~l~i"í na y ~ezldo I 

d ., , L' v . iky ne]'vyse petlprocent-pHp,a a]ICIClIl zarOiVen s uro ] 
ními žádati, aby původní smlouva byla obnovena. 

V Ý IP I a t a p r é m i o v é r e ser v y. 

§ 146. [Zruší-li se pojištění kapitálu v~a .přip,ad 
smrti, při němž jisto jesrt dostavení se príhOody po-
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jistn.'é, odstupem nebo výpOovědí pojišťovatele, nebo 
je-li při tomtO' pojištění pojišťovatel prost závazku 
k plnění, jest povinen, nahraditi .obnos pré~iO!vé 
reservy na pojištění přiJp,adající, hyla-li . prémie za~ 
placena za dobu tří let. V p'řípadě § 139, odstavce 1, 
není však pojišťovatel:povinen nahraditi prémiovou 
reservu.] 

[Prémiová reserva hud' počítána 'pro konec 'p.o~ 
sledního pojišťovacíhooibdobL Prémiové s,plátky ,do 
té doby ještě dlužné hud'te odečteny.] 

E x e ,{. u cen a II á r 00 k y z . P 'O j i š t ě ní. 

§ 147. Exekuci ve ,p,rospěch ' věřitelů p'ojistní
kový,ch pOodléhají jeho majetkoprávní nároky ze 
smlouvy 00 životním Ipojištění, pokud a dokud niůže 
s nimi nakládati. 

Z a ,h a ven í a O' s a h z á j e m n é hop r á v a 'z á
tl t a v n l ib o. 

§ 148. N árokyse zabavují doručením exekuč
ního povolení P01išťO'vateli (§ 294 exek. ř.), 'Svědčí-li 
však p 0 1i'Stka majiteli nebo doručiteli, podle před~ 
pi8u § 296 exeik. ř. 

Zástavní !právo tim nabyté vztahuje se na veške
ré . majetkoprávní nároky pojistníkovy z pojišťovací 
smlouvy, nebyla-Ii povolená exekuceohmezena:fla 
jednotlivé nároky. 

Přikázání pohledáviky k vyhrání. 

§ 149. Zpeněžení zabavených nároků pojistní
kovýohprovede .se tím, že se pohledávka přikáže k 
vyhráni. , . 

Přikázání toto ,' zmocňuj'e vymáhajícího věřitele 
~bzvláště, . žádati jménem zaváz,aného od Ipojišťova
tele .odkup a placení odkupní sumy. 

Obch. zák, 
ó2 



918 Oddí1 Vll. 

P 1- á v O' . V rS tup u O' b m Ý šl e n é h 0', m a III 'ž e 1 aa 
d ě t í p O' j i s t n í k O' v Ý c h. 

§ 150. Vede-li se na půjišťůvací nárůK exekuce 
nebO' vyhlásí-li se na jmění půjistníkůvo kůnkurs, 
může jméneJll označell1á obmyšlená ůsoba se svůlením 
pojistníkovým za náhradu ůdkupní sumy vymáhají
címu věřiteli nebO' kůnkursní půdstatě vstůupiti na 
místo půjistníka v půjišťůvací smlůuvu. 

Není-li obmyšlenec vůbec nebO' jménem ůzna
čen, přísluší tůtéž ,právo manželi a dětem půjistní-
kovým. 

VstU'pprůvede se ů1inámením Ipůjišt'ůvateli; 
vstůupiti lze tůliko dO' měsíce pO' tům, kdy k vstupu 
ůprávněný důvěděl se O' zabavení nebO' kdy hyl vy
hlášen kůnkurs. 

Pojistky svědčící 'majiteli lIlebů 
d O' ruč i tel i. 

§ 151. [Svědčí-li půjistka majiteli nebO' důru
čiteli, může pojišťůvatel nicméně odepříti plnění ma
jiteli nebO' důručiteli, není-li jehO' oprávnění průká
,zánů. Bezelstný ,půjišťůvatel osvůbůzuje se, plní-li 
inajiteli nebo důručiteli.] 

Lid Ol v é ,p -o j i š t ě n í. 

§ 152. [Při lidůvémpůjištění neplatí ,předpisy 
§§ 1, 28, 29, 137 a 144, ůdstavec 2.] 

[Prémií nelze sůudně vymáhati.] 
[Půjišt"Ů1vatel jest prO' neplacení prémií tůliků 

tehdy průst závazku k plnění, důsáhl-li nedoplatek 
výše čtvrtletní ,prémie. J c-li tomu tak, má 'se za tO', 
že půjismík smlůuvu vyp.ověděl. Byly-li však prémie 
za důbu tří let zaplaceny, nastane obměna půjištění 
v půjištění prémie p,růsté sama sebůu (§ 142). 

[Byla-li ' smlůuva výpůvědí půjistníkovůu bez 
placení ůdbytného zrušena nebo na půjištění Pfémie 
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prosté· ~řeměnělla, mů'že pů1istník' dO' šesti ,měsíců !P'ů 
uplynutI dne, k němuž prémie byla ,placena, žádati 
podle § 145, a,by původní smlouva byla ůbnůvena.] 

D o 'll U C -o v a c í 'P ř e d p i s y. 

§ 1~3. Ujednán~, jeŽ odchylují se od ' předpisů 
§§ 134 az 146, 150 az 152 nebO' v případě § 144, od
stavce 1, ůd ůbecných pojišťovacích podmínek v ne
prospěch !pojistníka neh Ů1sůby ůhmyšlené nebO' ke 
\Tstupu ůlprávněné, lIlemůže se pojišťůvatel důvoláva'ti. 

V pojišťůvacíchpodmínkách lze všaJ( se svole
ním .~.?'~o~Čího. ú!,adu st~noviti jiný způsob ' ůbměny 
v pŮJlstenl premle průste, než který jest stanoven v 
§§ 141 a 142, jakož i jiný výpočet náhradníhO' ob
nosu, než který jest stanoven v §. 146. 

HLAVA IV. 

úrazové pojištění. 

O h s a h poj i š t ě n i. 

§~54. [Při úrazů;vém pojištění jest 'P0jišťOiVa
tel pO~llllen, platiti kapitál nebO' důchod, jak stanů
veno Jest ~·e .smlůu~ě, nebO' plniti, jak jinak jest 
u~l.uven~" Je-!l postIzen ten, na jehož ůsůbu pojiště
~l ~est sJednanů, úrazem způsobu ve snllůuvě ůzna
cenehů.] 

P .o j i š t ě n í pro t i ú r a z Ů iIll j i n Ý c h O' 8 o h. 

~. 15~. [~~jiš~ění .lze sjednati průti úrazům, jež 
,sev.pl'l~od~ pŮ]Is~.lk?Vl, nebO' průti úrazům, jež se 
,páhůdl nekomu ]Inemu. ] 

~Při , půjištění průti úrazům, jež se přihůdí jiné 
o:~h~, v ma se v půchybnosti za tO', že jest sjednánO' na 
Cl Zl ucet. PrO' toto pojištění plati přiměřeně 'předpi-
sy §§ 69 až 71.] . 
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[Sjedná-li se pojištění p,roti úrazůni, jež se při
ho.dí jiné OSo.bě, na vlastní účet, jest třeb~ ku plat
no.sti smlo.uvy Ipísemného. svo.lení této. jiné .os o.ib y. Po. .. 
kud věde,m.ost a cho,vání pojistníko.lVo. ,dle předpisů 
to.hoto. záko.!Ila JSou právně závažny, héře se v tomto 
případě i vědomost a cho,vání oné jiné o.soby v 
úvahu.] 

Souhrnné pojištění pro. podnik. 

§ 156. [Zcizí-li se podnik, rp-ro ·který bylo. sjed
náno sounrJliIlé pojištění, propachtuje-li se !Ilebo. pře
vezme-li ' se na 'zátkladě ·po.d.obného. IPo.měru třetí OISo.
bo.u, budiž přiměřeně použito. předpisů § § 64 až 66. J 

P o. j i š t ě iIl í v e p l' o S P ě c h .o s .Q ib tře t í c h. 

§ 157. Připojištěnicih tkapitálu ,platí v,p~edipisy 
§ § 132 a 133 .o Po.jištění ,ve pro.spěch osob tretlOh. 

Z a v i n ě n é při v o. d ě n í ú l' a z u. 

§ 158. [PI~jišťorvat~1 jest prost závaJz~u .plniti, 
přivo.dil-li úrazem postižený úraz úmyslně, ~~bo. ~ru
bo.u nedbalostí. To.též platí, je-li na vbstnl ucet sJed
!Iláno.. po.jištěníproti úrazům, jež se přiho.dí jin,é o.~o
bě, a přiv.odil .. li pojistník úraz úmyslně helZlprav~ym' 
činem.] . . 

[J e-li Ipři pojištění ve i)!l'o.srpěch OSl?iby, tře~~ při
voděn úralZ třetí osobo.U úmyslně bezipravnym cmem, 
má se z,a to, jako.iby ařetí oso.ba nebyla bývala ozna
čena.] 

Ruč e n í 1 h ů t o u d -o I .o žen é. 

§ 159. [Přípustno. jest ujednati, že ~)ll!d~ ' Po.ji. 
šťo.lVatel prost závalZm Iplniti, nastano.u-h nasle~ky 
úrazu tep ,rve po uplynutí jednoho. ro.ku nebo delslho. 
období. ] , " ' .. 
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Z ach raň -o v ·ac í 'p o v i n n o s t. 

§ 160. [Po.~istnik jest Po.vinen, Po.kud m.ožno 
míti péči o odvrácení a zmenšení následků úrazu a při 
tlOm vyhověti příkaJZům pojišťo.vatelovým, Po.kud se 
mu tínI neukládá ně,co. slušné meze ·přetkro.čujícího..] 

S p I a t n o. s t II á hra d y; s plá t k ,a. 

§ 161. Náhrada jest splatna čtmácte dnů po 
uko.nčení léčeillí. 

Je-li dlužno. platiti náhradu denní, l!Ze 'po.každé 
p.o uplynutí nlěsíce žádati sp,látJku, jež odpovídá den
ní náhradě za lllplynulý měsíc. 

Při měř e n é p o, u žit í pře d p i s ů o ;p o j i š t ě~ 
ní . š k o. d a ž i v ota. 

§ 162. Předpisů § 58 o zjišt'ova'CÍch nákladech', 
§ 63 o nedostat!ku a odpadnutí zájmu na po.jištění, 
§ 135 o. zvýšení nehezpečí a § 140, odstavce 2, O. po
vinnosti třetí OSlo.hy učiniti o.lZná'mení a dáti vysvět~ 
lení, huď piiměře!llě pOIužito. 

Do.nuco.vací ,předpisy. 

§ 163. Ujednání, jež se o.dchylují od ,předpisi'I . 
§ § 158 a'ž 162 v neprosipěch pojistníkův nebo třetí 
OSo.iby, nemůže se ipojišt'OIvatel dOlVolávati. 

HLAVA V. 

Závěrečné a přechodné předpisy. 

D o. s a h p o. u žit í z á k o. 'll .a. 

§ 164. Předpisům to.ho.to.záko.na 'Po.dléhají po.
jišt"olVací smlouvy, jež sljednálVá 'po. záko.nu zřízená .ft 

Je pro.vozu pi;ipuštěná Po.jišťovna. , _ .. 
Pře.dfpi~r ·tohDf,Q 'Z~,ko.lfl-fl pe.y.it~hujf ~e pa S~lp'1-1' 
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vy 'pomO'cných pokladen" zří:zeň.ých dle zál~O'lIla ze 
dne 16. , července 1892, čís. 202 ř. Z., na všeliké pO'ji
šfO'rvací pO'měry nO'sitelů pojištění veřejnéhO' Ipráva , a 
na smlO'uvy O' náhradu, sjednané s pojišťolViIlamiv O· 

LO'ru pensijníhO' pojištění zřízenců. 
§ 165. Před,pisy tO'hotO' zákO'na neplatí prO' ná~ 

mO'řské IP O'jišťování, prO' 'zajišťO'vání a slO'sO'vací po- ' 
jištění. 

'§ 166. Obme-zení smluvní sv Db O' dy, 'stanovená, v 
tomtO' zákO'lIlě neplatí ,při dop,ravním pO'jištění, a při 
úvěrním pO'jištění, rO'vněž při pojištěnÍ' škod, p,ři 
kterých pojištěné zájmy j-sO'u oznaČeny tO'likO' dle 
druhu a teprve po sIVém vzniku se ,pojišťovateli jed
notlivě oznámí (běžné pO'jištění). 

, lVlinistr vnitra nlů~e ve shodě , s ministrem prárv 
!prO' pO'jišťO'vací smlO'uvy, jež sjednávají zákO'nitě zří
zené a k prO'vozu připuštěné menší vzájemné ' PO'ji-' 
št'ovny nebo zemské vzájemné PO'jišťovny doBytka, 
které dostávají přídavky z veřejných p'rostředků, ja
kož i prO' nO'vě vznikající pojišťovací odvětví zbaviti 
.ohmezení smluvní 1'I'\I,O'body v tomto zákoně stanO've
ná zcela nebO' částečně platnosti nařízením, jež hude 
vyhlášenO' v ZákO'nníku říšském. 

PřechO'dná ustanovení; pO'čátek 
pŮ.6O'ib 'II'l ,ostl. 

§ 167. Následující předpisy tO'hO'tO' záklO'na i s 
příslušnými O'hmezenÍmi , smluvní v O'lnosti nabývají 
mO'ci dnem 1. ledna 1918 a bud' jicih použitO' taiké na 
pojišťovací poměry tohO'tO' času platné: 

1. Předpisy § 9 O' umO'řO'vání a O' náhradních li-

stinách; 
2. předpisy § 10 opráv'll na opisy. PO'jišťO'vateli 

jest však upozorniti na tO'tO' právO' jen tehdy, byla-li 
py pO'jistka vydána ,po 31.prO'sinci 1917; 

:l. přoo'pisy § 11 o r(J~hodčj.m -:S~1.1q4. -Je:ll V~ 
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sm,IO'uvě, "J' ež bvla dne 1.- le:lna 1918 I b . u p atna ne O' je,ž 
je uzavřena 'mezi 1. lednem 1918 a 1. lednem 1919 
s~!uvenO', že výši plnění PO'jišťO'rvatelova mají stanO': 
VItI znalci, platí tO' jakO' úmluva o SO'udu rozhO'dčí,m 
podle § ll, odstavce 2' , 

y 4. p~edp~s~ § 12 O' místní 'příslušnosti ,sO'udu. 
TechtO' predplsu nebud' však PO'užitO' na rO'zepře, jež 
b!ly dne 1. ledna 1913 již zahájeny. Je-li ve smlO'u
ve, Jyez byla ~ne 1. ledna 1918 platna nebO' jež je 
U!zavrena meZI 1. lednem 1918 a 1. lednem 1919 
stan<.)Ven~ n~pří~u,stná úmluva o SO'udu prO'žaloh; 
prO'~I pO'jlstnlkoVI, platí soud v § 12, odstavci 3, ozna
ceny za umluvený; 

5. předpisy § 13, odstavce 2 a 3, O' oznámeních 
a prohlášeních; 

6. ~ře~pis §14 O' vědO'mosti ,pO'jišťO'vateIO''V'ě O' 
okO'lnostI, JIŽ nutnO" oznámiti· 

7. předpisy '§ 15 -o z11lěn~ch bytu' 
8. p~edp~sy ~ 16 o. :smluvených IP~kutách; 

, _ 9. pr~dplJsy § 18 O' ,prO'dlO'užení mlčky ' PO'jišťová
clh.~" ~O'~el'u na určitý čas smluvenéhO' a 'o trwalém 
pOJ1stenl; 
~ -, 1? pfed,~i8lY §§ 19 a ,,20 O' IPr:,0mlčení nárO"ků a -o 

v~~anl nar~ku IhutO"u. TechtO' predpisů nehud" vša:k 
U~It~ na -~arO"ky, jež byly dne 1. , ledna 1918 již za
lukle. J eMh ve smlO'uvě, jež byla dne L ledna 1918 
platna nebO' jež je uzavřena mezi. 1. lednem 1918 a 
I.,,}edne~ ]919, učiněna úmluv,a -dle §§ 20 a 22 ne
p npustna, O' vázání pojišťO'vacího. nárO'ku lhůtou na
stoupí na místO' tétO' úmluvy úprava v § 20 O'ds~avd 
2, stanovená; , 

ll. 'předpisy § 21 ,o' účinku řízení konkursníhO' 
a vyr~vnávacíhO'. Je-li ve snIl O'ruvě, jež byla dne 1. 
ledna 1918 platna nebO' jež je uzavřena mezi I. led
ne~~ 1~ ~8 a 1. .;,le~n~~, 1?19, stanO'vena úmluva . prO' 
PO'jlstnlka. nepn ZlllVe]SI pro. přírpad vyh lášenÍ 'kO'n
ln~rsu .pebO' vyrO'vn~v~éíhQ - , ii.~_ení- o jehO' _ jrriění~ na-
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stOl\lpí na imís"to této úmluvy vypovídací právo poji
šťovatelovo, stanovené v § 21, odstavci 2; 

12. ' předpIs ' § 23, odstavce 4, o trvání .:pojišť~va
cího období; 

, 13. předpisy §§ 24 a 25 o placení prémií; 
14. předpisy § 26 o platech zásta'V'ního věřitele 

ll~b O'bmyšlené osoby; " ' 
15. ,předpisy § 27 o pOljišťovatelově ,pTávu 'Br~žky; 
16. předpisy § 31 o právu na snížení prémie; 
17. předpisy § 32 o ujednaném 'propadnutí 'prá

va. Měsíční lhůta v § ' 32, odstavci I, stanovenáp'ro 
výkon vypovídacího práva pojišťovatelova 'počíná se 
I., lednem 1918, zvěděl-li pojišťovatel před touto do-
bou o porušení závaznosti; , 

18. předpisy §, 36 o zvýšeném, neibezpečí, jež ne
přichází v úvahu; 

19. předpisy § 39 o povinnostec:hpodistnÍ:kových, 
když nastane příhoda pojistná , a v nepřípustných 
úmluvách ' o důkazu a splatnosti, jakož i příslušné 
l'řed,pisy §§ 78, 91, 99, vět~ 2, 124, odstavec I, 140 
a 162; 

20. předpisy § § 40, 41, 92, 125, odstaV'ec I, a 161 
o slPlatnosti pojišt'ovacího nároku; 

21. ,před'pis § 50, odstavec I, o pojistné hodnotě 
II pře jištění; 

22. předpis § 58, odstavce 3, o zmocněnci ,pojist-
níkově při vyšetřeÍtí škody; , 

23. ,předpisy § 63, jakož i příslušný předpis § 162 
o zániku smlouvy, ježto se nedostává zájmu illa po
jištění; 

24. předpi&y § § 64 a'ž 68' a § 109 o zcizení a z,dě
dění pojištěných věcí, jakož i příslušné předpisy §"94. 
Uvedený' ch 'předpisú nebud' však užito na z,cÍtzení a 
zdědění, jež nas,tala ,před 1. lednem 1918; 

25. předpisy §§ 122, 124" odstavce 2, 125, odsta. ' 
vec 2, 1~7 , a J28 o pojištění. od~ovědnostní,m 1 -: 

Souki. pojištění. 

26. předpisy §§ 132 a '133, jakož i ,přísl~ný Iplřed~ 
pis § 157 o pojištění ve p'roSipěch třetích .osoiba vý-
kladu 'obmyšlovací 'doložky; , . 

27. předpisy §§ 147 až 1500 exekuci na nároiky 
II ,pojištěni ,a o právu 'vstupním při pojištěních !lla 
život; , 

28. předpisy § § 164 až 166 , o dO'sahu pou:žití to
hoto zákona. 

§ ,168. Ostatní 'předpisy tohoto zákona nahý
valjí moci dne 1. ledna 1919. 

Níže uvedené předpisy i s příslušnými' :ohme~e
ními ' ,smluvní ,svobody vztahují se též na ' 'pojišťovací 
poměry, jež jsou tu ,dne 1. ledna 1919: ' , ,' . 

1. Před'pisy § - 29 Ol prodlení ' při .placení prémie, 
když se započalo pojištění a rpředpis § 124, odstavce 
3, :8 tím · souvislý. Tyto 'P'řed'pisy nevztahují se však 
ku prémii p,řed 1. lednem 1919 splatné; , 

2. předpisy § § 43 až 46 o opráVnenÍch ,pojišť04 

vacích agentů; avšak jen, pokud v ú'vahu " přicházejí 
p:rávní jednání, jež byla pro'Vedena po 31. :prosinci 
1918; pak 'předpisy § 47, od;stavce I, o významu vě
domOlsti ,pojišťovacích agentů, pokud této vědomosti 
nabyli po 31. pvosinm 1918; posléze před,pisy '§ 47, 
odstavlce 2; 

3. před:pisy § § 79 až 88 o ,pojištění budov ,piroti 
ohni. 

§ 169. Prodlouží-li:se p'ojišťorvad 'poměr po ,l. 
lednu 1918 výslovně nebo mlčky (§ 18), budiž tpočí
naljíe tímto IProdloužením, na 'pokraČJUjící pojišťovací 
poměr použito předpisů tohO'to zákona. 

§ 170. Cisaiísiké nařízení ze dne 22. listolpadu 
1915. čís. 343 ř. z., o zavedení předpisů o pojišťovací 
smlouvě (.p.ojišťorvacínl řádu) po,zibýivápla1Jnosti L 
ledna 1918. 

Můj ministr Ipráv a Můj 'ministr vnitra jsO'\.l po-
~~ř~pi2 _ a'~r: t~t<?~áko~L ~Y~4li v~ _~kU!ekf ' __ ." , _, . ., 



Oddfl vu . .. 

B . . Přehled .hlavních předpisů o soukromém 
pojišťování od r. 1925. ) ::.:-.-.. '--<." c' 

(Viz čÍls. · 3 v úvodní poznámce k tomuto Oddílu výše 
na str. 923.) 

1. Zák'On ze dne 7. 'srpna 1925, čís,. 202 Sb. z. a 
n., kterým se mění některá ustanovení uherského ob
ollOdního zákona zák. čl. XXXVII/1875 o po.jištění 
proti škodám a o životním ,pojištěnÍ. - Text t'Ohoto 
zákona jest v cit. M a I k <O V s k é h o »Sbírce před.pi
sů ° soukr. pojišt'ování«, <8'tr. 439 násl otištěn jako 
znění vládní předlohy. 

2. Vládní nařízení ze dne 5. hřezna 1925, Čí,s. 37. 
Sh. z. a n " kterým se prodlužuje (do 30. června 1925) 
:p!atnost vládníhO' nařízení ze ,dne 28. listopadu 1924, 
CIS. 263 Sb. o. přerušení slporů pro peněžité záva,zky 
znějící na rakousko-uherské koruny z pojištění na 
život, důchody neho úraz mezi soukromými pojišťo
nami maďarskými a pojištěnci čeS'koslolvenskými ne
ho mezi českO'slovenskými ,soukromými pojišťovnami 
a maďarskými pojištěnci. - Další prodloužení až 
do 28. listopadu 1925 včetně nast-alo vládním naříze
ním ze dne 17. července 1925, čís,. 170 Sb. z. a n. 

3. Vládní nařízení ze dne 15. p 'rosince 1925, čís. 
249 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněž
ních záyazků ve starých kOl'unách v ·poměru k repu
ltlice Rakouské. 

4. Vládní nařízení 'ze dne 25. če'rVflla 1926, Čí,s. 92 
Sb. ·Z. a n., o vzájemném nakládání se soukromými 
pojišt'o'Vnarni v poměru k Maďarsku a o finanční 
úpravě starých 'pojišťovacíoh smluv na život, ujedna
nýoh v býv. korunách rakousko-uherských. . 

5. Úmluva mezi republikou Česk~slovensiko.u a 
republikou Rakouskou o plnění slnluv o pojištění na 
život a důchody, které ,sjednaly rakouské ži,vo.tní po
jišťovny s pojistníky česikoslovenský.mi (čl. II, III · a 
IV) ·a česko.slorvel11sképojišťo.vny . životní.-s pojistn~ky 
~~kouskými rčIj · XV), UlZwvřai~· ,"" rf~'ze dne 29, ,květ-
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na 1925 a uveřejněná ve Sbírce zák. a nařizení roku 
1927 pod ČÍ<s. 34. - Text této úmluvy pojat již do 
Sbírky M a I k <O V s k é h o (po závěru ,redakce jako 
Dodatek IV.). 

6. Úmluva mezi republikou Československou ·a krá. 
lovstvím Italským o plnění smluv o pojištění na ži
vot a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s 
pojistníky československými a československé poji
šťovny ,8 pojistníky italskými, uzavřená v Praze dne 
4. května 1926 a uveřejněná ve Sbírce :zák. a naří
zení r. 1927 pod čís. 35. 

7. Zákon ze .dne 13. čelwenee 1927, čís. 108 Sh. 
z.· a nař. .o provedení úmluvy mezi Československou 
republikou a ropublikou Rakouskou ze dne 29. květ
na 1925 a úmluvy mezi Československou republikou 
a královstvím Italským ze dne 4. května 1926 o ,plně
ní smluv o pojištění na život a důchody. 

8. Vládní nařízení o · rozsahu ručení pojištěnců 
za škody z provozu motorových vozidel ze dne 1~. 
října 1927, čís. 156 Sh. zák .. a nař., vydané podle § 12 
čís. 1. zákona ze dne 9 srpna 1908, čís. 162 ř. z., o 
ručení z provozu motorových vozidel, kterýmž naří
zením z.rušeno nařízení ministra vnitra ve shodě s 
ministrem sp,ravedlnosti ze dne 28. října 1908, Č. 22:! 
ř. z. a ustalIl'Oveno, že »pojištěnci musí sami hraditi 
škody do 400 Kč zcela a .při škodách většíoh 10 pro
cent, nejméně však 400 Kč, aniž mají nároku na ná· 
hradu pojišťovatelem. Úmluvou může býti zvýšen 
l'ozsah škod, které pojištěnci sami musí hraditi.« 

9. Nařízení zemského presidenta na Moravě ·ze 
dne 19. listopadu 1927, čís. 166 Sb. zák. a nař., jímžto 
se mění prováděcí nařizení k moravskému zemskému 
zákonu ze dne 16. pll'osince 1882, čís. 1. mo.r. z. z. 
z r. 1883 ve znění zákonů čís. 61/1895 a 66/1899 
mor. z. · z., o přispívání společno.stí proti .ohni poji
šťujících na útraty . hasičských sborů a na 'podporo-
Y~iQ.i basičů nebodOlU · stiženýoh. :. . 

. • 1" 



Oddíl 'VIII. 
Předpisy o cizozemských podnicích~ 

A. Císařské 
nařízení ze dne 29. února 1865, CIS. 127 ř. z. 
.0 ' připouštění cizozemských akciových spó~ 
lečností a komanditních společností na akcie, 
vyjmouc společ~osti pojišťovací, k provozo-

vání podniku (v Rakousku)*). 

_ čl.. I. K~ždá ciz~zemská společnDst akci.ová a kD~ 
manditní ,n.a akcie (vyjmouc spDlečnDsti pDjišťDvací) 
vznává se v RakDusku z~ trvající po. právu, a při
'pDuští se k živnDstenskému prDvDzDvání svého. pod
niku pDd SVDU firmDu stejně jakO' tuzemské společ
:nDsti téhDž druhu, jestliže ' , 

, a) prDkáže, že ve státě, v němž se utvDřila, podle 
jeho zákDnů po. , právu trvá a jest tam ve skutečné a 
pravidelné činnosti podnikDvé; 

b) vláda .státu, jemuž spDlečnDst náleží, připDuští 
tuzemské ' společnDsti téhO'Ž druhu k živnDstenskému 
prO'VDZDVání závDdu a k uplatňO'vání jejích práv před 
sDudelTI v tamějším státnim území na základě vzá, 
jemnosti stejně jako. spDlečnosti dDmácí; 

c) cíle spDlečnDsti nepříčí .se tuzemským státním 
zájmŮlTI a stanDvy neDdpDrují zá'sadám tuzem.ske~lO 

"' ) Na ' společno,sti pojišťovací vztažen tento předpis ?4: 

!vQnem č is , 4~/1873? o~ j ště.?tlP. ',~~.f~e pod' IH. -a'i 
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zákonDdárství p:r:D bezpečnost -obchDdu platným, a 
pDsléze, jestliže 

d) spDlečnDst se platně zaváže usnesením statutu 
vy hDvujícím a pDdle pDtřeby vládDu jejího. domácí
ho státu ,schváleným, že bude při prDYDZDVání svého. 
závDdu v Rakousku zachDvávati, vedle všeDbecných 
zúkDnů, zejména ustanovení přítDmnéhD nařízení.' 

čl. ll. RDzhDdnDuti .o tDm, že podmínky ve čl. 
I. uvedené tu JSDu, jakDž i uděliti prDhlášení připDU
štěcí přísluší týmž úřadŮJlll, které JSDU příslušné v 
příčině ~řízení tuzemských spDlečnDstí stejněhD drn
hu. Připuštění může býti vyslDvenD pro. celé statutár
ní trvání cizDzemských spDlečnDstí anebo. prO' dobu 
kratší. 

Každé prDdlDužení dDby, na niž se půvDdní pro
h lášení připDuštěcí vztahuje, každé zřízení pDboček 
(filiálek) neb jednatelství (agencií), které v něm 
nejsO'u zahrnuty, jakDž i každé rozšíření nebo. změna 
prDvO'zování závodu v Rarousku, jež JSDU zamýšleny , 
n a základě doplnění il1eh změny stanov spDlečnosti v 
její domDvině, jest 'pDdrobenD nDvému rDzhDdnutí 
Dněch úřadů, které prDhlásily její připuštění. 

. čl. III. ' Dříve, než cizozemská společnost na zá
kladě připDuštěcí listiny prDvDzDvání závDdu zabájí, 
prO'dlDužÍ, rozšíří nebo. pDzmění (čl. II), jest pDvm
ita znění této. listiny a příslušná pDdstatná ustaneWf'llí 
stanDV uveřejniti v Dněch listech" jež k tomu budou 
určeny zvláštnínů nařízeními. Do. týchž listů buďtež 
pDjata i ostatní uveřejnění, jež JSDU tímto. zákDnem 
spDlečnosti ulDžena. 

čl. IV., SpDlečnDst jest povinna zříditi pro ve
škeré prDvDzDvání svého. závDdu v RakDusku :r.a::tupi
telstvD (representaci) sestávající z jedné neb -;Íl'C 

DSDb, kteréž nutnO' státní správě v Rakousku ke 
schválení oznánůti a ve veřejných li&tech vyhlásiti; 
členové tohoto. zastupitelstva musí v místě tuzeI11s~é· 
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ho 'hlavního závodu míti trvalé bydliště aneho se \' 
něm trvale usídliti. 

Tuzemské zastupitelstvo společnosti zastupuje ji 
jak vůči státní správě, tak vůči osobám třetím v Ra
kousku s ncobmczenou ' plnou mocí před soudem i 
mimo soud ve všech záležitostech, které mají svllj 
základ v provozování podniku v Rakousku. 

Ve právních sporech, které se vztahují na zá
ležitosti tohoto druhu, jest cizozemská společno"lt. 
je-li žalpválla, podrobena ~oudům rakouským a, má-li 
podle stanov nastoupiti l'ozhodnutí soudu rozhodčí
ho, jest pro takovéto záležitosti příslušným pouze 
rozhodčí soud zřízený v Rakousku. 

čl. V. Tuzemské zastupitelstvo ,společnosti jest 
povinno-, předložiti zemskému úřadu politickému oné 
země, v níž má tuzenlský hlavní závod svoje sídlo, v 
prvních třech mčsících každého správního roku tyto 
listiny o posléze uplynulém správním roce: . 

a) protokoly o konaných valných hromad.ách; 
ti) generální bilanci společnosti; 
c) speciální bilanci pro provozování závodu v 

Rakousku, v níž odděleně od ostatního jmění společ
nosti prokázána bud'tež aktiva pro tento závod urče
,ná, jakož i provozovací zařízení v Rakousku se na-
lézajícÍ. . 
. Kromě toho jest společnost povinna,. shora ZlIl1Í-

něné bilance uveřejniti. 
čl. VI. členové zastupitelstva ručí vůči všem 

tuzemským věřiteli'lm společnosti osobně za . každml 
škodu, jež vzešla z nesprávnosti podané speciální bi
lanc~ (čl. V, lit. c), a které mohlo vynaložením po
vinné péče při pořízení bilance býti zabráněno. 

čl. vn. Práva a povinnosti společnosti v Ra
kousku připuštěné dlužno posuzovati podle zákonů a 
nařízení platných pro tuzemské společriosti téhož 
druhu. 

ClZOzéJí1. podniky. .991 

Zejména . dlužno na . společnost použíti zákon
ných ustanovení o výkonu státního dozoru a, pokud 
v Rakousku provozuje obchody, o povinnosti k zápi
su do obchodních rejstříku, kde jsou po zákonu zalo
ženy. . ' 

Rovněž jest společnost, stejně jako tuzemské 
společnosti, povinna, ze svých zařízení náležejících 
k provozu závodu v Rakousku, ze svých ohchodů v 
tuzemsku uzavřených a ze svého obchodního a jinaké
ho' důchodu v Rakousku platiti daně, dávky a po
platky podle tuzemských zákonů a nařízenÍ. 

čl. VIII. Účinnost připouštěcího prohlášení za· 
niká: 

a) jestliže společnost skutečně nezahájila pvovo
zování podniku v Rakousku ve lhůtě v připouštěcím 
prohlášení jí výslovně stanovené, nebo není-li tako
vého ustanovení, ve lhůtě šesti měsíců od dohy, kdy 
jí bylo připouštěcí prohlášení uděleno; . 

h) jestliže společnost provozování pódniku v 
Rakousku již zahájené beze schválení státní správy 
úplně zastavila po dobu tři měsíce přesahující; 

c) přestala-li společnost ve 'Svém domovském stá· 
tě trvati po právu, anebo pozbyla-li plné způsobilosti 
nakládati nebo obchodovati svým jměním; 

d) uplynula-li doba, na kterou bylo v připouště~ 
cím prohlášení povoleno podnik společnosti v Ra-
kousku po živnostensku provozovati. -

.. Stanovením lhůt v odst. a) a b) není vyloučen 
případ, že -schválení jednotlivých provOlzovacích zaří
zení společnosti zanikne na základě předpisů vše· 
ohecných zákonů živnostenských ještě před uplynu
tím shora vytčených lhůt. 

čl. IX. Státní správa může odvolati připouštěcí 
prohlášení: 

a) jestliže domovský stát společnosti v příčině 
zachovávání vzájemnosti (čl. I, . lit. h) zavede změnu, 
která jest tuzemským společnostem na . ,újmu, :anebo 



,b) dQPustí-li se společnQst přestupků tohotO' zá
kQna. 
: čl. X. O připouštění cizQzenlských sPQlečnQstí 
PQjišťQvacích k prQvozování závodu v RakQusku hu
de zvláštní předpis následQvati. 
, ' čl. XI. Ústřední úřady" jichž se týče, jsou pO'-
věřeny prQvedením tQhQto nařízení. , ' 

B. Zákon ze dne 29. března 1873, čís. 42 ř. z. 
? p~ipoušt~ní cizozemských společností p o
J I sfovacl ch k provozování podniku ve 
královstvích a zemích v říšské radě zastou-

pených. ' 
§ L ' VylQučení cizo.zemskýéh společnQ;stí pQji

šťovacích z připouštění k prQvQzQvání podniku v tu,;. 
zemsku, jež bylo vyslQvenQ v císařském nařízení ze 
dne 29. listQpadu 1865, čís. 127 ř. z., se zrušuje. 

§ 2. DQčasně platných zákonných předpisů 'O 

připQuštění cizozemských sPQlečnQstí k prQvQzQvání 
PQdniku v tuzemsku budiž nadále PQužívánQ téŽ ' na 
přiI?Quštění cizozemských společností PQjišťovacích, a 
tO' Jak sPQlečno.stí akciQvých a komanditních na ak
?ie, které prQvQzují pQjišt'ovací obchQdy, tak i vzá
Jemných pojišťovacích společnQstí, k ,pro.vQzování 
podniku v králQvstvích a zemích v říšské radě za
stQupených, avšak s QhmezenÍm Qbsazeným v násle-
dujícím § 3. ' 
: 'V ~ ' 3. Platí-li v cizQzemském státě předpisy, ji
mIZ JSQU sQukromé ISPQlečnQsti PQjišťovací z prQVQZQ
vání některéhO' Qdvětví PQjišťQvacíhQ zcela neb z čá
sti vylQučeny, není společnosteIlll, které QnQmu státu 
přináležejí, prQvQzQvání tQhQtQ PQjišťovacíhO' Qdvětví 
dQvolenQ. 

§ 3. TentO' zákQn nabude účinnQsti dnem vy
'hlášenÍ. ' .. 

Ministři vnitra, spravedlllQsti a financí JSQU pO'
věřeni .jehO' ,prQvedením. , 

Cizozéiiť/ podniky. 

c. P.'ředpisy o cizozemských sPolečnosťech 
, s ručením obmez.eným 

, Qbsaženy JSQU v záko.ně O' těchtO' sPQlečnostech 
č. ~8/1906 v §§ 107-114 , (viz výše Oddíl V, str. 796). 

D. Z nařízení 
vládního ze dne27.červenceI920,č.465' Sb.z.an . .. 
(vydaného. n~ základě zmocňQvacíhQ zákQna čís. 337/ ' 

1920) 

nál~ží sem jednak předpis § 2 O' zápisu usn'esení 
cizQzemské SPQl. s r. Q. na přenesení Isídla' z ciziny dO' 
tuzemska [viz výše Oddíl V, lit.E, str. 811 J, jednak 
§ 3, lit. d) (zakládání pQbočných ústavů oizQzem
ských akciQvých sPQlečnQstí na Slovensku a v PQd
karpatské Rusi). [Viz výše Oddíl IV, lit K, str. 630.J 

E. Zákon ze dne 15. července 1919, č. 417 Sb.z. a n 
o vstupu československého státu v záruční 
(garanční) poměr u místních drah, garanto
vaných státem, ustanovuje v podstatě toto: 

§ 1. ' českO'sIQvenský stát vstupuje dnem 28. říj
na 1918 za pQdmínek v § 2 a 3 udaných v záruční 
(garanční) PQměr II těchto .. drah dle jich koncesních 
listin: 

[N ásleduje vÝPQčet 17 drah. ] 
§ 2. Spo.lečnQstem těchto. drah se ukládá: 
a) aby přelQžily své sídlO' z Vídně dO' Prahy, 
b) aby za členy správy (správních rad) ZVQlily 

tQlikQ příslušníky státu československéhO', kteří bydlí 
v jeho. QbvQdu, 

c) aby vedení správy sPQlečnQsti přenesly na če
,skQsIQvenské ministerstvo. železnic, jež se zmQcňuje, 
aby ,případné vedení správy QdevzdalO' jinému vhQd
nému orgánu., a 

Obcb. zák:. &3 
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d) aby provedly zápis d.o obchodního rejstříku u " 
obchodního · soudu v Praze. 

§ 3. K provedení ustanovení v § 2 a) až d) 
uvedených určuje se lhůta čtyřměsíční. 

Nedostatek schválení změny společenské smlouvy 
·se strany státu, v jehož území bylo dosud sídlo spo
lečnosti, není překážkou pro zápis do obchodního 
rejstříku, který se provede na základě tohoto zákona 
a usnesení povolaných orgánů společenských. 

Společnosti uvedených drah nemusí se domáhati 
při"puštění ku provo~ování podniku v tuzemsku, je
ho~ podle zákonných ustanovení bylo by zapotřebí, 
a JSou vůbec sproštěny povinno.stí, jež po zákonu 
splniti mají podniky cizozemské, aby mohly obcho
dy v tuzemsku provozo.vati. 

§ ,to Nebude-li do udané lhůty čtyřměsíční na
řízením v § 2 uvedeným vyhověno a předložen pří
slušný výpis z obchodního rejstříku, zastaví se vý
plata garančních záloh a zavede se vnucená správa 
podniku. " 

F. Sdělení ministerstva vnitra 
ve »Věstníku min. vn.« 1919, čís. 3/4: 

"I. C i z o zem s k é s p.o leč n o s ti; p o. dm í n k y 
obcho.dování. 

K podanému dotazu učinilo m. vn. následující 
sdělení (z 3. dubna 1919): 

Cís. nařízení ze dne 29. listopadu 1865, č. 127 ř. z., pl'atí 

až na další v plném svém obsahu. Rovněž platí nadále §§ 

107-114 zák. z 6. března 1906, čís. 58 ř. z. o společnostech s 
ručením obmezeným. 

M. vn. sdělilo již jednotlivě všem cizozemským společ- " 

nos tem akciovým, společnostem komanditním na akcie aspo
lečnostem s r. o., jež zde svou representaci ve smyslu vyhláš
ky Národního výboru ze dne 9. listop.adu 1918 ohlásily, že jest 

Cizorem;' podniky. 995 

jim zakr·očiti o formální připuštění, pokud se týče o povolení 
zápisu do obchodního rejstříku, chtějí-li v republice Česko

slovenské obchody pod vlastní firmou p,rovozovati. 
Na firmy jednotlivců, veřejné společnosti ve sm)'lslu čl. 85 

obch. zák., na pl'Osté společnosti komanditní a na zapsaná spo
lečenstva s ručením obmezen}'m nebo neobmezeným se uve
dená ustanovení " zákona nevztahují. 

V příčině článku V. shora uvedeného cís. nařízení, kte
r)"žto článek též v plném obsahu dále platí, jest samozřejmo, 
že povinnost předložiti a uveřejniti doklady v článku tom uve
dené nastati může teprve po formálním připuštění společ~'Osti : 
pro tuzemsl~o ve smyslu čl. I a po schválení tuzemského za

stupitelství dotyčné společnolSti ve snlyslu čl. " IV cit. zák. usta
novení. 

Rozhodnuti o otázce, který obchodní rok jest považo
vati" za prVlI1í, z.a .nějž stát Československý předložení uvede
ných dokladů bude žádati, resp. od kterého správního roku 
event. doklady ty bude předložiti, vyhrazuje si ministerstvo 

vnitf1a při. vystavení připouštěcího povolení pro každou jednot

liyou společnost. 

2. Cizozemské společnosti; členství 
ve společno ,stech s ručením obmeze

ným. 

Byvši dotázáno, sdělilo mllůsterstvo vnitra mi
nisterstvu spravedlnosti to.to své stanovisko: 

Společnosti akciové a společnosti komanditní na akcie, 
jichž sídlo jest mimo území republiky Československé, potře

bují k provozování obchodů v tuzemsku výslovného prnpuštění 
ve smyslu CÍs. nařízení ze dne 29. listopadu 1865, č. 127 ř. z. 
i tehdy, k.dyž dotyčná společnost cizozemská účastní se co člen 
společnosti s r. O., anebo jako zakladatelka nové takové spo
lečnosti v tuzemsku. 

Tím mění ministerstvo vnitra opačnou zásadu, vyslovenou 
hývalým c_ k. ministerstvem vnitra ve Vídni a uveřejněnou vt: 
Věstníku ministerstva spravedlnosti z r. 1907 IlJa stránce 109. 

03* 
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G. 'Nařízení vlády' 'rep'í"bliky~ 'Československé ' 
ze dne 24. četvrta _ 1920, čís. 402 Sb. z. a h. 
o převzetí pojištění ciz'9zemských pojišťoven ,poji-

š'ťovnami domácími" 
vydané podle ~mocňovacího zákona čís. 337/1920. , 

[Text viz v Malkovského sbírce předpisů o sou
kromém pojiš~ování, ~itova.né ' výše na ,'str,. 923.J 

H. Zvláštní předpisy o nostrifikaci -~. cizozem-' 
ských podniků. 

a) Zákon ze dne 11. prosince 1919, čís. 12 Sb. 
z. a n. z r. 1920 o podnicích, které mají sídlo ' mi
mo území českoslovensl{éhostátu. 

§ I. Podniky, jež provozují výrobu neb dopra~ 
vu v území československého. státu, mají však sídlo 
(hlavní závo.d) mimo toto území, jsou povinny, vy
zve-li je k tomu ministr, do jeho.ž o.bOoru půso.bno.sti 
podle předmětu svého provozování náležejí, přeložiti 
sídlo (hlavní závod) a hospo:dářské vedení do o.blasti 
'státu če~koslovenského. ' 

Ministr může, shledá-li toho. potřebu, ustanoviti, 
že ,přelo,žení sídla (hlavního závo.du) a hospodářské
ho vedeni se má státi do. určité . lhi'tty nebo. do určité~ 
ho. místa. 

Vyz,~ání ministro.vo. Iiahražuje schválení cizího 
státu, jeho.ž po zákonu vyhledává změna 'stano.v ve 
p.řÍčině přesídlení podniku. Vyzvané podniky nemusÍ- . 
se domáhati připuštění k provo.zování obchodů v, tu
zemsku, jeho.ž podle záko.nných ustanovení bylo. by 
zapotřebí, a jsou vůbec sproštěny povinností, ,jež po ' 
záko.nu mají splniti podniky cizozemské, aby mohly 
obchody Y , tuzemsku provozo.vati. 

Předpisy o. opovědích , zůstávají v platnost'i. '", , ~, ' 

Cizozem • . podniky. 

. ,§ '2. " Po.dDikůIil, které vyiv<in~ Ý '§ 1 uveďené~u 
v dané lhůtě nevyho.ví, může ministr zakázati , pro.vo
zo.vání výroby, dOopravy, neb obchod-& vůbec lila území 
českoslo.venského státu. , ' 

§ 3. Zákon tento nabývá účinno.sti dnem vyhlá
šenÍ. Jeho . provedení .ukládá se ministrům o.bchodu, 
financí~ spravedlnosti, veřejných prací, železnic a 
vnitra. 

, b). Sdělení ministerstva spravedlnosti Čí~. 11881/ 
.1922, 
, 1 ~ 

učiněné ve »Vě.s1míku« 1922, str. 67 (»,'sdělení«' 
CIS. 45) pod titulem »So.uhlas ministerstva v:nitra se 
zápisem usnesení na přenesení sídla z ciziny do tu
zemska společno.stI s ručením obmezeným, vyzvaných 
podle zákona z ll. prosince 1~19, Čí~. ~~ Sb. z. ~ ~., 
~ přeložení sídla, do. obchodnlhOo reJstnku«. SdeluJe 
se 'tu toto.: 

Zemský ,soud pro civilní záležitosti ,v Brně tázal se mini

sterstva vnitra, zda ve vyzvání společností- s ručelním obmeze

n~, aby přeložily sidlo hlavního závodu a hospodářského ve· 

dení do oblasti státu čsl. (zák. z ll. prosince 1919, č. 12 · Sh. 

z. a n. z r. 1920) jest ~ahrnutsouhlas ministerstva mtra, je
hož, vyžaduje § 2 nařízení ze dne 27. července 1920, čís. ' 465 

Sb. z.a, n. k zápisu usnesení cizozemských společností s ruč~

ním obmezeným na . přenesení sídla' z ciziny do tuzemska. Mi-
, nisterstva VlIŮtra a spravedlnosti shodují se 'v názoru, že sou

hla,su předem zmíněného jest třeba i v případech, jichž se týká 

dotaz zemského soudu pro 'civilní záležitosti v Brně, vycháze
jící z toho, že § 2 vládního' nařízení čís. 465/1920, jež bylo vy· 
dáno na základě zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a nař., 

a ' jež nutno proto na roveň klásti zákonu, zní povšechně a 
, žádné výjimky nedopouští. ' S názorem ministerstVla vnitra a 

spravedlnosti souhlasí ministerstva ohcho,du, financí a veřej. 

' íiých . piád. " " 
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c) výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 7. 
července 1924, č. 18289, o dohledu rejstříkových 
soudů na splnění podmínek nostrifikace podle zá
kona ze dne 11. prosince 1919, č. 12 Sb. z. a D. 

z r. 1920 

Podle zákona ze dne ll. prosince 1919, č. 12 Sb . . z. a u. 
z r. 1920, ukládá se podnikům, na něž bylo použito zákona, 
že určitý počet členů jejich správních ,orgánů (představenstva 

nebo ředitelstva, jednatelů) musí míti své . řádlIlé bydliště v 
území republiky Československé a musí býti českoslovemké 

státní příslušnosti, a jest pak podnikům podle toho upraviti 
stanovy. Přesné splnění těchto podmínek nostrifikace jest v :t:á· 

jmu 'státním, národoholspodářském a obchodně-politickém « 
tak . důležito, ~e od něho závisí dosažení jednoho z nejpřed

nějších úkolů nostriflkace. Jest proto na všech zúčastněn}ch 

státních úřadech, aby v oboru své působnosti věnovaly co uej
větší pozornost spln~ní zmíněných podmínek. ' Soudům puk, 
jež jsou pověřeny ve,dením obchodních rejstříků (rejstříku oh· 
chodních firem), náleží zkoumati při opově di členů před"ta· 

venstva (správní rady, ře~itelstvla) nostrifikovaných akciovýc.h 
společností nebo jednatelů .nostrifikovaných společností s ru· 
čením oLmezeným k zápisu do obchodního rejstříku, zda ' byly 
splněny příslušné . předpisy stanov společnosti, hlavně: pokud 
jde o' řádné bydliště a 'státní 'příslušnost ' členů představenstva 

nebo jednatelů. Jestliže nepředložily strany, učinivší opověd', 

již samy potřebné ,doldady o· těchto okolnostech, musí soudy 
rejstřmové dodatečně je ku předložení vyzvati a vůbec okoI· 
nosti 'předem zmíněné vhodným způsobem zjistiti. Opověd' smí 
býti příznivě vyřízena jen, bylo·li bezpečně zjištěno, že osoby 
členů představenstva (ředitelstva) nebo . jednatelů v k,aždém 
ohledu vyhovují náležitostem vytčooým. ve stanovách.Objeví.li 

soud při jakékoliv příležitosti u zápisů již proveden}"ch. že 
nesouhlasí >s·e stanov·ami ve smeru shora uvedeném ať původně 
či pozdější změnou zápisu, nechť upozorní na to neprodlenč 
nůnisterstvo, kterým. b-rla společnost, jíž se ' věc týká; ve ' smy
slu nostrifikačního výnosu vyzvána ku přeložení svého ' sídla 

Clzozem. podniky. 999 

do území republiky Ceskoslovenské podle zákona ze dne ll. 
p,ro-since 1919, č. 12 Sb. z. a n. z r. 1920. 

d) Převalutování základního kapitálu akcio
vých společností. 

Ve schůzích ministerstev zúčastněných na provádění zá· 
kona z ll. prosince 1919, č. 12 Sb. z. a n. z roku 1920, byla 
uvedena na přetřes a řešena otázka, jak jest si počínati, má·li 
akciový kapitál té které společnosti, z'apsaný podle čl. 210 
obch. zák., pokud se týče § 158 zák. čl. XXXVII z r. 1875 do 
obchodního rejstříku, odchylně od původního zápisu býti vy· 
značen v měně československé, po případě, má·li u 'společností 

dosavad v obchodní rejstřík vůbec nezapsaných akciový ka· 
pitál o,dchylně od znění stanov společností v obchodním rtlj
~tříku býti vyznačen v měně československé. Jednomyslně bylo 
poukázáno k tomu, že zápis v obchodní rejstřík, týkající se 
výše, tedy i val u ty akciového kapitálu musí každým způ' 

sobem odpovídati obsahu platných stanov společnosti, takže 
IJy bylo nepřipustno vyznačiti v obchodním rejstříku akciový 
kapitál v jiné měn;;, než odpovídá stanovám. Tím zodpověděna 
jest otázka začátkem uvedená; jest totiž převalutování akcio· 
vého kapitálu a jeho vyznačení v měně československé v ob· 
chodním rejstříku vždy podmíněno změnou stanov, s nimiž i 
v tomto ohledu zápis v obchoooí rejstřík se musí shodovati. 
V oné oblasti území republiky Československé, kdež platí bý
valý rakouský obchodní zákon, vyžaduje zmčna stanov akcio· 
vých společností schválení státní správou podle nařízení mini· 
sterstva vnitf'a, fi:nancí, obl"hodu, spravedlnosti a orby z .20. září 

1899, č. 175 ř. z., po případě nařízení ministerstv,a vnitra, 
spravedlnosti, obchodu a financí z 5. března 1896, č. 31 ř. z. 
Pokud se týče . území Slovenska a Podl~arpatské Rusi~ jest vy. 
(~házeti z toho, že převalutování akciového kapitálu tam, kde 
jde o přeměnu jeho nominelní výše ve valutu hodnotnější, se 
jeví v pravdě jako zvýšení základního kapitálu akciových spo· 
lečností; podle § 3 nařízení vlády republiky Ceskoslovenské 
z 27. četvence 1920, č. 465 Sb. z. a n., třeba k tako>vému zvý· 
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~ení 'zvláštního' státního póvolení. Dle ' toho musí zapllsu nové 

valuty akciového kilPitálu v 'Obchodní rejstřík předcházeti vždy 
schválení dotyčné změny stanov akciové společnolSti státní 
!'pJ'áv'ou. U společností vyzvaných podle 'zákona z ll. ' prosince 
1919, Č. 12 Sh. z. a n. z r. 1920, ku přéIo·žení sídla ' (hla'VllÍho 
závodu) nutno r07,lišovati " dva případy. Měla-li ,akciová spo
lečnost v území . Československé republiky pohoČný záv'Od za
psaný již v obchodní rejstřík, poznanien.á soud pověřený ve
dením ohchodního rejstříku přeložení sídla (hlavního závodu) 
podle nostrifikačního vyzvání u zápisu pohočného záV1odu; kde 
nehylo dosud ani zápisu pohočného závodu v tuzemský ob
chodní rejstřík, nutno se spokojiti s pl'oz.atíniní poznámkou o 
zápisu společnosti na základě do,savadnÍch platných stanov se 
sídlem (hlavním závodem) odpovídajícím vyzvání nostrifikač
nímu; v obojím případě musí společnosti po t'omto zápisu _ v 

ohchodní rej,střík zažádati za změnu stanov, při kteréžto pří. 
ležitosti vyřídí ministerstvo financí otázku převalutování. (Č, 
7156/22.) (Sdělení ve »Věstníku ' minist. spravedLn'osti« 1922, 
čís. 4, str. 67.) 

I. Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 13. září 1920, čís. 532 Sb. 2:,' a n., kterým 
se stanovi, pokud mohou cizozemské akciové 
společnosti peněžní býti připuštěny k pro. 

vozování obchodu v tuzemsku. 

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a .ll., se nařizuje: 

, § 1. CizO'zemským akciovýnl společnostem není 
volno, poJ\:.ud státními smlouvami nebude jinak usta

. ~oveno, v O'bla'sLi státu československého po.d vla:'stní 
fumou peněžní a bankovní ohchody po živnostensku 
provo.zo.vati a odbočky zřizovati. " 

Za cizo.zeInské považovati sluší všecky společno
sti, které mají sídlo mimo' obvod československého 
I'tátu. . f, _. " 

Ciiozem .. podniky . 

. § 2. Ze zákazu v S' l vy~lovenéhO' jSd~ " až 'na -?~!~~ 
opatření vyjmuty cizozemské společno~tI: ktere JIZ 
dne 28. října 1918 v území to.hO't«;> státu mely ,a po~ud 
ještě m,ají pobočné ' ústavy u příslušného tuze~skeho 
soudu v obchodní rejstřík zapsané. SpolečnO'stl :tyto, 
pokud jich " účelem neb působnóstí nejsou .' ohroženy 
státní zájmy, mohou býti uznány' za ,společnosti v tu
zemsku .právně existující "a dle ustanovení tohoto na
řízení připuštěny k živI1.ÓlstenskéinU provozovárií 'ób
chodil, jestliže o to do 4 týdnů od vyhlášení " tohoto 
nařízení zažádají a současně , pro.kážou: . 

1. že ve státě svého .sídlá po prcivu ~xi,stují a Sk~l-
tečně činny jsou, . -' . " 

'. 2. že se zavázaly, že budoru' při provádění s~é sta
tutární působnosti šetřiti neje,n předpisů všeobecných 
zákonů, nýbiž i ustanovení tohoto nařízenÍ. 

3. že k provozování -svých tuzemských p.odniků 
ustano.vily nejméně ' 3členné "zastupitelstvo a Je ?pa
třiIy neobmezenou 'plnou mocí k zastupování s~oleč-
nosti v tuzemsku, . 

; 4. že vláda státu, k němuž dle svého 'statutárnlho 
sídla přináležejí, připouští tuzemské ' společnosti stej~ 
ného · druhu k živnostenskému provozování obchodů 
alespoň v rozsahu 'v tomto nařízení stanoveném ,a" ne
brání jim, by hájqy svých práv před ' soudy a urady 
J~ko domácí ústavy; " . 

. · 5. že vyhavily své tuzemské pobočky provo~ova
cíl~ kapiÚlem, který odpovídá nynějšímu rozsahu 
jich , obchodů, 

6. že tento provozovací kapitál v tuzemsku jest 
uložen, 

. 7. že v tuzemsku jsou uloženy též veškeré :vkla" 
dy tuzemských pohoček,. které m~jí,. pov~hu v!~Iad~ 
úsporných, jakož i depOSIta, pobockam tem sverena. 

§ 3. Žádost za připuštění provO'zování o~c~odů 
v tuzemsku (§ 2) ,podati jest s doklady u mInIstet-



[.1002 OddU VID." 

stva finaneí. Vyřízení žádosti ' přísluší ministerstvu 
. vnitra v dohodě s ministerstvem financÍ. ' 

Lhůta k podání žádosti můž.e býti ministerstvem 
financí z důležitých důvodů nejdéle o 2 měsíce ,pro
dloužena. 

§ 4. Připuštění k provozování obchodů v . tu
z.emsku bude povoleno na určitý čas, nejdéle však na 
dobu S let, jen pro pobočné ústavy, které byly dne 
28. října 1918 u příslušného tuze1llilkého soudu v ob
chodní rejstřík zapsány. 

Z důvodů zvláštního ohledu hodných může státní 
správa provozování i takých pobočných ústavů připu
stiti, které sice ustanovení odst. I. nevyhovují, ale o 
nichž společnost prokáže, že jsou toliko nesamostat
nými expOositurami (agenturami) jiných v tuzemsku 
řádně registrovaných poboček a že jakožto takové 
byly zřízeny před 28. říjnem 1918. 

§ 5. Po uplynutí dOoby, na kterou připuštění 
bvlo obmezeno, může cizozemská společnost znovu 
bÝti na určitou dobu, nejdéle Sletou, připuštěna k 
provozování obchodů v tuzemsku, prokáže-li opětně 

. splnění všech podmínek tohoto nařízenÍ. 

§ 6. Připuštění k provozování obchodů v tuzem
. sku vztahuje se na všecka obchodní oprávnění, která 
společnosti přináležela dle stanov dne 28. října 1918 
platných, vyjímajíc tato práva: 

a) právo zřizovati nové pobočné ústavy v oblasti 
státu československého, 

b) právo přijímati vklady na vkladní knížky, 
c j právo obchodovati zbožím. 
Po dobu omezení obchodu valutami a devisami 

mťtže ministerstvem financí společnosti zakázáno 
býti sprostředkování platů do ciziny, resp. obchod 
valutami a devisami. 

§ 7. Společnostem, které v čas vyhlášení tohoto 
nařízení obchody vkladové v § 6, pod b),uvedené v 
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. tuzemsku skutečně provozo:valy, může státní správa 
další přijímání vkladů na vkladní knížky až do výše 
tuzemského provOozovacíh(i) kapitálu (§ 2, odst. S) v 
připouštěcí listině povoliti. Společnosti ty jsou však 
povinny onu část vkladů, která přijata byla nad % 
stanovené nejvýše přípustné hranice, uložiti v tuzem
ských státních dlužních úpisech. 

Od těchto obmezenímůže státní správa pro pře
chodnou dobu povoliti úchylky. 

§ 8. Státní správa může na určitý čas povoliti 
společnOostem, které dle svých stanov jsou ~pr~vně~y 
ohchodovati zbOožím a obchod tento v oblastI statu ce
skoslovenského skutečně provozují, další provozOování 
tuzemského velkoobchodu zbožím na cizí účet. 

§ 9. Státní úřady nesmějí přijímati záruku spo
lečností v § 2 označených za daňové neb jiné úvěry 
státnÍ. Byl-li hy tím ale státní zájem ohrožen, může 
ministerstvo financí úchylky od tOohoto zákazu po
·voliti. 

§ 10. Jestliže slpolečnost, které bylo pov?leno ,v 
tuzemsku obchody po živnOostensku prOovozovatI, vyda
vá na podkladě tuzemských pohledávek zástavní li
sty, neb na podkladě pohledávek proti českosloven
ským zemím, okresům a obcím, nebo na podkladě ji
ných tuzemských pohledávek a majetkových hodnot 
bankovní dlužní úpisy, jest povinna . do 3 měsícu od 
doručení připouštěcí listiny k z~jištění nároků drži
telů zástavních listů a bankovních dlužních úpisů u 
pobočného ústavu, který určen byl jakožto hlavní ú
stav spOolečnosti v československém státě, zříditi fondy 
a jiné jistoty, zákonem a stanovami k tomu cíli usta
novené, odděleně .od fondů a jinakých jistoť při ú
středně. ,společnosti pozůsiávajíCích. 

Zejména jsou společnOosti takové povinny zříditi 
pro každý druh rydávaných cenných papírů tyto 
fondy: 
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a) · }"'ond zajišťovacÍ. Fond tento ,pozůstávati . smí 
. z hoťov'ostí nebo tuzemských ceIiných papírů, pupi
lární jistoty požívajících~ mimo vlastní papíry společ
nosti. Pro výši každého zajišťovacího fondu j'SO'U 'roz

' hodna ustanovení stanov, které byly dne 28. října 1918 
. platuy, s tóu obměnou', že pokud výše zajišťovacího 
fondu řídí se výší emitovaných cerui'ých papírů v obě-

. hu jsoucích, rozhodný jest úhrn posud nesplacených 
tuzemských pohledávek, na jejichž podkladě společ
nost vydala vlastní cenné papÍl'y. 

b) Fond umořovací, do kter~ho přikázati dlužno 
,yšecky kapitálové splátky z tuzemských podkladů zá
stavních listů neb 'bankovních dlužních úpisů. 

c) Fond úrokový, kterému přináleží přijaté úro-
, ky z tuzemských podkladů zás,tavních listů neb han
kov.ních dlužních úpisů až ' do výše, kryjící úrokO'vou 
povinnost ze zástavních Jůstů a dlužních úpisů na 
těchto podkladech vydaných. 

Každý z těchtO' fondů dlužnO' zvláště súčtovati a 
.spravovati. 

Pozůstávají-li jistoty dle těchto ustanovení 2;říze
né ~ z hotovostí neb cenných papírů, dlužno je od 
ostatního jmění společ,nosti odděliti a pod sp,oluzá
věrou tuzelll!Ského vládního kOllllisaře chovati. 

1 akmile jistoty ve smyslu předchozích ustano
vení poříZeI~y byly, budiž to společnosti v pražském 
úředním listě vyhlášeno. 

, Povinnost, v §u tomto společnO'stem zástavní li-
~ty neb bankovní dlužní úpisy vydávajícím ulO'žená, 
budiž nejdéle do jednoho roku od doručení připou
štěcí listiny i ve společenských stanovách vyznačena. 

§ ll. a) Byla-li cizozemská společnost v §u 10 
O'značená připuštěna k PI'ovozování obchodů v tuzem

,sku, stávají se hypotekární neb Jiné . pohledávky tu
zemské~ na jejichž . podkladě . společnost ' ta vydala 
zástavní listy neb bankovní dlužní úpisy, zúročiielny-
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111i 'a ,splatny-nU v~ měně českoslO'venské; t~kjako py : 
v této měně jIž původně byly poskytnuty; dlužno te- , 
dy úroky a splátky dospělé k splatnosti pO' odluce 
měny československé od měny rakousko-uherské spla
titi ve měně československé. U stanovení to netýče se', 
,však pohledá,vek již zaplacených, ani závazků státu 
československého. . 

Aby nastal účinek připuštění cizozemské společ-" 
nO'sti v předchozím odstavci · stanovený, dlužno připu
štění 'cizozemlské společnosti k obchodO'vání v tuzem- " 
sku vyhlásiti se všemi účinky právními s ním dle to
hoto nařízení spojenými v úřednw listě republiky 
Československé a minl!o tO' ve dvou jiných denících v 
Pra,ze vycházejících. Vyhlášku O'bstará 'státní správa 
na útraty společnosti. 

b) Připuštěná cizozemská společnost, která vy
dala na podkladě tuzemských pohledávek zástavní li
sty neh bankovní dlužní úpisy, jest po.vinna ode dne, 
kdy přestala možnost v republice ČeskosloveIlJské vy
rovnávati závazky v neokolkovanýchha.nkovkách Ra
kousko-uherské banky, své dílčí dlužní úpisy v tuzeni
sku obíhající zúročiti a splatiti ve lněně českoslO'ven
ské a je do 6 měsíců ode dne připuštění k 'Obchodo
vání v tuzemsku zaměniti za nové titry znějící na mě-
nu československou. ' 

c) Povinnost ' ke zúrokování a splacení tuzem
ských hypotekárních neh jiných pohledávek, . na je
jichž podkladě připuštěná cizozemská společnost vy
dala zástavní listy neb bankovní dlužní úpi.sy~ vzniká 
v l'ozsahu v odst. a) tohoto paragrafu vytčeném také 
tehdy, jestliže cizozemská společnost pohledávky tyto 
se svolením ministerstva financí postoupila některé 
tuzemské společnosti akciové, a společnost tato sou
časně převzala závazky ze ,zástavních listů neb ban
kovních dlužních úpisů na podkladě takových po
hledávek v-ydan~ a v tuzemsku obíhajících · a se, 
pravoPlatnězaváz.\vIDn08ti tyto · ode dne, ldy 
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přestala možnost · vrepuhlice Čes~oslovenské vyrovná- · 
vati závazky v neokolkovaných bankovkách Rakous
ko-uherské banky, splniti ve měně československé, a 
v tuzemsku obíhající titry cizozemské s.polečnosti do 
6 měsíců ode dne, kdy bylo dáno svolení ministerstva 
financí k postupu a převzetí pohledávek, za své titry, ' 
znějící na měnu československou, zaměniti. 

Povolení ministerstva financí k postupu tuzem· 
ských pohledávek cizozemské společnosti na tuzem
skou akciovou společnost ve ·smyslu ustanovení před
chozího odstavce hudiž na útraty společnosti vyhláše- . 
11'0 i s právními účinky s postupem tím dle tohoto 
nařízení spojenfw.i v listech v odst. a) naznačených. 

d) Úhrnná jmenovitá hodnota jednotlivých druhů 
dílčích dlužních úpisů (zást. listů), jež dle odst. b) 
dlužno vydati v měně československé, nesmí přesaho
vati úhrnné výše příslušných tuzemských pohledá
vek, na jejichž p'Ůdkladě cizozemský emisní ústav vy
dal stejnorodé dílčí dlužní úpisy. 

Přesahuje-li úhrnná jmenovitá hodnota jednotli
vých druhů dílčích dlužních úpisů v tuzemsku obí
hajících úhrnnou vf'si příslušných tuzemských pohle
dávek, je~t cizozemský emisní ústav p'Ůvinen část jed
n'Ůtlivých druhů dílčích dlužních úpisů, která není 
kryta příslušnými tuzemskými pohledávkami, splace
ním ve měně československé ihned z oběhu vzíti, neb 
se svolením ministerstva financí učiniti jiné opatření, 
kterým hy zajištěno bylo zúročení a splacení ve měně 
československé také oné části jednotlivých dnlhů díl
čích dlužních úpisů, která není kryta příslušnými tu
zemskými pohledávkami. 

e) Ustanovení odstavce d) platí obdobně též pro 
případ, kdy tuzemské pohledávky cizozemské společ
nosti a její závazky z cenných papírů na podkladě 
pohledávek těch vydaných převzaty byly tuzemskou 
společností akciovou (odst. c). 

f) Za titry v tuzemsku obíhající dlužno v p'Ů-
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chybnosti považovati titry náležející vlastnickým prá
vem tuzemským osobám právnickým a pak titry pa
třící týmž právem .osobám fysickým, které v den vy
hlášení tohoto nařízení měly v tuzemsku své trvalé 
bydliště. Průkaz vlastnictví možno podati zejména 
dokladem, že hyl cenný papír přihlášen k soupisu po
dle nařízení vlády ze dne 12. března 1919, č. 126 Sb. 
z. a n. 

§ 12. Pokud v tomto nařízení jiného není sta
noveno~ platí pro společnosti dle předpisů tohoto na
řízení k živnostenskému provozování obchodů v tu
zemsku připuštěné obdobně ustanovení cís. nař. ze 
dne 29. listopadu 1865, č. 127 ř. z., jakož i ustano
ve~í u~er~kého zákonného článku X~XVII. z .r. 1875 
a cl. XXXVI. z r. 1876. 

§ 13. Tuzemské pobočky cizozemskyc a cio
vých společností, bankovní a peněžní obchody pro
vozující, podléhají dozoru ministerstva financí, které 
dozor ten může vykonávati svým bankovním referen
tem i zvláštními komisaři. K úhradě útrat se všeobec
ným i zvláštním státním dozo'l"em spojených přispí
vají společnosLi ty r'Ůčním paušálnhn ' penízem, který 
ministerstvo financí určí. 

§ 14. Dozorčí ol"gány ministerstva financí mohou 
kdykolivěk nahlédati v obchodní knihy, spisy a zá
pisky společnosti; dozorčí komisaři mají krom toho 
právo zúčastniti 'se každé schůze tuzemské represen
tace společnosti, jichž pravidelné konání může mini
sterstvo financí na:Hditi a zastaviti až do rozhodnutí 
mInIsterstva financí výkon usnesení representace, 
které odporuje zákonu, vládním nařízením neb stano- . 
vám ,společnosti. . 

§ 15. Společnosti, které z·a připuštění včas ne
zažádaly, neh jimž připuštění to ·bylo odepřeno, dále 
společnosti, které připuštěny byvše, požadavkům při
poqště.cí listiny n~b ustanovením tohoto nařízení neh 
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cÍs. nař. z 29. listO'padu 1865, Č. 127 ř.z., lleb přísluš. 
1l)'ID ustanO'venÍm uherskéhO' zák. čl. XXXVII. z r. 
1875, resp. čl. XXXVI z r~ 1876 nevyhO'věly, a kO'neč
ně sPO'lečnO'sti, jichž připO'uštěcí listina z jiných dů
VO'dů platnosti pO'zbyla, jSO'll PO'vinny likvidaci svých 
tuzemských p.odniků bezprO'dleně zavésti. 

VýnO's státní správy, kterým byla činno,st spO'leč
nO'sti v tuzemsku zastavena a likvidace nařízena, jest 
na út:mty sPO'lečnosti v listech v O'dst. a) §u II vy
hlásiti. , 

Likvidaci dlužnO' pro.vésti dle analO'gie čl. 244 a 
násl. ohch. zákO'na, jakDž i § 202 a násl. uh. zák. čl. 
XXXVII. z r. 1875. Likvidaci pro.vede tuzemská re
presentace 'spDlečno.sti a, nedO'šlO'-li k jejímu ustano
vení, oSDby spDlečností k tO'mu určené. Nebyly-li o.SD
by, dle tohotO' předpisu k prO'vedení likvidace po.VD

lané, dO' 14 dnů O'd dDručení zastavO'vacíhO' výnO'su k 
zapsání dO" O'bchDdníhD rejstříku přihlášeny, prO've
dDu likvidaci na útraty ,a nebezpečí společnosti oSDhy 
státní správou (přísluŠnými ministerstvy) k tonlU 
ustanO'vené. 

§ 16. Naříú~~ítoto nabývá účimlOsti dnem vy
hlášení.' 

JehO' prDvedení ukládá se ministnlm financí, vni
tra, spravedlnDsti a O'bchDdu. 

. J. Sdělení ministerstva spravedlnosti, 
čís. 54940/24 ve "Věstníku min. sprav." 1925, 

čís. 1~2, str. 5 pod ·Čís. 7. 
U jisté sedrie ll1ia Slovensku se vyskytl názor, že na 'od· 

štěpné závody akciových' společností, jejichž hlavní iSíd10 ná
sledkem státního [převratu se ocitlo mimo území republiky 
Československé, jest užíti ohdobně §u 3 vládního nařízení ze 
dne 27. července ' 192Q, č. 465 Sb. z. a 111. V zhledem na to 
bylo :ministerstvo spravedlnosti tázáno, zda a na kterém pod: , 
kbldě maj.í ., .odštěpné _. záv,ody . shor.a . zmíněné právo ·ohchodo- -
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vati v tuzemsku. M,imisterstvo spravedlnosti vyslovilo názor, 

s kter)'m se stotožĎují mi'lústerslva vnitr,a, financí a obcho.du, 

že na odštěpné závoldy akciových společností, které v den 28. 

října 1923 již právně existoVlaly, arci jakožto filiálky tuzem

ských akciových společností, které pak státním převr,atem se 

staly cizozemskými, nelze užíti vl ádního nařízení ze dne 27. 
če,rvna 1920, č. 465 Sb. z. a n. Úpravu právních poměrů těcht:o 

filiálek, pokud se nestala již vládním nařízením ze dne 13. 

září '1920, č. 532 Sb. z. a ln.; nutno zůstaviti smluvní dohodě 
se . státem~ v jehož území jsou hlavní závo,dy; dokava,d nedošlo 
k takové platné mezinárodní dohodě, nelze prozlatím zab11a

ňovati dalšímu obchodováni filiáI\'lk cizích akdových společ

ností, pokud není zvláště upraveno, jak se 'stalo na př. vlád

ním nařízením ze dne 13. září 1920, č . 532 Sb. z. a 11. 

K. Úprava poměrů k jednotlivým státům. 

1. K Albanii. 

PrQ,zatinmí úpr1ava ohchO'dních styků, sjedúaná ,v 
Tiraně dne 19. ledna 1926, uvedená v platIlost s účin· 
ností O'd 9. února 1926 vládní vyhláškO'U ze dne 4. 
únDra 1926, čís. 13 Sb. z. a n. a ratifikO'vaná dne 14. 
ěervence 1926 s DlezinárDdllí platno.stí O'd 24. března 
1927. ~Vyhláška ministra zahraD. věcí ze dne 12. květ
na 1927, čís. 61 Sb. z. a n.) 

2. K Belgplucenlburské Unii Hospodářské. 

Z obchodní smlouvy ,sjednané v ' Praze dne 28. 
prosince 1925 uvedené v prO'zatímní platnDst vládní 
vyhláškDu ze dne 30. prDsince 1925, čís. 262 Sb. z. a 
n., jejíž ratifikace vyhlášena vyhláškDu ministra za
hraničních věcí PO'd čís. 209/ 1926 Sb. z. a n.: 

čl. 1. Příslušníci jedné smluvní str.any požívati budou na 
území druhé str-any, llokud se týče nastupování a pl'ov()zování 

Obch. zák. M 



1010 Oddíl VIII. 

obchodu a žÍ\'lIlostí, těchže práv, výhod. svobod, ulehčení .1 

spl"oštění jako příslušníci státu požívajícího nejvyšších ·výhod. 
S řečenými společnolStmi, jakož i s jejich filiálkami, od

bočkt~mi a jednatelstvími nakládáno bude v každém ohledu 
jako se ' společnoslmi stejného dmhu, patřícími zemi po'žívající 
nejvyšších výhod, při čemž se rozumí, že připuštění ku pro
yoz,ováni jejich ob~ho,du a živnosti zůstává podrobelllo záko
nům a předpi,sům v příslušnÝ'ch zemích y tom směru platným. 

čJ.. 13. Akciové a jiné společnosti obchodní, průmyslo
vé neb finanční, včetné společností plavebních, jež mají své 
sídlo na území . jedné ze smluvních stran a dle zákonů této 
strany jsou tam řádně ustaveny, uznány budou ClO právně exi
stující na území druhé strany a zvláště budou moci, zachová
vajíce její zákonné předpisy v tom směru platné, vystupovati 
před soudy jako žalobkynč neb žaloy,<liné. 

Čl., 14. Obcll,odníci, továrníci la jiní živl1'o~tníci, kteří 
prokáží živnostenskou legitimací, vydanou úřady svého státu, 
že jsou oprávlIlěni Pl"ovozovati obchod neb živnost na území 
jedné ~e smluvních stran, v .němž mají ,své bydliště a že tam 
platí daně a dávky zákonem' předepsané, budou moci uzaví· 
rati na území druhé smluvní strany, buď osobně nebo svými 
cestujícími, koupě zboží u obchodníků, ve veřejných prodej
nách ueho u producentů, přijím!lti zakázky u obchodníltů, v 
jejich obchodech nebo u osob, které ve Isvém závodě použí
vají zboží,odpovídajícího zboží nabízenému; nebudou z to· 

hoto titulu podroben~ žádné zvláštní dávce neb poplatku; bu
dou opráv;něni míti s sehou vzorky nebo modely. 

Obě smluvní stl1any sho,dují se v tom, že v této příčině 

hudou používati ustanovení mezinárodní úmluvy o zjednodu· 
šení celních formalit, uzavřené v Ženevě dne 3. listopadu. 1923, 
při ,vzájemném šetření práv plynoucích z doložky o nejvyšších 

výhodách. 

3. li Americl~ Spojeným Státům. 

. Pr~zatimní obchodní dohoda sjednaná v Praze 
dne 29. října 1923, uvedená v průzatimní platnost 
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vyhláškou čís. 209/ 1923 Sb. a ratifikůvaná dne 29. 
května 1924. (Vyhláška ministra zahran. věcí ,ze dne 
19. srpna 1924, čís. 181 Sb. z. a n.) 

4. Ke království . Dánskému. 

Podle vyhlášky ministra zahran. věcí ze dne 9. 
č e r.v e n c e 1926, ~ís. 135 Sb. z. a n., ratifikůvány 
preSidentem repubhky dne 23. prosince průzatímní 
úpravy obchodních styků, sjednané dne 31. ledlla 
1924, 18. prosince 1924 čl 18. dubna 1925 a uvedené v 
prozatímní platnůst vládními vyhláškami čís. 34/ 1924 
Čí~. 31,3/1?2~ a čís. 86/1925. Ratifikace 'Sděleny král: 
uanske "lade dne 28. ledna 1926, čímž nabyly mezi
národní .platnosti. 

5. K republice Estonské. 

. Obchodní smlůuva sjednaná v Tallinu dne ' 20. 
června 1927, ratifikůvaná dne 2. července 1928 a účin· 
ná od 17. července 192a, 'která uveřejněna ve Sbírce 
zák .. ~ ~ařízenÍ r. 1923 půd čís. 115, ustanovuje mi
mů pne: 

čl. 8. Akciové nebo jiné společnosti a s·družení obchod
ní, průmyslová a finanční, které jsou nebo hudou ustaveny po
dle zákonů jedné smluvní str'a1BY a které mají své sídlo na 
území této strany, jsou oprávněny, podrobí-li se zákonům dru
hé strany, vykonávati na jejím území svá práva a vystupovati 
vřed soudem huď jako žalobci neho j,ako žalovanÍ. . 

. Předchozí ustanovení il1eh~de míti vlivu na . otázku, z,da 
taková společnost nebo sdružení založené v jedné z ohou zemí, 
bude či nebude míti právo provozovati obchod neho Zlvnost 
v druhé, ježto toto pi."ávo vždy se ' řídí po,dle zákonů a naří· 

zení, které ' platí v dotyčných . zemích. 
Jakmile zmměné společnosti a sdružení budou pbipuště

ny, budou požívati týchž práv a výhod, které jsou neho bu
dou přiznány podobným organisacím kterékoliv mocnO'.sti třetí. 

64* 
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čl. ll. Obchodníci, továrníci a 'Živnostníci, přísľušníci 

iedné smlUViIlí strany, usazení a provozující svUj obchod a živ

:10 st na území této strany, kteÍ'Í prokáží předložením živno

stenské legitimace vydané příslušnými úřady jejich země, že 

jsou tam oprávněni provozo,vatí svůj obchod neb živnost a že 

tam platí zákomté dávky a daně, mohou na území druhé stra

lIy, bud' os'obně nebo prostřednictvím cestujících, roniti ná

kupy nebo sbírati zakázky na vzorky nebo bez nich. S těmito 

obchodmiky, továrníky, živnostníky a jejich obchodními cestu

jícími, činícími nákupy nebo sbírajícími, přÍjímajícími zakáz

ky, bude se v každém ohledu naklád,ati jako s příslušníky 

stállu požív,ajícího nejvyšších výhod. 

6. Ii repub1ice :f'insb:é. 

Z obchodní a p1avební smlouvy ze ~e 2. hřezn! 
1927, jež nabyla pů.sobnosti dnem 31; cerv~nce 19~: 
a uveřejněna jest pod čís. 119/ 1927 Sbuky ·zak. a nar.: 

čl. 2. S akciovými společnostmi, ,družstvy la jinými 'spo
lečnostmi hospodářské povahy, jež mají své společenské sídlo 
ua území je1dné 7.e smluvních stran a které podle zákonů této 
strany j1sou tam po právu ustaveny, bude se nakládati na. lize· 
mí druhé strany, s podmínkou, že budou zachovávány všech: 
ny f~rmality stanovené zákony, v každém ohledu jako s ob· 
dobnými společnostmi státu požív'ajícího nejvyšších výhod, pn 
čemž s~ roZlllIllÍ, že připuštění takových společností k provo
zováni jejich obchodu a živností na území ,druhé strany zů

stává podřízeno zvláštním zákonům a nařízením tam platným. 

Daně, poplatky nebo dávky jakéhokoliv pojme~ování ne: 
mohou tyto společnosti postihnouti tíživějí než vy]meno'v.ane 
společnosti a družstv,a domácí. 

čl. 6. Kupd. továrníci a jiní obchodníoi jediné smluvní 
strany kteří prokáží pře,dložením své obchodní legitimace, vy. 
dané ~říslušnými úřa,dy svého státu, že jsou tam oprávnem 
provozovati svůj obch~.a nebo svoji živnost a že tam platí ~o~ 
platky II daně zákony předepsané, budou míti právo, podr,obl-h 
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se zákonům a nařízením platným v ,obou zemích, uzavírati · bud' 

osohně nebo svými cestujícími koupě na území ,druhé smluvní 

strany u obchodníků neb výl'ohců nebo ve veřejných prodej

li ách. Budou moci přijímati zakázky též pOldle modelů a vzor

ků u obchodníků neb jiných osob, kteJ.·é pro svůj obchod ne

ho svou živnost použív,ají zbo:ží odpovíd.ajícího zboží nabíze
nému. 

7. Ke Francii. 

A. Z konvence uzavřené v Paříži dne 13. ledna 
1921' o úpravě otázek t)"'kajících 'se majetku, práv a 
zájmových účastenství (droits, biens et interets) pří
slušníků obou států v jich zemích navzájem jest ze
j,ména uvésti: 

čl. 8. Společnosti ustavené podle zákonů německých, ra

kouských neb uherských, které mčly svou l1lavní Pl'ovozovnu 

neh společenské sídlo před 1. srpnem 1914 v územích, která 

nyní jsou částí (~eskoslovenska, a u nichž většina ,akciového ka

pitálu náležela příslušnílulm francouzským neb společnostem, 
ve I!;terých f11ancouzští příslušníci měli většinu ,akciového ka

pitálu, budou míti právo přenésti svůj majetek, práva a zá

jmová úč.astenství na jinou společnost zřízenou a pov,olenou 
po.dle zákoDll česk,osl ovenských. 

Společnosti ustavené pOldle právního řádu francouzského, 

jichž hlavní prOVOZOViIla naléZlala se před 1. Isrpnem 1914 v 

územích přířčených Československu a II nichž většina akcio

vého kapitálu náležela francouzským příslušníkům nebo spo

lečnostem, v kterýchž příslušníci tito měl~ většinu akciového 

kapitálu, hudou moci dále svobodně provo'zovati své podlllÍky 

průmyslové podle čl. 19 obchodní .dohody francouzsko-česko
slovenské. 

PoV'olení po případě nutná k provedení předcházejících 
dvou odstavců musí h)Tti udělena, avšak s výjimkou případů, 

kdy jde o průmyslové podniky" jež budou vzhledem k sv,é 
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dr b 'k neb rO'zhO'dnu-pO'vaze O'becně prO'spě8né po O' eny za onem 

tím ministerské mdy O'mezením zvláštním. 
NO'vě zřízené spO'lečnůsti nehudůu pO'drůbeny z příČiiny 

převodu žádnY"1l1 dáv,kám ani zvláštJním půplatkům. 

B. Z ohchodní smlouvy podepsané v Paříži dne 
17. srpna 1923, uzavřené a uvedené v prozatímní plat
nost od 1. září 1923 vládni vyhláškou ze dne 30. srp-
na 1923, čís. 174 Sb. z. a n.: 

čl. XXVIII. A. - Příslušníci každé z ůbO'u zemí bu

dou na ,území druhé ve všech ůhledech a zejména ve příčině 
usídlení, provůzůvání ůbchů,du, průmyslu a plavby, jejich ma

jetku můvitéhů i neIIlj)vitéhů, jejich práv a zájmůvých úča
. tenství ůčastni režimu, přiznanéhO' příslušníkům státu půžÍ
va jících lIlejvyšších výhod. Můhůu tam vyřizůvati svůbodně 
8vé věd, bud' osobně, nebO' průstředníkem jimi zvolooým, aniž 

hy -v tůmtO' směru byli půdrůbeni jiným ůmezením ne,ž těm, 

jež vyplývají z platných zákO'nů a nařízení. 
B. - Spůlečnosti 'půdle O'bčanskéhů práva a spoleooůsti 

obchO',dní průmyslůvé, finanční, půjišt'ůvací a všechny společ-
, o • d ' 

nosti půvahy hůspůdářské vůbec, zÍ"Ízené půdle zákůnu Je ne 

z ůbůu zemí, můhou, podrůbí-Li se zákůnům ,druhé země a 

ůbdrží-li potřebné půvolení v případech, kde takůvé půvůlení 
je předepsánO' t~mitů zákůny, bud' vykůnávati sVůU činnos~ v 

tétO' zemi nebO' usaditi se bam a zHditi tam filiálky, ůdbocky 
a agencie, vyjm.a živnosti, které prO' sVůji ůbecně prospěšnou 
půvahu jsůu půdrůbeny zvláštním omezením. Za těchže p'ůd
mínek můhou nabývati, držeti a najímati nemovitůsti půtřebné 

k jejich řádnému provůzu. 
TytO' spůlečnůsti můhůu růvněž uplatňůvati svá práva v 

tétO' zemi a vyslupůvati před sůudy jaků žalující a j ,aků ža

lův~né, půdrůbujíce se zákůnům a předpisům. 
Řečené rspoleooosti, jakůž i jejich filiálky, ůdbůčky a 

agencie budůu půžívati ve všech ůhledech z.acházení, přiznané
ho spůlečJ:\ůstem státu !)ůžívajícíhů l1ejvyšší~h' výhod. . 
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8. K Holandsku. 

Z obchodní úmluvy sjednané v Haagu dne 20. 
ledna 1923, uveřejněné ve Sbírce zák. a nařízení z r. 
1924 pod čís. 250: 

L 

1. S příslušníky IObůu Vysůkých smluvních stran hude . za

cházenO' na území druhé strany v kaž,dém ~hledu, zejména pO'

kud se týče nastupůvání a průvůzůvání obchůdu, živností a 

plavby, půkud jde O' jejich právní půstavení, >O jejich maje

tek můvitý i nemůvitý, O' jejich práva a zájmy, stejně příznivě 

jaků s příslušníky státu půžívajícíhů nejvyšších výhůd. 

2. Budou míti vůlnost spray>ovati 'své' záležitůsti na úze

mí druhé strany bud' ůsůhně neb svým průstředníkem, kteréhO' 

si sami zvůlili, aniž budůu v tům směru pů,drůbeni jiným 

omezením než těm, která j,sou stanQvena platnými zákůrny a 

nařízeními příslubné země. 

3. Nebudůu platiti z průvůzůvání svéhO' ůbchůdu, živnůstí 

a plavby na území druhé strany jiných ani vyšších daní, dá

vek neb půplatků, než které js'ou vybír.ány od, vlastních pří

slušníků. 

II. 

1. Akciůvé spůlečnůsti a jiné spůlečnůsti ůbchůdní, prů

myslůvé ueb peněžní, v tO' půčítaje spůlečnůsti plavební, které 

mají své sídlO' na území jedné Vys'ůké smluvní ,strany a které 

půdle zákůnů tétO' strany tam pO' právu byly ustaveny, budůu 

oprávněny uplatňůvati růvněž na území druhé str,any, zachů

vávajíce dotyěné zákůny a nařízení, která jsůu v platnůsti lIla 

území tétO'. druhé strany, všechna svá práva 'a ůbzvláště vésti 

před sůuJem průcesy jaků žalůbci a žalův,aní. 

2. Připuštění spůleénůstí shůoo vyjmenůvaných, které JSQU 

na území je,dné VysQké smluvní strany pO' právu ustaveny a 

které hůdlají svůji činnůst pO' nabytí půsůbnůsti tétO' QbchodnÍ 

úmluvy n~ území druhé~trany rQ~šífitj ~ které k fůIP;u lÍče!u 
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hy potřebovaly zvláštního povolení, bude se říditi podle zá· 

konů a nařízení v dotyčném státu platných, rozumí se však, 

že připuštění hank a: společností pojišťov,acích bude se říditi 

dle zvláštll1Ích zákonn a nařízení příslušného státu k tomu se 

vztahujících. 

3. Se všemi společnostuů již jednou po zákonu zřízenými 

bude v každém ohledu zacházeno jak,o se spolec·nostmi stát.lt 

požív:ajídho nejvyšších výhod. 

9. K Islandu. 

Vládní vyhláškou ze dne 15. května 1924, čís. 104, 
uvedena v prozatímní· platnost a podle vyhlášky mi
nistra zahran. věcí čís. 213/ 1926 byla r.atifikována (s 
účinností od ll. února téhož r.oku) provisorní úpra
va obchodních vzájemný·ch styků, sjednaná v Praze 
dne 8. května 1924 výměnou dopisů mezi čsl. mini
strem zahr:an. věcí a holandskýnt vyslancem v Praze. 

Tento oznamuje ve svém dopisu . mimo. jiné!, že »s pod· 

mín1wIU v7.ájemnosti hudou příslušníci ·a společnosti povahy 

hospodářské, j ednatelé a obcho,dní cestující českoslo"cn;tí, ma
jící legitimaci řádně vystavenou příslušnými riřady své země, 

jakož i plodiny nebo vi'robky, pocházející a přicházející z re

publil .. y Československé, a vzorky obchodních cestujícíeh po

žívati bezpodmínečně na území isl,aJlldském zacházení ve všech 

ohledech stejne příznivého, jako se poskytuje příslušníkulll, 

!'polečnostem, plodinám a 'Výrobkům státu požívajícího nej\--yš

šÍch výho·fI . Toto zacházení přiznává se zejména ve v~em, co 

se týká ohchodní ČÍinlUostÍ československých příslušníků a spo

lečností povahy hospodářské, jejich uSlazování na území isLand

ském, práva nabývati a držeti tam majetek jakéhokoliv drú

hu, obchodovati tam, provozovati tlam živnosti, při čemž se 

r02Jumí,že připuštění všech těchto ·sp-olečností na území druhé 

strany zůstává vždy po,dřízeno zákonům a předpisům, jež ~Slo'U 

nebo hudou y platnosti v dotyčné zemi.« 

Cizozem. podniky. 

10. Ke království Italskému. 

~ , ~. Obchodní a ,plavooní smlouva, podepsaná v 
RJme dne 23. hřezna 1921, uveřejněná ve Sbírce zák. 
a nařízení pod čís. 4 ai 1922, Ulstanovuje lJ1umo jiné: 

čl. 3. Obchodníci, továrníci a j~ní živnostníci jedné ? 

obou Vysokých Smluvních Stran, kteří prokáží předložením 
živnostenské legitimace, vydané ·úř,adem své země, že ve státl.l 

svého bydliště jsou oprávněni provozovati svůj obchod neh 

svou živnost a že tam platí zákonné daně a poplatky, budou 
míti právo buď os ohně ueh cestujícími ve svých službách uza

vírati koupě zboží na území druhé Vysoké Smluvní Strany u 

obcho,dníků neh ve veřejných prodejnách ueh II výrobců to

hoto zboží. Budou také moci pÚjímati Ul,kázky í podle vzorků 
li obchodníků ueb jiných osob, které ve své živnosti používají 
:t.hoŽí nahízeného druhu. Ani v jednom ani v druhém případě 
nehudou PQvinni . z toho důvodu platiti zvláštních vyšších · po
platků, než jaké jsou povinni p1atiti vlastní příslušníci neb 
příslušníci státu, požívajícího nejvyšších výhod v tomto směru_ 
Při provozování ISlvé čirilll.oSli . 1'1a úz~mí druhé Vysoké Smluvlní 
Stnmybudoill požívati se strany veřejné správy a veřejných 
úřadů stejného nakládání jako . vLastní příslušníci. 

ŽiVll10stníci (obchodní cestující), opatření živnostenskou 
legitimací, j&OU oprávněni míti s sebou vzorky, nikoliv však 
zboží. 

Předcházející ustanovení neplatí pro podomní živnosti, ani 
pro podomní obchod, ani pro vyhlerdávání zakázek u osob ne. 
provozujících ralni obcho·du ani živnosti. 

čl. 6. Společnostem podle obchodního ,a občanského prá
va, včetně veřejný·ch ,a souln'omých pojišťoven, usídleným nu 

ú zemí jedné z Vysokých Smluvních Stran a pravoplatně usta-
1I0velUým podle příslušných zákonů, bude přiznána za podmí

nek a s výhr':lidou omezení stanovených předpisy, p1atícími v 
ú zemí Vysokých Smluvních Stran, s podmínkou vzájemnosti., 
p rávní existence na území ·druhé strany a budou moci vykorná

Y~ltj tam veškerá práv1a v·četně práva domáhrati se svých práv 
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pi'ed soudy podle' platných zákonů a nařízení hud' za účelem 
zahájení procesu neh za účelem ohhajoby. 

Společnosti tyto budou požívati ve všech případech na 
území druhé Vysoké SmlmnnÍ Strany týchž práv, která jsou 
neb budou přiznána podobným společnostem kteréhokoliv ji

ného státu. 

II. Úmluv,a právně-finanční, sjednaná v Římě 
dne 23. března 1921, uveřejněná ve Sbírce zák. a na
řízení pod čís. 132/ 1924 ~ 

čl. 6. Československo -prohlašuje, že uznává beze všeho 

za italské ty osoby fysické nebo právnické a společnosti ob

chodní, které od úřadů království Italského podle mírové 

smlouvy St.-Germainské, . Trianonské a smlouvy Rapallské bu

dou uznány za osohy italské národnosti. 

čl. 7. Obchodní a občanské společnosti starých provincií 

italských, kterým již povolila bývalá vláda rakouská, uherská 

nebo německá proVlozovati obchod a p,růmysl na území býva

lého mocnářství rakousko.uherského nebo býv,alého království 

pruského, hudou museti podati do šesti měsíců od nahytí pů
sobnosti této úmluvy žádost za povolení u příslušných úřadů 
československých, které rozhodnou ve smyslu článku 6. ob· 

chodní úmluvy iltalsko-československé, dnešního ,dne uzavřené. 
Až do konečného rozhodnutí o žádosti za po.volení · mo· 

hou tyto společnosti provoz'ovati dále obchod a průmysl na 

území Československa. 
Společnostem starých a Diových provincií italských, které 

měly již 24. května 1915 odbočku na území, tvořícím nyní část 
republiky Československé, bude povolení uděleno obligatorně 
od vlády republiky. Italie nebude zacházeti se společnostmi 
českosloven::;kými ~a obdobných podmínek méně příznivě. 

Rozumí se, že ustanovení čl. 6 smlouvy uzavřené v Sevres 

dne 1. srpna 1920 mezi ltalií a státy cess1ionářskými na území 

dříve příslušejícím b)'valému mocnářství rakousko·uherskému. 

pokud . jsou vr4odně~šírni? nejsou q,o~č~y ~ímt() člálll\em. 
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11. K císařství Japonskému. 

Z ustanovení obchodní smlouvy uzavřené v Pra
ze dne 30. října 1925, uveřejněné ve Sbírce zák. a 
nařízení pod čís. 197/ 1926: 

čl. 1. Poddaní ,nebo příslušníci každé z vysokých smluv
ních stran budou moci zcela volně vstupovati a prodlévati nH 
území druhé str,any a podl'obujíce se zákolnům země: 

2. Budou míti právo, stejně jako po,ddanÍ nebo přísluš

níci státu požívajícího nejvyšších výhod, provozovati svůj ob, 
chod a výrobu a obchodovati každým druhem zboží, zákonem 
k obchodu připuštěného, a to jak osobně, tak prostřednictvím 
7.á~tupců, jednotlivě nebo ve společenství s cizozemci nebo do
mácími podd.anými či příslušníky. 

3. Budou ve všem, co se týká provoZ/ování svých živností, 
zaměstnání, povolání ,a výchovných studií postaveni v . každém 
ohledu na roveň s po.ddanými neblQ příslušníky státu ' požíva
jícího nejvyšších výhod. 

čl. XIII. Akciové a jliné společnosti a s-družení obchod· 
ní, průmyslová a fin,anční, která jsou nebo budou zřízena po, 
dle zákonů jedné vysoké smluvluÍ strany a zlapsána na územích 
této strany, jsou oprávněna vykonávati na územích druhé stra· 
ny svá práva a jednati před .soudy jako strana žalující nebo 
7.alovaná, s po,dmínkou, že se podrobí zákonům této druhé 
strany. 

Připuštění těchto společno,stí a Sldl'uŽení k provo'zování 
obchodu a průmyslu na území strany druhé buďe Ise říditi zá
kony a nařízeními platnými na územích této strany. 

Řečené společnosti a sldružení budou v těchto ohledech 
na územích · druhé sirany požív;ati týchž práv, která jsou nebo 
hudou udělena podobným společnostem nebo sdružením státu 
požívajícího nejvyšších výhod. 

12. K dominiu Kanadě. 

Prozatímní obchodní dohoda, sjednaná výměnou 
not v Pl'a~e dne 20. prQsip.ce 1926 a uvedellá v pro-
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zatímní působnost vládní vyhláškou ze dne · 22. pro
since 1926, čís. 255 Sh. z. a .n., hyla ratifikována, což 
publikováno vyhláškou ministra zahran. věcí ze dne 
,28. hřezna 1928~ čís. 42 Sh. z. a n. Tato prozatímní 
dohoda, prodloužená podle vyhlášky čís. 47/1928 resp. 
165/1928, nahrazena byla Obchodní úmluvou z 15. 
března 1928, ratifikovanou dne 30. října 1928 a vy. 
hlášenou ve Sbírce zákonů a nařízení 1928 ,pod čís. 
180. 

13. K republice Litevské. 

Z ustanovení obchodní sn11ouvy, uzavřené v Pra
ze dne 27. dubna 1923, ratifikované dne 6. listopadu 
1924 a uveřejněné ve Sbírce zák. a nařízení pod čís. 
252/ 1924 (s půsohností od 21. listopadu 1924): 

čl. 1. S příslušníky obou smluvních stran bude zacháze

no na území druhé strany v kaž,dém ohledu, zejména pokud 

se tNe nashlpování ,a provozování obchodu, žiVJlJostí a pla'Vby, 

pokud jde ~ jejich právní postavení, o jejich majetek movit)' 

i nemovitý, o jejich .práva a zájmy, !Stejně příznivě jako s pří

sl,ušníky státu požívajícího "nejvyšších výho,d. 

čl. 3. Akciové společnosti a jiné společnosti obchodní, 
průmyslové neb peněžní, které mají své sídlo n.a území jedné 
,smluvní strahy ,a které pOldle zákonů této strany tam 'po právu 
Lyly ustaveny, budou oprávněny uplatňovati rovněž na území 
druhé strany, zachováv,ajíce dotyčné zákony a nařízení, která 
jsou v platno,sti na území této druhé strany, všechna svá práva 
a obzvláště vésti před sOlUdem procesy jako žalobkyně a ž,a
lované., 

Připuštění .společností shotl'a vyjmenovaných, které jsou 
na území je,dné smluvní strany po právu ustaveny a které ho
dlají rozšířiti svoji činnost po nábytí působnosti této obchodní 
smlouvy IDa území druhé strany ·a které · k tomu t!čelu by po
třehovaly zvláštního povolení, bude se říditi podle zákoni'l a 
n~řizení v ,dotyčném státu platných. 
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Se" všemi společ~'ostmi již jednou po iákoÍ1u znzenynn 
J;ude v kaž·dém 'ohle,du zacházeno jako s podobnými společ
llostrrů státu požívajícího nejvyšších výhod. 

14. K republice Lotyšské. 

Z ustanovení ohchodní smlouvy sjednané v Pra
ze dne 7. října 1922 (IS výmětnou ratifikačních listin 
dne 25. října 1923 a s půsohností dnem 9. listopadu 
1923) la uveřejněné ve Sbírce zák. a nařízení pod čís. 
221/ 1922: 

čl. 2. Příslušníci obou .smluvních stran po,drobÍce se zá

konům země budou ve všem, co: se týče cestování ,a pobytu, 
,~: tudia, výkonu řemesel a povolání, pl'OVOZU po,dniků průmysl,o
vých i živnostenských a práva obcho,dovati všemi druhy zbOŽl, 
jimiž obchodovati jest ,dovoleno, postaveni ve všech směrecli 
na touž úroveň Jako přísluŠlníci státu požívajícího největších 
\-ýh.o,a. 

Čl. 8. Akciové nebo jiné společnosti a sdružení obchod
ní, průmyslová a finanční která jsou nebo budou ustav:ena dle 
zákonů jedné ze smluvlUÍch strán a která mají své . sídlo ,",a 
území této strany, jsou opl;ávnělll~ podroLí-li se zákonům dru
hé strany, v'ykonáv,ati na jejím · území sv:á práva a vy·stupov,ati 
před soudem, ať jako žalobci, či jako ž'alovanÍ. .. 

Předchozí ustanovení nebude míti vlivu na otázku, zda ta-' 
ková ,společnost neLo sdružení,založené v jedné z obou zemí, 
bude či nebude míti práva P.l;ovozovati obchod ~ebo . průmysl 
v druhé, ježto toto právo vždy se Hd:í dle · z"álwnů 'anařízél1 í, 
která platí . v doty,čných zemích. 

Jakmile zmíněné společnosti · a "sdružení búdlOu jednou 
připuštěny; budou požívati týchž práva. výhod, které" jsou neb 
hudou přiznány podobným organis,acíin kterékoli mocnosti třetí, 

15. Ke království Maďarskému. 

A. Obchodní smlouva, sjednaná v Praze dne 3l. 
května 1927, uveřejněná ve Sbírce zák. a nařízení z 
r. 1927 pod čís. 120., ustanovuje mimo jiné: 
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čl. V. 1. Obchodníci, továrníci a JID1 živnostníci jedné 
smluvní strany, kteří prokáží předložením živnostenské legiti
mace, vydané příslušnými úĎady své země, že jsou tam opráv
něni provow'Vati obchod neb živnost a že tam platí zák,onité 
daně a dávky, budou míti právo·. buď osobně nebo cestují~ími, 
kteří jsou v jejich službách, na území druhé smluvní strany 
nakupovati zhoží u obchodníků nebo výrobců nebo ve veřej
ných prodejnách. Rovněž budou moci přijímati zakázky, i po
dle vzorků, od obchodníků nebo jiných osob, které pro svůj 
obchod nebo živnost používají zboží po,dohného tomu, jež st.' 
uahízí, aniž za to musí platiti něj,akou zvláštní ,daň nebo 

dáyku. 
čl. VII. Akciové spo)ečnosti a jiné obchodní, p,růmy-

.10vé a finanční společnoFti, včetně pojišt'ovacích spolec."lOstí, 
jakož i vý,dělková, hospodářská a úvěrová spole,čenstv,a, .k~:ré 
mají sídlo v území jedné smluvní strany a ktere podle J3JIch 
zákonú jsou po právu ustaveny, budou míti právo také v uze
mí druhé strany, budou-li ~báti pHslušných zákonů a naří7.Cllí, 
uplatňovati všechna svá práva a zejména vystupovati před 
soudy Jako žalobce nebo žalovaný. 

čl. VIII. 1. Příslušníci obou smluvních stran, včetně ob-
chodních společností a jiných s,družení téhož druhu, nebudou 
platiti za provozování obchodu nebo živnosti v území druhé 
strany žádné jiné nebo vyšší daně, dávky nebo popLatky, než 

jaké se vybírají od vlastních příslušníků. 
2. Při vyměřování dávek všeho druhu z obchodu a živ· 

n.osti nebude míti původ zboží, jehož se používá v těchto pnd
nicích, sám o sobě za následek nepříznivější vyměřování. 

čl. IX. Akciové společnosti a jiné obchodní a !lrumy
slové společnosti, které na území jedné strany jsou po právu 
ustaveny a které si přejí rozšířiti po vstupu v platnost této 
smlouvy svoji obehndní činnost na území druhé strany, pi-i
pustí se pokud k tomu potřebují zvláštního připuštění, podle 
zákonů 'a nařízení platných v dotyčném státním území, avšak 
mají požívati jak v tomto, tak v každém jiném směru týt:hž 
práv jako společnosti téhož druhu kteréhokoli třetího státu, 

jež byly uznány za ustavené po právu. 
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čl. x. 1. Právní nakládání s výrobními ,a ' dopravními 
podniky, které byly ustaveny 1. listopaldu 1918 v území jedné 
smluvní strany a měly své sídlo v území druhé, bude upra
veno zvhištní úmluvou (příloha C), která tvoří nedílnou sou
část smlouvy. 

2. Akciové společnosti, které byly založeny před 1. Iisto· 
padem 1918 se sídlem v jednom z obou států a již před tímto 
dnem v území dmhého státu pravidelně provozov,aly obchody, 
jsou povinny během tří měsíců po tom, co tato smlouva 

vstoupí v platnost, požá,dati příslušné ministel"stvo druhi;hl) 
státu, pokud již nepodaly této žádosti, o připuštění k provozo
vání obcho d u. 

Dokud nebude' o jejich žádosti rozhodnuto, hudou lllOd 

~ ; polečnosti, o něž jde, provozovati obchody v dosavadním roz
. ahu na zákbdě dřívějšího oprávnění. Tyto společnosti mají 
zaplatiti poplatky za připuštění - pokud jsou zákonodárstvím 
dotyčného státu předepsány - pouze z obno1su, o něji byl zvj~ · 

šen jejich akciový a obligační kapitál po 1. listopadu 1918. 
Jejich provozování obchodu podléhá všeobecným pře-dpisúm, 

platným v dotyčném státním území, pro všechny ostatni dzo

zemské podniky téhožrlruhu .. 

B. Z přílohy C ke smlouvě obchodní, t. j. z 
»Úm]uvy o právním nakládání s podniky výrobními 
a dopravními« ~ . 

čl. 1. Československá vláda prohlašuje, že zákona ze 
dne ll. prosdnce 1919, č. 12 Sb. z. a n. z r. 1920, o podnicích, 
které mají sídlo mimo území Československé - republiky, hude 
užívati jen, pokud p'Ů ,dniky v něm jmenované v ÚZf'l1lí (;esko

slovenské . republiky provozují výrobu neb dopravu. 

Jakákoliv činnost výrobní nebo dopravní, jež se děje na 

území Maďarského státu, je z použití tohoto zákona zásadně 

vyloučena. S obou stran se však uznává, že vedlejší závody 
výrobních a dopraV'ních podnikLI, jež se nacházejí v Čt>skoslo

venské republice (na pře zemědělské pachty cukrovarů a pod.), 
nebudou československé vládě bez újmy ustanovení člárJ~u :! 
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překážeti .abY žáda1a přelůžení sídla celéhů půdniku dů Če
skůslů've~ské republiky, kdežtů . naopak nemůhůu býti stejné 
vedlejší závů'dy maďarskéhů podniku v ČesktOslůvemké n'pu

hlic~ důvůdem, aby bylů žá,dánů přelůžení sídla nebů rozdě~ 
Jení ptOdriiku. 

Českůslůvelllská vláda prohlašuje, že užije zákona ze dne) 

ll. prŮ8LnCe 1919 vůči Maďarskému státu jen ůhle,dně. takový,Jl 

výrůbních nehů důpravních p~dniků, které dne 1. listopachl 

1918 byly v území Českůslůvenské republiky a měly sve sídlu 
v území Marl'arskéhů státu. 

čl. 2. V případech, kde půdle půvahy věci ukáže 'se 

vhůdným růzděliti spůlečnůst, jež průvozuje v ůhou stiltníé 
územích výrůbu nebůdůpravu, na ďvě ČIi .více ,spůlečnůstí, bu
důu jakékůliv transakce uznané půtřebnými. a účelnými k pro
vedení růzluky .oběma státy v každém směru půdporovány a 

nebude jim bráněnů žádnými vládními .opatřeními, zť'jména 

ne .opatřeními finančně-právIrlho rázu. Při této příležitGsti :.\.1-
dou jmění i úlůžky (reservy) spůlečnůsti přiměřeně růzděleny 

mezi n.ové dílčí spůlečnůsti. 

čl. 3. V přípa,dě, že ,spůlečnůsti, jež mají své sídlo v 
Mad'arsk'U, měly'v cl'obě 1. listůp.adu 1918 své výrobní nellO 

důpravní půd'lůky jak v území Českůslůvens,ké republiky tak 

také ještě v. jiné.m státě, musí dotyčné spůlečnůrsti na vyzvám· 
českůslůvenské vlády pr.oměniti _ výrůbní lieb ,důp1'8vni závod 
~ Českoslůvenské repuhlice v' samostatný podlnik, pi;i ;=:em~~ bl,
cle užitů ustanůvení, .obsažených v tétů úmluvě prů pdpHO 
dělení. 

Čl. 4. Případné růzklady průti půstupu jedné ~m]uvn, 

vlády, jenž podle mÍillění druhé vlády nevyhovuje zásadám v:'to 
úmluvy~ budou vzájemně sdělůvány oS největším urychlením, 
(jhy byly spůlečnůu důhůdůu vyřiz,ovány. 

. čl. 5. Československá vláda se zavazuje, že vydávajíc vy-

7.vání k přelůžení sídla ve smyslu tétů úmluvy, dá půdnět k 
nutným ůp,atrením, aby byl neprodleně vyrůzuměn mad'arsk~T 

soud, půvůlaný podle důsavadníhů sídla k vedení fiJ'cnmíhů reJ
stříku a příslušný maďarský berní úřacl, příp. v BudapeštI herní 

iní;\pektor. 
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Bylo-li vyzvání k přeložení sídla již vydán~, J\lu~í bjti 
vyrůzumění průve,dellů ,důdateČJIě. 

V příp.a,dech . dělení pŮ1stará se kl'ůmě tůhů Českoslůvenská 
vláďa, aby bylů včasně vyrŮ7.i1uněnů králůvské mad'ar~k\; míni~ 
sterstvů .obchodu. 

Zamýšlené přelůžení sí,dla půzlllamená se ve firemním rej

s tříku. Před výmazem v maďarském firemním rejlstfíku průve
de se výzva věřitelů. O .tůmto · řízení platí, půkud se to horlí, 
ustanůvení §§ 202 a 205 uherskéhů zákůnnéhů čl. XXXVII. z 

[lůku 1875 s tůu změnůu, že věřitelům se poskytne k 'ůhlášce 
lhůta dvůu měsíců. 

Vyzývací řízení může od'p'adnouti, když bud' pŤÍslu~ný sůud 
pro~lásí výmaz bez takůvéhů řízení za přípustný, nebo když 
podnik zřídí na místě dos:arvadníhů mad'arskéhů hlavníhů zá

vodu půbůčný závold, řidě se při tům zákůnnými předpisy. 
Na tů průvede se výmaz v maďarském firemním rejstříku. 

[Článek 6 a ve spůjení s tím čl. 13 týkají se otázek J,er
nich.] 

čl. 7. Růzdělení podniku pl'ůvede se zásadně na půdkla
dě hi1ani)ních cen knihovních. 

čl. 8. Je·li při půdniku, jehůž sídlů má býti přelůženo, 
účelůvé jmění vytvůřené ze spůlečných příspěvkú .I.mnč"lnava
tele a zaméstnancll nebů výhradně z příspěvků zaměstnanců, 
slůužící k zaůpatření úředníků, zřízenců a dělník;!, d(}tyčDl~ho 
půdniku, jakož -i- jejich rodinných příslušníků fl jich vůzůsta
lých (d'lzne -pensijní, zaopatřůvací a . jiné fůndy li PI),ď.), mu~; 
hýti učiněná vhů,dná .opatření, aby z tůhůtů jmění, pokud stačí, 
hyly u:;půkůjeny nabyté nebů již napadlé nárůky zaměstnanců 
a jej'ich růdinných příslušníků . a půzustalých, ' pH čemž se bu

de l1~kládati s příslušníky ůhůu států stejně. 
čl. 9. Tůutů úmluvou dané- výhůdypůskytnuu se též ta

kůvým výrůbním H dopravním půdnikům, které průvedly pře
lůženÍ sídla nebo dělení půdle 'zásad tétů úmluvy již dříve, než 
nabyla platnosti • . 

čl. 10. Půvinnůst, stanůvená v čl. X .odst. 2, In'\'n~ věta 
()bchůdní smlouvy, půdati žádůst .o připuštění k průvůzůvání 
ůbchůdu nev7.tahu:;e se na takůvé spůlečnůstIÍ, u nichž hylo po-
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~Je : této. úmluvy provedeno neho zahájeno řízení o přeložení 

sídla neho dělení. 
čL ll. Ustanovení této úmluvy platí ohdobně pn, podni· 

ky, jež provozují výrobu nebo dop~aJvu v Maďarském státě, 

avšak své sídlo a hospodářské vedení mají v Českoslovemké ' 
republice. 

Čl. 12. Všechny olstatní otázky, jež se vyskytnou při pře
nášení !sídel nebo dělení podniků, vyhra~ují se zvláštním do· 

·ho,dám. 

C. Ze závěrečného protokolu k obchodní ,smlouvě: 

K čl. IX. 1. Ježto v Mad'arsku obchodní zákoník před. 
pisuje pr·o usaze.llí se cizozemských akciových společností jen, 
aby Ise prokázaly příslušnému firemnímu soudu podmínky pře
(lepsané v obchodním zákoníku, a ježto se nečiní usazení Olel 

vislým na státním připuštění, kdežto v Českoslovooské repu
blice přísluší připuštění cizozemských akciových společností 
správním úřadtull, musejí, pokud bude tato různost právních 
předpisll trvati, ony československé akciové společnosti, které 
ehtějí se usaditi v Mad'arsku, dříve než podají žádost o proto
kolování firmy u příslušného firemního soudu, požá,dati krá· 
lovské ministerstvo obchodu o připuštění' k provozování 'Ob· 

· chodů a současně podati důkaz o splnění podmínek 
předepsaných v zákonném článku xXxVII z roku 1875. 

· O . protokol,ování firmy mohou požádati teprve, když 
JJyJy připuštěny, předloží-li současně doklad o připuštění. 

· Prove,dení připuštění jest důkazem vzájemnosti předepsaným v 
§ . 211, bod 7 mad'arského obchodního zákoníka. Královské 
mad'aJ.1ské ministerstvo ohcllO'du použije při vyřizování žádostí 
o připuštění týchž zásad, kterými se řídí českosl'ovenská vlá,da 
při připouštění mad'arských rukciových společností a bude s če
skoslovenskými akciovými společnostmi nakládati stejně jako s 
akciovými spoleooostmi jiných států, v nichž jest zapotřebí stát
ního připuštění k usazell1í se cizozemských akóových společ-

ností. 
2. Československá vláda s,dělí královské maďarské vláďě 
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předpisy, jichž používá 1)0 připouštění mad'arských akciovýdl 
společností. 

K čl. VIII. a IX. Za společnosti, o něž jd'e ve článcích 
VIII a IX, nepol~-Já,da.l·l' se 'd VIt 'h d VYl e \:Ova, ·ospo ářská a úvěrll í 
společenstva. 

_ K čJ. VIII. a IX. a k odst. 2. čl. X. Ustanovení článků 
V 11,1, IX ~, ods~. 2 článku X nevztahují se na banky a pojišťo
vaCl spolecnosu. Otázka připouštění bank a pojišťovacích spo

] ečností zůstává vyhrazena zvláštním dohodám. 

16. K Nělnecké říši. 

Ujednání učiněná lnezi ' vládami československou 
l~ ~ěmeekou pod názvem »Hospodářská dohoda« 
~ ~I.rt~chaftsabkomnlen), uvedená zatímně v platnost 
vladnIm :l.aříz?~m .Čís. 350/ 1921, vyhlášena byla, po. 
provedene ratIfIkacI, ve Shírce zák. a lU·ařízeru 1922 
P?v~ čís. 359 a nabyla nlezinárodní úči~osti dnem 12. 
z~n v 1~22~ ~teréh~,~ dne sepsán v Praze protokol o 
vymene hstm ratIfIkačních. 

K poměrům cizozemských podniků hledí zejmé
na l1stanovelUí: 

čl. X. Nehledíc k úlevám v tak zv. drobném pohranič. 
n.im styku, nebude československá vláda až do uZlavření ob· 
choldní smlouvy mClzi oběma státy s německými příslušníky, 
]Jokud jde o výši, zajgtění ·a vybírání dávek vývozních a do
, ;ozních, () obchod dovoZlthl, vývozní a průvozní a ,o ustanovení 
odovoZi1, vývozu a průvozu, o spotřební dávky ,a vnitřní da

ně, o Pl'ovozování ob ch oldu, živností, průmyslu a zemědělství 

a o nabývání ,a držbu movitého a nemovitého majetku, na
kládati hůře než s příslušníky jÍlIlého cizího státu. 

Akciové a jiné obchodní, průmyslolVé nebo finanční !Í po
jišťovací společnosti, které mají sí,dlo v ú~emí jediné strany a 
jsou práWlě podle jejich zákonů zřízell1:Y, budou také v území 
druhé strmly, šetří·li příslušných zákonů a nařízení tam plat
lI)'ch, oprávněny 'uplatňovati veškerá svá práva a zvláště vésti 
spory před soudy jako ž,alobkyně nebo žalované. 
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Pokud ,jde o připuštění k provozo'vání 'Obchodu na úze
mích druhé strany, platí tamní zákonná a reglementární usta
noven~. Ony ' /Společnosti však, které provozují obchody v Če

skoslovenské republice na zákbdě připuštění dřívější vlády 
bývalé mOIl1Jarchie, mají, pokud žádosti takové již nepodaly,dlo 
6 (šel:iti) měsíců , po tom, 00 tato dohoda ' nabude účinnosti, 

znovu zažádati o připuštění ku provozování obchodů u přísluš

ného úřadu Českotslovenské republiky neho v téže lhůtě, provo
:t.ování obcholdů v Českoslove.nské republice zanechati. Dokud 
nehudou ty~o žádosti vyříze.ny, mohou dotyčné společnosti v 
t:eskosloveOlské republice provozovati ' obchody na základě dří
vějších oprávnění vdosaV1ailním rozsahu. Budou·li znova při 
puštěny, nebude na ' nich žádán admisní poplatek z oné části 
akciového, vkladového a obligačního kapitálu, ze které státní 
poplatek za provo~ování oněch společností na území repuhliky 
(:eskoslove.nské již hyl zaplacen. 

. Pokud německá vlá,da, majíc zření na to, že byl založen 
československý stát, přikročí s hlediska vzniku nových států 

k nové úpravě poměrů společností l'akouských a uherských se 
sídlem ve staré rakousko·uherské monarchii, které byly dříve 
v Německu k provozování ' obchodu připuště'ny, nestane se tato 
úprava nikterak nepříznivější, než jak shora smluveno. 

Se společnostmi, jmenoV'anými ve druhém odstavci tohoto 
článku, nebudou v obou státech p~ stránce 'objektiVlIlě právní 
7.acházeno hůře, než s ' právně uznanými společnostmi stejného 
(lruhu kterékoliv třetí země. Toto ustanovení netýče se rozhold
nutí, která se dějí na základě státní povinnosti kOlllcesnÍ nebo 
ve správních věcech volného uváženÍ. 

17. , K Norsku. 

Obchodní dohoda, podepsaná dne 2. října 1923 v 
Praze, uveřejněna a uvedena v .. prozatímní platnost 
vládní vyh!tiškou čís. 208/ 1923; ratifikační listiny vy
měněny dne 18. září 1924; mezinárodní působnost 
započala 2. řHna 1924. Ustanovuje ,mimo jiné: 

I. D.o uzavření 'ohchodní a p1avehni smlouvy me7.irepu. 
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blikou Československou a NOlrskem, hude s příslušníky, výrob
ky a zhožÍm, počítajíc v to i zboží transitní, ja~ož i s lod'mi 
každé z ohou zemí v druhé zemi nakládáno v každém ,směru 
'cHe zásady ' nejvyšších výhod. . ' 

2. ROV1něž tak bude nakládáno se společnostmi a sdruže
ními ustavenými dle zákonů jedné ze Smluvních sttan, mají
cími sídlo .na území této strany ' a řádně připuštěnými 'k provo
zování tsvého obchodu neh živnosti na území druhé strany, při 
čemž se rozumí, že připuštění všech těchto společ;'ostí zůstává 
vždy podřízeno zákonům a nařízením platným v přísl."šných 
zemích. 

18. K Persii. 

Prozatímní dohoda sjednaná v Teheranu ,dne 17. 
června 1928, uvedena v pn~,zatímní platnost s účinno
stí od I. července 1928 vládní vyhláškou , ze dne 28. 
června 1928, čís. 89 Sb. zák. a nař. 

19. K republice , Polské. 

Obchodní úmluva, 'Sjednaná ve Varš.avě dne 23. 
dubna 1925, spolu s při10hami a' dv'ěma dodatkotrými 
protokoly, jakož i dodatkovým a závěrečným proto
kolem, vyhlášena ve Sbírce zákonů a nařízení r. 1926 
pod čís. 202, mezinárodní" působnosti nabyla 6. Iisto-
padu 1926r ' 

Vládní vyhláškou ze dne 17. června 1928, čís. ' 138 
Sb., uveden v p-rozatímní platnost III. Dodatkový pro

,tókoI k výše uV,edené obchodní úmluvě, vládní pak 
vyhláškou ze ' dne 13. července 192.8, čís. 123 Sb. IV. 
Dodatkovýprotokol. ', 

Podle vyhlášky ,niinisťra ,-'zahraničních~ veCl ze 
dh~ 9. února 1928,. čís. 33 Sb., oznámila polská vláda, 
ž.e tsvobodnéměsto Gdánsko se stává smluvní stámou 
výše uv.edené ohchodní. úmluvy a že, přijímá , závazky 
~ . nabývá' ,práv . z ni. plynoucích počínajíc ' dnem 24. 

' únor,a" 1928. . :J, \,' 
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Z ustanovení obchodní úmluvy jest uvésti: 

čl. 1. PříslušnIci každé z vysokých smluvních stDaJn bu
dou požívati, pokud jde o nu'stupování a pro,vozování obchodu 

a živností na územíd,l'uhé smluvní strany, všech výsad, svo
hod a výhod přiznaných státu požívajícímu nejvyšších 'výho,d. 

Čl. V. Akciové a jiné společnosti obchodní, průmyslové 

,uebo finanční, včetně tSpolečností plavebních, jež mají svi sídlo 

na území jedné z vysokých smluvních stran a podle zákonú 

této strMy jsou tam po právu ustaveny, hudou oprávněny uplat
ňovati rovnčž na území ,druhé strany veškerá svá práva ,a ze
jména vystupovati před soudy jak,o žalobci a žalovaní, l),odři

zujíce se příslušným zákonům a nařízením platným pro území 

tét,o druhé swany. 
Připuštění shora vyjmenovan)'ch společností, na území 

jedné z vysokých smluvních stran po právu ustavených, které 
llOidlají svoji činnost po nabytí působnosti této úmluvy rozší

řitJi na území druhé strany a které k tomu účelu by potřebo

valy zvláštního povolení, hude se říditi zált'ony ,a nařízeními 

platnými na území dotyčného státu, při čemž se rozumí, že při
puštění bank a pojišt'ovacích společností bude se ří,diti zvlášt

ními zákony a nařízeními dotyčného státu k tomu se vztahu

jícími. 
Se společnostmi již jednou po zákonu us~zenými bude se 

po stránce objektivně právní stejně zacházeti jako se společ

nostmi stejného d,ruhu, kterékoliv třetí země, což ,se však ne
dotýká rozhodnutí číněných na základě sýstému koncesního ne

bo dle volného uvážení ve věcech správních. 

čl. XXIV. Obchodníci, továrníci a jiní živnostníci jedné 

z ohou, zemí, kteří prokáží předl,ožením své živnosiel1lské legi

timace, vydané příslušnými úřady svého státu, že jsou tam 
oprávněni proV'ozovati svůj obchod Illebo svoji živnost a že tam 
platí poplatky a ,daně zákony předepsané, budou mítJi právo 

bud' osobně nebo svými cestujícími uzavírati koupě na území 
druhé smluvní strany u obchodníků nebo výrobců nebo ve ve
řejných prodejnách. Budou rovněž moci přijímati z>akázky, .i 

podle vzorků, u obchodníků neh jiných osob, které pro sVůj 
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obcho.d' nebo svou živnost používají zboží, ,odpovídajícího těru,l,O 
vzorkům . .Ani v jednom ani v druhém 'případě nebudoú poy~;'
ni platiti z tohoto důvo,du zvláštní poplatek. 

20. K republice " Portugalské. 

?hchodní dohoda, podepsaná v Lisaboně dne ll. 
prOSInce 1922; byla dne 4. října 1923 ratifikována' 
působnosti mezinárodní nabyla již ll. prosincen: 
1922. O~sahem SVýnl se týká · dovozu' zboží, cel, ochra
ny protI nekalé ,soutěži a nesprávnému označování 
původu zboží; speciálních ustanovení o poměrech ci
zozemských podnikatelů a podniků neObsahuje. Viz 
vyhlášku nlin. zahran. věcí ze dne 7. ledna 1924,. čís. 
]5. S.b. z. a n. 

21. K republice Rakouské. 

A. Vyhl~ška .~n!ni~terstev obchodu, financí, spI'a
vedlnostl, vereJnych prací, železnic a vnitra ze 

dne 12. října ,1920, 'čís. 580 Sb. zák. a nař. ' 
o únlluvě mezi vládami republiky Československé 
a republiky Rakouské o způsobu, jal\: ' nakládati po 
stránce právní s výrobními a dopravními podniky. 

VzájeInno·u výměnou not stejllého znění , prove
denou ve Vídni ~ne 31. prosince 1920 by1a mezi vlá
drumi republiky ceskoslovenské a Rakouské uzavřena 
tato úmluva: 

čl. I. Rakouská vláda béře na" vědomí, že v republice Ce
skoslovenské byly vydány následující zákony, jež mají 'za účel 

upraviti otázku sídel a hospodářských vedení československých 
výrobních a 'dopravních p,odniků způsobem, jenž odpovídá 
změněným státoprávním poměrům, .a to: 

1. Zál~on Zťl -dne 15. července 1919, čís 4,17 Sb. z. a ' n., ' o 
vstupu čéskoslovenského státu ' v . záruční (ga11anční) ,'pom,ěr 11. 

místních drah garantovaných státem, 
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2. zákon ze dne ll. prosince 1919, čís. 12, Sb. z. a n. ex 
1920, o podnicích, 'které mají sídlo mimo území českosloven

ského /Státu. 
čl. II. Ceskoslovenská vláda prohlašuje, že zákona ze 

dne ll. prosince 1919, čís. 12 Sb. z. a n. ex 1920, hude užívá
no jen, pokud podniky v něm jmenov.ané v území Ceskoslo
venské republiky provozují výrobu nebo dopravu. Jakákoliv 
v)'robní nebo dopravní činnost v území republiky Rakouské 
' jest z použití tohoto zákollla zásadně vyloučena. S 'obou stran 
~e však uznává, že vedlejší závody výrobních a dopravních 
podniků, jež nacházejí se v republice Ceskos]ovenské (na pře 
zemědělské pachty cukrovarů a 'po,d.), nebudou československé 
vládě bez újmy ustanovení čl. III. překážeti, aby žádala přelo

žení sídla celého pqdniku do repuMiky Československé, právě 
tak jako nemohou býti stejné vedlejší závody ,rakollského pod. 
nHm v republice CeskOls]ovenské důvodem, aby bylo žádáno 
přenešení sídla nebo rozdělení p~dniku. Jestliže společnost pře
nášející sídlo podrží v repuMice Rakouské provozovnu, musí 
při svém odchodu zjistiti část svého jmění a úložek (reserv), 
připadající na tuto provozovnu. 

Ceskoslovenská vláda prohlašuje, že použije zákona ze 
dne 11. prosince 1919, čís. 12 Sb. z; a ~ ex 1920, ~ůči republi
ce Rakouské jen ohledně takových výrobních , ,a dopravn~ch 
pOldniků, které jsou v době podpisu této úmluvy v území re· 
publiky Ceskoslovenské a mají sídlo v území republiky Ra-
kouské. ' , 

ČI.UI. V případech, kde dle povahy věci ukáže ' ,se 
vhodným rozděliti společnost, jež provozuje v ob~u státních 
územích výrobu či dopravu, na ,dvě nebo více společností, bu
,dou jaké~oliv transakce uznané potřebnými a účelnými k pro
vedeni rozluky, oJ.1ěma , státy v, kaž,dém ' směrU podporovany , a 
neb:ude jim , bráněno žádnými vládními opatřeními, "zejména 

' ne opatřeními finančně-právního rázu. Při této příležitosti bu
dou jmění i úložky (reservy) společenské rO ,zděleny mezI , no
vé ,dílčí společnosti. 

, čí. lV~ , Případné' ~~zldadyproti postupu , jediné ze , smlllv

nich vlád, jenž dle míněn~ , dl:uh~ " v.l~,~y ,r:te~dp'oyí9á : ~áS:a.!Mm 

-
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této úmluvy, budou s největším urychlením vZ~Jemně sdělo
vány, aby byly cestou doholdy vyřizovány. Takovými rozklady 
nebude zdržováno provedení přeložení sídla, resp. FozdělenÍ 
podniku. 

čl. V. Ceskoslovenská vlá,da se zavazuje, že vydávají~ vy
zvání k přenesení sí.dla ve smyslu čl. J. a II., o to se postará, 
,aby hyl ihne~ vyrozuměn ra,lwuský soud povolaný ,dle dt>sa
vadního :sídla podniku k vedení obcho,dního rejstříku, jakož 'i 
příslušný ,rakouský berní úřad. V přípa,dech, kde vyzvání k 
přenesení sídla již bylo vydáno, nebo kde povinnost k přene

sení sídla nastala bez zvláštního vyzvání (zákon ze dne 15. čer

vence 1919, čís. 417 Sb. ~.a Ii.), bud~u jmenované úřady vy· 
rozuměny dodatečně. 

Zamýšlené přeložení 'sídla . po~namená se v obchodním 
rejstříku. ' Před výmazem. v l~akouském rejstříku obchodním 
provede se výzva vě,řiteiů. O vyzývacím řízení platí jinak, po
kud se to. ' ho,dí, ustanovení §§ 55 'a 56 zákona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 , ř. z., 'o společnostech lB obmezeným ruČením, s tou 
změnou, že se věřitelům Po.skytne k ohlášce lhůta jednoho mě
síce a že může odpadnouti 'přímé vyrozumění známých věřitelů. 

Vyzývací řízení může odpadnouti, jestliže buďto státní 
úřad vnitra a vyučování prohlá1ií za přípustný výmaz bez ta
lwvého řízení neho jestliže podnik zřídí ~a místě dosavadního 
rakouského hlavního závqdu závod pobočný, vymůže pro tento 
závod připuštění k provozování obcho,dÍl, pokud jest toho za
potřebí, a })r.ohlásí, že věnuje j~něnÍ, dosud rakousk~m:u pOld
niku věnované, provozu pobočného závodu; 

, " Za těchto p~dmin~k bude, jakmile ' se zji~tí, že ~j.dIG I );,ylo 
, -

skutečně přeneseno, výmaz, v rakouském obchodním rejstříku 

pI'oveden. 
čl. VI. Cesk~slovellská ~láda ' béře ' na vědomí, ' Že r.~kous

ká vláda 'oznaČí jako československý majetek ~álečné ' půjčky, 
.ohlášené při kontrole majetku v republice Rakouské podniky, 
jež přenášejí ve smyslu této. úmluvy sídl~ , do republiky'(:esko
slo.venské. Pokud" by snad ', část , tčchto 'válečných půjček byla 
h5~~ia v ' republice R~oll~ki ' již . ,o.Patře~a , i~ontroi~í~ ' ~~ač
kami, 'b~de' s Po_~.~k:el!l; ' 10 ,' kterÝ jd:~ na!cl,ádá~,q : po4le', této 
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úmluvy jen tenkráte, jestliže předlůží rakůuské správě státního 
(Huhu titry 'stejného. druhu a nominale, jaků byly půjčky kůn
trolní značfuůu již op,atřené, za tím účelem, aby kůntrůlnÍ 

značka byla ·ůdvůlána a titry ůznačell1.y jaků majetek českQ

slQvenský. 
U spůleonQstí, jež se budQU ,děliti dle čL III., rQzdělí 'se 

válečné půjčky v PQměru, ve kterém se rQzdělí dle čl. III. SPQ
lečenské jmění a úložky (reservy)-. 

čl. VII • . Berní ůtázky, vzniklé 'přelůžením sídla a rQZldě 
Jením pQdniků výrůbních a ,dQpravních, upravují se takto.: 

A. Daň v Ý děl k o. v á: 

1. Daň výdělkQVQu, která za dQhu před růkem 1919 ,do
sud nebyla vyměřena, vyměří a ' vybéře k,aždý z Qbůu států sa
můstatně podle vtrnůsu prův'Qzůven v jeho. území ležících, šetře 
však při tům ustanůvenÍ zák'Qna ů. osůbních daních, PQkud se 
týkají dělby daně. 

2. O případných reasumacÍch (,důdatečných předpisech) 

platí Qbdůbně zásady pře,dem uvedené. 
3. Odpisy povQlené na základě rekursních rQzhůdnutí za 

léta před L lednem 1919 budQU p,růvedeny v ,Qbůu státech. 
Opisy dQtyčných rozhůdnutí sdělí se druhému státu k nahléd
nutí a prQvedení Qdpisu. 

B. Daň vál e Č II á. 

Nebyla-li daň válečná (daň z válečných zisků) za některý 
z roklI 1914 až včetně 1918 dQsud vyměřena, vyměří ji každý 

z QbQU států samůstatně. Nejprve vyměří ji stát, v němž jest 
sídlo. pQdniku, pře,depíše však ve vlastním území z úhrnné da
ně válečné (z válečných zisků) PQuze částku, která připadá 

na tQlů území, užije-li se QbdQbně ustanQve~í §§ 101-108 zák. 
o. Qsůbních daních. Vyměřůvací spisy, případně jejich opisy 
zaHůu se pak vyměřovacímu úřadu druhého. státu úřadem 

ústředním; tento. vyměi~ovací úřad bude pak postuPQvati při 

vyměření a předpisu daně válečné (daně z válečných zisků) stej· 
ným způsQbem co do. prQVŮZQven ležících v důtyčném území 
státním. Piivůdní ·spi.sy se po upotřebení vráti, 
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Týchž zásad jest užíti ůbdobně také při reasurnacích daně 
válečné (daně z válečných zisků), jež hud'ůlI prováděny ode 
dne účinnQsti této. úmluvy, ·a platí zásadly ty také o. předpisu 

dQdetJdl z reasumace vyplývajících. 

C. D á v k y z tl II V'Q dup řel o. žen í s í d I a a 
r o. zdě len í p ,o. .d Jl i k ů. 

Po,dniky, které ve smyslu této. úmluvy přelůží své sidlQ, 
nebudůu z t,Qhůtů důvůdu podrůbeny ll1ižádným daním, pQplat
kům a dávkám, jmenQvitě také ne ,důdatečné dani po. smyslu 
& 96 zák. o. Qsůbních ·daních. Tá'ž zásada platí i v případě rQZ

dělení půdniků. To však není závadůu, aby berní správy jak 
státu, v němž jest hlavní závůd, tak i státu, v němž jsůu od
hQčné prŮVGzůvny, nenakládaly v budůucnůsti s reservami po.

dle plahlých předpisů herních. 
Zisky vZlllÍklé z kapitálQvých transakcí u příležitůsti pře

lůženÍ síeUa nebo růzdělení půdniku nepodléhají Z'danění teh· 
'dy, ulůží-li se ·dG mimořá,dnéhů, v bilanci jaků samů·statná pa
sivní PQIQžka vykázaného reservillíhů fůndu a vzdá-li se SPQ' 
l(;čnOlst námitky průmlčení práva k dodatečnému vyměření ' da
nč v případě, že by se reservy té půužilQ způsůhem, který za

Jdá,dá půvinnGst berní. 
. Půdniky, které provů.zují výrGbu nebo dopravu a kteté 
již před 28. říjnem 1918 měly v území jednQho ze smluvních 
států s~é sídlo, v území druhého. státu půhůčný záV'o-d nebo. 
prOVŮZQvnu, neplatí, ' prGvozují-li je- nadále, půplatku z Gné čá
sti svého. kapitálu akciůvéhQ (pQdílu) nebo. ůbligačníhQ k,api

tálu, která byla již před 28. říjnem 1918 těmto. závodům určena. 

D. D á v k a z ma jet I\: u. 

U spGlečností, které ve smyslu této. úmluvy pi'elQží své 
sí.dlo do 30. června 1921 ,do. ú;t;emí ČeskůslQvenské republiky, 
má ,se co ,do povinnůsti k dávce z majetku za to., že sídlo. bylo. 
přelQženo již dne 28. října 1918. 

SpQlečnůsti ty podléhají v republice Rakůuské dávce z 
l~lajetku jen v r·ozměru, jak ji podléhají spůlečnQsti, které měly 
své sídlo dne 28. řij,na 1918 v Ílzemí Ceskoslůvenské republiky. 
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Totéž platí obdobně i co rdo podniků rozdělený<;h podle 
ustanovení této ,úmluvy. 

čl. VIII. Přeložení sídla nebo l'ozdělení po,dniku 'prmie
de se zása,dně na podkla,dě bilančních cen knihovních: ' 

čl. IX. Rakouská vláda u~olní podnikům, které ve srny, 
slu této ' úmluvy přeloží své sídlo, zlaté mince a cizozemské 
cenné papíry, zabrané dle l:ak'ouského zálwna ze ,dne 4. čel'
ve!lce -1919, č. 353 st. z. 

čl. X. Ustanovení této úmluvy :' platí obdobně Pl'O pod
niky, jež v repub1ice Rakouské ' provozují výrobu nebo ,dopl~a 
Vll, avšak své sídlo a hospodářské ,vedení ' mají v Česfuosloven
ské rep~bHce. 

čl. XI. Všechny ostatní otázky, jež se vyskytnou při pře
nášení sídel a , dělenÍ- p'o,dniků~ vyhrazují se zvláštním úmluvám. 

Obě vlá.dy se zava~ují uzavříti úmluvy za účelem zalile' 
;.;t'ní dvojitého zdanění, zejména při' dávce z majetku a výděl
kové dani dle drullé hlavy zákona o ,osobních ,daních, dále 
úmluvu o poskytování právní pomoci :ve věcech -dávkových. 

čl. XII. Tato ' úrÍ1luv,a bude ' schválena ' oběma vládami a 
nabude účinnosti -v den výměny not o tomto schválení. 

B. Obchodní dohoda, sjednall'á 'v Praze dne 4. 
května 1921= a ratifikovaná} dne '-25. ' září 1922, nabyla 
působnosti chte -Í4. ' listopadu ' 1922; -' uveiejněnaby'ia 
ve Shírce zák" a riařízenÍ ' pod :čÍs; 14/1923. ' Ustano
vuje ' v příčíIiěpodnikéiteIů resp. podniku -cizozem-
ských lnimo jiné ioio: " 

Z čl. II. C) S příslušníky smluvních stran nehudiž na, 
vzájem, pokud se" týče nastup'ov.áiÍí' á '~pró~ozování obchodů a 

, živ~os~í nepřízru.y~ji uaklá~~l!:q než :, ~ ~ l?řís1.ušníl~x k~eréhokoli 
státu jiného. 

(6) Akci'ovL ,a jiné _ obcho,dní, průmyslové ~ebo peněžní 

společnosti, v to počítajíc sp~l~~nosti ': p;ojiš.r-ovací,- kt~réna úze
mí je~néstrany , mají své , sídlo, ,a , dl~~ákonů ' t~to : s~rany po prá
v,u ,tryají?_ maj~.-I)ý!i oprávněny uplatň-ovati také na úze~í drullé 
stl Mly~ _~~l~:oy'ávajíc~ :.t~!ll ',platné ' ~~ko'Dy , i ' nařízení, 'vše:ch~a,'~ -syá 

Cizozem. podÚiky. 1037 

p~áva 'a obz~láště véstI před soudém procesy jako žalobci nebo 
žalovaní. 

čl. III. ' C) Akciové společnosti, které byly před 28. říj
nem ,.1918 se sídle~ v jednom ~ohou státních úze~í ;zčfzeny 
a již před , tímto dnem v území dru'hého státu-obchody- ' pravi

delně pro,vozovaly, jsou povinny během 3 měsíců po tom, Cu 

tato dohoda nabude působnosti, ' zažádati u příslušnéh.o úřadu 
druhého státu, pokud 'žádosti takové již nepo,daly, o připuštění 
ku Pl'ov9zování , 0!Jcho,du nebo v téže lhůtě provozovam 

obchodu v tomto státě z~staviti. Dokud nebudou žádosti vy_ 

Nzeny, mohou dotyčné společnosti ' Pl'ovozovati obchody , v do- . 

savadním rozsahu ' na základě dřívějšího optá-Vlnění. Společnosti 
tyto mají ,zaplatiti , ,admislií poplatek pouze ze zvýšení svého 
akcio'vého la oblig'ačního kapitálu, provedeného po 28. říjnu 
1918 . . Jejich obchodní ' provoz podléhá všeobecným předpisům, 
platným v ,dotyčném státníin území, pl"O všechny ostabní cizo
zemské podniky stejného druhu. , 

C) Ustanovení předchozího o,dotavce neplatí pro ba~k" 
a pojišťovací společnosti. . 

n PÍ'Ípuštční akciový~h ' a jiných obchodních neb,o prů
lIlyslových spoleností (vyjma banky a pojišL'ovaCÍ společnosti), 
kte.ré v území jedné strany jsou po právu zřízeny a chtějí svůj 
obchodní provoz po nabyté působnosti této dohody na území 
druhé strany rozšíi1iti a potřebují k tomu zvlášbního připuštění, 
řídí se dle zákonů a nařízení v dotyčn{;m státním území plat
ných; sp'olečnosti takové mají však v tomto i v každém jiném 

směru požívati stejných práv jako právně uznané stejné spo
leč:nostÍ' kteréhokoli jiného státu. -

22. Ke království ~umun~kému. 

Z ohchodní úmluvy, 'podepsané dne 23. dubna 
1921 ' v BukUrešti, uvedené v zatímní platnOSt vlád
ním nařízením ze dne 10. listopadu 1921, čís. 402 Sh. 
z,. ,a n. · a s~hválené podle vyhlášky ~i~istra zahranič-
ních věcí z 10. dubna 1923, čís. 80 Sh. z: a n.: . 
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él. I. Příslušníci, čluny, lodi a zboží, produkty zeměděl
ské II průmyslově kazdé ze smluvních stran budou požívati na 

území strany druhé výsad, sv,obod neb jakýchkoli výho,d, pro
půjčených státu požívajícímu nejvyšších výho,d. 

él. ll. Akcioyé společnosti, jakož i ostatní společnosti 

ohcho,dní, průmyslové nebo finanční, včetně společností poji

št'ovacích, jež jsou zřízeny na území jedné smluvní strany po
dle přislušných zákonů a jež na ' tom území mají své sídlo, 
podřídí-li se zakonům ,dmhé země, mohou se usaditi na je
jím území a provozovati tam svůj obchod' nebo svoji živ
nost, vyjma odvětvÍ obchodu a průmyslu, která hy byla pro 
RVŮj všeobecně prospěšný ráz po,drohena zvláštním omezením 
platným pro všechny státy. Společno1sti nahoře vyjmenované 
budou míti volný a snadný přístup ke ~šem sOl~dům úhou 

s tátů. 

Připuštění těchto společností k provozování jejich ob
(;hodu neh ' živnosti na území druhé smluVll1Í strany zůstává vy
hrazeno zákonům a předpisům, které jsou nebo budůu v pů

sobnůsti na tomto územÍ. 
Jinak však s tě~itů již pmpuštěnými společnůstmi blllde 

na území druhé smluvlní sh'any stejně nakládáno, jak tů jest 
nebů by mohlů· hýti přizná,no podobným společnůstem kterého

koli jiného státu. 

23. K Ruské socialisticl{é fede. -ra. tivnÍ sovětské 
republice. 

Prozatímní smlouva dne 5. června 1922 v Praze 
uzavřená, uveřejněná ve Sbírce zák. ,a nařízení z r. 
1922 pod čís. 258, prohlašuje ve čl. 1. zastupitelstva 
zřízená navzájem jednak v Moskvě, jednak v Praze 
(resp. jejich odbočky zřízené s podmínkou souhlasu 
se strany vlády země) za jediná zastupitelstva pří
slušného státu v druhé zemi. Z dalších ustanOiVenÍ 
jest uvésti: 

čl. 8. Obě strany přijímají závazek, že jejich vlády bu
fl:ou se zdržovati jakék,oliv propagand.y, namířené proti vládě, 
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státním a jiným veřejným zřízením neh sociálně-politickému 
systému druhé smluvní strany a že se nezúčastní politických 
a sociálních sporů, jež by v těchto státech mohly vzniknouti. 

čl. 9. Příslušníci RSFSR. hudou úožívati lIlJa území čSR. 
a příslušníci čSR. na území RSFSR. všech všeobecně občan

ských Plráv a výhod, které jslOu vyhr.azeny ll1ebo kterých se v 

budoucnu důstane příslušníkům kteréhokoliv třetího státu, s 
vyloučením práv a výho'd, kterých požívají v RSFSR. přísluš
IiÍci s ní spojených republik. 

čl. 10. Obě smluvní strany shodují se v tům, že pří
tomnou smlouvou nepředbíhá se řešení otázky vzájemných ná

roků na placení náhrad po případě mezi lůnů stávajících ane
ho otázky restituce práv té čí oné strany neh jejich příslll1š 
níků. 

čl. ll. Vláda ČSR, vedena snahou přispěti Ců nejvíce 
k obnově hosp'o'dářského živ,ota RSFSR., . zavazuje se podpo
rovati každý účelný počin svých příslušníkiI., směřující k uve
den6mu cíli. 

Naproti tomu vlá,da RSFSR. zav:azuje se zaručiti česko

slovenským příslušníkům, kteří s jejím sV'Olením a na základě 
;;vláštnÍch ujednání, uzavřených s příslušnými orgány RSFSR., 
zahájí na území RSFSR. hospodářslwu čirnnůst, plnou právní 
oc:hranu majetku i 'osoby a poskytnouti jim v této hospodářské 
řinnosti všeobecnou podporu. V jedil1Jotlivých případech bu

dou uzavřena ujednání o zvláštních zárukách prů investova,né 
kapitály. 

Stejným způsohem vláda čSR. přiznává vlá,dě RSFSR. a 
jejím orgánům práva právnické osoby, pokud budou ~na území 
ČSR. obcho'dně činnými. 

čl. 12. Obě smluvní str.any zavazují se, že nebudou pře
kážeti návratu příslušníků druhé země do vlasti a že budou 
v tomto směru poskytovati všemožnou podporu na stejných 
zákbdech jako u přísluŠiIlÍků jiných zemÍ. 

éI. 13. Po uzavření přítomné smlouvy učiní obě strany 
vholclná opatření pro obnovení poštovních, telegrafilÚch a do
pravních styků na základě mezinárodníchdůhod a ujednání. 
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čl. 14. Při ' prová,dění obchodních ' styků' mezi ČSR: a 
RSFSR. dlužno přihlížeti k ' těmto zásadám: 

1. Veškerá obchodní činnost -budiž provozována podle zá
konů každé ze smluvních stran. 

. 2. Pokud se týká RSFSR., příslušímolIlopol úi.hramčního 
ohchodu vládě RSFSR. a vykonává se za pomoci orgánů k lio 

lnU zmocněných. 

3. Veškerá obchodní ' ujednání~vztahující se k územ.í 
RSFSR. a učiněná se soukromými skupinami neho soukromý
mi osobami, . n~j~dnajicími 8IIli jménem vlády RSFSR., ani 
jako její zmooněnci, ani.s jejím · svolením, budolU považována 
ZR porušení tohoto článku. 

čl. 15. Příslušníci, fJnlly a právnické osoby je,d'n:é země 
budou míti při uzavÍrátlí právních uje,dnání s příslušníky, fir
mami neb právnickými osohami druhé země právo uzavříti 

tato ujednání s doložkou 'O rozho,dčím soudě nebo ustanoviti 
pro spory vyplývajícÍ z těchto ujednání příslušnost soudů kte
rékoliv z ohou ze~í podle ' vzájemné do hOldy. 

24 . . ~ re,publice Řecké. 

Ohchodní prozatímní dohoda, sjednaná v Athé
nách dne 8. ' dubna 1925; uvedetnáv prozatímní plat
nást a vyhlášená ve Sbírce zákonů ,a nařízení z roku 
1925 pod čís. 70., jež nabyla me~inárodní působnosti 
dnem 10, listopadu 1925, neohsahuje předpišů speciál
ních , 00 poměrech cizích podniků a podnikatelů. 

25. Ke království Srbů, Chorvatů -a - Slovinců~ 

Smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků, 
učiněná v Praze dne 18 . . října 1920,' jež uvedena v 
plainost a uveřejněna vládním nařízením ze dne 19. 
listopadu 1920, čís. 629, ustanovuje mimo jiné: . 

čl. 4. Smluvní strany' usnadní ' obchodníkům a průmysl
~íkům ,,'Olný vstup do území druhé smluvní strany, aby mohli 
vyiíizovati své záležitosti: . nákupu : a prodeje zbOŽÍ, ď,opl,avy, 
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pojištění, ~ládání do skladišť až ,do další ,dopravy do území 
jedné nebo druhé strany, při čemž budou po'žívati na území 
jedné i druhé strany právní 'Ochmny jak-o tuzemci. V příčině 
provozování svých obchodů budou požívati všech práv i vý
hod, jichž požívají nebo budou požívati i 'Občané kteréhokoliv 
j~ného státu. 

K tomuto čl. 4. ustanovuje se v závěrečném pro
tokolu: 

1. Nutno rozuměti tak, že státním příslušníkům jedné 
nebo druhé strany nebude lze upírati právo, aby provoz'Ovali 
své 'Obchody z·a ,stejných podmínek, jako se to přiznává pří

slušníkům jiných států. To však předpokládá vždy stejný po
stup obou smluvních stran vůči ,dotyčným příslušníkům jedné 
neb ,druhé strany. 

2. Obchodníci, průmyslníci a živnostníci mohou cesto. 
vati sarřů a vysílati sve zástupce, jednatele a zmocněnce, j~ž 
mohou s sebou nositi i vzorky zboží, nikoli však zboží samo. 
V území druhé smluvní strany nebudou podrobeni žádným 
daním, když dokáží řádnou legitimací, dle přiloženého vzoru 
vyhotovenou, že platí daně ze svých závodů ve své zemi, a 
když uzavírají koupě a prodeje s obchodníky, průmysLníky a 
živnostníky, kteří obchodují sďotyčným zbožím a mají své 
proy;ozovny . . Celní řízení u vzorků bude stejné, jako se při

znává kterémukoliv jinému státu. 

26. Ke krá]ovst~i španělskému. 

Obchodní úmluva, uzavřená v Madridě dne 29. 
července 1925, lo,atifikovaná dne 3. února 1927, s .po
čátkem působnosti od 13. února 1927 byla publiko
vána ve Sbírce zák. a nařízení 1927 pod čís. 14. -
Ve čl. I. vysloveno, že mezi územínů ohou států bude 
úplná a vzájemná svoboda oibchodu a že ve všem, co 
se týče obchodu a živností, ať jde o osoby či o zboží, 
obě smluvní strany si vzájemně zaručují zacházení 
dle zásady největších výhod. Jinak neobsahuje však 
úmluva předpisů o podnicích a podnikatelech cizích. 

Obch. zák. 66 
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'27. Ke Švédsku. 

Z obchodní a plavební smlouvy, sjednané ve 
Stockholmu dne 18. dubna 1925, p'ublikované a uve
dené v prozatímní účinnost (od 27. června 1925) 
vládní vyhláškou ze dne 12. června 1925, č. 119 Sb. 
z. a n., jest uvésti: 

čl. J. (odst. 1.). S příslušníky jedné smluvní stram.y bu· 
de na území druhé v každém ohledu a zejména, pokud jde 
o nastupování a provozování obchodu, živností a plavby, o 
právo nabývati a držeti movitý a nemovitý majetek a jím dis
ponovati, bezpodmínečně stejně nakládáno· jako s příslušníky 

státu požívajícího nejvyšších výhod. 

čl. II. Akciové společnosti a jiné společnosti hospodář· 

ské povahy, které mají své sídlo na území jedné smluvní stra
ny a které tam jsou podle zákonů této strany po právu usta
veny, budou požívati na území druhé v každém ohledu téhož 
nakládání jako společnosti stejné povahy státu požívajícího 
nejvyšších výhod, při čemž se rozumí, že připuštění takových 
společností k provozování jejich obchodu a živn,osti na území 
druhé strany zůstává podřízeno zákonům a nařízením tam 

platným. 

28. líe konfederaci švýcarské. 

Obchodní smlouva, uzavřená v Bernu dne 16. 
února 1927, ratifikována dne 27. června 1927 (s po
čátkem mezinárodní působnosti dnem 12. července 
1927) byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a nařízení 
1927 pod čís. 95. - K obchodování resp. podnikání 
cizincll hledí 

čl. 9. Obchodníci a továrníci a jiní výrobci jedné země, 
jakož i jejich obchodní cestující budou míti právo, vykáží-l.i 
se legitimací vydanou úřady jejich země a budou·li dbáti před

pisů platných v tomto ohledu v území druhé strany, uzavírati 
v druhé zemi koupě pro svůj obchod, pro svoji výrobu nebo 
jiný pOldnik a přijímati zakázky, aniž budou podrobeni jaké· 
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koli dávce z tohoto dův,odu. Mohou míti s sebou vzorky nebo 

modely, nik'oli však zboží. 

29. li republice Turecké. 

Obchodní úmluva, uzavřená v Angoře dne 31. 
května 1927, jejíž ratifikace provedena výměnou li
stin dne 5. března 1928 v Praze, nabyla platnosti je
den měsíc po této výměně ratifikačních listin. Vyhlá
šena byla ve Sbírce zákonů a nařízení 1928 pod čís. 
40. K ~bchodnímu podnikání hledí čl. 7. úmluvy: 

Obcho,dníci, továrníci a jiní 'živnostníci jedné ze smluv
ních stran, kteří prokáží předložením legitimace dle připoje

ného vz'oru (příloha D), vydané pÍ'Íslušnými úřa,dy své země, 

že jsou tam oprávněni provozovati svůj obchod lIlebo svou 
živnost, a že tam platí dávky a daně zákony předepsané, bu
dou míti práv,o bud' .osobně neho svými cestujícími uzavírati 
koupě na území druhé smluvní strany u obchodníků neho vý

rob~ů nebo ve veřejných prodejnách. Budou ' rovněž moci Pl'i
jímati zakázky u obchordníků a u jiných osob, které ve svém 
obchodě nebo své živnosti používají zboží odpovídajícího zboží 
nabízenému. Budou taktéž moci míti s sebou nebo si dáti za
slati vzorky nebo modely, av~ak nikoliv zboží. Nebudou po
drobeni pro éinnosti vyjmenované v tomto čl~nku žádné dávce 

nebo 'zvláštnímu poplatku. 

30. K Ulu-ajinské socialistické sovětské republice. 

Prozatímní smlouva dne 6. června 1922 v Praze 
uzavřená, uveřejněná ve Sbírce zák. a nař. z r. 1922 
,pod čís. 259, má ohsah shodný se

y 

smlouvou uz~vře. 
nou s Ruskou social. federat. sovetskou repubhkou, 
8dělenou výše pod čís. 23. 

31. K Velké Britanii a Irsku. 

Obchodní smlouva, podepsaná dne 14. července 
1923 v Londýně, uvedená v prozatímní platnost s 

66* 
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účinnOtití od 1. zan 1923 a puhlikov.aná vládní vy
hláškou ze dne 30. srpna 1923, č. 175 Sb. z. a n., rati
fikována a nabyla účinnosti dne 4. září 1924 podle 
vyhlášky ministra zahraničních věcí ze dne -9. ledna 
1925, čís. 12 Sb. z. a n. Ustanovuje se v ní imimo jiné 
t.oto: 

čl. J. P,oddaIllí nebo příslušníci každé ze smluvních stran 
a zboží vypěstované, vytěžené nebo vyrobené na územích obou 
smluvních stran, a lodi každé z 'Obou smluvních stran budou 
požívati bezpo,dmínečně na územích ·druhé zacházení v každém 
ohle,du alespoň tak příznivého, jako je přiznáno poddlaným ne
bo př~slušníkům neho plodinám půdy a výrobkům průmyslo

V)'ffi a lodím země, požívající nejvyšších výhod. Toto zachá
zení bude přiznáno ve všech věcech obchodních a plavebních 
jak v ohoru vývozu, dovozu a průvozu, tak i vůbec ve všem, 
co se týká sazeb a formalit celních a obchodních úkonů: 'Usa
z,ování poddaIl1ých neb'O příslušníků každé ze smluvních stran 
na územích ·druhé, provozování obchodu, živností ·a povolání, 
placeni daní a zacházení s obchodními cestujícími a jich 
vzorky. 

čl. VI. P.oddaní nebo příslušníci kterékoli ze smluvních 
stran nebudou po·drobeni ve příčině ~vých IOsob nebo majetku, 

neb.o ve příčině svéh.o obchodu nebo živnosti, jiným neb vět

ším ať všeobecným neho místním daním nebo dávkám, nebo 
závazkům jakéhokoli druhu, než jaké jsou nebo mohou býti 
uloženy poddaným nebo příslušníkům druhé smluvní str.any. 

Akciové a jiné společnosti a sdružení, provozující jaký
koli druh 'Obchodu, která jsou neb.o budlOu zřízena podle zá
konů kterékoli smluvní strany a zapsána na územích této 
smluvní strany, jsou oprávněna vykonávati na územích druhé 
smluvní strany svá práva a jednati před soudy jako strana ža
lující neb.o žalovaná s podmínkou, že se podrobí zákonům této 
druhé smluvní strany. 

Takové společnosti a s,družení kterélcJoli ze smluvních 
stran, připuštěná k provozování ,obchodu na územích druhé 
strany, nebudlOu podrobena p.odmínkám méně příznivým, než 
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jnkých se používá na podobné společn.osti nebo sdružení které
koli jiné cizí země. 

Při vydávání a pr.ovádění zákonů a nařízení, týkajících 
se zdanělIÚ takových k provozování obchodu připuštěných spo
lečností a sld!-uženídruhé strany, každá smluvní strana bude 
se říditi zásad.ou, obsaženou v prvním odstavci tohot.o článku, 

a .obě smluvní strany se dále shodují v t.om, že co nejdříve 

uz,avrou samostatnou zvláštní dohodu, aby bylo pokud možno 

zabráněno nepříznivému zacházení s obchodní činností společ

ností a sdružení jedné strany na území strany druhé v~ srov
nání se zacházením se společnostmi a sdruženími domácími. 
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Oddíl IXo 
Ustanovení o bursách. 

A. Zákon ze dne I. dubna 1875, čÍs. 67 ř. z. 
o organisaci burs. 

§ 1. Ke zřízení burs jest pDtřeLí pDvDlení mi
nistrů financí a DbchDdu, kteří předem vyslechnou 
obchDdní a živnDstenskDu kDmDru. 

Bursy mají v čele samDstatnDu správu (správu 
hursDvilí) a pDdléhají státnímu dDz.Dru. Burs nepD
vDlených (pDkDutních) nemá býti. KdO' by v tako
vých bursách měl účast, pDtrestán bude pDlitickým 
úřadem první stDlice pDkutami až do 1000 zl. neb O' 
vězením Dd jednDhD dne dO' čtyř neděl. 

§ 2. PrO" každDu bursu budiž vydán pDdle tD

hDtD zákDna zvláštní statut schválený ministry finan
cí a Dbchodu. Pokud se týče burs již zřízených, má 
tentO' statut předložiti správa bursDvnÍ fungující v 
dDbě, kdy tentO' zákDn nabude pŮsDbnosti. 

V tomto statutě má bÝti · zvláště stanDvenD: 
1. na která Dbchodní ~dvětví má se činnDst bur

Bovní vztahDvati; 
2. za jakých pDdmínek lze nabýti členství bursy, 

jakož i Dprávnění k návštěvě bursy; 
3. která práva a které povinnDsti mají členové 

a navštěvovatelé bursy; 
4. jakým způso.bem mají býti Dpatřeny prostřed

ky na udržování bursy, ,jež nutnO' zajistiti neJméně 
prO' :první rok; 

Bursy. 1047 

5. jak je slDžena správa bursDvnÍ a které má Dr

gány, jakým způsDbeln má hýti zřízena a jaký je rDZ

sah její práv a povinností; 
6. čehO' je pDtřebí k platným usnesením, písem

ným vyhDtDvením a vyhláškám bursDvnÍ správy, ze
jména jakým způsDbem mají býti vyhlášeny před
pisy, které budDu vydány na základě § 3 tDhDtD zá. 
kDna; 

7,' jak ~e mají vyřizDvati a řešiti rDzepře, které se 
vztahují na jednání bursDvní (§ 12); 

8.. . jak má býti nalDženD jměním bursovním v 
případě zrušení bursy. 

O změnách statutů schválených pO' vydání tDho.tD 
zákDna usnáší se bursDvnÍ správa; změny takDvé pDd
léhají schválení ministrů financí a DbchDdu. 

§ 3. BursDvnÍ správa vydává předpisy prO' úpra
vu obchDdu na burse v zákDnných mezích, stanDvÍ 
zejména dDbu bursovní, spravuje hDspodářské zále
žitDsti bursy a činí vůbec veškerá Dpatření, která jí 
JSDu stanovami svěřena v zájmu účelu bursy. Bur
sovní správa DdpDvídá z ·prDvádění bursovnlhD sta
tutu a zvláště z udržení pDkDje a řádu na burse bě
hem bursovní dDby, a má právO', učiniti DpatřenÍ PD
licejní, jichž by bylO' k tDmu pDtřebi. 

§ 4. Bursy pDdléhají ve všech správních zále
žitostech bezpl'Dstředně pDlitickému úřadu zemské
mu. Při každé burse zřídí se kDmisař bursDvní, který 
kDná vrchní dDzDr na burse, dohlíží k tDmu, .aby vše
cky předpisy bursDvní byly prováděny a jest pDvi
nen, závady vytýkati, a nestane-li se ihned náprava, 
O' tú péči míti~ aby byly cestDu politickéhO' úřadu 
zemskéhO' Ddstr.aněny. 

Komisař má zvláště při každé pDradě správy 
hursDvní býti přítDmen a shledá-li, že jednDtlivé usne
sení jest v rDzporu se zákDnem neh statutem bursDv
llÍllll us:p.esťťnÍ takové zastaviti, až dDJde vyšší rozhQq-
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nutí, za které má zažádati cestou politického. úřadu 
zemského. Komisaře bursovního. ustanoví ministr 
financí v dohodě s ministrem obchodu. 

§ 5. Z návštěvy bursy jsou každým způsobem 
vyloučeni: 

1. osoby ženského pohlaví; 
2. osoby, které nemají práva samostatně jmění 

své spravovati.; 
3. úpadci, pokud konkurs trvá, a po. jeho skon

čení, byli-li pro zaviněný úpadek k trestu odsouze
ni, ještě po další tři léta po. výkonu trestu; 

4. ony osoby, které závazků plynoueích z bur
s'Ovního. jednání nesplnily, a to. na dobu, dokud tak 
neučinily; 

5. ti, kterým pro přestupek předpisů bursovních 
aneb pro šíření nepravých pověstí bylo právo bursu 
navštěvovati odňato. a to. na dobu, pro kterou jim 
bylo. odiiato. (§ 17); 

6. ti, kdož následkem soudního trestního odsou
zení jsou vyloučeni z práva býti volenu do obecního 
zastupitelstv.a, a to pOl tu do.bu, půkud jsou z tohotO' 
práva vyloučeni; 

7. ti, kdož pro podloudný obchod neb pro těžkf 
přestupek důchodkový jsou vyloučeni z dalšího pro.
vozu ohchodu lle:b živnosti neb z jeho nastoupenL 
oa to pokud totO' vyloučení tl·vá. 

§ 6. Pokud bude statutem zřízen rozhodčí soud, 
který má rozhodovati o rozepřích vzešlých z bursov
ních jednání, budiž ve statutu zevrubně ustanovenO': 

1. jak má býti rozhodčí sO'ud složen; 
2. jeho 'Úbor působnůsti a řízení; 
3. bližší předpisy o provádění nálezll rozhůdčího 

sO'udu v mezích stáv,ajících zákonů. 

Statutem může býti ustanoveno, o že rozepře vze
~lé z jednáp.í bUl"SOvpích mají býti povždy vyři~Q-
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vány rozhodčím soudem, ačli strany písemně něco 
jiného neujednaly. 

Žaloba na neplatnost výroku rozhodčího budiž písemně 
podána v osmidenní neprodlužitelné lhůtě od doručení roz· 
hodčího nálezu u řádného soudce prvé stolice, který by 
byl povolán rozhodovati ve hlavní věci. žaloba budiž opa. 
třena podpisem advokáta. Podáním žaloby na neplatnost vý
roku rozhodčího exekuce tohoto výroku se nestaví.*) 

§ 7. Jednání bursovní zprůstředkují obchodní 
dohodci (sellsálové). 

V příčině 'Obchodních dohodců mohou do sta
tutů býti po.jata jen taková ustanovení, jež se srov
návají s .obecným zákoníkem ůbchodním a s tímto 
zákonem. 

§ 8~ členové bursovní správy mají každého dne 
po skončené burse úředně za dozoru bursovního ko
misaře vyšetřiti kursy (~eny) věeí, které byly před
mětem obchodu na burse, na základě jednání uza
vřených po. čas bursovní od obchodních dohodců a 
podle dat, o nichž dohodcové konajíce svůj úřad na
byli vědomosti. 

. Úřední list kursovní (seznam cen) budiž bez pro
dlení správou :bursovní uveden v obecnou známost. 

§ 9. Ministr finaneí vyslechna p'říslušnou sprá
vu bursovní ustanoví, v kterých cenných p,apírech 
lze na bursách způsobem bursovním obchod vésti a 
které papíry 'možno zaznamenávati v úředním listč 
kursovním. 

§ 10. Správa bursoVlllí stanoví lhůty likvidační 
a způso.b likvidace jednání bursovních. 

§ ll. Porušila-li bursovní správa zákony neb 
statut burso.vní aneb zanedbávala-li trvale svých ,po
vinnůstí, má ministr finaneí právo, v dohodě s mini
strem ůbchodu zbaviti jí funkeí a v,znésti řízení bur-

*) Poslední tento odstavec § o 6 byl zrušen čl4nkem 
XIII., odst- 2. uváděcího zák. k exel~, řádu. 
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sy na čas na důvěrniky, jež jmenuje. Taktéž má prá
voo, v důhůdě s ministrem ůbchůdu a vyslechna ůb
chůdní a živnůstenskůu kůmůru, naříditi, aby hursa 
ua čas nebo. navždy byla zavřena. 

§ 12. Za jednání bursovní jest půkládati taků
vá jednání, která se kůnají ve veřejné místnůsti bur
sůvní ve stanůvené bursůvllí důbě (§ 3) o. věcech, o. 
kterých jest důvůlenů na té které burse ůbchůd vésti 
a které se můho.u o. ní ,zaznMllenávati 

§ 13. Při růzhůdůvání právních růzepn vze
šlých z jednání bursůvních (§ 12) nemá místa ná
mitk,a, že se nárůk zakládá na jednání diferenčním, 
které jest půsuzůvati jako. sázku nebo. hru. 

§ 14. Jednání bursůvní jest půkládati za jed
nání obchůdnÍ. 

§ 15. Pro. jednání zástavní, průlůngační nebo 
stravní, která jsůu jednáními bursůvními, platí usta
nůvení čl. 311 všeobecného. zákůníka ůbchůdníhů i 
tehdy, když jednání nevzešlo. mezi kupci · pro. půhle
dávku z ůba.polných ůbchůdů, a i když nebylo. pí
semně sjednáno, že věřitel může se uspůkůjiti ze zá
stavy ·bez sůudního. řízenÍ. 

§ 16. Správa hursůvní stanůví, jak jest půstu
po.vati, když při vyřizůvání bursůvních jednání mají 
hýti pro. nesplnění závazku neb pro zjištěnůu insůl
ven ci smluvní strany průvedeny kůupě neb průdeje 
ve slmyslu čl. 311 a čl. 354 až 357 všeobecného. záků
níka ůbchůdníhů za prostředkůvání ůbchůdních do
hůdců; zejména může správa bursůvní naříditi, že 
každá takůvá kůupě neb průdej má se státi na burse. 

§ 17. Přestůupí-li navštěvůvatel bursy předpi
sy vydané pro. zachůvání půřádku na burse, může, 
nehledíc k tůmu, bude-li snad stihán půdle všeůhec
n:ých zákůnů trestních, býti půtrestán pokutůu až do. 
1000 zl., jaků~ i vylQučep.ím 2< bw-sr na určitý Č~8! 

Bursy. 1051 

Růvněž může navštěvůvatel býti vylo.učen z bursy pro. 
šíření nepravých půvěstÍ. 

Tyto. tresty ukládá správa bursůvní; z ulůžení 
půkut až do. 1000 zl. neb trestu vylůučení z hu~s~ 
na důhu ne delší tři měsíců nemá další ůdvůlanl 
místa. . 

Z ulůžení těžších trestů lze se odvůlati k půliti
ckému úřadu zemskéulu ve lhůtě dvůunedělní. 

Bylů-li však vyslůvenů vylůučení z bursy, nemá 
ůdvůlání ·ůdkládacíhů účinku. 

Shledá-li půlitický úřad zemský, že ulůženÍ trestu 
jest důvůdné, nemůže pokuty peněžité snížiti půd 
100 zl a u trestu vyloučení z bursy půd tři měsíce. 

Statutem může býti stanůvenů, že jména ůněch 
členů neb navštěvůvatelů bursy, kteří nevyhůvěli zá
vazkům z jednání bursovníhů jim vzešlým v důbě 
k plnění jich vyměřené, mají býti vyhláškou vyvě
senůu v budově bursDvní uvedena v ůibecnůu známůst. 

§ 18. Všecky půkuty, jež budůu pDdle předchů
zíhů paragrafu uloženy, plynDu do. chudinského. fDn
du 'ůbce, ve které se bursa nachází, a vymáhají se k 
půžádáni správy bursDvnÍ pořadem exekuce půlitické. 

§ 19. J ednate1ství bursovl1í na některých bur
sách posud průpůjčená mají míti platnůst důtud, až 
zaniknůu. N ůvých takůvých jednatelství není však na 
dále důvůlenD průpůjčůvati. 

§ 20. Tento. zákon nabude půsůbnůsti dnem vy
hlášeni. K tůmu, aby bursy již zřízené průvedly ve 
svém zařízení vhůdné změny, budiž jim cestůu naři
zovací :stanůvena přiměřená lhůta; když tato. lhůta 
uply e, půzbudůu ustanůvenÍ zákůnů ze dne ll. čer
vence 1854, ř. z. č. 200 a ze dne 26. únůra 1860, č. 58, 
jakož i důdatečné předpisy, půkud se důtýkajÍ před
mětů upravených tímto. zákůnem své pů.sobnůsti. 

§ 21. Ministrům financí,ůbchůdu a sprav~dl· 
n osti jest uloženo., aby t~ntQ . zákon průvedli, .. 
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B. Ustanovení 
o bursovních soudech rozhodčích. 

a) Z uváděcího zákona k civilnímu řádu soud
nímu z 1. srpna 1895, čís. 11~ ř. z. 

čl. XIII. Nedotčeny zůstávají předpisy o roz
hodčích :soudech bursovllích obsažené v § 2, č. 7 a v 
§ 6, odst. 1 až 3 hursovního zákona ze dne 1. dubna 
1875, č. 67 ř. z. 

Poslední 'Odstavec § 6 řečeného zákona pozbývá 
platnosti. Rozhodčí soudy bursovní pozbývají dále 
práva, stanovami státem schválenými jim propůjče
ného, povolovati exekuci 8v}"ch rozhodčích výroků. 

čl. XIV. Působnost bursovních soudů rozhod
čích může býti hursovními stanovami rozšířena v 
tom směru, že se bursovnímu rozhodčÍlmu soudu po
drobí také rozepře z obchodů se zbožím, které byly 
učiněny mimo bursu, ,avšak toliko pod následujícími 
podmínkami: 

l. Každá ze sporných stran musí býti buďto or
gán veřejné správy neb obchodní společnost aneb vý
dělkové neb hospodářské společenstvo nebo člen neb 
navštěvovatel bursy nebo taková osoba, která se za
bývá z povolání výrobou, obchodem nebo zpracová
ním těch movitých věcí, jež jsou předmětem obchodu; 

2. obchod, který jest předmětem sporu před roz
hodčím soudem, musí se vztahov,ati ke zboží, s kte
rÝln se smí kupčiti na příslušných bursách; 

3. obě strany musí při uzavření nebo před vypo
řádáním toh'O obchodu podrobiti 'se písemnou smlou
vou o rozsudím výroku rozhodčího soudu; prot(}ko]o
vaní kupci, členové nebo navštěvovatelé bursy jsou 
podrobeni soudu rozhodčímu již přijetím závěrečné
ho listu bez námitky, když jest v něm obsaženo usta
novení, že právní rozepře z jednání mají býti ro~
hoflnutr rozllůdčí:rn &ou.:lem bursovpím. 

Bursy. 1053 

Náleží-li některá strana k polním hospodářům, 
má rozhodčí soud vznesenou žalobu k návrhu neb z 
úřední moci odll11Ítnouti jakožto k rozhodčímu řízení 
se nehodící, když obchod zbožím, jenž jest předmě
tem sporu, jest v patrném nepoměru k polnímu ho
spodářství tou kterou stranou provozovanému. 

Bursovní stanovy mohou ustanoviti, že obmezení 
v prvním odstavci, č. 1, a v předposledním odstavci 
obsažená nevztahují se k cizozemcům. Ve stanovách 
může býti také vyřčeno, že cizozemci jsou podrobeni 
rozhodčímu soudu hursovnímu již přijetím závěreč
ného listu bez námitky, obsahuje-li ustanovení, že 
právní rozepře z obchodu mají býti rozhodnuty roz
hodčím soudem bursovním. 

čl. XV. Ku platnému složení každého ibursov
nrno rozhodčího soudu se vyžaduje, aby byl k němu 
přibrán tajemník. Úřad tento budiž zastáván úřed
níky bursovní komory, kteří jsou způsobilí vykoná
vati úřad soudcovský, jsou od bursovní komory usta
noveni a od finančního ministerstva ve shodě s mini
sterstvem spravedlnosti potvrzeni. 

Tajemník rozhodčího soudu bursovního přijímá 
žaloby, dává stranám potřebný návod, dohlédá k do
ručování, obstarává potřebné písemné zápisky za pro
jednávání, účastní se usnášení rozhodčího soudu hla
sem poradním a sepisuje nálezy rozhodčího soudu. 

čl. XVI. Osoby, které nejsou členy nebo na
vštěvovateli bursy, mají právo, aby j,menovaly ty roz
hodce, které jim přísluší naznačiti, ze seznamu osob 
k burse nenáležejících. Seznam tento má obsahovati 
jistý díl z úhrnku rozhodců v bursovních stanovách 
určený. 

Osoby, které by měly býti do tohoto seznamu z,a
psány, huďte označeny obchodními a živnostenský
mi komorami, třeba-li toho, po vyslechnutí společen
stev, zemědělskými radami a hospodářskými společ. 
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nostmi.Osoby ty musí míti své bydliště nebo pobyt 
v místě rozhodčího soudu. 

Podrobnější ustanovení o založení a doplňováni 
tohoto seznamu, zejména o korporacích, které mají 
býti vyslechnuty pro jeho sestavení, o kvalifikaci 
osob, jež jest do seznamu zapsati, i o trvání jejich 
úřadu jako rozhodců buďtež vydána způsobem naři
zovacím. 

Seznam tento budiž vyvěšen v 'místnostech soudu 
l'ozhodčího. . 

Bursovní stanovy mají obsahovati ustanovení pro 
ten případ, jestli by právo, vyvoliti rozhodce z to
hoto seznamu, nebylo včasně vykonáno, nebo kdyby 
zvolení rozhodcové nedostavili se ku projednávání. 

Jestliže rozhodčí soud má býti složen ze členů 
nebo navštěvovatelů bursovních a z osob, které k 
burse nenáležejí, a nemohou-li se rozhodcové sjed
notiti na vrchním rozhodci, budiž tento jmenován 
předsedou rozhodčího sboru podle pořadí sporů stří
davě z rozhodců k burse náležejících nebo z rozhodců 
do seznamu zapsaných. 

p o' zná m k a. K odst. 3. článku XVI viz nařízení mini· 
sterstev spravedlnosti, financí, obchodu a orby ze dne ll. úno 
ra 1896, čís. 23 ř. z., které jest otištěno, pokud má význam pro 
náš stát, v Hor o v ě 2. vydání Civ. řádu soudního na str. 310 

násl. (Čsl. ·Kompas, 1927.) 

čl. XVII. Řízení před rozhodčími soudy jest 
upraveno bursovními :stanovami. K němu nevztahují 
se § § 587 až 599 c. ř. s.; avšak následující předpisy 
buďtež stanováln za základ položeny. 

čl. XVIII. Bursovní stanovy mají obsahovat 
ustanovení o doručování, která mohou zaručiti, že bu
de doručování vykonáváno spolehlivě. Stanovy mají 
l'ovněž určiti důvody, z nichž některý člen rozhod
čího soudu může stranami býti odmítnut. Stanovy 
mají . obsahovati předpisy o tOl11, jak sepsati jest smír. 

Bursy. 1055 

Cl. XIX. Jednání rozhodčího soudu jsou veřej
ná. O vyloučení veřejnosti platí předpisy civilního 
řádu soudního (§§ 172 a 173). 

Když veřejnost jest vyloučena, má každá strana 
právo v § 174 c. ř. s. stanovené. 

. Vrchnímu rozhodci přísluší při zasedáních poli
CIe v rozsahu §§ 197 a 198 c. ř. s. 

čl. XX. Strany mají právo dáti se zastupovati 
při jednání. Jako zástupci stran buďtež připuštěny 
před rozhodčím soudem osoby, v seznamu podle člán
ku XVI zapsané, advokáti, veřejní společníci, proku
risté, obchodní pomocníci a jiní zřízenci stran, dále 
členové nebo navštěvovatelé bursy a soudně ustano
vení opatrovníci a projednatelé. 

čl. XXI. Vrchní rozhodce a tajemník mají pe
čovati o správné sepsání nálezu. Nález má obsaho
vati jména všech rozhodců, kteří se projednávání 
účastnili. IHusí býti podepsán vrchním rozhodcem a 

. tajemníkem. 
Narovnání před rozhodčím soudem učiněná jsou 

jen tenkráte platna, když jsou . podepsána oběma 
stranami. 

čl. XXII. Rozhodčí 'soud mllže nepřísežně vy
slýchati strany, svědky a zmlIce. Je-li třeba přísežného 
výslechu strany, nebo vzíti do přísahy některého svěd-

. ka nebo znalce, nebo zdráhá-li se nčkterá strana nebo 
svědek nebo znalec dáti se vyslechnouti, dožádán buď 
o výkon ten okresní soud, v jehož obvodě bydlí nebo 
zdržuje se 'osoba, která má býti vyslechnuta nebo do 
přísahy vzata. 

Takovéto dožádání může býti učiněno i tenkrá
te, když důkaz má býti proveden mimo místo, kde 
rozhodčí soud má své sídlo. 

čl. XXIII. Nález hursovního , rozhodčího soudu 
může býti vzat v odpor zmateční stížností: 

1. je-li smlouva o rozsudím neplatna; 8lIllI~uva o 
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l"ozsudím jest zejména neplatna, když stěž~vatel, ji 
uzavřel vzhledem k úmluvě učiněné členy nektereho 
podlůkatelského svazku (kart.elu), y~odle níž látk~~ 
nástroje a jiné pomůcky, pro Jeho zlvnostens~ou vy
robu potřebné, smějí býti zcizeny v v tuze~,s~em ob
chodě toliko pod tou podmínkou, ze kupupcI podro
bí se bursovnímu soudu rozhodčímu co do sporů, 
které by z obchodu vznikly; pr~va, ~u~o ~eplatz:~st 
vytýkati, nem.ůže se nikdo platne vzdatl pred pocat-
kem jednání rozhodčího soudu; , . , 

2. jestli rozhodčí soud prohlasll se nepravem za 
příslušna nebo nepříslušna; 

3. jestli rozhodčí soud neodmítl žalobu podle 
předpisu článku XIV předposledního 'Odstavce; 

4. jestli žaloba nebyla náležitě podle stanov do
l'učena nebo když některé straně byla možnost pro
jednávati odňata postupem stanováln se příčícím; 

5. když projednávala osoba, která k tomu podle 
zákona není způsobilá n~b oprávněná; 

6. jestli soudce podle stanov odmítnutý účastnil 
se projednávání; 

7. jestli nebyl rozhodčí soud řádně složen; 
8. jestli byla veřejnost nedůvodně vyloučena., 
Zmateční stížnost budiž podána u sboroveho 

soudu první stolice (obchodního soudu),v)e.hož ob
vodě rozhodčí soud ,má své sídlo, ve ctrnactl dnech 
po doručení nálezu rozhodčího soudu. Sbyorový. sou~ 
l"ozhodne usnesením, vyslechna strany a treba-h take 
vrchního rozhodce a tajemníka rozhodčího soudu. 

Podáním zmateční stížnosti na rozhodčí výrok ne
staví se jeho exekuce. Jestli však zyítězivší strana jest 
pojištěna výkonem některého e~e~učního úk~?u n~
ho jiným způsobem, nebo kdyz Jest rozhod~~m -;y: 
rokem uloženo nějaké peněžité plnění a pnslusna 
částka byla uložena k soudu, budiž exek~ce k návr~~ 
odložena až do právoplatného rozhodnutI o zmateCllJ 
stížnosti. 

Bursy. 1057 

čl. ' XXIV. Jestli rozhodčí soud prohlásil se prá
voplatně za nepříslušlla, nebo žalobu právoplatně od
mítl podle článku XIV předposledního odstavce, ne
může řádný soud odmítnouti projednání a rozhod
nutí této rozepře. 

. čl. XXV. Jestli rozhodčí výrok se příčí donucu~ 
jícím předpisům právním, dále když by rozhodčí 
soud v rozepřích, které nepocházejí ,z bursovních ob
chodů ( § 12 zák. ze dne 1. dubna 1875, č. 67 ř. z.), 
yůbec nerozhodl o námitce, že zažalovanému nároku 
jest základem differenčnÍ obchod, který pokládati 
sluší za hru nebo za sázku, neb rozhodl o ní nespráv
llě, může býti nález rozhodčího soudu vzat v odpor 
jako neúčinný ž,alobou před řádným soudem a může 
býti zpět žádáno to, co bylo podle nálezu plněno. 

Žaloba tato budiž vznesena ve třiceti dnech po 
doručení nálezu rozhodčího u sborového soudu první 
stolice (obchodního soudu), v jehož obvodu rozhodčí 
soud má své sídlo. Jejím vznesením nestaví se exe
kuce nálezu rozhodčího soudu, avšak i zde platí usta
novení článku XXIII odstavce 3. 

čl. XXVI. Ve všech věcech, týkajících se bur
sovního soudu rozhodčího, má se obrátiti bursovní 
správa k finančnímu ministerstvu, které rozhodne ,ve. 
shodě s ministerstvem spravedlnosti a po případě po
dle stavu věci, také ve shodě s lninisterstvem .země
dělství. 

l\'Iinisterstvo spravedlnosti může kdykoli delegá
tem zjednati si vědomosti o rozhodování r'Ozhodčího 
soudu, nahlédati do spisů ,a přesvědčovati se o řád
ném postupu prací. K tomu konci budiž do stanov 
přijato také ustanovení, že bursovní rozhodčí soudové 
mají každého roku předkládati o své činnosti mini
sterstvu spravedlnosti podrobné statistické výkazy. 

Předcházejícími ustanoveními ostatně nejsou do
tčeny zákonné předpisy o státním dozoru k ,bursám. 

Oboh, zák. 67 
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čl. XXVII. Nyní platné stanDvy hursDvní buďte, 
pDkud se týkají rDzhDdčích sDudů, pDdle předcháze
jících ustanDvení a do. tří měsíců po. vyhlášení tDhDtD 
zákDna přetllDženy ku schválení. 

UstanDvení o rDzhDdčí~h sDudech v nDvých bur
sovních stanDvách potřebují schválení mhůsterstev v 
článku XXVI Ddstavci 1. dotčených. 

b) Z uváděcího zákona k exekučnímu řádu ze 
dne 27. květpa 1896, čís. 79 ř. z. 

čl. XXIX. Jestliže nároku, pro. ktel'Ý podle ro.z
hDdčíhD výrDku byla pDvDlena exekuce, základem je 
diff erenční DbchDd, který pDkládati sluší za hru nebo 
za sázku, budiž exekuce k žádDsti dlužník Dvě zruše
na. ŽádDst tato. může ku platnDsti přivedena býti jak 
rekurseln proti pDvDlení exekuce, tak i žalDbDu. Ža
l.oba budiž vznesena u sDudu, u kterého. po.vDlení exe
kuce v první stDlici by ID navrženo.. 

Když l'ekurs byl vznesen nebo. žalDha pDdána, 
exekuce může k návrhu Ddložena býti až do. právD
platného. rozhDdnutí .o žalDbě; pro. takDvýto Ddklad 
mají platiti předpisy § § 43 a 44 exekučního. řádu. 

čl. XXX. Exekuce pDvolená pDdle rDzhDdčíhD 
výrDku budiž také tenkráte k žádDsti dlužníkDvě zru
šena, učinil-li dlužník smlDuvu o. rDzsudím hledě k 
úmluvě Dd členů některého. pDdnikatelskéhDsvazu 
učiněné (kartelu), pDdle níž látky, nástrDje a jiné 
pomůcky, pro. jeho živno.stenskDu výrobu pDtřebné, 
zcizeny bi-ti smějí v tuzemské;m Dbchodě tDlikD pDd 
tDU pDdmínkDu, že kupující pDdrDbí se výrDku rDZ
hDdčího s.oudu ve spDrech, které by z DbchDdu vznik
ly. CD se týče tDhD, jak žádDst za zrušení má býti při
vedena k platnDsti a exekuce DdlDžena, šetřeno. buď 
předpisů čl. XXIX; dlužník Dva žádDst z,a zrušení bu
diž však zamítll:uta, jestliže při jednání před rDzhDdci 

.Bursy. 1059 

výslDvně se zřekl námitek prDti exekuoi~ které by z 
této vady rDzhDdčíhD výrDku vznikly. 

Předpisy to.hDtD a předcházejícího. článku nejsDu 
dDtčena zvláštní ustanDvení o. tDm, jak výrDky hur
sDvních sDudů rDzhDdčích v DdpDr brány býti iIl1Dho.u 
pDdle článků XXIII č. I a XXV odstavec 1. zákDn.a 
o. zavedení civilního. řádu sDudníhD (zákDna ze dne 
I. srpna 1895, Č. 112 ř. z.). 

C. Předpisy o zemědělských bursách)*. 

1. Zákon ze dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10 kterým 
mění a doplňuje' se zákon ze dne 1. dubna' 1875, ř. 

z. Č. 67, o organisaci burs. 

Ustanovení organisační. 

§ 1. Za zemědělskDU bursu ve smyslu tDhDto zá
kDna pDkládá se každá bursa, jejíž o.bchDd pDdle sta
nDV vztahuje se k .obilí nehD k mlýnským výr.obkům, 
a to. zpravidla bez rDzdílu, zdali bursDvní DbchDd 
jest omezen na tyto. výrDbky nebo rDzšířen také na 
jiné zbo:lÍ. 

§ 2. Ke zřízení zemědělské bursy je třeba POVD
lení :miaůsterstva Drby, financí a obchodu, která mají 
vyslechnDuti zemědělskou zemskDu kDrpOl'aci (země
dělskDu radu, ho.SPDdářskDU spDlečnDst a ,pod.), jakDž 
i DbchDdní a živnDstenské komDry země. 

StanDvy zemědělské bursy a jejich změny mají 
býti schváleny příslušnými ministel'stvy (Ddstavec I), 

§ 3, Příslušná ministerstva ustanDví bursDvníhD 
kDmisaře při zemědělské bunle. 

*) Bursy toho druhu (»plodinové bursy«) jsou v Praze, 
v Brně, v Olomouci a v Bflatislavé. Pražskou plodinovou bur
sou vydána v r. 1927 instruktivní Roče.nka za 1926/1927 s 
četnými příspěvky, z nichž pro právní otázky přicházejí v úva
hu články Š t ě Dán o' v s k é h o, M ach k a a K o I d o v s k é h o. 

67* 
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§ 4. Opatření, která finanční mlllistr učiniti 
má podle § II zákona ze dne 1. dubna 1875, ř. z. 
č. 67, a podle zákona ze dne 4. duhna 1875, ř. z. č. 68, 
mají u zemědělské bursy a v příčině dohodců při 
ní zřízených hýti vykonána příslušnými ministerstvy. 

O uzavření Izemědělské bursy budiž dříve slyše
na zemědělská zemská korporace (zemědělská rada, 
hospodářská společnost a pod.), jakož i obchodní a 

. živno:stenské komory země. 

§ . 5. Ve správě zemědělské bursy mohou míti 
účastenství toliko osoby, které mají státní občanstvÍ 
v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených. 

Třetina oSOlb bursovní správy budiž povolána 
příslušnými ministerstvy po.dle ustanovení daných 
nařízením z osob navržených zemědělskou zemskou 
korporací (§ 2). 

Jak o.statní dvě třetiny členů bursovní správy 
mají býti ustanoveny, budiž upraveno v bursovních 
stanovách; pokud mají býti členové tito ustanoveni 
volbou bursovních navštěvovatelů k volbě o.právně
ných, budiž v bursovních stanovách o to postaráno, 
aby byla volba přiměřeně rozdělena mezi obchodní 
skupiny bursovních navštěvovatelů k volbě oprávně
ných. 

Osoby do bursoVlIlí správy povolané stanou se 
tím členy bursy, pokud by jimi již beztak nebyly, a 
mají · všechny povinnosti a práva spojená s t.outo 
vlastnostÍ. . 

§ 6. K návštěvě zemědělské bursy smějí připu~ 
šlěni býti toliko: 

a) o.soby, které se z povolání zabývají výrobou, 
odbytem nebo zpracováním předmětů na burse k ob
chodu připuštěných, jakož i pojišťovacími, doprav
ními, půjčkovými, zasilatelskými, skladními obcho
cly, které se vztahují na tyto předměty, a půjčo.vánínl 
pytlů PI·O takovéto předměty; 
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b) .obcho.dní společnosti, výdělková a hospodář
ská Ispolečenstva, jiná sdružení a právnické o.so.by vů
bec, l~teré skutečně provozují některé .obchodní od· 
větví pod lit. a) naznačené; 

c) zástupci veřejných odvětví správních a fo.ndů 
po.stavených p.od veřejnou s,právu. 

Vylučovací di'tvody uvedené v § 5 zákona ze 
dne 1. ·dubna 1875, ř. z. č. 67, mají platnost s tou vý
jimkou, že k návštěvě bursy .smějí bý1:i připuštěny 
obchodnice, ktel·é provo.zují některé povolání nazna
čené v lit. a), a vd.ovy, které toliko po čas svého 
vd.ovství provozují některé v lit. a) naznačené po
volání svých zemřelých manželů. 

§ 7. Byl-li hnrso.vními stanovanlÍ k rozhodová
ní sporů z obchodů zhožím zřízen soud rozhodčí, jest 
třeba ku platnému sestavení každého takového bur
sovního s.oudu rozhodčího, aby všichni rozhodci měli 
státm.í občanství v královstvích a zemích na říš'ské 
radě zastoupených. Dříve~ nežli rozho.dci nast.oupí 
svůj úřad, buďte do přísahy vzati presidentem o.b
chodního. soudu v sídle bursy. 

Ustanovení, jak se uzavírajl a vyřizují bursovní ob
chody na zemědělských bursách. 

§ 8. Předpisy, roteré bursovní správa vydá za 
příčinou úpl·avy ohchodních podmínek a vyřizování 
burso.vních obchodů, po.dléhají schválení příslušných 
ministerstev. 

Předpisy uvedeného druhu buďtež dříve, než 
bude požádáno za jich schválení, vyhlášeny vývěs
kem ve veřejné bursovní místnosti po dobu tří neděl 
a v prvním týdnu uveřejněny aspoň jednou v novi
nách bursovní správou označených, v místě hul'1sy 
rozšířených, a vydává-li burs.ovní správa úřední list, 
též v tomto listě uveřejněny. Tyto. předpisy buďtež 
nejdéle až do dne, kterého byly vyvěšeny, d.odány 
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zemědělské zemské korporaci a o~bchodním a živno
stenským komorám země. 

Zeměd~lská zemská korporace a obchodní a živ
nostenské komory země jsou oprávněny, ve lhůtě tří 
neděl ode -dne vývěsku ve veřejné bursoVlllí místno
sti podati bursovní správě dobré zdání o předpisech, 
které mají bý/ti vydány. 

Bursovní správa má dobrá zdání prozkoumati, 
navržené předpisy, pokud toho třeba, přiměřeně změ
niti a na to je i s dobrým zdáními předložiti politi
ckému úřadu zemskému, aby byly schváleny přísluŘ
nými ministerstvy. 

V naléhavých .případech může bursovní sprá
va se schválením bursovního komisaře potřebné před
pisy ihned prozatímně v platnost uvésti; zároveň bu
diž však zavedeno řízení naznačené v odstavci 2. až 
4. Kdyhy dodatečné schválení bylo odepřeno, pozbu
dou vydané předpisy ihned moci. 

§ 9. Kdyby poměry, za kterých předpisy na
značené v § 8, odstavci 1, byly schváleny, tak se změ
nily, že by 'se tyto předpisy jevily býti neúčinnými 
ueb škodlivými, příslušná ministerstva moho~u, sly
ševše bursovní správu, odvolati dané schválení s tím 
účinkem, že tyto předpisy p'ozbudou moci v čase 
stanoveném. 

Zemědělská zemská korporace a obchodní a živ
nostenské komory země mají právo navrhnouti, aby 
schválení bylo odvoláno. 

Ustanovení o zákazu termínového obchodu obilím a 
mlýnskými výrobky . . 

§ 10. Bursovní termínové obchody obilím a 
mlýnskými výrobky j-sou zakázány. 

§ ll. Bursovnrm správám zapovídá se stano
viti obchodní podmínky . pro hursovní termínové ob-
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chody obilím a mlýnskými výrobky a vydávati usta
novení o jejich vyřizování. 

Za obchodní podmínky a za ustanovení nazna
čeného druhu sluší pokládati ony, které mají za 
účel, aby jednotlivým obchodům co do podstatných 
známek dán byl pokud možná stejný obsah a aby 
převod takových obchodů byl usnadněn, jakož i aby 
súčtováním a vyrovnáním di ff erencí vyřizováJní jich 
ve značném rozsahu bylo umožněno. 

Proto předpisy, které podle § 8, odstavce 1., mají 
býti vydány, nesmějí zejména obsahovati žádného 
ustanovení, kterým se předem a všeobecně pro ob
chodní závěrku stanoví obilní .typ, nebo nejmenší 
závěrková jednotka, kterých se má jednotně užívati, 
neb určité místo za splniště, nebo kterým se pro vy
řizování obchodů stanoví určité lhůty nebo činí se 
op(\tření likvidační. 

§ 12. Jestliže se na některé burse nebo mimo 
ni uzavírají obchody obilí~ a mlýnskÝl!li výrobky 
na základě skutečně obvyklých obchodních podmí
nek a vyřizovacích ustanovení druhu v § II nazna
čeného, nebo jsou-Ji důvody pro předpoklad, že ta
kové obchody se uzavírají nebo mohou býti uzaví
rány za podmínek a ustanovení v § II uvedených, 
příslušná ministerstva mají nařízením zakázati tako
vé .obchody. 

BursovnÍ správa, zemědělská zemská korporace 
(§ 2) a obchodní a živnostenské komory země mají 
právo, vylíčivše skutkovou podstatu, podati návrhy, 
aby takový zákaz by I vydán. 

§ 13. BursovnÍ správa jest povinna, ve své pů
sobnosti za podmínek v § 12 uveden ých učiniti včas 
opatření proti uzavírání, převodu a vyřizování ter
mínových obchodů ' obilím a mlýnskými výrobky. 
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Ustanovení o záznamu kursů na zemědělský'ch 
bursách. 

§ 14. Kursy obchodů :zakáz)aných n~ základě 
ustanovení §u 12 nesmějí úředně hýti zaznamenává
ny, kursovním lístkem, mechanicky provedeným 
:rozmnožením neho tiskem neho vy ložením, vyvěše
ním neho přibitím na místech ohecenstvu přístup
ných uveřejllovány. 

§ 1.5. PHslušná ministerstva jsou zmocněna, 
aby vyslechnouce hursovní správu, zemědělskou zem
skou korporaci (§ 2) a ohchodní a živn.ostenské ko
mory země, vydala nařízením předpisy o tom, jak 
kursy mají hýti vyhledávány a zaznamenávány; tím 
mění se § 8 zákona ze dne 1. duhna 1875~ ř. z. č. 67. 

Ustanovení soukromoprávní. 

§ 16. Oh chod podle § 12 zakázaný jest práv~ 
ně neúčŮ1ný. , 
, Totéž platí o udílení a přejímání zakázek, ja-

kož i o sdružení k uzavírání nebo sprostředkovánÍ 
takových zakázaných obchodů. 

Právní neúčiIlJllost vztahuje se také ke zřízeným 
jistotám _ a k vydaným uznáním dluhu. Co p'řed vy
řízením, při vyřízení nebo po vyřízení právně ne
účinného o:bchodu bylo dáno, může požadováno hýti 
zpět. 

Nárok na vrácení může k platnosti přiveden 
hfti toliko do tří let, čítajíc o.de dne uzavření ob
chodu. 

Ustanovení trestní. 

§ 17. Kdo po živnostensku uzavře nebo spro
středkuje ohchod podle § 12 zakázaný nebo svede 
někoho jiného k ohchódu podle § 12 zakázanému, 
hude potrestán , pro přečin tuhým vězením od tří 
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dnů až do tří meslcu, s Clmz muze býti spojena pe
něžitá pokuta od 500 až do 5000 K. 

§ 13. Kdo po živnostensku svede někoho ji
ného., vykořistiv jeho nezkušenost nebo lehkomysl
nost, k ohchodu po.dle § 12 zakázanému, hude po
trestán pro ,přečin tuh}~ vězením od jednoho mě
síce až do jednoho roku, s čímž může býti spojena 
peněžitá pokuta od 2000 až do 20.000 K. 

§ 19. Kdo úmyslně půsohí iIla hursovní cenu 
ohilí neho IIIllýnských v)'rohků uzavřením ohchodu 
na oko neho klamáním o některé okolnosti, která 
jest podstatna pro utváření ceny, hude potretán pro. 
přečin tuhým vězením od jednoho týdne až dó jed
noho roku, s čímž může hý'ti spojena peněžitá po
kuta až do 20.000 K. 

§ 20. ' Pro přečin hude potrestán tuhým věze
ním od tří dnů až do tří měsíců, s čímž může hýti 
spo.jena peněžitá pokuta až do 5000 K: 

1. kdo za oznámení v tisku, kterým má hýti pů
soheno na hursoViIlí cenu ohilí a mlýnských výrob
ků, poskytne neho slíbí neh poskytnouti neh slíhiti 
si dá výhodu, která jest v nápadném nepoměru k 
úkonu; 

2. kdo za opominutí pravdivého oznámení o okol
nosti pro utváření ,hursovní ceny ohilí a mlýnských 
výrohků podstatné dá si výhodu poskytnouti neh 
slíhiti. 

§ 21. Kdo úmyslně jedná proti zápovědi v § 
14 stanovené, bude potrestán pro přečin tuhým vě
zením od tří dnů až do tří měsíců, s čímž může hýti 
spojen.a peněžitá pokuta od 500 až do 5000 K. 

§ 22. Byl-li kdo odsouzen podle § § 17-21, jest 
vy 10učen na šest měsíců z návštěvy zemědělské hur
sy. Doha vyloučení může hursovní radou hýti pro
dloužena až na tři léta. 
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Ustanovení závěrečná. 

§ 23. Vztahuje-li se obchod na některé burse 
podle stanov na cenné papíry, snlěnky, mince nebo 
neražené drahé kovy (obchod burs peněžních) a 
zároveň na obilí a mlýnské výrohky, tedy pro tako
vou bursu, pokud neužije 'se § 24, mají platnost tl

stanovení § 5 bez obmezení, ostatní pak ustanoveni 
tohoto zákona s tím obmezením~ že z jejich působ
nosti vyňat zůstane obchod bursy peněžnÍ. Opatře
ní, která podle zákonů ze dne 1. .dubna 1875, ř. z. 
č. 67, a ze dne 4. dubna 1875, ř. z. č. 68, mají býti 
učiněna od ministerstva financí a ministerstva ob
chodu, \buďte pro takovou bursu, pokud nejde to
liko o záležitosti .obchodu bursy peněžní, vykonána 
také ve shodě s ministerstvem orby. 

§ 24. Vztahuje-li se obchod 'na některé burse 
podle 'sltanov vedle jiného zboží také na obilí nebo 
mlýnské výrobky (§ 1), nekoná-li se však skutečně 
obchod těmito výrobky, nebo koná-li se nikoli pra
videlně nebo poměrně v malém rozsahu, mohou mi
nistři, kterým jest uloženo, aby tento zákon uvedli ve 
skutek, naříditi, že ustanoveni tohoto zákona vyjma 
§ § 10 až 14 a 16 až 22 po dobu tohoto stavu nemají 
vztahovati se vůbec k této burse, nebo že se mají k ní 
vztahovalti s .oněmi jednotlivě vytčenými úchylkami, 
kterých je třeba vzhledem k poměrům pro tuto bur
su rozhodným. 

§ 25. Tento zákon nabude moci za tři měsíce po 
svém vyhlášenÍ. 

Příslušná ministerstva jsou zlrwcněna, aby způ
sobem nařiz.ovacím vydala potřebná přechodná usta
novení a aby zejména stanovila, jak mají býti vyří
zeny bursovní termínové .obchody uzavřené před pů
sobností tohoto zákona .. 

§ 26. Ministrů'm orby, financí, obchodu a práv 
jest uloženo, aby tento zákon uvedli ve ~kutek. 

Bursy. 1067 

2. Nařízení ministerstev orby, financí, obchodu a 
' práv ze dne 3. dubna 1903, ř. z. čís. 78, kterým 
zrušuji se předpisy (zvyklosti) platné na zeměděl
ských bursách pro obchollní podmínky a pro vyřizo
vání bursovních obchodů a zakazují se obchody obi
lím nebo mlýnskými výrobky na základě předpisů 

pro terminový obchod platných. 

Na základě §§ 8 a 12 zákona ze dne 4. ledna 1903, ř. z. 
č. 18, kterým změněn ,a ,doplněn byl zákon ze .dne 1. dubna 
1875, ř. z. č. 67, o organisaci burs, nařizuje se takto: 

§ 1. V přídavku I tohoto nařízení )sou uvedeny před. 

pisy (zvyklosti) na základě zákona ze dne 1. dubna 1875, ř. 

z. č. 67, za přičinou upravení obchodních podmínek a vy
řizování bursovních obchodů vydané a na zemědělských bur
sách - ,a to na burse pro zemědělské výrobky ve Vídni, li~ 

necké plodinové burse, pražské plodinové burse, štyrskohradec. 
ké 'plodinové a moučné burse a na černovické plodinové 

burse - platné, které však podle § 8 zákona ze -dne 4. ledna 
] 903, ř. z. č. 10, mají moci pozbýti. 

§ 2. Pokud ustanovení předpisů v § 1 uvedených upra
vují termínový obchod obilím neb<o mlýnskými výrobky, po
zbudou tato ustanovení moci tím dnem, kterého zákon ze 
dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10, počne působiti, to jest -dnem 
10. dubna 1903. 

Tato ustanovení . jsou uvedena v !přídavku II k tomuto 
nařízení. 

§ 3. Ostatní ustanovení předpisů v § 1 uvedených po· 
zbudou platnosti na jednotlivých zemědělských bursách po· 
čátkem účinnosti nových předpisů vydaných podle § 8 záko· 
na ze dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10, pro upravení obchodních 
podmínek a vyřizování burs<ovních obchodů (zvyklostí), · nej~ 
později však dnem 31. března 1904,*) . až do kterého času 

';') Původní dJatum (31. prosinec 1903) posunuto na 31. 
březen 1904 nařízením ministerstev orby, financí, obchodu a 
pr áv ze dne 28. pl'osince 1903, ř. z. č. 270, které v tom směru 
pozměnilo původní znění §u 3. 
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.budouona ustanovení v moci zachována jako přechodná u· 
stanovení ve smyslu § 25 zákona ze dne 4. ledna 1903, ř. 

z. I~. 10. 

§ 4. Na základě § 12 zákoOna ze dne 4. ledna 1903, r. z. 
č. 10, zakazují se počínajíc 10. dubnem 1903 obchody obilím 
a mlýnskými výrobky, při kterých za základ položena jsou 
v § 2 dotčená ustanovení pro termínový .obchod obilím nebo 
mlýnsk)'mi výrobky, nechl' jsou tyto obchody uzavřeny na 
burse neho mim.o ni. 

§ 5. Podle § 4 jsou tedy zakázány obchody druhu na· 
značeného v ustanoveních pro termínový obchod obilím neb.o 
mlýnskými výrohky (§ 2), 

1. bylo.li při uzavi'ení umluveno, že tyto obchody mají 
vyřízeny neb upvaveny býti podle výpovědního a likvidačního 
řízení pro ně v těchto ustanoveních předepsaného; nebo 

2. když bez předchozí úmluvy vyřízení neb upravení 
skutečně děje se podle výpovědního a likvidačního řízení pro 
tyto obchody v těchto ustanoveních předepsaného. 

Působnost zákazu není tím 'vyloučena, že pro z.prostřed· 

kování výpoOvědi /a likvidace neh úpravy na místě spolupůs'O

hení bursovního sekretariátu nějaké jiné opatření bylo uči· 

něno. 

§ 6. Obchody, ktell'é jsou podle §§ 4 a 5 zakázány, mají 

v zápětí civilní a tre-stní právní následky uvedené v zákoně 

ze dne 4. le.dna 1903, ř. z.č. 10. 

§ 7. ToOto nařízení llIabude moci zároveň se zákonem 
ze dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10, to jest dne 10. dubna 1903. 

3. Nařízení ministerstev orby, financí a obchodu ze 
d nie 3. dubna 1903, ř. z. Č. 79, jak Ipovolávají ~e 

členové do správ zemědělských burs. 

Na základě § 5 zákona ze dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10, 
kterým změněn a dopLněn byl zákon ze dne 1. dubna 1875, ř. 

z. č. 67, -o organisaci burs, nařizuje se takto: 
§ 1. Počet · osob, které tvoří správu zemědělské bursy, 

ustanoven jest stanovami po-dle § 2, čísla 5 zákona ze dne 1. 
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dubna 1875, r. :to č. 67. Podle § 5 zákona ze dne' 4. ledna 1903, 
i'. Z. Č. 10, má třetina osob, ze kterých správa bursy se skládá, 
povolána býti příslušnými ministerstvy z osob navržených ze
mědělskou zemskou korpor-acL 

§ 2. Návrh na povolání třetiny osob tvořících bursoVlllÍ 
správu (§ 1), budiž skrz c. k. politický úřad zemský podán: 
- - d) při pražské plodinové burse .od zemědělské rady pro 
království České. 

§ 3. Od zemědělských zemsk}'ch korporací v § 2 uve· 
dených hudiž k vyzvání c. k. politického úřadu zemského na
vržen pokaždé alespoň dvojnásobný počet osob, které přísluš. 

nými ministerstvy mají býti povolány do bursovní správy. 
§ 4. Do bursO'vní správy mohou toliko povolány a proto 

také navrženy býti osoby, které 

1. mají státní občanství v královstvích a zemích na říš· 

ské radě zas~oupen)Tch; 

2. podle § 5 zákona ze dne 1. dubna 1875, ř. z. č. 67, 
neho podle § 22 zákona ze dne 4. ledna 1903, ř. Z. č. 10, ne· 
jsou vyloučeny z návštěvy bursy; 

3. bydlí v místě bursy nebo poblízku jeho, takže .(Jo bUl"' 
s·ovního místa snadno ,a rychle mohou doraziti' 

4. poskytují plnou jistotu, že mají znalosti' a zkušenosti 
kterých je třeba ,k účastenství ve správě zemědělské burs; 
tím, že po delší dobu samostatně Spl~3'V'ovaly nebo účastnily 

se ve správě zemědělského po.dniku nebo pritmyslu zděláva

jícího zemědělské výrobky (mlynářstvÍ, cukrovaru, lihovaru, 
sladoWlY, pivovaru a pod.) nebo jinou odhornou činn05tí. 

§ 5. Úřad osob povol,aných příslušnými millisterstvy do 
bursovní správy jest úřadem čestným, který není spojen s ni· 
žádnými platy. 

Povolání stane se na funkční dobu bursovní správy sta· 
novami určenou nebo na zbytek této doby, uprázdní-li se 
průběhem její některé místo v hwrsovní správě, které při-
slušná ministerstva obs,azujL . 

§ 6. Byla-li by bursovní správa svých funkcí ' zproštěna 
(§ II zákona ze dne 1. dubna 1875, ř. z. č. 67), zanikne také 
úřad členů příslušnými ministerstvy povolan)Tch. 
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Úřad povolaného člena zanikne mimo to Um, ze nasta· 
ne taková okolnost, pro kterou by člen podle § 4, č. 1 až 3, 
tohoto nařízení do bursovní správy nemohl býti povolán, 
vzdáním se nebo zpr.oštěrním od příslušných ministerstev. 

Povolaný člen může býti úřadu zproštěn, kdyŽ po delší 
čas nemůže vykonávati svých povinno/stí neb.o zanedbává-li 
trvale svých povinností nebo porušil·li je jinak hrubě. 

Před příslušným rozhodnutím budiž dána členu příleži

tost, aby se vyjádřil. 

§ 7. Toto nařízení nabude moci současně se zákonem 
ze dne 4. ledna 1903, ř. z. č. 10, to jest dnem 10. dubna 1903. 
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Oddíl X. 
Předpisy 

o poměrech peněžních a úvěrních. 
I. Ustanovení 

o Národní bance Československé. 

ů vod n í p o zná ln k a. 

Hlavním zákonem o Národní bance Československé jest 
zákon čís. 347/1920 »0 akciové bance cedulové«, jenž však 
d'ozrtal četných pozměn a doplnění zákonem čís. 102/1925. 
Oba tyto zákony otištěny níže p.od lit. a) a b), a sice odká
záno při zákoně prvním na příslušných místech na vztahující 
se sem ustanovení novelly. Spojení obou textů ' v jediný pů
sobí obtíže; modifikace zákona z r. 1920 nezáležejí totiž je
nom ve vypuštení některých jeho ustanovení, míst nebo i 
slov, jakož i v doplňcích, nýbrž také v tom, že se některá 

ustanovení, jak novella výslovně uvádí, »mění«, kdežto jiná 
se výslovně »zrušují« (viz na př. čl. VII odst. 5. IJlOV., čl. VIII 
odst. 4. nov.). Vláda navrhovala sice, aby jí bylo uloženo vy
hlásiti nařízením podepsaným také presidentem republiky jed
notné úplné znění zákona o Národní bance československé, 

hledíc ke změnám a doplňkům novelly; ustanovení takové 
však nebylo přijato z důvodů ústavních, i zůstalo tudíž pn 
této komplikované a nepřehledné úpravě, čehož dlužno tím 
více lltovati, že jde .o instituci, náležející k nejdůležitějším 

v našem IStátě. - Z domácí literatury srv. k těmto zákonům 

zejména s.pis Dra B. P u I k o v s k é h o, Národní 'banka česko· 

slovenská a náprava měny (Praha, 1925, »Vesmír«). - O »Ban-
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kovním úřadu ministerstva financí« víz předpisy citované v 
»Úvodní poznámce« k Ustanovením o měně (níže v tomto 
Oddílu plo,d čís. X). 

a) Zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 347 Sb. 
z. a n. o almiové bance cedulové. 

A. Ustanoveni měnová. 

I. Výsada a bankovky (§§ 1--38). 

§ I. Úp'rava 'oběhu platidel jest výhradným 
právem státu. Úprava tato provedena bude tímto zá
konem a zákonem měnovým, po případě dalšími 
zvláštními zákony. , 

§ 2. Aby státu včas byl zjednán další prostře
dek k postupné úpravě měny;, zmociluje se vláda, aby 
vykonajíc vhodná opatření přípravná zřídila v do
bě, ,kdy k. tomu budou dány hospodářské předpokla
dy, akciovou banku cedulovou. 

Změlllěn článkem I nov. 

§ . 3. Základe.nl pro výdaj hankovek bude mě
nová jednotka, určená měnovýIn zákonem. 

Změněn článkem II nov. 

§ 4. Cedulová banka budiž vybudována .podle 
ustanovení tohoto zákona a podle stanov, jež tvoří 
součást jeho. Stanovy tyto mohou býti měněny jenom 
zákonem. 

§ 5. Bance této přísluší péče o oběh platidel a 
správné působení jich ve státě, o poskytování úvěrů 
obchodu, průmyslu a zemědělství, o vybudování zaří
zení od účtovacích ( clearingů), o organisaci a soustře
d'ování příjmu a hotovostí státních, dále péče o udržo
vání kursu měnové jednotky na ,zahraničních trzích
na výši zákonem jí d-ané (§ 42). 

Poslední věta v § 5 počínajíc slovy »dále péče« zrušena' 
článkem III nov. 

Národní banka. 

§ 6. Banka zastupuje ve shodě s 'lllllllsterstvem 
financí stát na mezinárodních clearingových zaříze
ních. 

.§ 7. činnost banky vztahuje se na celé území 
republiky Československé ,a banka vykonává ji na 
místech, jež ustanoví vláda v dohodě s bankou (§ 55). 

§ 8. Vnitřní úřední jazyk banky jest českoslo
venský. Jazyk tento jest jednacím jazykenl ve val
ných hl'lomadách a všech schůzích hankovních, a ja
zykem, kterým hanka uveřejňuje předepsané vyhláš
ky a výkazy. V městech, kde více než 20% OIbyvatel
stva jest jiné národnosti než československé, připojí 
se k vývěskálll také překlad v příslušném j,azyku. 
Stejná zásada platí pro nápisy na budovách a uvnitř 
úřadoven banky. 

§ 9. Bance této udílí se výhradné právo (vý
sada) vydávaii v republice Československé bankovky, 
t. j. nezúI'očitelné poukázky na sebe samu. Po dobu 
trvání výsady nesmí nikdo v republice Českosloven
ské vydávati platidla j,akéhokoli dl'uhu bez svolení 
státu a banky. 

Stát zříká se po dobu trvání výsady práva vydá
vati státovky, po případě oběh státovek zjištěný při 
zahájení činnosti banky zvyšov,ati, neibo obnos těchto 
státovek po stažení znovu vydávati. 

]\t!ÍlIlcí státem ražených se toto ustanovení netýká, 
čl. 10. V republice Československé jsou cizozem

ská platidla pouze předmětem obchodu. Tím však 
neruší se právo státní správy připustiti přijímání ně
kterých cizozemských platidel ve stanov-ené ceně po
kladní u určitých pokladen státních (na pře celních, 
železničních a poštovních) i soukromých (na pře že
lezničních) . :Měnové použití cizozemských platidel 
může býti vysloveno jenom zákonem. 

§ ll. Vý'sada tato udílí se bance na dobu 20 
let, počítajíc ode dne, kdy počne banka působiti . . V'ý-

Obch. zák. 
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sada tato. ,můŽe býti bance Ddňaia i dřive, než mine 
tato. doba, zejména nastalD-li hrubé pDrušení tDhDtD 
zákDna nebo. stanDV; může býti prDdlDužena zák Dnem, 
požádá~li O' to' banka nejdéle dvě léta před vypršením 
dDby výsadní. 

Změny některé v § II provedooy článkem III nov. 

§ 12. Výsada banky přestává: 
a) uplynutím dDby výsadní (§ ll), 
b) nedDstála-li banka své pDvinnosti pDdle § 15, 
c) ztratila-li banka více než jednu třetinu akciDvé 

jistiny a nebyla-li tatO' jistina do. rDka znDVU na pů
vDdní výši dDplněna, 

d) Ddnětím výsady .pDdle § ll, 
e) pDžádá-li O' to. banka pDdle řádného. usnesení 

valné hrDmady (§ 117) vládDu schváleného.. 

§ 13. BankDvky bankDu vydané stanDU se v tu
zemsku zákDnným platidlem mDcí zvláštního. zákDna, 
který před zřízením banky bude vydán. 

§ 13 zrušen článkem IV nov. 

§ 14. BankDvky zní na ,majitele. 
BankDvek nelze umDřiti ani záznamem zatížiti. 
§ 15. Zvláštním zákDnem bude určena dDba, 

kdy bance nastane pDvinnost bankDvky jí vydané vy
platiti při předlDžení u hlavní pDkladny její v Praze 
v kDvu měnDvým zákDnem určeném. 

Kdyby hanka tétO' své pDvinnDsti do 24 hDdin po. 
předlDžení nedDstála, aniž by se mDhla DdvDlati na 
vyšší mDC, pDzbývá své výsady (§§ ll, 12). 

U filiálek pak pDvinna bude banka vypláceti mě
nDvýIn kDvem, jen pokud to. připDuštějí jejich hDtD

vDsti. 
Srv. čl. III odst. 1. noy. 

§ 16. BankDvky zní na DbnDsy deseti dělitelné. 
Přípustný úhrnný DbnDs bankDvek v druzích pDd pa
desát měnových jednDtek určuje vláda. Bank~vky 
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znějicÍ na ' mene než deset měnových jednó.tek může 
banka vydávati jen pDdle zvláštního. zákDna. 

§ 16 pozměněn článkem V nov. 

§ 17. BankDvky bud~tež technicky tak dDkona
lé, a:hy padělání jich bylo. pDkud lze znemDžněnD, ni
kDli však na úkDr stránky umělecké. 

§ 18. Text bankDvek jest český a Dbsahuje prD
hlášení, že NárDdní banka českDslDvenská zaplatí za 
předlDženDu bankDvku hDdnDtu, ua kterDu zní, v kD
vu měnDvým zákDnem ustanoveném. 

Vedle tDhD buďtež opatřeny bankDvky datem vy
dání, které smí býti pro. zVDlený typ stejné, dDkud 
pro. tu kterDu hDdnDtu tento. typ se nezmění, dále 
buďtež Dpatřeny plným pDdpisem banky, který může 
býti pDřízen tiskem. Na bankDvce budiž vytištěna 
trestní klausule. Dále budiž Dznačení hDdnDty na 
bankDvkách uvedeno v těchto. jazycích: ve slDven
ském, ruském, německém, pDlském a mad'arském. 

Odst. 1. §u 18 a poslední věta o.dstavce 2. zrušeny člán
kem VI nov. 

§ 19. Padělání nebo. porušení bankDvek i akcií, 
vydaných .bankDu, s náležejícími k nim kupony a ta
IDny trestá se jako. padělání veřejných úvěrních pa
pírů (zákDn ze dne 22. května 1919, č. 269 Sb. z. a 
n.), padělání však jiných bankDu vydaných listin tre
stá se jako padělání veřejných listin pDdle zákDnů 
trestních. 

VýrDba tiskDvin napDdDbujících úpravDu ban
kDvky, ať tiskem nebo. jiným způsDbem, za účelem 
reklamy a pDd. jest zakázána. 

PřestDupení zákazu tDho budiž trestáno. pDdle 
§ 325 rak. tr. z., § 582 vDj. tr. z. a v oblasti trestního. 
práva uherského. pro. přečin vězením Dd jednDhD do. 
tří měsíců, při čemž budiž vyslDvenD prDpadnutí prD
tizákDnně zhDtDvených výrDbků. Trestání přečinu to.
ho. přikazuje ,se působnDsti sDudů Dkresních. 

68* 
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Kdo. neoprávněně vydává bankovky, dopouští se, 
pDkud zde není skutkové pDvahy těžšího. trestného. 
činu, přečinu a hudiž trestán trestem na penězích ve 
výši desaterDnásOobné části vydaných jím bankDvek, 
nejméně však částkou Kč 10.000. 

K trestnLmU řízení a sDudění o přečinu tOom je 
výlučně příslušným zemský trestní sDud v Praze. Stí
hání děje se jen na žádDst akciové cedulDvé hanky. 

Pro. případ nedDbytnDsti budiž stanDven přimě
řený trest vězení, ne však delší jednoho. rDku. 

Peněžité tresty připadají státu. 

Do o,dst. 3. §u 19 v~unuta článkem VI nov. před poslední 
větu slova: »1 pokus přečinu jest trestný«. ' 

§ 20. Banka jest oprávněna odebírati padělané 
bankDvky na stvrzenku bez náhrady. Stejné právo. 
přísluší jí mince, pokud Dbstarává za ,stát mincDvní 
Dběh pDdle § 32. 

§ 21. Banka jest pDvinna vyměiiDvati u svých 
pokladen pDdle ZáSDb bankovky za jiné druhy. 

§ 22. Banka ' jest pDvinna DpDtřebDvané, zneči
štěné neh Qběhem poškDzené bankDvky nahrazovati 
nQvými a za bankDvky necelé vypláceti náhradu PD
dle plošné výměry předlDženéhD zbytku. Banka má 
právo. za bankDvky úmyslně poškDzené vybírati PQ
platek rDvnající se přibližně výrobnímu nákladu. 

§ 23. Banka jest povinna Ooznámiti nDvá vydání 
bankDvek s pDpisem ministerstvla financí, které za
řídí vyhlášku ve Sbírce zákonů a nařízení. Rovněž 
stažení některého. druhu nebo. všech bankDvek dluž
no. Dznámiti stejným způsDbem 8 přesnýnl stanovením 
lhůty, do. které bankovky zůstávají platidlem a lhů
ty, do. které je lze pDtDm ještě u .banky vyměniti. 

§ 24. HodnDta bank~vek nepředlDžených k vý
měně v této. kDnečné svolávací lhůtě, která hude sta
nDvena pravideJ.n:ě. ipěti léty pDčínajíc Dd~ dne, kdy 
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přestaly hýti platidlem, dostává se státu a Ddepíše se 
z celkDvěhD Dběhu. Banka není pDvinna takDvé ban
kDvky ' později předlDžené vyměniti. Případné náhra
dy za takOové bankDvky mDhDu se pak díti jen pDdle 
rozhodnutí a na účet státní správy. 

§ 25. Banka je pDvinna !po. stažení státovek 
obíhajících při jejím zalQžení přijímati platy jen v 
hankovkách jí vydaných a v míře ůbecně platné v 
mincích vydaných státem. 

§ 26. BankDvky do. Dběhu dané nlusí míti nej
méně 35 % úhradu kDVDVDU (§ 28), zbytek fpak i ostat. 
ní ihned splatné závazky banky úhradu DhchDdní (§ 
29). Banka jest pDvinna pečDvati o. takový poměl 
těcht<? úhrad, ahy jí bylo. umDžněnD plnění § 15. 

Za bankDvky ábíhající pDvažují se všechny vy
dané hankovky, které se nevrátily do. pDkladen hanky. 

§ 26, odst. 1. jest p(}zll1ěněn, íI části zrušen článkem 
, VII nov. ' 

§ 27. :Majitelé bankovek a věřitelé ze závazků 
hanky ihned splatných mají k uspokDjení svých PD
hledávek bezpodmínečné přednDstní právo. na tyto. 
úhrady a na celé jmění banky přede všemi jinými 
nároky, vyjma před nárDky zaměstnanců banky PD
dle kDnkursních řádů. 

§ 28. Do. kDvové úhrady lze pDčítati: 
a) zlato. ve všech způsDbách do. v)'še neDmezené, 

pDčítajíc 1 kg ryzího. zlata za cenu určenQu měnD
vým zákonem jako. pDdklad měnDvé jednDtky; u zla
ta nemincovanéhD sráží se ražebné, 

,b) cizí platidla, devisy nlající jinak vlastnDsti 
sJněnek připuštěných k eskQntu, a pDhledávky v ci
zině znějící na hDdnDty směnitelné ,za zlato., do. výše 
splacené akciDvé jistiny, pDčítajíc ve zlaté paritě, 
, ·c) stříbro. ve všech způsoibách do. výše 50 miliQDl~l 
měnDvých jednDtek, při čemž stříbro. bude Dceněll<) 
y ~eI{tc~ stftp.ove~é měnDvým 2í~kQPem 7 
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d) drDbné mince republiky ·ČeskDsIDvenské ze 
stříbra nebo. kDvů jiných do. 5% celého. Dběhu bankD
vek, nikDli však více než 25 milionů měnDvých jed
nDtek. 

Viz .:čL VII, odst. 5. nov. 

§ 29. Úhrada Dbchodní záleží v hDdnDtách za 
hDtDvé snadno. směnitelných, a banka smí nabývati 
této. úhl'ady jen způsDby a DhchDdy stanovami urče
nými (§ 121). Do. obchDdní úhrady za pDčÍtati lze i 
hDdnDty v § 28 ad b) uvedené, pDkud přesahují o.b
nDS vpDčítatelný do. úhrady kDvové. 

Viz čl. VII, odst. 5. no". 

§ 30. Z Dběhu bankDvek kDvem nehrazených, 
pDkud přesahuje 500 milionů měnDvých jednDtek v 
prvém půlletí a 600 miliDnů v druhém půlletí kalen
dářního. roku, povinna jest banka platiti 4.8% daň 
bankDvkDvDu. Daň tato. platí se Pl'D rata tempDris a 
vyúčtDvání její děje se kDncem rDku z Dbnosů, udáva
jících výši Dběhu ve výkazech dle § 139. 

Viz čl. VIII, o,dst. 4. nov. 

§ 31. Banka jest pDvinna kupDvati Dd každého. 
kdykDliv u svého. hlavního. ústavu v Praze zlato. za ce
nu měnDvým ' zákDnem urČenDU. PDvinnDst tato. zani
ká, jde-li o. mnDžstvÍ nedDsahující jednoho. kg v ry
zím zlatě. 

Banka má právo. Ddečísti si při nákupu ražebné 
a zkušebné. 

§ 31 zrušen článkem VIII, odst. 4. nov. 

§ 32. Banka bude oostarávati v území státu 
oběh mincDvní, t. j. bude mince od státní správy pře
jímati, dávati do. oběhu, vyměňovati a stahDvati a 
dbáti o. ČistDtU Dběhu. Za úkony tyto. smí banka ÚČtD
vati si jen hDtDvé výlDhy. 

§ 33. Banka jest pDvinna v zájmu spDřádanéhD 
pv~mictví vyvolati , ~videnci Dh~h{)dp.ích "(ívěfVJ v ~~~ 
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lém státě a ji vésti tak, ,aby zneužívání úvěrů pDkud 
mDžnD bylo. zamezeno.. Banka má právo. vyžadovati 
si k tDmu účelu od kDhDkDliv dDklady a zprávy. 

I § 34. Banka zřídí státní správě účet, na který 
bude mDci každý Ddváděti daně ještě nedDspělé. Ban
ka vydá na takDvé platy Dsvědčení na majitele znějící 
a zúrDčitelné Dde dne slDžení do. dne, kdy majitel 
splatnDu daň osvědčením zaplatí. Výši úrDku určuje 
státní správa vždy v dDhDdě s bankDu. Osvědčení mo.
hDU zníti jen na DbnDsy 100 dělitelné, a býti textD
vány jen tak, aby bylo. patrno, že dlužníkem jest stát 
a nikDliv banka, dále pak, že i úrDk hradí stát. 

§ 35. Státu přísluší právo. užíti zařízení banky 
k dDplnění a sDustředění státní služby pDkladní. 
O způsDbu a míře využití tDhDtD práva dDhDdne se 
vláda vždy s bankDu. Banka smí za tyto. služby ÚČtD
vati státu jen hDtové výlDhy. 

§ 36. Státní správa a státní ústavy budou uklá
dati dDčasné přebytky z běžného. hospDdářství stát
ního. zpravidla u banky, a banka jest pDvinna je při
jímati. Státní správa smí žádati, aby banka ulDžila 
pro. účet státu část těchto. přebytků do. výše, pDd kte
r~u pDdle zku.šenD~ti nikdy neklesnDu, ve státních pa
pnech republIky CeskDsIDvenské. Výtěžky z takového. 
ulDžení ve státních papírech píipadají státu. Přebyt
ky takto. ulDžené Ddepíší se z vDlných (žirDvých) 
vkladů státních. U jiných peněžních. ústavů smí státní 
správa ukládati přebytky jen v dohDdě s hankDu, kte
rážto. . do.hDda musí se týkati také sazby úrDkDvé. 

Banka nesmí za vedení účtů státních a za vý
platy konané pro. stát účtDvati nijakých poplatků, 
za zásilky peněz pak, konané . z příkazu a pro. účet 
státní správy, jen hDtDvé výlDhy. 

§ 37. Banka pDvinna jest dávati ministerstvu 
financí čtyřikrát měsíčně výkazy sestavené dle § 139. 
~apka pDdává ihned po. uz~vě~ce účt~ ~i~~te:rs~v~ 
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financí zprávu O' celDročních výsledcích a pO' valné 
hrDmadě zprávu O' jejím průběhu, Guvernér banky 
předkládá každDrDčně pO' řádné valné hromadě zá
kDnDdárným sbDrům písenmDu zprávu O' činnDsti ban
ky za minulý rDk, jakDž i 'O Dtázkách a událostech do 
obDru cedulDvé banky spadajících a důležitých prO' 

. stát. 

§ 38. Zanikne-li výsad~ cedulDvé banky (§ 12), 
jest stát Dprávněn převzíti Dd ní buď veškeré její 
jmění i se závazky, nem jen část jeho. 

I. Převezme-li stát celý DhchDd cedulDvé banky, 
jesť pDvinen, nejde-Ii O' případy naznačené v § 12 
pDd lit. b), c), d), tentO' svůj úmysl oznámiti bance 
nejméně 2 léta před kDncem dDby výsadní (§ ll) . . 
. V takDvém případě likvidace se vůbec neprDvede. 

Veškeré nemDvité i movité jmění i všechna 
oprávnění banky v celém rDzsahu přecházejí na stát, 
který přejímá zárDveň povinnDst všechny nároky 
všecJ:1 věřitelů banky, zejména i nárDky majitelů ban
kDvek, uspokDjiti a n~jdéle dO' ro,ka dáti je pře~za
tými zaměstnanci bankDvními řádně vyúčtDvati. 

AkciDnářům vyplatí stát za akcie nDminální hod
nDtu s 10% příplatkem a kromě tohO' pDIDvici reserv
níhD fondu (§ 135). Na dDdrženÍ těchtO' podmínek 
dozírá bankovní rada, jejíž úkol končí Splněním jich. 

II. I když stát nepřevezn1e celý obchod cedulové 
.banky (1.), jest v případech § 12 oprávněn převzíti 
od hanky dO' vlastnictví všechny budovy, pozemky, 
celý inventář, kancelářské zařízení~ čítaje v to i všech
ny zásoby tiskopisů a jiných potřeb, dále i tiskárnu 
bankovek a cenností, vstoupiti do všech nájemních 
smluv O' místnostech potřebných ku provozování ban
kovních Dbchodů, jest však · povinen, nejde-li O' pří
pady uvedené v § 12, lit. b), c), cl), e), tento svůj 
úmysl Dznámiti bance nejdéle do roka před korI~cem 

, doby vfsadní (§ ll) , 

Národní banka. 

V tomto případě prDvede 'Stát likvidaci převza
tými bankDvními úředníky. 

Přejímací cena v bankovkách cedulDvé 'banky 
Ul:čí, pDkud by se stát s bankou nemohl dohodnouti, 
zvláštní šestičlenná komise, složená ze 3 zástupců mi
nisterstva financí a 3 zástupců banky. Komisi této 
předsedá guvernér banky, který při rDvnosti hlasů 
rozhoduje. 

V Dbou případech (I. i II.) povinen jest stát pře
vzíti dO' svých služeb všechny definitivní aktivní za
městnance banky se všemi vůči bance nabytými prá
vy jejich a přejímá také do své správy pensijní fond 
banky s veškerým jměním i závazky jehO'. 

II. Ustanovení přechodná, kapitálová účast 
státu (§ § 39-51). 

§ 39. Pokud státovky jsou v oběhu, jest banka 
povinna obstarávati oběh státovkový, zejména státov
ky vyměňovati podle zásob, opotřebované nahrazo
vati novými, obstarávati tisk nových, účtujíc státu 
jen skutečné výlohy, a spolupůsobiti při stažení je
jich. Banka jest též oprávněna odebírati padělané 
státovky bez náhrady na pouhou stvl:zenku a jest 
povinna i jinak jednati se státDvkami obdobně jako 
s bankovkami podle § 23. 

§ 40. Pokud budou obíhati státovky s nuceným 
oběhem, jest banka oprávněna odečísti od vykázaného 
oběhu bankovek státovky, jež má ve svém majetku. 
Tato zmenšená suma oběhu bude rozhodnou prO' pO'

SDuzenÍ úhrady, jakož i prO' výměru daně bankov-
, kové. 

§ 41. Pokud obchod s devisami~ cizozemskými 
pohledávkami a platidly bude k státrúm nebo vše
obecným účelům vázán, pověřena bude banka z části 
n~pq ~celéJ. ohf?tar4váp.í:m to4ot9 9h~hoqu' fl: kop.trQ-
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lou jeho. Banka smí čistého výtěžku z těchto úkonů 
vzešlého použíti při nákupu zlata za cenu lepší, než 
v § 31 stanovenou, tím způsobem, že hradí rozdíl 

. mezi touto a nákupní cenou z řečeného čistého. vý
těžku. 

Druhá věta §u 41 zrušena článkem III nov. 

§ 42. Banka nemůže před vydáním zákona v 
§ 15 naznačeného býti činěna odpovědnou za péči 
o udržování kursu měnové jednotky na zahraničních 
trzích uloženou jí v § 5. 

§ 42 zrušen článkem III nov. 

§ 43. Ministr financí pověří Oosoby jím určené 
utvořením akciové společnosti pro cedulovou banku, 
stanoví zp-&.sob a podmínky, podle kterých se pro
vede upisování, splácení kapitálu, svolání ustavující 
valné hromady a ustavení společnosti. 

§ 44. Stát účastní se této akciové společnosti 
třetinou akciové jistiny upsáním třetiny akcií (§ 59). 

. Hlasovací právo za tyto akcie, jakož i za akcie, 
které se dostaly jinak v majetek státní, t. j. v maje

. tek kterýchkoliv státních úřadů nebo ústavů, vyko
nává státní správa na valných hromadách jedním 
zmocněncem, pověřeným ministerstvem financÍ. 

Článkem IX, odst. 1. a 2. nov. vsunut do § 44 nový od
stavec druhý a čtvrtý. 

§ 45. Nebyla-li celá akciová jistina upsána, po
nechá hanka neupsané akcie ve svém majetku a smí 
je prodávati z volné ruky, nikoli vš·ak pod jmeno
vitou hodnotu. V ýtěžek z prodeje přes jmenovitou 
hOodnotu připadne reservnímu fOondu banky. Banka 
nesmí za tyto akcie vykonáv,ati nijakého práva na 
valných hromadách a tytOo neprodané akcie nemají 
účasti na zisku hanky. Akcie tyto buďtež ve výkazech 
a v rozvaze výslOovně jako takové o.značeny a od ~ci-
Qvé jist~nr odpočítávánr. . 
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§ 46. Banka ustaví se a zapoone svou činnost, 
jakmile dvě třetiny c~lé akciové jistiny byly upsány 
a splaceny, la funkcionáři v § § 72 a 73 naznačení byli 
jmenováni. 

Novj'r odst. 2. přidán článkem X nov. 

§ 47. Státní spl'áva Oodevzdá bance při zahájení 
její činnosti na shromážděný státní valutový poklad, 
po případě hodnOoty získané i jinak, Ooceněné v p,ari
tách určených v § 28. Státní správa jest však Oopráv
něna splatiti z valutového pokladu před jeho Oode
vzdáním subskripci na akcie upsané POodle § 44. Ban
ka dá protihodnotu převzatého pokladu, t. j. stejný 
obnOos v bankovkách, vládě na zvláštní účet, ze kte
rého bude stát hraditi: 

a) peníz, který byl vydán k získání hodnOot stát
níhOo valutového pokladu nákupem; 

b) částky, jež hude nutno vydati, aby mOohla býti 
splacena valutová půjčka, uzavřená podle zákona ze 
dne 25. února 1919, č. 88 Sb. z. a n., k utvOoření to
hOotOo pokladu, v hodnotách ,původních nebo přepo
čítaných na bankovky podle volby věřitele. Částek 
těchtOo možno užíti také před splatností půjčky k ná
kupu knížek vydaných na valutovou půjčku; 

c) náklady na jiná opatření sloužící úpravě měny. 

Zrušen článkem VIII, odst. 4. nov. 

§ 48. Banka jest povinna při likvidaci z jaké
koliv příčiny nastalé vrátiti státu hOodnoty podle § 47 
převzaté, splatí-li stát bance bankovky, které výmě
nou za ně Oobdržel. V r5cení staniž se POodle ' VOolby ban
ky buď v hodnOotách původních, nebo ve zlatě a stří
bře, na kteréžtOo mohOou i hOodnoty papírové býti pře
vedeny podle parit vyznačených v § 28. 

Zrušen článkem VIII, .odst. 4. nov. 

§ 49. Státní správa odevzdá bance do. majetku 
, Y~echnr hudovr, pozemk~ a celt hwe:p.tář, získaný 
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nebo pOrIzený pro Bankovní úřad ministerstva fi-
o nancí, po případě pro tiskárnu bankovek, za cenu, 
již určí zvláštní šestičlenná kO'mise, složená ze tří zá
stuPcll ministerstva financí a tří zástupců banky; ko
misi této předsedá guvernér banky, který při rovnosti 
hlasů rO'zhoduje. 

Převod majetkO'vých podstat podle tohoto par'a
grafu a §§ 38, 47 a 50 Bankovního úřadu minister
stva financí na novou banku jest prost .poplatků a 
kolků. 

Odstavec 1. doplněn článkem' XII nov.; vo,dst. 2. prove· 
deny Hánkem XI nov. některé změny. - Viz též čl. VIII, 
o:l1:st. 4. ,UlOV. ' 

§ 50. Banka přejme do služeb všechny defini
tivní aktivní zaměstnance Bankovního úřadu mini
sterstva financí se všemi nabytými právy a povinnost
mi jejich. 

Banka preJIl1e: 
1. hodnoty, které státní správa obdrží od Ra

kousko-uherské banky jako ekvivalent pensijních ná
l'okti zaměstnanců přijatých Bankovním úřadem mi· 
nisterstva financí od Rakousko-uherské banky; 

2. hodnoty, které jí stát odevzdá jaků ekviva
lent, odpovídající prémiové reservě, potřebné k úhra
dě nároků převzatých zaměstnanců podle § 42 nař. 
'ze dne 12.' května 1919, č. 246 Sb. z. a n., za dobu od 
zřízení Bankovního úřadu ministerstva financí do 
zřízení akciové bank.y cedulové; 

3. kvotu Pl'émiových příspěvků, kterou Všeobec
ný pensijní ústav vrátí jako ekvivalent prémiové re

, servy oněch za.městnanců, kteří 'za trvání Bankůvního 
úřadu ministerstva financí u tO'hoto ústavu byli po
jištěni. 

HodnO'ty tyto tvořiti budou základní součást pen
,sijního fO'ndu zaměstnanců banky. Banka přejme po
:'ý!nnost vyplaceti p'ense ' osobám; kterým B~l1kC?v~lím 
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{třadem ministerstva financí za jeho činnosti byly 
vym.ěřeny (§ 136). 

... , § 51. Ba~ka převezme hlavní ústava všechny 
hha1ky u-pohocky Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí, převezme do správy všechny obchO'dy jeho a 
provede jejich likvidaci na účet státu. Banka pře
luenl takto převzatý hlavní ústav, filiálky a poboč
ky ve stejném odstupňování v úřadovny své. 

B. Stanovy. 
I. Základní ustanovení a zvláštní práva banky 

(§§ 52-70). 

,,, §, 52. Cedulová banka jest akciová společnO'st, 
znzellapodle výsady udělené jí tímtO' zákO'nem (§ § 
1-~1) nv~ d?~bu dvaceti let, ode dne zahájení její čin-
nostl poclla]lc. . . 

Tato společnost výslovně here na sebe práva a 
závazky plynoucí z tO'hoto zákO'na a stanov tvořících 
součást jeho. 

~ § 53. Firnla této banky jest: »N~rodní banka' 
Ceskůslovenská«, slovensky: »Národná banka česko
slovenská«, v překladu ruském: »HapO,ll,HMM 6aHK 
l.J:eXOCJIOBa~Klod1«, německém: »ČechO'slovakische Na
tionalliank«, ,polském: »Bank narodowy Czeskoslo
wacki«, maďarském: »Csehs,z}O'vák nemzeti hank«. 

Banka smí užívati státního znaku. 

Odst. 1. změněn článkem XIII nov. 

§ 54. Sídlem banky jest Praha. ' Činnost její' 
vztahuje se na celé území republiky ČeskoslO'venské. 
Banka vykonává svou činnost ústředím a hlavním 
ústavem v Praze, v čelnějších městech filiálkanů vy~ 
bavenými zvláštními úřadovnami a vlastním personá
lem; v místech podřízenějších pak pobočkami, u 
nichž výkony jejími pověřeny mohou býti ústavy ji
né. Smí zřizovati v oizině jednatelství. 
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§ 55. Banka jest povinna udržovati podle § 51 
převzaté a přeměněné úřadovny a po dohodě s vlá
dou (§ 7) založiti nové hlavní ústavy, filiálky a po
bočky v místech, kde tohO' zájem státní vyžaduje, ve 
lhůtě nejdéle 6timěsíční po příslušném výnosu vlád
ním. Zrušiti filiálky nebo pobočky za trvání výsady 
smí jen se svolením vlády. 

Město, které jest sídlem hlavního ústavu neib fi
liálky, sluje místem bankovním, území jemu přidě
lené »bankůvním obvodem«. 

§ 56. Pro ústředí banky platí O'značení »Národ
ní banka Československá v Praze«, pro její pražskou 
úřadovnu »Národní hanka Československá, hlavní 
ústav v Praze«, prO' úřadovny v ůstatních městech 
O'značení »Národní banka Československá, filiálka v 
........ «, s označením sídla filiálky, pro pobočky 

. pak »N. N. v ....... (označení ústavu a místa 
vykonávajícího příslušnůu službu), pobočka Národní 
banky Československé«, vystupuje-li příslušný ústa"\! 
v tétO' funkci. 

§ 57. Banka ve své vlastnosti cedulové banky 
má půvahu veřejného, úvěrní obchody provozujícího 
ústavu. Pokud v tomto zákoně jinak .není ustanoveno, 
řídí se banka povšechně normami platnými prO' ak
ciůvé společnosti. 

§ 58. Akciová jistina banky činí 75,000.000 mě
nových jednotek ve zlatě, rozdělených na 150.000 ak
cií pO' 500 jednotek. Zvýšení nebo snížení akciové 
jistiny může se státi zákonem po usnesení valné hro
mady (§ 115). Způsob pak, jakým po případě v dů
sledku tohO' nové akcie mají býti vydány, nebo staré 
staženy, podléhá schválení ministerstva financí. 

Za závazky banky ručí celé jmění její. 
PrWl!Í a druhá věta §u 58 změněny článkem XIV nov. 

§ 59. Mohou býti vydány též · hromadné akcie 
desťtti kusech akcií.' 
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Státní správě bude vydána na úpis 50.000 kusů 
akcií, provedený podle § 44, jedna akcie hromadná. 
Akcie státem upsané jsou nepřevoditelny a nezcizi
telny. 

Každý akcionář má v poměru počtu svých akcií 
stejný podíl na jmění a vj1:ěžcích banky, ručí však 
za závazky banky tolikO' obnosem, který podle sta
nův na akcie slůžil. 

Akcie jsou nedělitelny. 
Věta první odstavce 2. změněna článkem XV nov. 

§ 60. Akcie zní na jméno akcionáře a opatře
ny mají celoroční kupony, svědčící doručiteli, talo
nem (podle vzoru A, B, C). Podpisy na akciích mo
hou býti tiskem pořízeny. Akcie zapíší se do knihy 
akcionářů s označením jména, bydliště a stavu ma
jitelů . 

Akcie mohou býti převáděny na jiné ůsoby; pře
vod děje se rubopisem. Banka nezkůuší pravosti pod
pisu a nehéře za ní odpovědnosti. Banka považuje 
předložení akcií rubopisem opatřených ,za legitimaci 
k žádosti o změnu zápisu v knize akcionářů. Změny 
zápisů dějí se bez poplatku. V poměru k bance jest 
akcionářem ten, jchož jméno v knize akcionářů jako 
vlastníka jest zapsánO'. 

V zory A, B, C změněny v přílohách, ,a v § 60 přid'án 
nový poslední odstavec (čl. XVI l1:ov.). 

§ 61. Každý akcionář může si vlastnictví na 
svých akciích zajistiti tím, že předloží akcie bance a 
požádá, by v knize akcionářů zaznamenáno bylo, že 
převod těchto akcií jest vázán a smí se státi jen ově
řeným podpisem. Záznam tento poznamená se také 
na akciích. 

§ 62. Banka není povinna dáti .sebe a své filiál
ky a pobočky tpohočky jako takové) zapsati do ob
chodního rejstříku. Pro závaznost a platnost pl" mc.h 
jednání a listin banky · stačí, jsou-li jména ó ávQ. v 
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ných zástupců a každá změna vyhlášeny v místno
stech hanky. 

§ 63. Jmění a výtěžky banky jsou - kromě ne
movitostí a dividendy i superdividendy akcioll1á~ , 

řům vyplácené -- prosty všech daní a poplatků. 
Všechny knihy a zápisy a právní listiny banky 

jsou prosty kolků a poplatků. Služební smlůuvy ban
ky s jejími zaměstnanci prosty jsou poplatků. 

Veškeré její ,poštovní zásilky j-sou prosty poštov
ného. Pqštovní zásilky půboček jsou průsty půštův .. 
lléhů jen tehdy, jsou-li adresovány bance a vyplýva
jí-li z funkce pobočkám přenesené. 

Odstavec 3. nahrazelIl novým zněním (čl. XVII nrov.). 

§ 64. Knihy a záznamy banky mají průkazní 
způsobilost veřejných listin. 

§ 65. Banka má bezvýjimečné přednostní prá
vo uspokůjiti své vlastní půhledávky z peněz, s.mě
nek a jiných cenných papírů, které jsou v její dTžbě. 

Tůtů přednostní právO' přísluší bance netoliko ku 
penězům, směnkám a cenným papírůme které jí byly 
odevzdány k zajištění pohledávek, nýbrž bez rozdílu 
ke všemu můvitému jmění dlužníkůvu, jehož držby 
lleb detence kdykoliv a k jakémukoliv účelu nabyla. 

Banka jest ůprávněna i bez soudníhO' ,povolení 
a zakrůčení, a to i v tom případě, kdyby byl na jmě
ní . dlužníkův O' uvalen kůnkurs, zaplatiti si svou po
hledávku jmenovan}mi pr-ostředky způsoibem, jaký 
sama uzná vhodným. Ve výkonu tůhůto přednostního 
práva nemůže býti banka žádnými nároky třetích 
osob zdržována nebo rušena, ba ani nárůky vlastni
ckými nebo jinj-mi, dříve nahytými právy, pokud 
ůvšem banka přijala důtyčné ,peníze, směnky a cenné 
papíry jaků jmění svéhO' dlužníka, a nemůhly-li býti 
řečené nároky a práva v době, kdy věci ty byly ban
kou př~jímány, dosti zjevny . . 
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§ 66. Chce-li někdo nabýti zástavních neb exe
kučních práv anebo práva obstávky na peně,zích a 
cenných papírech, ležících u banky nebo na pohle
dávkách, vybrání schopných, ůbrátí se na ,příslušný 
soud; tento půvůlí zajištění nooo exekuci vždy jen 
zptlsobem, jímž nebudou dotčena práva banky ke 
jmenůvaným věcem, a vyrůzumí o tom banku. Ve 
všech těchtO' případech jest však banka oprávněna 
peníze a cenné papíry nebO' dotyčnou částku půhle
dávky uložiti II sůudu na útraty vlastníka nebo vě
řitele. 

Byl-li na vlastníka peněz nebo cenných papírů 
uložených u banky uvalen kOinkurs aneib zemřel-li, 
jest zástupce konkursní podstaty ncb pozůstalosti po
vinen ůznámiti to příslušnýnl :soudem bance a ozna
čiti jí ůsoby, které jsou oprávněny volně nakládati 
penězi nebO' cennými papíry. Nestane-li se tak, :není 
banka půvinna konkursní podstatě neb pozůstalosti 
náhradou škody. 

I sůudně legitimovaným osobám vydají se u ban
ky uložené cenosti jen, vrátí-li příslušné listiny. 

§ 67_ Dlužník z obchodů s bankou, jenž spla
til zápůjčku před uplynutím smluvní lhůty; nemůže 
z tůhoto důvodu žádati, aby mu hyly nahrazeny úro
ky, které bance snad zaplatil předem. 

§ 68. Banka není povinna odpovídati na dotazy 
o úvěrech jí poskytnutých, na dotazy p.ak o peně
zích a jiných hodnotách u ní uložených odpovídá jen 
jejich majitelům. Právo soudů vyžadovati vysvětlení 
není tím dotčeno. 

§ 69. Umořovací řízení vzniklá z obchodů, cen
ných papírů a listin balll(y mohou se konati jen u 
civilníhO' zemského soudu v Praze. 

§ 70. PrO' veškeré spůry o žalobách podaných 
na banku z obchůdů, které v mezích vyměřené pů-, 

Obcll. zák. 69 
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sO'bnosti prováděla, · jest výlučně příslušným obchO'dní 
soud v Praze. 

Pro jinaké spoty, prO'ti tlí zahájené, jakož i pro 
SO'Udilí a úřední PO'dání a jednání jest rozhO'dno sí
dlo v Praze, PO'kud v zákO'nech není výlučně stano
vena příslušnost soudů jiných. 

II. Správa banky (§§ 71-83). 

§ 71. VedO'ucími správními orgány NárO'dní ban
ky česko.sIO'venské jSO'u: 

a) bankovní rada: 1. guvernér (§ 72), 
, 2. devět členů bankO'vní rady (§ 73), 

3. užší výbor (§ 91), 
4. 'OdbO'ry (§ 90), 

b) pětičlenný revidující výbor (§ 75) a 
c) valná hro.mada akcionářů (§§ 103-120). 

Bod 2. pod lit. a) změněn článkem XX nov. 

§ 72. Guvernéra N árO'dní hanky Česko.sIO'venské 
jmenuje pO' návrhu vlády president republiky na do
bu pěti let. Guvernér může na návrh vlády býti pre
sidentem odvolán nebo suspendo.ván. Po uplynutí 
pětiletí může býti vždy znO'vu jmenován. Guvernér 
banky sídlí v Praze a přísluší mu celkové požitky 
druhé hodnostní třídy státních úředníků. Požitky ty
to hradí hanka. Guvernér nem4 nároků pensijních. 
Guvernér nesmí zastávati po dobu této funkce jiných 
placených funkcí nebo úřadů a ztrácí pro toto ob
dobí své služební nebo pensijní požitky státní. 

§ 73. Bankovní rada skládá se mimo to ze šesti 
volených a tří jmenovaných bankovních radů. Práva 
a povinnosti obou skupin až na výjimku § 74 jsou 
stejná. V o.lbu šesti volených bankovních radů vyko
nává valná hromada akcionářů (§ 115) na dobu šesti 
let. Každoročně končí funkce jednoho 'z nich. V prv
ních pěti letech rozhodne se vždy losem, který z ban
kovních radů v ustavujíoí valné hromadě zvolených 
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lna vyst<;>upiti. Vystouplí mohou vždy býti znovu VD' 

leni. Jmenování tří zmíněných bankDvních radů vy
konává president republiky na návrh vlády, rovněž 
na dohu šesti let. J menO'vaní bankO'vní radO'vé mO'hO'u 
býti na návrh vlády presidentem republiky odvoláni 
nebO' suspendováni, pO' uplynutí šestiletí mohO'u býti 
znO'vu jmenO'váni. 

Nový odstavec druhý přidán článkem XXI nov. 

§ 74. President republiky jmenuje pO' návrhu 
vlády ze šesti vO'lených banko.vních radů náměstka 
guvernéra . N árO'dní banky ČeskO'slovenské, který po
dle PO'třeby zastává guvernéra hanky ve všech funk
cích. HO'dnosti náměstka může býti na návrh vlády 
presidentem republiky zbaven, zůstává však v tomtO' 
případě dále v bankO'vní radě; jinak končí jehO' funk
ce náměstka vypršením období, na které byl zvolen 
hanko.vním radou. Pro případ, že by i náměstek gu
vernéra nebyl s tO' guvernéra zastO'upiti, určí guver
nér ke svému zastuPO'vání kteréhok,O'liv z vO'lených 
bankO'vních radů. 

§ '75. Revidující výbO'r jest pětičlenný a jest 
volen valnou hromadou na dohu pěti let. Každoro.č
ně končí funkce jednO'ho člena. V prvních čtyřech le
tech rO'zhoduje vždy lO's, kdo ze členů v ustavující 
valné hromadě zvolených má vystO'upiti. Vysto.uplí 
mO'hO'u znO'vu býti zvoleni. Guvernér banky jmenuje 
ze středu revidujícího výbO'ru předsedu tO'hoto vý
bO'ru. 

§ 76. Funkce vystupujícího. člena bankO'vní ra
dy nebo revidujícíh'O výbO'ru kO'nčí vždy 14 dnů pO' 
příslušné valné hrmnadě. člen vO'lený za člena ze· 
mřelého nebo předčasně vystO'upivšíhO' volí se jen na 
dobu, zhývající pro jehO' předchůdce. 

§ 77. Volby bankovních radů a členů reviduj.i. 
cího výbO'ru~ vykonané v~lnou hrO'madou, schvalUje 

69* 
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vláda. Schválení tůtů půvazu]e se za dané, nebylů-li 
dO' čtrnácti dnů pO' valné hrmnadě výslůvně ůdepřenů. 

Zrušen článkem XXII nov. 

§ 78. Všichni členové bankůvní rady mimů gu
vernéra požívají za svůu činnůst celoroční náhrady, 
jejíž výši určuje valná hrůmada vždy na důbu tří 
leL. Náměstku guvernéra přísluší padesátiprůcentní 
zvýšení taktů stanůvené náhrady, členům revidujícíhO' 
vý'bůru pak náhrada ve výši půloviny náhrady urče
né prO' členy bankůvní rady, aniž by bylO' půtřebí 
zvláštního usnesení valné hrůmady. 

Náhrady tytO' vyplácí banka ze svéhO' prO' rata 
tempůris a zapůčítává je dO' správních výlůh běžné
hO' růku. 

Náhrady tytO' vyplácejí se jen půlůvinůu, zúčast
nil-li se některý člen bankovní rady nebO' revidující
hO' výbůru méně než půloviny konaných schůzí, ve 
kterých půdle platných řádů nlěl býti přítomen. 

§ 79. Guvernérem banky, členem bankovní ra
dy a členem l'evidujícíhů výbO'ru můhůu býti jmenů
váni nebO' voleni jen růdilí příslušníci republiky Če
skoslůvenské. 

§ 80. PO' celůu důbu své půsůbnosti pO'vinni 
jsůu guvernér banky a každý bankůvní rada míti slů
ženO' u banky dvacet, každý člen revidujícíhO' výboru 
pak deoet akcií N árůdní banky Českoslůvenské na 
své jménO' zapsaných. Akcie tytO' nesmí býti nijak 
zatíženy. 

§ 81. Guvernér banky, členůvé bankůvní rady a 
revidujícíhO' vý-bůru nesmí býti pO' dobu své působ
nosti členy zákŮ'nůdárných sborů a nesmí býti účastni 
ve správě ani ve služebním půměru výdělečnéhO' pe
něžníhO' ústavu. 

§ 82. Guvernér a členové bankůvní rady a revi
dujícíhO' výhOlru neručí osobně za závazky hanky, 
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jsůu však odpovědni za řádné vykůnávání svých 
funkcí. 

§ 83. Guvernér ' skládá při nastůupení svéhO' 
úřadu slib, že řádně vykůnávati bude své půvinnůsti 
do rukůu presidenta republiky, členůvé bankůvní ra: 
dy a revidujícíhO' výbůru pak dO' rukůu o-uvernéra 
banky, a stvrdí tentO' slili písemně. tl 

HI. Jed nací řády (§ § 84-96). 

§ 84. Guvernér předsedá ve schůzích bankůvní 
l:ady a, účastní-li se schúzí některéhO' jinéhO' ůrgánu 
(§ 90), i v těchtO' schůzích; dále předsedá ve' valné 
hrůmadě. Guvernér nařizuje výkůn usnesení přija
tých v těchtO' schůzích. Guvernér jménem bankovní 
rady předkládá valné hromadě výrŮ'ční zprávu a 
účty. 

Guvernér schvaluje řády a pravidla stanovená 
bankůvní radůu půdle § 87. 

§ 85. Guvernér pečuje O' zachůvávání zákůnů O' 
hance, O' z~chovávání stanov a příslušných řádů vnitř
ních (§ 87), guvernér dO'zírá dále. jménem bankovní 
rady na správu j,mění a na O'bchůdy hanky. 

Guvernér růzhůduje i v záležitůstech běžnéhO' O'b· 
chůdu, příslušejících jinak celé bankůvní radě, nebO' 
některému ůdbůru nebo jednůtlivému členu samů
statně, není-li možnO' prO' krátkůst času, nepřítům
nO'st a půd. růzhůdnutí příslušnéhO' ůrgánu d'ůsíci. 
V takovém případě jest guvernér půvinen záležitůst 
v nejbližší schúzi přednésti . 

§ 86. BankO'vní rada jest ůrgánem, který zastu
puje banku ve všech jednáních, půdpisuje firmu ban
ky a zejména také zastupuje banku při jednáních s 
vládou. Podpisuje tínl způsobem, že půd ůznačení 
firmy půdepíše se guvernér, jeden člen bankůvní ra
dy a vrchní ředitel banky. Půdepisůvati můhůu i zá
stupci guvernéra a vrchníhO' ředitele. . Podpis han-
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kovní rady platí i pro případy, kde zákon předepi
zuje zvlástní plnou moc. 

Bankovní rada ustanovuje,. ve kterých případech, 
v jakém rozsahu a z,působu podpisuje banku v běž
néni obchodním jednání obchodní správa, hlavní 
ústav a filiálky banky. 

§ 87. Bankovní radě přísluší správa jmění, ve
dení a dozol' na všechny obchody hanky. Přísluší jí 
zejména také: 

1. Ustanovovati podrobnější podmínky a rozsah 
jednotlivých odvětví obchodů. Stanoví úrokové sazby 
pro bankovní obchody, vyměřuje výši úvěnl jednotli
vým ústavům, firmám a osobám. 

2. Určuje podrohnější podmínky, za jakých ban
ka poskytuje zápůjčky na drahé kovy, směnky a 
vkladní knížky na státní valutovou půjčku (§ 123), 
stanovÍ, na které cemlé papíry a do jaké výše kur
sovní hodnoty, po případě do jakého úhrnného ob
nosu mohou bankou zápůjčky býti poskytovány. 

3. Bankovní rada pověřuje peněžní ústavy služ
bou pohoček. Bankovní rada jmenuje censory a usta
novuje počet jejich podle potřooy bankovních míst 
a rozhoduje při sporech vzniklých z činnosti censorů. 

4. Stanoví a mění jednací řád a pravomoc pro 
sebe, odbory, užší výbor a výbor revidující v mezích 
tohoto zákona. 

5. Stanoví a mění služební disciplinární řády za
městnanců. Stanoví pensijní řád pro zaměstnance a 
určuje správu pensijního fondu (§ 136). Jmenuje de
finitivní zaměstnance, vyměřuje jejich postup, požit
ky a pensi jejich nebo pozůstalých. Má právo dozo
ru na úřadování všech zaměstnanců a nejvyšší prá
vo disciplinární nád nimi. 

6. Podává valným hromadám prostřednictvím 
guvernérovým (§ 84) zprávy, výroční zprávy a účty. 
Podávání těchto zpráv není vázáno na Isouhlas gu
vernéra b~D,ky nebo vládního komisaře. 
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Bankovní rada jest oprávněna podávati vládě 
dobrá zdání o otázkách měnových, státně úvěrových~ 
jakož i vůbec o otázkách, jež jí vládou budou před
loženy, a má právo předkládati v tomto 'Ohoru ná. 
vrhy iniciativní. 

§ 88. Schůze bankovní rady svolává a jim před· 
sedá guvernér. 

Řádné schůze bankovní rady konají se jednou 
měsíčně, a to pravidelně dvacátého čtvrtého dne v 
každém měsíci, po případě, je.li den tento svátečním, 
příštího všedního dne. Schůze prosincová koná se za 
stejných okolností dne dvacátého prosince. 

Řádných schůzí bankovní rady konaných v břez. 
nu, červnu, září a prosinci povinen jest · účastniti se 
také revidující výbor. členům tohoto výbonl přísluší 
v těchto schůzích hlas poradný. 

Mimořádné schůze bankovní rady mohou se ko
nati, kdykoliv toho nastane potřeba. Schůze taková 
musí býti svolána, žádají.li o to alespoň tři členové 
bankovní rady, nebo usnesl·li se na tom revidující 
vf"hor, neho požádal·li o to vládní komisař. 

SchŮZÍ svolaných z usnesení revidujícího výhoru 
povinen jest výbor tento se účastniti. alespoň třemi 
členy a přísluší jim i v takových schůzích hlas po· 
radný. 

§ 89. Bankovní rada jest způsobilá usnášeti se, 
je.Ji přítomno i s předsedou nejméně pět členů rady, 
z nichž jsou nejméně tři volení. 

Každý člen má po jednom hlase. Rozhoduje se 
'PI'ostou vĚtšinou přítomných, při rovnosti rozhoduje 
hlas předsedajícího. 

Při volhách hlasuje se lístky. 
Schůzím jest přítomen vrchní ředitel nebo jeho 

zástupce, nebo i více členů obchodní správy 8 hlasem 
poradným. 

VedIe toho mohou podle potřeby býti přibráni 
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1 )1nl úředníci banky nebO' i DSDby mllllD banku, vy
žaduje-li tDhD předmět jednání. 

O jednáních a usnesení bankovní rady činí se 
zápis, v němž uvedena JSDU i jména přítomných čle
nů ředitelství. 

O každé schůzi uveřejňuje bankDvní rada zprá-
vu v úředním listě. . 

§ 90. BankDvní rada rDzděluje se :prO' pDdrob
nější vykDnávání své činnDsti ve tři DdbDry, a tO': 

I. Ddbor valutDvý, kterému přísluší i obchod a 
pDlitika devisDvá, 

II. DdbDr úvěrní, 
III. DdbDr administrativní, kterému 'pDdléhá ta

ké tiskárna bankO'vek. 
Vedle těchtO' stálých odbDrů mDhDu býti zřÍize

ny přechDdně i další DdhDry. Každý DdbDr sestává 
pravidelně ze tří členů hankDvní rady a každému jest 
přidělen jakO' referent jeden člen obchDdní správy. 
DO' každéhO' Ddboru musí býti taktO' ustanDveni vždy 
dva vDlerií a jeden jmenDvaný člen bankovní -rady. 

Guvernér ustanDvuje rDzdělení členů bankovní 
rady na tytO' DdbDry a jmenuje prO' každý odbor jed
nDhD z nich předsedDu. Předsedy v těchtO' stálých Dd
borech pak musí býti rDv:něž dva volení a jeden jme
nDvaný člen. Předsedové ti:tD musí bydleti v Praze 
nebO' v blízkém okDlí. lládné schůze DdbDrů kDnají 
.se jednDu týdně a platí prO' ně řád určený bankovní 
radDu. Guverné~ má právO' účastniti se každé schůze 
·a předsedá v tomtO' případě. 

OdbDry tytO' probírají a rDznDdují s referujícími 
úředníky záležitDsti běžnéhO' obchDdu a připravují 
látku pro jednání bankDvní rady. 

RDzsah jejich samostatnéhO' rDzhDdDvání vymezí 
bankDvní rada. 

§ 91. Guvernér Cl předsedové těchtO' tří O'dbDrů 
t\-O'ří »užší výbDr«, ' které.mu přísluší pO'všechně vý-
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kDn prav a usnesení bankDVinÍ rady; vedle tO'hD však 
může užší výbO'r rDzhDdovati samostatně v nutných 
případech, kdy nebylO' prO' krátkO'st času možnO' SVO'
lati bankDvní radu. Může měniti v takovém příp,adě 
i sazbu eskDntní, lnusí však předlO'žiti tDtD Dpatření 
k dodatečnému schválení bankO'vní radě, kterO'u jest 
pak sVDlati hezDdkladně. Ve schůzích užšíhO' vý1botu, 
kde st~ne se usnesení O' změně eskDntníhD úrDku. 
musí b'ýti přítomni všichni členGvé užšíhO' výbDru ~ 
vládní kDmisař. 

Užší výbor zasedá pravidelně jednou týdně, ve
dle tohO', kdykDliv tDhD nastane pDtřeba; svolává jej 
guvernér nebO' člen v)'r,bO'ru guvernérem k tomu usta-
nDvený. . 

Jednací řád pro užší výbO'r stanDví a mění ban
kGvní rada. 

§ 92. Guvernér ustall1Dvuje prO' hlavní ústav 
hanky v Praze a .ptD filiálky v Brně a Bratislavě pO' 
jednom členu bankDvní rady, jejichž 'pDvinností jest, 
aby osobně sledovali celDu činnost a obchDdy těchtO' 
úřadO'ven a pO'dávali O' nich bankDvní radě zprávy. 

Dva z nich musí býti vzati z volených, jeden Zp 

jmenDvaných členů. 

§ 93. Revidující výbDr jest pDvinen Db časně prO'
hlížeti stav Dbchodů a stav hodnDt tvořících jmění 
hanky. ZkDumá závěrečné účty, rDzvahu a účet zisku 
a ztráty a pDdává valné hrDmadě O' tom ,jakDž i O' ji
ných svých pO'znatcích zprávu. 

Vyžaduje-li tGhD prO'spěch banky, má revidující 
výhor právO' požádati bankDvní radu, aby sVDlala mi
mDřádnDu valnO'u hrDmadu (§ 104). 

Revidující výbDr má právO' činiti rDzklady .proti 
usnesení bankovní rady, a V· případě, že nedDcílena 
dDhDda, DdvO'lati se pDdle předcházejícíhO' Gdstavce k 
valné hrDmadě. Revidující výbO'r má právO' kdykO'liv 
žádati sVDlání schůze bankDvní rady (§ 88). 



1098 Oddíl X.' 

Revidující výbOor má právo. nahlížeti do. všech 
knih a zápisů banky. 

Jednání revidujícího. výbůru s úřadOovnami a za
městnanci banky děje se prostřednictvím bankovní 
rady. . 

,,, § ?4. Usnesení. ve schůzích bankůvní rady, už
sIh~ vY~,ůru, ~dbůrů a výbůru revidujícího. přijatá , 
pů~rebuj.~ k sore platnůsti schválení guvernéra, které
hůz se JIm pravidelně důstává půdpisem jeho.. 

, Za schválená půkládají se i ůna usnesení, kt~
ľym guvernér ve schůzi přítůmný neůdepřel před 
koncem Ischůze výslůvně sůuhlasu. 

§ 9~. ,K, půsůuzení směnek předlůžených k es
kůntu pnlnra banka cellsůry, jež j.menuje bankůvní 
rada na dDbu šesti let, a sice pro. každé bankůvní mí
stOo v půčtu ůdpůvídajícím růzsahu obchůdu. Tvůří 
důhrůmady sbůr censůrů. Půsůhn'Ost censůra jest čest
nůu. Censůry lllOhůu se státi ůsůby obeznalé s míst
ní~i . půměry ůbchůdními, průmyslůvými, zeměděl
skymI ~ hŮ,spůdářskými vůbec, a bance jest si vyžádati 
'O navrzellych kandidátech důhré zdání ůbchůdních 
k?l1lůr, zemědělských rad a jiných důležitých zájmo
vych sdružení, jež vláda určÍ. Z půsůbnosti censůrů 
jsůu vylůučeni vedůucí činůvníci nebo úředníci vý
dělečných peněžních ústavů. 

, . M~~i censůr~, v jednům místě půsůbícími, nesmí 
býtI pnbuzenstvI prvního. stupně. 

§ 96. Sbůru censůrů předsedá při jednání ve
~ů~cí úředník. hlavního ústavu nebo filiálky. O při~ 
JetI nehů zamltnutí ,směnky růzhůduje sbDr většinůu 
hlasů přítůmných. Při růvnůsti hlasů růzhůduje před
sed .... a. Předseda jest ůprávněn odepříti eskůntůvání 
smenky sborem k přijetí ~avržené, jest však půvi
nen v takůvém případě růzpůr oznámiti bankůvní 
radě. V případech nutných smí banka ,eskůntůvati 
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směnky, aniž hy je předlOožila sbůru censom, musí 
však je předlůžiti sbůru k důdatečnému půsůuzení. 

Censor nemůže růzhůdůvati o směnce, na kterůu 
ůn sám nebo. firma, jejíž jest společníkem, jest za
vázán. Censoři půvinni jsůu jednati nestranně, zacho
vávati ,mlčelivost a nastupujíce půdepíší v ~ůmtů srny
'slu slib. 

SbDr censůrů má kromě své censůrské půsůbno
sti také půvahu shůru důvěrnického., který má právo 
tlumůčiti hůspůdářské potřeby a přání svého. bankův
níh'O ůbvůdu a předkládati příslušná usnesení svá 
bankůvní radě. 

IV. Státní dozor (§§ 97-99). 

§ 97. Správa státní vykůnává vrchní důzůr vl~d
ním kůmisařenl, vzatým z úředníků ministerstva fi
nancí. Úředník tento zůstává ,po důbu své funkce ve 
svazku svého. státního. úřadu a jest placen ,státem. 
Vládního kůmisaře jmenuje vláda a j,menuje zárů
veň jednůhů zástupce jeho. za stejných Ookůlnůstí tl 

se stejnýlllÍ právy a půvinnůstmi. 
Vládní kůn1Ísař má právo. přesvědčůvati se o. 

tom, jak banka si půčÍná, sledovati. zachůvávání zá
kůnů a stanov, jakůž i šetření zájmu státního, smí 
účastniti se schůzí všech ůrgánů bankůvních s hla
sem půradným. Smí vyžádati si zprávy a důklady. 

N aprůti tomu nepřísluší vládnímu komisaři 
právo zasahůvati do. záležitOostí zaměstnanců, půkud 
nejde o. změnu služební pragmatiky neb pensijního 
řádu. 

Vládní kůmisař jest přítůmen při ručení banků
vek z ůběhu vzatých. 

Půvinen jest ůpříti se každému usnesení valné 
hrůmady nebo. ostatních ůrgánů banky, ůdpůrují-li 
zákůnům, stanovánl neb zájmům státu, a zastavuje 
svým ůdporem výkon usnesení až do vyžádaného roz
hůdnutí půdle § 98. 
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, § ?v~. T~ká-li se odpor takový usnesení pnJa
teho uZ~Im ~~borem, odbory nebo revidujícím výbo
rem; 'pl'~d~oZI se záležitost ku projednání bankovní 
rade., Čell·h o~por uSlles~ní valné hromady nebo ban
kovnI rady, predloží a projedná se záležitost s vlá
dou, ~by dosaženo bylo dohody. 

Nedošlo-li k ní, rOozhoduje, jde-li o výklad zákOona 
neho stanov, pětičlenný rozhodčí soud do kterého 
j1llen~j~ v:láda ~, b.anka po dvou člene~h, kteří pak 
spolecne JInenuJI .Jednoho dalšího člena jako před
sedu. N;:shodnou-h se na předsedovi, rOozhoduje los. 
~ozh~dcI soud usnáší se většinou hlasů a rozhodnuti 
Je~o. J~8t ~.onečné. Ohrožuje.li usnesení v odpor vzaté 
vereJIlY za.1em státní, rozhoduje vláda. 

První věta odstavce 2. změněna článkem XXII noY.; po" 
slední věta § 98 zrušenu. 

, § 99. O soukromoprávních sporech mezi státní 
sprav~u a ha~ou, nepatřících do § 98, rozhoduje 
vrchnI zemsky soud v Praze. 

V. Zaměstnanci banky (§§ 100-102). 

§ 100. Bankovní rada udílí k dosažení úkolů 
han,ky a k, výkonu, usnesení svých, po případě usne
senI ,o8tatnlC~ organů rozkazy ohchodní správě Ná
rodnI banky CeskOoslovenské, t. j. řídícímu sboru úřed
nickému, záležejícímu ze dvou· až tříčlenného ředi
tel,ství s vrchním ředitelem v čele a z tajemníků, 
jichž počet řídí se dle potřeby referátů, nesmí však 
přesahovati počet šesti. Při jmenování členů této ob
chodní správy není bank.ovnÍ rada vázána na výběr 
z kruhu vlastníhOo úřednictva. 
. , Vrchní ředitel udílí jménem bankovní rady při. 
Jate l"ozkazy všelu úřadovnám a zaměstnancům banky. 

§ 101. Vrchní ředitel jest nejvyšším vedOoucím 
úředníkem banky, podpisuje I'ozkazy udílené jménem 
bankovní rady, účastní se schůzí hankovní rady a 
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ost<:ltnÍch orgánů bankovních a jest povinen dellP-ě 
guvernéra zpravOovati o všech záležitostech banky. 
Může býti zastoupen svým náměstkem, kterým jest 
í'editel hankovní radou k tomu ustanovený. 

Ostatní členové Oobchodní sPl'ávy jsou vedoucími 
úředníky jednotlivých odvětví, po případě hlavního 
ústa-;u ~ebo, filiál;k, hankovní . radou stanOovených, a 
podavaJI sve zpl'avy prOostřednlctvím vrchního ředi
tele, neb ředitelství celého. 

§ 102. Disciplinární vyšetřóvání konají se po
dle řádu bankovní l'adou přijatého za ,předsednictví 
člena obchodní správy. 

VI. Valná hromada (§§ 103-120). 

§ 103. Valná hromada akcionáÍ1.1 'jest mluvčím 
a představitelem akcionářů a jejich práv. Řádná 
usnesení valné hrOomady jsou ~ávazná i pro nepřítom
né akcionáře. 

§ 104. Valné hromady konají se v Praze a to: 
1. řádná valná hromada nejdéle v únoru každé

ho roku, 
2. mimořádná pak, kdykoliv toho jest potřebí. 

Svolána býti musí, klesl-li počet volených členů ban
kovní rady pod čtyři, neho počet členů revidujícího 
výhoru pOod tN, když revidující výbor o to požádal, 
nebo když nejméně padesát, k účastenství na valné 
hromadě oprávněných akcionářů 00 to požádá. V po
sledním případě koná se tato nejdéle do dvou mě
síců po projevellé žádosti. Valné 11l'0mady svolává 
bankovní rada vyhláškou v úředním, neb i v jiných 
denních listech, nejméně měsíc před jejich konáním. 
Vyhláška tato ohsahujž zároveň výzvu ke složení 
akcií. (§ 106). 

§ 105. Osm dnů před valnou hromadOou musí 
uveřejněno býti v týchž listech, kde vyhlášeno bylo 
její svolání, i pořadí předmětů, jež budou projedná-
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vány. O jiných, než taktO' Dznačených hodech, pn
slušnDu valnDu hrDmadou platná usnesení státi se 
nemohDu. Z tDhDtD Dmezení vyňat jest návrh, aby 
sVDlána byla mimDřádná valná hrDmada. Má-li se kD
nati mimDřádná valná hrDmada na žádDst padesáti 
Dprávněných akciDnářů (§ 104), musí titO' v příslušné 
žádDsti Dznačiti zárDveil předměty jednání. Je-li před
mětem jednání mimořádné valné hrDmady návrh na 
likvidaci banky, musí tO' b)"ti uvedeným způsDbem 
vyhlášenO' nejméně měsíc před tím, než se kDná. 

§ 106. Valná hrDmada sestává z akciDnářů, jichž 
vlastnictvínl jest aspDň deset akcií, zapsaných na je
jich jménO' nejpDzději devadesát dnů před valnDu 
hrDmadou a depDnDvaných nejpDzději dvacet dnů 
před valnDu hromadDu u hlavníhO' ústayu banky v 
Praze nebO' u nčkteré filiálky banky. ZákDnní zá
stupcDvé nezletiIých nebO' DpatrDvanců a v zastDupe
ní Dbcí, kDrpDrací, spDlečností, ústavů a jiných práv
nických osob jednDtlivci k tDmu zvlášť určení, mD
hDU, byť i sami nebyli akciDnáři, účastniti se s plný
mi právy valných hromad jakO' ,phlomDcníci, hyli-li 
při slDžení akcií písenluým prDhlášením jakO' takDví 
Dznačeni neb byla-li DkDlnDSt tatO' listinami prDká
zána. Takto zplnDmDcniti smí každý z uvedených 
majitelů akcií jen jednu DSDbu. Osoby hromadné mD
hDu takto Dznačiti bud' jen jednu oSDbu nebO' dvě 
DSDhy alternativně. 

§ 107. JSDu-li akcie spDlečným majetkem někD
lika osob aneb seskupí-li se někDlik akciDnářů, z nichž 
má každý méně než deset akcií zapsaných na :své jmé
nO', mDhDu zplnDmDcniti písemným prohlášením při 
slDžení akcií za sebe učiněným ze svéhO' středu jed
nDhD akciDnáře k účasti na valné hrDmadě. PlnDmDc
ník takový musí zastupDvati nejméně deset akcií. 

§ 108. K účasti na valné hromadě oprávněný Db· 
drží pHslušné legitimační PO'tvrlienÍ. 
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§ 109. Každá k účasti ha valne hřom~dě Dpráv
něná DSDba smí tDtD právO' vykDnati jen DSDbně a ne
může se dáti zastupDvati. Každému účastníku . přísluší 
bez'pDdmínečně jen jeden hlas. 

§ IlO. Valné hrDmady účastniti se mDhDu jen 
příslušníci republiky ČeskoslDvenské. Z účasti vylDU
čeny JSDu DSDby, které nemají plných Dbčanských 
práv, a DSDby, na jejichž jmění uvalen kDnkurs. 

§ III. Každý účastník valné hrDmady jest 0'

právněn pDdávati ve valné hrDmadě samDstatné ná
vrhy, předlDžil-li je písemně s odůvDdněním guver
néru banky nejpDzději čtrnáct dnů před zasedáním. 
TakovétO' samostatné, včasně podané návrhy budDu 
pDjaty dO' pořadu valné hrDmady (§ 105). O návrzích 
které taktO' Dhlášeny nebyly a nedotýkají se hezprD: 
středně předmětů jednání stanDvených vyhláškDu, ne
může se příslušná valná hrDmada pravoplatně usná-
seti (§ 105). . 

§ 112. Valná hrDmada pokládá se za řádně u
stavenDu a způsDbilou usnášeti se, je-li přítDmnD 
aspoň čtyřicet oprávněných úČ,astníků. Nesejde-li se 
valná hrDmada dO' jedné hDdiny pO' čase, na nějž byla 
sVDlána, odrDčuje se na čtrnáct dnů. O DdrDčení a SVD
lání nDvé valné hrDm ady pDdá se zpráva aspoň osm 
dnů před nDVOU valnDu hrDmadDu týmiž nDvinami, 
kterými první valná hrDmada by la sVDlána. Druhá 
valná hrDmada má právO' raditi a usnášeti se jen O' 
předmětech uvedených ve vyhlášce prO' první valnDu 
hrDmadu, a to' nehledíc k pDČtu přítDmných Dpráv
něných účastníků. 

§ 113. Osm dnů před řádnou valnou hrDmadDu 
budDu v místnostech banky vylDženy závěrky účetní 
za uplynulý rDk. Každý k účasti na valné hrDmadě 
oprávněný má právO' vyžádati si u banky v tétO' lhůtě 
jeden výtisk výrDční zprávy se závěrkou účetnÍ. 

§ 114. Valné hrDmadě předsedá guvernér han-
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ky neh jeho náměstek, a kdyby těmto nehylo možno, 
člen bank:ovní rady podle § 74 · guvernérem ustano
vený. 

Předseda podává k pro.jednávání a usnášení před
měty v pořadí, jak byly vyhláškou určeny. 

§ 115. Řádné valné hromadě přísluší pravidelně 
tato jednání: 

1. Vyslechne zprávu podávanou jménem bankov
ní rady o uplynulém správním roku, :příslušnou z,prá
vu revidujícího výboru (§ 93) a usnáší se o udělení 
abrsohitoria~ 

2. Volha členů bankovní rady (§ 73). 
3. Volba členů revidujícího. výboru (§ 75). 
4. Případné návrhy na změny stanov (§ 4). 
5. Případné zvýšení nebo snížení akciového ka-

pitálu (§ 58). 
6. Jinaké návrhy bankovní rady. 
7. Samostatné návrhy dané na pořad (§ 111). 
Valná hro.mada může se usnésti, aby projednány 

byly i jiné návrhy podané bankovní radou, jež ne
byly dány na pořad vahlé hromady, platně usnášeti 
o nich však tato valna hronlada se nemůže. 

Jednání mimořádných valných hromad určeno 
jest pravidelně příčinami, Ipro něž byly svolány.
Žádost o prodloužení výsady mUJsí býti dána na po
řad valné hromady tak, aby lhůta, stanovená § ll, 
mohla býti dodr.žena. Návrh na likvidaci banky před 
vypršením výsady může býti předmětem jednání jen 
na mimořádné valné hromadě. 

§ 116. Za členy bankovní rady a revidujícího 
výboru mohou hýti voleny i osoby ve valné hromadě 
nepřítomné, jakož i osohy, které tou dobou nejsou 
akcionáři. Neakcionáři takto -z,volení mohou počíti 
svou činnost teprve, když vyhověli ustanovením § 80. 

§ 117. Valná hromada usnaSI se prostou větši
nou hlasů. Jen jedná-li se o návrh na likvidaci han-
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ky aneho o změnu stanov, potřebí jest většiny dvou
třetinové. Předseda hlasuje jen při rovnosti hlasů. 
Hlasování děje se zpravidla pozvednutím ruky nebo 
pOV18táním. Žádá-li o to nejméně deset účastníků, má 
předseda provésti ústní hlasování podle jmen. Ne'či
ní-li ani jediný z přítomných proti tomu námitek, mů
že býti hlasováni provedeno aklamací. 

. § ~18. Při volhách hlasuje se lístky. VoLba jest 
tajná. Nedosáhne-li se při nějaké volbě prvním hla
sováním prosté většiny hlasů, přikročí se k užší vol
bě mezi osohami, které při tomto hlasování obdržely 
nejvíce hlasů. Do této užší volby bude pojato jen 
dvakráte tolik osob, kolik se jich ještě zvoliti má. 

Dostanou-li dvě osooy v užší volhě stejně hlasů, 
rozhodne mezi nimi los. 

Sknltátory jmenuje z akcionářů předseda. 

§ 119. O jednání valné hromady Isepsán budiž 
zápis, který podepíše předseda, dva jím vyzvaní ú
častníci, skrutátoři a zapisovatel. 

§ 120. Usnesení valných hromad, pokud nepod
miňují zlllěny tohoto zákona neho stanov a nepodmi
ňují schválení vlády (§ 77), potřebují ke své platno
sti schválení ministerstva financí. Schválení toto po
važuje se za dané, nedojde-li do tří neděl po odeslání 
zprávy o vahlé hromadě rozhodnutí odpírající schvá-
lení některého bodu. . 

Viz čl. XXII, odst. 1. 11IOV.; první věta změněna člán
kem 'XXIII. ' 

VII. Obchody banky (§§ 121-130). 

§ 121. Banka jest oprávněna provozovati tyto 
o.bchody: 

1. eskontovati směnky, cenné papíry a kupony 
(§ 122), 

2. půjčovati na ruční zástavy (§ 123), 
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3. přijímati vklady na poukázky ' neh jiná potvr
zení (§ 124), 

4. přijímati vklady na žÍrové účty (§ 125), 
5. vydávati na složnou hodnotu nezúročitelné pou

kázky a akreditivy a vista splatné, znějící na řad ne
ho doručitele (§ 126), 

6. obstarávati inka/so směnek, šeků, poukázek~ 
ce~ých papírů, spořitelních knížek a pod. (§ 125)" 

7. vypláceti splatnou jistinu a kupony cenných 
papírů, připuštěných k lom.bardu (§ 123), a opatřo
vati nvvé kuponové archy cenných ' papírů (§ 126), 

8. býti upisovnou pro státní půjčky, neb i pro 
jiné cenné papíry (§ 126), ' 

9. prováděti komisionářské koupě a prodeje cen
ných papírů a mincí (§ 126), 

10. kupovati směnky a šeky na zahranioní místa, 
prodávati směnk.y a šeky Útkové, sjednávati nebo ku
povati pohledávky v cizině a ohstarávati inkaso 'a 
výplaty v cizině (§§ 126 a 127), 

ll. kupovati a prodávati cizozemské a obchodní 
zlaté a stříbrné mince, a cizozemská papírová, pla
tidla (§ 125), 

12. kupovati a prodávati zlato a stříbro nemin
cované (§§ 31 a 126). 

Viz čl. VIII, odst. 4. nov. 

§ 122. Banka jest oprávněna eskontovati vyda
né a vlastní směnky, vzniklé ze skutečných obchodů, 
splatné v zákonité měně do 92 dnů v ohvodu repub
liky Československé. 

Podané směnky podepsány bud'težzpravidla tře
mi, nejméně však dvěma osobami, jichž schopnost 
fJlatiti jest známa. Bankovní rada smí výjimkou při
pustiti náhradou za třetí podpis záruky v_cenných 
papírech. 

O přijetí směnek rozhoduje 'banka Ise sborem 
censorů (§ '96) .. Rozhodnuti děje -se ' nestráIÍně podle 
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~ásad uplatněných pro všechna bankovní místa stej
ně, přihlížejíc jedině k jakosti směnek. Příčinu zá
mítnutí směnek netřeba uváděti. 

Banka jest dále oprávněna eskontovati cenné pa
píry a kupony do tří měsíců splatné, pokud jsou při
puštěny k lom.bardu (§ 122). Platí PI·O· ně ·obdobná 
pravidla jako pro eskont směnek. 

Úrokovou sazbu ' eskontní, která jest stejna pro 
všechna hankovní místa" ustanQlvuje bankovní rada. 
Saziba tato vyhlásí se v úředním listu a vývěskami 
v úřadovnách banky. 

Banka jest oprávněna eskontované směnky pře
yáděti dále. 

Odst. 4. opraven článkem XXIV nov.: citace §u 122 lila
hrazena citací §u 123. 

§ 123. Banka jest oprávněna poskytovati zápůj
čky na ruční zástavu (lQlmhard) na dobu nejdéle tří 
měsíců. Úlirn zápůjček poskytnutých na ruční zásta
vy nemá pravidelně přesahovati zásobu směnek (por
tefeuille) eskontovaných podle § 122. Překročí-li tu
tOl výši, musí býti úroková sazba ze zápůjček na ruč
ní zástavu zvýšena nejméně o 1 Y2 procenta nad plat
nou sazibu eskontnÍ. Zápůjčka může býti PQlskytnu
ta na: 

a) minéované nebo nemincované zlato a stříbro, 
b) cenné papíry, v,arrallty a conossementy, 
c) směnky splatné do šesti měsíců, které mají 

jinak náležitosti § 121, a směnky na ' cizinu se stej
nými náležitostmi splatné do šesti měsíců (§ 122), 

d) vkladní knížky na státní valutovou půjčku. 
Zápůjčku možno odepříti bez udání důvodů. Zá

půjčku možno splatiti kdykoliv před spl/atností. Sta
lo-li se splacení takové do patnácti dnů po udělení 
zápůjčky, dlužno zaplatiti úrok za celých patnáct 
dnů. Úroky bance snad předem zaplacené není ban
ka povinna vrátiti. Banka může povoliti prodloužení 
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zápůjčky vždy na tři měsíce. Úroky splácejí se po 
uplynutí lhůty, na kterou byla zápůjčka udělena. 
Podmínky pilO zápůjčky pod a), c) a d) uvedené sta
noví bankovní rada. 

Cenné papíry, na které lze zápůjčky poskytov,ati, 
ustanovuje bankovní rada, která při svém výběru vá
zána jest na papíry, znamenané na některé tuzem
ské burse; ona stanoví také míru úrokovou pro t'Ůto 
odvětví, jakož i výši, do jaké na jednotlivé druhy 
cenných papírů možno zápůjčky poskytovati. 

Sazbu úrokovou z lomhardu může , bankovní ra
da zvyšovati neb snižovati nezávisle na sazbě eskont
ní, při čemž však dbáti jest zásady, že sazba ta musí 
býti vždy nejméně o půl procenta vyšší než sazba 
eskontnÍ. 

Sníží-li ' se bursovní cena zastavených věcí, na něž 
byla ban:lcou poskytnuta zápůjčka, jest dlužník po- ' 
vmen na vyzvání zástavu přIměřeně zvýšiti nebo zá
půjčku částečně 'splatiti. V tomto druhém případě 
vrátí se mu část úroků snad předem zaplacených. Ne
bude-li zástava přiměřeně zvýšena nebo zápůjčka čá
stečně splacena, jest banka oprávněna i před splat
ností zápůjčky prodati zástavu bud' celou nebo z čá
sti na bUl'lse; to pak, co zhude po úhradě p'Ůhledáv
ky na kapitále s úroky a případnými poplatky, s ná
klady a provisí za prodej ve výši jednoho promille 
úhrnné pohledávky, uschová banka jako bezúročné 
depositum pro dlužníka u sebe, anebo složí k soudu 
na útraty a nebezpečí vlastníkovo. 

Nestačí-li výtěžek prodeje k úplnému zaplacení 
pohledávky, jest banka oprávněna hojiti Ise na dluž
níku samém. Nebude-li zápůjčka poskytnutá na zá
stavu včas splacena, jest banka k zaplacení své po
hledávky oprávněna i bez vědomí dlužníkova ,a bez 
soudního zakročení prodati zástavu bud' celou aneb 
z části svrchu uvedeným způsobenI. Zůstane-li po 
úhradě úhrnné pohledávky nějaký zibytek, naloží 8 
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ním ' bank'a podle ustanovení odstavce předcházejí
cího. Banka není však k tomuto prodeji povinna; ne
prodá-li 'zástavy po splatnosti půjčky, neprorri.lčí se 
její pohledávka na kapitále, úrocích a případných 
poplatcích a nákladech. 

Okolnost, že by v den splatnosti zastavené věci 
byly neprodejny, neopravňuje dlužníka žádati O' pr~
dloužení zápůjčky a nezbavuje ho závazku zaplati!,~ 
bance všechno, čím jest jí povinen. 

Banka považuje doručitele zástavního listu vy
daného hankou za oprávněna, že může se zastavenou 
věcí prováděti jakoukoliv d'Ůvolenou změnu a že, mů
že zástavu vyplatiti. Banka nezkoumá, zda jsou pb
třebné podpisy pravé, a neručí za jejich pravost. 

Banka má však právo totožnOlst podavatelovu 
zkoušeti a může, shledá-li průkaz nepostačitelným, 
zápůjčku odepříti. 

§ 124. Banka jest oprávněna přijímati hotorvo
sti i v platidlech cizích a vydávati na ně potvrzení, 
neb přijímati i závazek ke splacení těchto hotovosti 
ve stejných platidlech. 

,§ 125. Banka , jest oprávněna přijímati , vk1ady 
na žirové účty. Majitel žirového účtu je OIprávněn, 
pokud není zákonných omezení, šekem volně svojí 
pohledávkou nakládati, v' hotovostI ji vybírati neb'Ů 
poukázati k dobru třetích. Žádost za otevření žiro
vého účtu odmítnouti aneb žillový účet vypověděti 
lze hez udání důvodů. Každý majitel žirového účtu 
může umísťovati své akcepty u banky. ,Byl-li na ma· 
jitele žirového účtu uvalen konkurs a banka o tom 
úředně ~pravena, nevyplatí se šeky vydané na tento 
účet, ať jsou v rukou majitele účtu neb v rukou osob 
třetích. S pohledávkou majitele žirového účtu naloží 
se podle § 66. 

§ 126. Podmínky pro obchody uvede;n~ v §, 121~ 
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ad 5. a,ž 12., a pO'drobnější ustanovení prO' O'bchody 
uvedene ad I. až 4. ustanovuje bankovní rada. 

§ 127. Banka smí k úpravě kUI'SŮ devis uzaví· 
rati v rámci § 121, bodu 10., termínO'vé O'bchO'dy de
visové. 

, § 128. Každé přímé nebO' nepřímé poskytO'vání 
~věru státu, vyjímajíc případy uvedené v § § 129, 135, 
Jest bance zakázánO'. 

§ 129. Státu, státním úřadům a státním ústa
vů~ ~elz~ poskytovati zápůjček na papíry státní, 
emlsnlm ustavům pak na cenné papíry jejich vydání, 
lqeré JSO'U v jich vlastnictví. 

Banka smí pO' schválení hankO'vní rady eskO'ntO'
vati směnky celní, daňové a směnky na uvěřené vý
rO'bky tabákové, sůl a výrO'ibky hO'rní, které mají vlast
nO'sti, stanO'vené v § 122, ·a byly podány státní správO'u. 

Banka smí obstarávati pro ~tát O'bchody komisiO'
nářské, přijímati platy a konati výplaty prO' stát. Pří· 
pad~j zůstate~, který stát z těchtO' obchO'dů dluhuje, 
h~~IZ vyrovnan nejdéle dO' týdne pO' každé m-ěsÍční 
zaverce. 

'" § 130. Bance jest zakázánO' provozO'vati jiné, 
nez v § 121 stanO'vené O'bchO'dy. Zejména nesmí ak
cep.tovati. směnky, za~čO'vati se zla jiné, nesmí nabý
vah majetku nemO'VIteho, kromě majetku . nutnéhO' 
prO' vlastní "SVO'U činnost. Nesmí nabývati prO' vlastní 
účet státních papírů republiky ČeskO'sIO'venské, mi
mO' případy § 122 a případ vytčený v § 135. Nesmí 
nabývati pro. sebe vla,stních akcií, ani na ně dávati 
zálO'hy. Nesmí se účastniti podniků OIbchO'dních, prů
myslO'vých, ani jiných, ani provozO'vati O'hchO'dy se 
zbO'žím. Banka smí však ve vlastní tiskárně bankO'vek 
tisknO'uti _platidla a cenné papíry na účet jiných. 

N emO'vitosti a jiné statky naibyté k zaručení 
svých práv v důsledku některéhO' z obchC?q~ svých 
jest povinna prO'dati v přiměřeqé lhůtě, . 
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VIII. Účtování, výkazy a. likvidace (§§ 131-1:42). 

§ 131. Správní rO'k banky shO'duje se s rO'kem 
kalendářním a rozvaha uzavírá se tudíž k 31. prO'sin
ci každéhO' rO'ku. 

RO'zvaha nechť O'dpovÍdá všem p.ředpisům zákO'
na ·a všem přísným pravidlům O'bchO'dního účetnictví. 

V ýbor revidující má rO'ční rozvahu schválenou 
bankO'vnÍ radO'u prO'zkO'umati a dáti -o tO'm řádné val
né hromadě zprávu. Stejná ustanovení platí prO' účet 
ze zisku a ztráty. 

V,alné hrO'madě přísluší schválení závěrečných 
účtů. RO'zvaha a účet ze zisku a ztráty buďtež nej
déle O'sm dnů před řádnou valnou hrO'madO'u uveřej
něny v úředním listu. 

Závěrečné účty nutnO' předlO'žiti nejvyššímu účet
nímu kO'ntrO'lnímu úřadu. 

§ 13.2. Čistým ziskem banky jest přebytek vý
těžků, který zbývá pO' srážce všech ztrát a nákladů, 
dO' kterých zapO'čítají se i O'bnosy placené státu podle 
§ 30 a příspěvky placené pensijnímu fO'ndu zaměst
nanců PO'dle § 136. 

Z čistéhO' zisku přidělí se: 
a) akciO'nářům dividenda 4%, jež ibude vyplá

cena' s p-říděly dle c) a d) pO' řádné valné hrO'm'adě, 
b) ze zbytku 10% reservnÍmu fO'ndu banky, až 

do výše určené § 135, 
c) z O'hnO'su, který pO' té ještě zbývá, náleží po

lO'v-ina akciO'nářům jakO' superdividenda · dO' celkO'vé
výše 6% a druhá PO'IO'vina přip-adá státu, 

d) přesahO'vala-li by přídělem ad ~) uvedeným 
celkO'vá dividenda akciO'nářů 6 %, . náleží z O'bnosi'l 
těchtO' 6% Ipřesahujících jen jedna pO'IO'vinaakcioná
řům. jakO' další Superdividenda a druhá pO'lovina pa-
padá státu. " . .". ... . - . . . ." . " 

Aby divide~d~ m.O'hl,~ býti vyplácen~ y. -z·~olqouh-
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lených O'bnO'sech, mO'hou malé zbytky čistéhO' zisku 
hýti přenášeny na nO'vý účet. 

Končí-li správní rok ztrátou, k jejíž úhradě by 
nesiačil reservní fO'nd, jest věcí hanky, aby se posta
rala o doplnění akciové jistiny na plnou výši a nesmí 
takováto ztráta hýti přenášena na nO'vý účet (§ 12). 

K odst. 1. viz čl. III nov. - Odst. 1. a 2. pozměněny 
článkem XXIV, odst. 2. a. 4. nov. . 

§ 133. Dividenda a superdividenda jsou splat
ny ve zlatě; dokud však nevzni.klle povinnost uved~
ná v § 15, smí hýti vypláceny zákO'nitými platidly. 
Dividendy a superdividendy nevyhrané dO' tří let O'de 
dne dospělosti prO'padnO'u reservnímu fO'ndu hanky. 

§ 134. N edO'sáhne-li rO'ční dividenda výše 4 %, 
má valná hrO'mada právO' doplniti ji na tuto výši z 
l'eservního f O'ndu. . 

Výše úroků změněna na 6% článkem XXIV I1!OV. 

§ 135. Banka utvoří reservní fO'nd tím ZPŮSO'
hem, že ze zhytku čistého zisku, přesahujícíhO' ročně 
4% akciového jistiny, přikazuje 10% tomuto fondu 
(§ 132), až dosáhne poloviny akciové jistiny. DD
sáhl-Ji tétO' výše, přestává další doplňování. PO'lovina 
tohoto reservního fondu budiž uložena v státních 
dluhopisech republiky Českoislovenské. 

Reservní fond slouží nejprve k úhradě ztrát 
vzniklých z oh chodů hanky, pokud nemohou hýti hra
zeny hěžnými výtěžky, dále pak k doplnění dividen
dy akcionářů na 4 % v letech, kde hy čisté zisky tétO' 
"ýše nedosáhly. 

Při likvidaci neho postátnění banky připadá pO' 

lovina reservního fondu akcionářům, a druhá, a tO' 
O'na, jež ulO'žena jest ve státních papírech, státu. 

Výtěžky reservníhO' fO'ndu ' zaúčtují se dO' celkO'
vého výnDsu hanky. 

Reservllímu fondu připadají i výtěžkr podle § 
4~ a ~ 13~! 

Národní banka. 1111 

. V odst. 1. změněna výše úroků článkem XXIV nov: 
na 6/%. 

§ 136. Banka a její zaměstnanci nepO'dléhají 
povinnO'sti PO'jistné, stanO'vené zákO'nem ze dne 5. únD~ 
l'a 1920, Č. 89 Sh. z. a n. 

Banka utvO'ří pro své zaměstnance pensijní fO'nd, 
jehO'ž základem hudou hodnoty převzaté podle § 50 a 
jenž míti hude vlastnO'st pensijníhO' ústavu náhrad
ního PO'dle § 65 uvedenéhO' zákO'na. Pensijní fDnd 
dotuje hank~ příspěvky stanDvenými každým rDk.em 
tak, aby ve 20 letech hyl pensijní fDnd dDplněn na 
výši, Ddpovídající dle pDjistné .matematiky pDžadav
kům § 65 uvedenéhO' zákDna. Příslušná hilance tDhDtO' 

fDndu sestavDvána hude oh rok, pO' prvé za rDk, kdy 
cedulDvá hanka vstDupí v živDt. Pokud by vypláce. 
ním pensí hyl úrDkDvý výnDs pensijníhO' fDndu vy· 
čerpán, smí hanka Dhnosy přesahující tento výnDs 
,ypláceti ze svého a zaúčtDvati je dO' vydání hěžných . 
Bankovní rada smí valné hromadě navrhnouti a val
ná hromada smí se usnésti O' případném zvýšení pH
spěvku pensijnímu fDndu. 

Změny ve vyměřDvání Ipensí muze usnášeti jen 
valná hromada, avšak usnesení taková nemohDu zkrá
titi nahytých práv. 

Pensijní fDnd netvDří část jlnění bankDvníhD. 
Stanovy, upravující správu tDhDtD pensijníhO' 

fondu, dává hankovní rada (§ 37) a schvaluje mini
sterstvo financí. DlužnO' při nich dbáti všeDbecných 
ustanovení zákona shora uvedeného. 

§ 136 změněn celý článkem XXV nov. 

§ 137. ObnDsy připadající Istátu pDdle § 30 Dd
vádí banka státní správě koncem rDku, DbnDsy při
padající státu PO'dle § 132 odvádí .po řádné valné hrO'
madě. Platy vyplývající prO' stát z účasti na akciDvé 
jistině kop.á hap.ka týž qe~ jakO' ostatním ~cioná~ 
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řům. Všechny tytO' platy koná banka v Praz~ Ústřed
ní státní půkladně. 

§ 137 pozměněn článkem XXIV nov. 

§ 138. Banka jest po.vinna zaříditi účtování své 
tak, aby kdykoliv hylO' možno. zjistiti stav oběhu han
kO'vek a stav úhrady dle §§ 26, 23 a 29. 

Slova »dle §§ 26, 28 a 29« se eliminují- článkem XXIV " 
l!ovelly. 

§ 139. Banka jest PO'vinna sestaviti ku dni 7., 
15., 23. a pO'slednímu každéhO' měsíce výkazy O' stavu 
passiv a aktiv Isvých, O' stavu úhrady O'ceněné PO'dle 
§ 28 a O' stavu ihned splatných závazků svých a uve
řejniti je v úředním listě a vývěskami v úřadovnách 
banky. 

Výkazy nechť mají tytO' hlavní ' polo.žky: 

I. n a str a II ě P a s 8 i v: 

a) akciovůu jistinu, 
b) reservnÍ f O'nd, 
c) ůběh bankovek, 

d) zůstatky žirových účtů a jiné hned splatné 
O'bnůsy, 

e) jiné splatnosti, 
f) jiná passiva; 

2. n a str a n ě a k t i v: 

a) "kO'VOVOU úhradu uvedenO'u rozděleně PO'dle 
§ 28, 

h) jiné hO'tO'vůsti, 

c) zásO'hu" eskontO'vaných směnek, cenných pa-
pírů a PO'd., 

d) stav zápůjček na ruční zástavy, 
e) cenné papíry, 
f) -jiná ~ktiva, 
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Změněn v ,odst. 1. a odst. 2., hod 2, lit. a,) článkem 
XXIV I1JOV. 

§ 140. Pravidelně jednO'u rO'čně, v kterýkoliv 
vládním komisařem určený den, vždy však, nastala-li 
změna v O'sobě guvernéra hanky, vrchníhO'. ředitele 
nebO' vládníhO' kO'misaře, jest pO'drobiti výkazy O' ůbě
hu hankO'vek a O' úhradě :pO'drobné revisi. Revise 
tatO' zahrnuje, pO'kud se kO'Vo.vé úhrady týká, také re
visi hO'dnO't dO' úhrady tétO' náležejících a v poklad
nách banky v Praze se nalézajících. 

O těchtO' revisích jest učiniti zápis, který pode
píší mimO' guvernéra a vládníhO' kO'misaře " i dva ve
doucí úředníci Ibanky. 

§ 141. DO'jde-li k likvidaci banky, aniž tatO' byla 
státem úplně převzata, ustanO'ví valná hrO'mada, ja
kým způso.bem likvidace se má průvésti a ZVO'lf k to
mu účelu šestičlenný likvidační výbO'r, dO' kteréhO' 
mO'hO'u býti zvo.leni i členO'vé bankO'vní rady. Funkcť:' 
guvernéra a členů bankO'vní rady, jmenO'vaných pre
sidentem re"publiky, trvají dále a přenášejí se v tO'm
tO' .případě dO' Výb0l11 likvidačního. 

Likvidačnímu V}-bO'TU přísluší plná mO'c, jíž za
pO'třebí jest k ukO'nčení O'bchO'dů a závazků hankO'v
ních. PlnO'u moc nLOžnO' se svO'lením valné hrO'mady 
na jiné přenášeti. Pokud likvidace trvá, trvá i nlOC 

valné hromady ::t výbO'ru revidujícíhO', a valná hro
mada má zejména právO' schvalovati účty likvidačlú 
a prO'Pouštěti likvidační výbO'r z ručení za tytO' účty. 

Jakmile výbO'r likvidační byl zvO'len, pomíjí 
všechna moc volených banl:,O'vních radů. 

§ 142. ZákO'n tentO' nabývá účinnosti dnem je
hO' prO'hlášení. 

:provedení jehO' ~~lá,dá ~e Plinist~u finí\n~i, 
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PŘíLOHA A. 
ČíslO' ..... . Serie .... .'. 

AKCIE 
NÁRODNí BANKY ČESKOSLOVENSKÉ 

na 

500.-

slovy: pět set, 

kterůuž poskytují se . 

v . ., nebO' každému 
oprávněnému llástupci jehO' všechna práva na veške
rém jmění a na výtěžcích »N árodní banky Českoslo
venské«, jež podle zákůna ze dne . 
příslušejí každému akciůnáři. 

V PRAZE, dne . 

Národní balllia Československá. 

Pečeť. 
(Podpisy.) 

PŘÍLOHA B. 

Kupon č ...... . 

k akcii 
číslO' ..... . 'serle 

N ál'odní banka Českoslůvenská vyplatí důručiteli 
tůhůtů kupůnu dividendu a superdividendu prO' rok 
. . . . . . .. pO' řádné valné hromadě. 

Dividendy a superdividendy, které do tří l'oků 

ode dne splatnosti nebyly vybrány, propadají reserv
nimu fondu. 

Národní 'banka. 

PŘÍLOHA C. 

TALON 

k almii 
číslO' . ... .. serle 

1117 

Národní banka ČeskOlslovenská vydá doručiteli 

tohůto talonu u svéhO' hlavního ústavu v Pr~e nov}" 
arch kuponů, jenž bude pro tutO' akcii vydán ro-
ku ..... . 

Národní banka československá. 

b) Zákon ze dne 23. dubna 1925, čís. 102 Sb. 
z. a n., kterým se mění a dophluje zákon ze dne 
14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance 
cedulo,,-é. 

čl. I. e) Vládě se ukládá, aby zřídila podle zá
kona ze dne 14. dubna 1920, Č. 347 Sb. z. a n., o ak
ciové hance cedulové (bankovního zákona), který se 
tu ~ároveň mění a doplňuje, »N árůdní banku ČeskO'
s]ovenskůu«. 

(2) Tím mění se § 2 bankovního zákona. 
čl. II. (1) Základem prO' výdaj bankůvek bude 

nynější měnová jednotJka »kol'UJIla československá« 
(!Kč) . 
. (2) Tím m,ční se § 3 bankovního zákona. 

čl. III. (1) Dokud nebude bance zvláštním zá
konem ulůžena povinnOlst vyměňovati bankovky za 
kov půdle § 15 ibankovního zákůna, jest banka po
vlJllla pečovati o udržení p,oměru koruny českoslo
venské ku plnohodnotným z~atým měnám cizím na 
úrůvni posledních dvůu let. 

(2) Banka jest povinna zříditi protO' ze zisků 
plynoucích z obchodů s devisami a drahými kovy 
zvláštní reservní fond; příspěvky do něho jsou výlo. 
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11aml provozovacÍmi (§ 132, odst. 1. bankovního zá
kona). 

(ll) Tím zrušuje se poslední věta § 5, počínající 
slovy »dále péče«, druhá věta § 41 a celý § 42 han
kovního zákona. V § II bankovního zákona mění se 
číslice »20« na »15«, škrtá se slovo: »,zejména« a na
hrazují se slova :»tohoto zákona nebo stanov« touto 
vložkóu: »zákonných předpisů o této bance«. 

čl. IV. (1) Bankovky vydané ,bankou jsou v tu· 
zemsku zákonným platidlem. 

(2) Tím zrušuje se § 13 hankovního zákona. 
čl. V. (1) Bankovky znějí zpravidla na obnosy 

deseti dělitelné; vláda však může povoliti bance vy
dati i bankovky po pěti korunách. 

(2) Tím mění se celý § 16 bankovního zákona. 
čl. VI. (1) Text bankovek jest v jazyku státním, 

oficielním a obsahuje počet korun česko.slovenských. 
na které platí. Tato hodnota bude uvedena také v 
jazyku ruském (malonlském), německém 'a maďar
ském. 

(2) Tím zrušuje se odst. I. a poslední věta od
stavce 2. § 18 bankovního zákona. 

(3) Do. odstavce 3. § 19 bankovního zákona vsu
nuje se před poslední větu tato nová věta: »1 pokus 
přečinu jest trestný.« 

čl. VII. (1) Od doby, kdy akciová jistina bude 
aspoň ze dvou třetin upsána' a splacena (§ 46 banko.v
l1,ího zákona), až do vydání měnovéh o zákona má 
banka niíti kovo.vou úhradu, která musí činiti 20% 
celkového oběhu ' hankovek, k němuž přičítají se zá· 
vazky na viděno.u splatné, ale odečte se od něho dluh 
státovkový. 

(2) Tato úhrada zvyšuje se po 15 let vždy o 1% 
ročně. 

(3) 1->1'0 ' výpočet poměru úhrady k oběživu roz
hodným jest v každém kalendářrum čtvrtletí průměr 
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kursů. na novoyorské bur.se, jak se Jevil za posledních 
14 dnů předchozího čtvrtletí. 

(4) Do úhl'ady počítají se kromě drahých kovů, 
mezi nimiž zlato musí tvo.řiti nejméně tři čtvrtiny 
hodnoty celé jejich zásoby, také cizí ,hodnotné ban
kovky (valuty), kurantní mince, devisy na ho.dnot
né měny, a to jednak. směnky na hlavní bankovní 
mís,ta v Evropě a Americe s podp~sem dobrého ban
k~vního ústavu a odpovídající i jinak předpisům o 
bankovní směnce jednak pohledávky ihned splatné 
vůči bankovním ústavům nesporně dobrým v hlav
ních bankovních místech v Evro.pě a Americe. Ci,zÍ 
hodnotné bankovky, mince a devisy; které přesahují 
nejnižší míru úhrady kovové, počítají se do úhrady 
obchodní (bankovní) . 

(5) Tiln se jednak mění, jednak zrušuje odst. I. 
§ 26, celý § 28 a poslední věta § 29 banko.vního zá
kona (čl. XXIV) . 

čl. VIII. (1) , Zhorší-li se úhrada článkem VII. 
předepsaná, bude banka po dohu zhoršení povinna 
platiti státn í daň bankovkovou z rozdílu mezi skuteč 
n)'1ll a nejvýše přípustným oběhem bankovek; její 
sazba bude rovna bankovní sazbě eskontní: 

a) s přirážkou I %, není-li rozdílu mezi ,skuteč
nou a předepsanou úhradou většího než 2 %; mimo 
to však ' ' 

b) ,s další přirážkou stupňovanou o 1%% ' za 
každá další 2 % zhoršení, a to ať poslední stupeň 
zhoršení vyčerpá celá 2 % čili nic. 

(2) Sazba daně této nesmí však býti nikdy nižší 
než 5 % za rok. 

(3) Platí se pro rata temporis a vyúčtování děje 
se koncem roku z 9bnosů obsažených ve výkazech 
podle § 139 bankov'ního zákona. ' 

(4) TíHl mění se § 30 (čl. XXIV, odst. 4) bankov
ního zákona; kromě toho zrušují se§§ 31 (i v § 121 
bod 12.), 47 (i v odstavci 2. § 49) a 48 téhož zákoná. 
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čl. IX. e) Za odst. 1. § 44 hankovníhů zákůna 
v loží se jaků ůdst. 2.: 

»Vláda se zmůcňuje splatiti tytO' upsané akcie 
!)ředevšínl z půdílu na likvidaci Rakůusko-uherské 
banky krůmě jiných průstředků, které se uvolní li
kvidací Bankůvníhů úřadu ministerstva financí (vlád
ní nařízení ze dne 12. května 1919. č. 246 Sh. z. a n., 
o Ba.nkovnílll úřadě ministerstva financí).« 

(2) Dp téhož § 44 hankovníhů zákona vkládá se 
jako pŮ'slední odstavec: 

»Také zlatéhO' půkladu státníhO' jaků zvláštního 
jmění účelovéhO', ke zlepšení měny věnůvanéhů (pů
slední odst. § 4 zákona ze dne 23. hřezna 1923, č. 62 
Sh. z. a n., o ražhě českůslŮ'venských dukátů) jest po
užíti čéÍJstkůu nejméně 20,000.000 Kč k úpisu akcií. 
N a takový úpis hude stejně jako na úpis akcií stá
tem (čl. XV) - vydána zvláštní jedna akcie hromadná, 
nepřevůditelná a nezcizitelná. Hlasůvací právo. 'za tutO' 
hromadnůu akcii vykonávati hude za zlatý poklad 
státní ministr financí jako předseda kuratoria Raší
nova fOlI1du nebo nástupce jím jmenovaný.« 

čl. X. Do § 46 hankůvního zákůna vkládá se 
jaků druhý odstavec: 

»J akmile zahájí hanka činnost, přestane půso
biti Bankovní úřad ministerstva financÍ. O tom, kdy 
hanka zahájí činnost, důhůdne se ministr financí s 
hankovní radůu a vydá úřední vyhlášku ve Shírce 
zákonů a nařízenÍ.« 

čl. XI. (1) DO' 2. odst. § 49 hankovního zákona 
vkládá se ,mezi »50« a »Bankovního« předložka :»8«. 

(2) K tomutO' 2. ůdst. § 49 téhůž zákona připojí 
se věta: 

»Společel11ská smlouva o zalůženÍ hanky jest prů
sta půplatku.« 

čl. XII. (1 ) :Mezi státem, Bankůvním úřadem 
nůnistel'stva financí a samým ministerst~em f,inancí 
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jakož i bankou provésti jest -vyúčtování (§ § 49 'a 51 
bankovníhO' zákona), jehož předmětenl bude zvláště 
také s jedné strany celý oběh státůvkový převzatý 
bankou i -ISC závazky Bankovního úřadu -ministerstva 
fin~ncí z běžných účtů i jiných obchůdů jeho a s 
druhé strany dluh státovkůvý, ,půkud vyplyne z pa-
sivního salda. . 

(2) Státovky v oběhu jsůucí jakož i státovky dá
vané do oběhu z převzaté zásůby od Bankovního. úřa
du n1ÍnÍsterstva financí budůu od té doihy, kdy ban
ka zahájí činnost, pokud se týče od doby, kdy vydá
ny budou, považDvány za její bankovky. 

(3) Vláda 'se zmocňuje, ahy za stát tDtů VYÚČtD
vání prDvedla, dlužní úpis O' tDmtD dluhu bance vy
dala a sjednala s ní úmluvu o umDření a zúrokDvání 
tDhŮ'tD dluhu. ZúrŮ'kůvání samo jest však smluviti 
vždy jen na rDk, a tO' nejvýše takŮ'vDu sazbou, aby 
banka 1110hla z celéhO' čistého zisku vypláceti divi
dendu 6%. Vláda se také zmDcňuje prDdati bance 
nemovitosti, které dosud drží BankDvní úřad mini
sterstva financí jako vlastnictví státu. 

Tím dDplňuje se ůdst. 1. § 49 bankůvníhD zákDna. 

(4) Službě úrokové a umDřovací (odst. 3.) přika
zují se platy na dávku z nlajetku a přírůstku na ma
jetku podle odst. 5. a příjmy státu z banky (§ 132 
bankovního zákDna, čl. Vnl a XXIV Ddst. 2~). 

(5) Jakmile vykázaný dluh StátDvkDVý klesne 
p~d 5 miliard Kč, lze rDzhDdnutÍnl ministra financí 
dalších platů dDcházejícich na dávku z majetku a 
dávku z přírůstku na majetku ze dvou třetin pDužíti 
k umoření státních bonů vydaných podle zákona ze 
dne 12. srpna 1921, Č. 333 Sb. z. a n., O' záměně 6% 
státních pokladničních pDukázek za bDny ČeskDsID
venské republiky až dO' plnéhO' jejich splacení. Bony 
tyto nesmí však býti již vydálly. Částka vybrané dá~-
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ky z majetku a dávky z přírůstku na majetku, které 
se pGužije ke splacení honů, jest pGuhGU hezúrGčnou 
zálGhGu, kterGu povinen jest ministr financí celGu 
vrátiti původnímu účelu ro.čními splátkami tak veli
kými, jako. JSGU uSPGřené úrGky ze všech prGplace
ných hGnů. Tím dGplňuje se § 1 zákGna ze dne 8. 
duhna 1920, č. 309 Sh. z. a n., o. dávce z majetku a 
dávce z přírůstku na majetku. 

(6) Zprávu o. celém výsledku ,předlGží vláda Ná
rGdnímu shromáždění do. 1 roku Gd zahájení činnosti 
hanky ke schválenÍ. 

čl. XIII. (1) Firma banky jest: »N árGdní banka 
ČeskGslovenská«, »N árGdná banka ČeskosI9venská«, 
v překladu ruském (maIGruském) »HapOAHtIÍ1 6aHK 
QeXOCJIOBaIJ,KI1M«, německém »ČechoslGvakische Na
tionalbank«, maďal"skénl »CsehslGvák nemzeti bank«. 

(2) Tím mění se 1. Gdst. § 53 bankGvníhG zákGna. 

čl. XIV. (1) Až do. vydáni měnGvého. zákGna sta
nGví se akciová jistina banky na 12,000.000 zlatých 
dGla'rů S. S. A., rGzdělená na 120.000 akcií po. 100 
zlatých dGlarech S. S. A.; bance se vŘak pGvGluje zvý
šiti tuto. akcio.vGu jistinu na · 15.000.000 zlatých dGla- ' 
FŮ S. S. A. 

(?) Tím mění se 1. a 2. věta § 58 ibankovníhG 
zákGna. 

čl. XV. Věta I. Gdstavce 2. § 59 hankGvníhG zá
kGna mění se takto.: 

»Státní správě bude vydána na úpis 40.000 kusů 
akcií prGvedený pDdle § 44 bankGvního. zákGna 1 
akoie hrGmadná; zvýší-li se akciová jistina, vzrůstá 

npis státní správy o. třetinu nGvých akcií.« 

čl. XVI. (1) V § 60 bankGvníhG zákGna z,míně· 

né vzory A, BaC mění se v přílohách takto.: 
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Příloha A. 
Číslo. ..... Serie . 

Akcie 
N árDdní banky ČeskoslDvenské 

na 
100 zlatých dDlarů S. S. A. 

slDvy: jedno. sto. zlatých dGlarů Spojených států ame· 
rických, kterGuž poskytují se . . . . . .. v . . . . .. , 
nebo. každému Dprávněnélnu nástupci jeho. všechna 
práva na veškerém jmění a . na výtěžcích »N árDdní 
banky ČeskosIDvenské«, jež pDdle zákDnů ze dne 14. 
dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., a ze dne 23. dubna 
1925, č. 102 Sb. z. a n., příslušejí každému akciDnáři. 

V Praze dne . . . . . . . . . . 

NárDdní banka ČeskGsIGvenská. 
(pečeť) (pDdpisy) 

Príloha A. 
Číslo. ..... Seria ..... 

Účastina 

N ál"Ddnej banky ČeskoslDvenskej 
na 

100 zlatých dGlárov S. S. A. 
slo.vami: jedno sto. zlatých dDlárGv Spojených štátov 
amerických, kto.rGu poskytujú sa . . . . . . v . . . . ., 
alebG každému oprávnenénlu jeho. nástupcDvi všetky 
práva na všetkGm inlaní a na výt'ažkDch »Náro.dnej 
banky ČeskGsIDvenskej«, kto.ré podl'a zákDnov ZG dňa' 
14. apríla 1920, č. 347 Sth. z. a n., a ZD dňa 23. apríla 
1925, č. 102 Sh. z. a n., príslušia každému účasti· 

nárGvi. 
V Prahe, dňa . 

(peěať) 

N áro.dná banka ČeskoslDvenská. 

(podpisy) 
71* 
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číslo ..... 
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Příl~ha B. 
Kupon č .... 

k akcii 
serie . 

Národní banka Československá vyplatí doručiteli 
t'Ohoto kuponu dividendu a superdividendu pro rok 
..... po řádné valné hromadě. . 

Dividendy a superdividendy, které do tří roků 
ode dne splatnosti nebyly vybrány, propadají reserv
nímu fondu. 

čísl'O ..... 

Národní banka Československá 

PTíloha B. 
Kupon č ..... 

k účastine 
seria 

Národná banka Československá vyplatí doručite
l'ovi tohoto kuponu dividendu a superdividendu pre 
rok ..... po riadnej valnej hrom.ade. 

Dividendy a superdividendy, ktoré do troch ro
kov 0?0 dňa splatnosti neboly vybrané, prepadajú 
reservnému fondu. 

Národná banka Československá. 

Příloha C. 
Talon 
k akcii 

serie 

Národní banka Československá vydá doruoiteli 
tohoto talonu u svého hlavního ústavu v Pra~e nový 
ar~h kuponů, jenž bude pro tuto akcii vydán l"'0-

ku 
. Národní banka Českosloyei1s~á. 

číslo ..... 

Náródníbclnka. 

Príloha C. 
Talon . 

k účastine 

fi!5 

sena 

N árodná banka Československá vydá doručitel' 0-

vi tohoto talonu u svojho hlavného ústavu v Prahe 
nový bároK kuponov, ktorý bude pre túto účastinu 
vydaný roku . . . . , , 

N árodná hanka Československá. 

(2) Do § 60 bankovníh'O zákona vsune se jako 
poslední odstavec: 

»PřenositelnOlst akcií vázána jest schválením ban
kovni l'ady.« 

čl. XVII. Odst. 3. § 63 bankovního · zákona se 
zrušuje a nahradí se předpisem tohoto znění: 

»Otázku poštovného řešiti jest podle zákona ze 
dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úpravě ho
spodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, 
jež převahou nemají plniti úkoly správní.« . 

čl. XVIII. Pokud platné právní předpisy obsa
hují nějaké výhody pro bývalou Rakousko-uh~rskou 
banku nebo Bankovní úřad milůsterstva financí, mů
že se jich také banka obdobně dovolávati, avšak vý
hod llakousko-uherské banky jen tehdy, když hy bez 
nich bylo znemožněno nebo znesnadněno skoncování 
obchodů, které Bankovní úřad ministerstva financí 
převzal podle úmluvo likvidaci Rakousko-uherské 
banky, uveřejněných vyhláškou ministra financí ze 
dne 13 . . prosince 1923, Č. 237 Sb. z. a n. (opravenou 
ve vyhlášce ministra financí ze dne 24. prosince 1923, 
č. 270 Sb. z. a n.) od Rakousko-uherské banky a pře
dal Národní bance Československé. Žádná z výhod 
toho či onoho druhu nesmí se příčiti ani bankovnímu 
zákonu původnímu ani t'Omuto zákonu . 
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~l. XIX. PDštDvní úřad šekDvý (§ 44 bankovní
~D zakDna), spol·itelny. pDjišt'Dvny, zemlské peněžní 
ustavy a DSDby 'prá~'nick~ (na př. kDrpDrace, fDndy) 
mDhDu sc schvalenlm svehD dozorčího. úřadu ulDžiti 
přiměřenDu část svých prostředků v akciích banky. 

čl. XX. PDd ;písmenou a) hod 2. § 71 bankDvnÍ
ho. zákDna mění se: 

»2. devět nebo. deset (čl. XXI) členů« . . . 
čl. XXI. Paragraf 73 bankovního. zákona dDpl

ňuje se Ddstavcem 2. tDhDtD znění: 
»Bankovní rada může kDoptDvati většinou hlasů 

se sDuhlasem guvernéra desátého. člena s dvouletDu 
dDhDu p~sDb~losti; pr.D něhO' není však závazným 
u~tanDvenl am § 79 anI prvé věty § 110 bankovního. 
zakona.« 

čl. XXII. (1) Zrušuje se celý § 77 (i v § 120) 
banikDvního zákDna. 

~2), První věta Ddst. 2. § 98 bankovního. zákDna 
se menl takto.: 

»NedDšID-Ji k ní, rDzhDduje pětičlemlý rDzhDdčÍ 
Isoud.« 

,,(~) PDslední věta tDho.tD § 98 téhDž zákDna se 
zrusu]e. 

~l. , XXIII. První věta § 120 bankDvníhD zákDna 
se menl takto.: 

,,»Dsnesení ~aIných hrDmad, pDkud nepDdmiňují 
zmeny bankDvnlhD zákDna nebo. tDhDtD záko.na anebo. 
stanov a netýkají se vDleb, pDtřebují« . . . . 

čl. XXIV. (1) V Ddst. 4. § 122 banko.vního zá. 
kDna opravuje se: 

»(§ 122)« správně . na: »(§ 123)«. 
(2) V § 132 bankDvníhD zákDna mění se odst. 2. 

pDd .pÍrsmeny a), c) .a d) takto.: 
»a) v~k~iDnářům dividenda 6%, jež bude vyplá

cena s prldely podle c) a d) po. řádné valné hrDmadě, 
c) z DbnDsu, který pDté ještě ~bývá, náleží .pDlo-
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vina akciDnářům jako. superdividenda do. celkDvé ' vý 
še 8% a druhá pDlovina připadá státu, 

d) přesahDvala-li by přídělem ad c) uvedeným 
celkO'vá dividenda akcionářů 8 %, náleží z obnDsů 
těchto. 8% přesahujících jen jedna čtvrtina akciDná
řům jako. další Superdividenda, kdežto. zbývající tři 
čtvrtiny připadají státu.« 

(3) V § 134 a v Ddst.l. a 2. § 135 bankDvníhD zá· 
kona uvedená »4%« nlční se na: »6%«. 

(4) Z § § 132 Ddst. 1. a 137 bankovního. zákona 
vypDuštějí rse slDva: »pDdle § 30« a nahrazují se tě· 
mitD slDVy: »na dani bankDvkové (čl. VIII) «. 

'Z § 138 bankDvníhD zákona vypouštějí se na kon
ci slDva: »dle § § 26, 28 a 29«. 

KrDmě tDhD vypo.uštějí se z 1. Ddst. § 139 téhDž 
zák Dna slDva: »oceněné podle § 28«. 

KDnečně vypouštějí se z téhDž § 139, Ddst. 2., hDd 
2, lit. a) slova: »uvedenou rDzděleně pDdle § 28« a 
nahradí se těmito. SIDVY: »rDztříděnou pDdle jednotli
vých druhů jejích«. 

čl. XXV. Paragraf 136 bankovního. zákona se 
mění a bude celý zníti takto ~ 

» (1). Zaměstnanci N árDdní hanky ČeskDsIDvenské, 
pDkud by jinak pDdléhali pensijnímu pDjištění pDdle 
zákDna ze dne 5. únDra 192Q, Č. 89 Sb. z. a n., kterým 
se mění některá ustanDvení zákDna o. pensijním po.
jištění (zákona z 16. prosince 1906, č. I ř. z. z roku 
1907, a císařského. · nařízení z 25. června 1914, č. 138 
ř. z.), JSDU z pDjistné pDvinnosti vyňati. 

(2) K zabezpečení zaopatřDvacích po.žitků zmí
něných zaměstnanců a jejich pDzůstalých zřídí Ná
rDdní banka ČeskDsIDvenská zvláštní fDnd. Pro pře
stupy zaměstnanců do. služeb N úrodní banky Česko.
slDvenské a ze služeb N árDdní banky ČeskDsIDvenské 
platí předp,isy § 68, Ddst. 2. ~ák. Č. 89/1920 . Sb. z. a n. 
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, , (3~ . :r~ns~jní f.Dnd dDtuje banka příspěvky stanD
v.~n~nll kazdym r~Dkem tak, ahy ve 20 letech hyi pen
slJnl fDnd" dDplnen na výši, kryjící zaDpatřDvací ná
r'Ok~ zanlestnanců aktivních, pensiDnDvaných a pozů
stalyc~ po. zaměstnancích v růzsahu Ddpo.vídajícím 
stanDvam fDndu. - .' 

(4) PHslušná bilance tDhDtD fondu sestavDvána 
hUde?h ~~k, po. prvé za rok, kdy cedulDvá banka 
vStD,?-PI,V ZIVDt. P.~k?d by vyplácením pensí byl úrD
kDvy vynDS penslJnlhD fDndu vyčerpán, smí banka 
Db?.?sy p~e~ahující tento. výnos vypláceti ze svého. a 
zaUC~DVatI Je do. vydání běžných. BankDvní rada smí 
valne hrDmadě navrhnDuti a valná hrDmada 'Smí se 
usnésti o. případném zvýšení příspěvku pensijuímll 
fDndu. 

• (5) ~měnr ve vyměřDvání pensí může usnášeti 
Jen valna hromada, avšak usnesení taková nemohou 
zkrátiti nabytých práv. 

(6) Pensijní fDnd netvDří část jmění bankůvníhD. 
(7) ~ta~Dvy, upr~vující správu tDhDtD pensijního. 

fondu, dava hankovnl rada (§ 37 bankDvníhD záko
na), ~ s~hvaluje, ministerstvo. financí. Dlužno. při nich 
dJ)atI vscDbecnych ustanDvení zákDna shDra uvede
néhD.« 

, čl. XX~~ (~) Vláda se ,zmDcňuje, aby za vhDd
nych hDsp'Odarskych podnlÍnek uzavřela v cizině mě
nůVDU půjčku až do. 50,000.000 zlatých dDlarů S. S. 
A; ,,~ehD ve stejné hDdnDtě anglických liber, jejíhDz 
vytezku smí hýti použito. jedině k účelům měnDvým 
(čl. III). . 

" (2) Pro. způsDb, jak zápůjčku tuto. uzavříti, platí 
z~kDn ze dne 31. března 1922, č. 110 Sb. z. a n., kte
r.~" se z~ůcň?j~ ~i~istr fi.nancí, ahy sjednal vý
:puJcky take v CIZI mene. 

ca) Výtěžek půjčky bude dán do. správy hance 

Národní banka. 

pDdle úml~vy sjednaně mezi nra vládDu. Ú.mluva ta
to. ulůží mimo. jiné bance po.vinnDst, aby zápůjčku 
spravDvala na zvláštním účtě, jehDž výtěžku bylo. .iby 
pDužÍvánD výhradně k úro.kDvé a umDřDvací službě 
zápůjčky. Po.kud by výtěžky ty nestačily, nesl by služ
hu stát. Nehude-Ii zápůjčky z části nebo. zcela již po.
třebí ' k úkDlu původně ' určenému, hude jí p:oužitů k 
mimDřádnému splácení jejímu. '. 

čl. XXVII. Záko.ny ze dne 9. října 1924, č. 237 
Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fDnd pro. zmír
nění ztrát pDvstalých z poválečných poměrů, ze dne 
10. října 1924, Č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje 
Všeobecný fDnd peněžních ústavů v republice českD
slovenské, ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., 'O 
vkladních knížká.;h (listech), akciových bankách a 
o. revisi bankDvních ústavů a ze dne 10. října 192:4, 
č. 240 Sb. z. a n ., o. přhDČí k Dchraně peněžních ústa
vů a jejich věřitelů nevztahují se na Národní banku 
česko.slovensko.u. 

čl. XXVIII. ZákDn tento nabývá účinnDsti dnem 
vyhlášení. PrDvede jej ministr financí v do.hDdě IS mi. 
nistrem spravedlnůsti. 

c) Vyhláška min. financí ze dne 1. dubna 
1926, čís. 43 Sb. z. a n., o zahájení činnosti 
Národní banky Československé. 

Po.dle čl. X zákona ze dne 23. dubna 1925, Č. 102 
Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákDn ze dne 
14. dubna 1920, Č. 347 Sh. z. a n.~ o akciDvé bance 
cedulDvé, růzho.dl ministr financí, do.hDdnuv se s ban
km,ní radůu, že N árDdní banka Českoslo.venská zahá
j í činnost dne I. dubna 1926; tím přestane zároveň. 
působiti Bankovní úřad ministerstva financí. 
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TI. Nařízení státního a justičního lninisterstva ze 
dne 28. října 1865, čís. 110 ř. z., 

o vyÝj~~ách, ~ter~ ~ o~ecných zákonů justičních 
prlsluSl ustavunl uverm jednání provozujícím.*) 

čt I. Ústavy půdle platných zákonů zřízené a 
důhledu státní správy půdléhající, jež provozují pů
d~e svých statutárních účelů jednání úvěrní, požívaji 
vyhod vy~načených v následujících článcích. . 

čl. 2 . . Knihám těchtO' ústavů, pokud jsO'u vede
ny půdle předpisu první knihy čtvrtého titulu ob
('~ůd~íhů zákůníka, přiznává se k průkazu jejich pů
hledavek ze statutárních jednání míra průvůdní můci 
obchodním knihám v obchůdních věcech mezi kupci 
udělená. 

Č!. ~. .Ú~tavy, j~ů~ opr~vněny k uhrazení svých 
st:tuta~nllill .~ednanI'Illl vznIklých pO'hledávek z nIč
nICh zastav JIm prO' ně zřízených, použíti půdle své 
vůlby bud' řízení v čl. 310 nebO' v čl. 311 Ů'bch. zák., 
be~ rů~dfIu, zdali pO'hledávky vzešly průti kupcům 
z JednanI obchůdních a zdali písemné ujednání 'O' zří· 
zení ruční zástavy a O' řízení se stalO' čili nic. 

Veřejný průdej ruční zástavy podle čl. 310 ůbch. 
zák. vyžádaný děje se pO'dle § 47 uváděcíhO' zákůna 
k zákůníku ůbchůdnímu. 

. "?stavům těmtO' se mimů tO' v příčině jejich po
h!e?av~ vyhrazuje výkO'n retenčníhO' práva na mo
:I~ych~ v:cech a cenných papírech jejich dlužníka, v 
Jepchz uchŮ'~u ve!ly.., je~náním půdle stanův přípust
n~m, po?le cl. 310 az 316 ůbch. zákůna, i když dluž
luk nenI kupcem a půhledávky nevzešly z jednání 
obchůdních. 

.. I?ří~e. naby!á, práva třetích osob na cenné papíry 
a JIne veCI nlovlte, které hy ly některým z ústavů tutO' 

~:.) Vydáno po,dle čl. 2 cÍs. patentu ze dne 20. zan 1865, 
čís. 89 ř. z. na základě zmocnění císařského ze dne 27. října 
1865. . 
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jmenůvaných na základě jednání půdle statutu pří
pustnéhO' převzaty jakožtO' jmění jehO' dlužníků, 
před~házejí nárok-lInl ústavu jen tenkráte, když ,ůna 
dřívější práva byla ústavu již při ůdevzdání znama 
nebo aspoň zřetelně seznatelna. 

čl. IV. Oněm z ústavů ve čl. I. zmíněných, k je
jichžtů provůzůvání půdniku náleží zejména půsky
tování hypůtekárních zápůjček nebO' nabývání a zci
zO'vání nemůvitých statků, prO'lpůjčují se k vydůhytí 
jejich splatných půhledávek hypůtekárních tytO' vý
sady: 

a) Na základě legalisůvanéhů O'riginálníhů dluž
níhO' úpisu a sůudné nebO' notářsky ověřenéhO' výtahu 
ze 18vých knih může ústav bez ůhledu na důbu, ůd 
které jest půhledávka vlůžena, žádati O' vydání pla
tebníhO' příkazu. 

Při tům jest půstupůvati půdle nařízení ze dne 
21. května 1855 a 12. července 1859 (čís. 95 a 130 
ř. z.); avšak UnItu k placení a k námitkám jest usta
nůviti bez ůhledu k pobytu dlužníka na čtrnácte dní. 
Také není slůžení úhrady ve smyslu § 7 ,posléz uve
denéhO' nařízení překážkO'u průti půvůlení a výkůnu 
zabavení nebO' sekvestrace statku hypůtékůu zatíže
néhO'. 

b) Je-li hypůtekární pO'hledávka právoplatně 
llstavu přiřčena, může tento jednůtlivé nebO' veškeré 
výtěžky sekvestrůvanéhů 18tatku veřejnO'u dražbůu 
také dáti průpachtůvati. Za tÍln účelem má navrhnůuti 
půdm1uky licitační a jest na sO'udu, aby je bez sly
šení průtivníka zkoumal a, jeví-li se nezávadnými, 
schválil. 

Při opatření dražby má soud také ustanůviti, 
kůmu, po zapravení přednostních půlůžek, zejména 
daní a ~eřejných dávek, dále úrůků předcházejících 
tabulárních půhledávek a hypůtekární půhledávky 
ústavu, jest odvésti zbývající snad plat pachtů~ní. 
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c) Chce-li ús.tav přikročiti k 'exeku~imu zcizení 
statku hypotékou zatíženého, není potřebí rpředcho
zího exekučního odhadu. Cenou vyvolací budiž zvo
lena hodnota, jež byla podle stanov nebo podle jed
nacího řádu státem schváleného vzata za základ pro 
zjištění úhrady pro poskytnutou zápůjčku, anebo 
která vyplývá podle způsobu vyšetření ve stanovách 
~vláště určeného pro zjištění vyvolací ceny ' pro, ,pří-
pad dražhy. ' 

d) Vydohyl-li si již jiný věřitel exekuční dražbu 
statku hypotékou zatíženého, pro dlel-li však s její~l 
výkonem nebo s provedením rozvrhu dražebního vý
těžku po čtrnácte dnů, může ústav za účelem reali
sace hypotekární pohledávky mu právoplatně při~ 
řčené vstoupiti na jeho mlsto do řízení exekučního. 

e) [Předpis tento upravuje náhnidné donIčení 
soudních výměrů, mimo příkaz platební, týkajících se 
realisace hypotekární pohledávky.] 

Čl. IX uv. zák. k civ. řádu soud.: »Dotčena nejsou usta
novení člá.nků II a IVa) a e) ministeliSkého nařízení ze .(lne 
28. října 1865, č. IlO ř. z. o výjimI(ách ze všeobecných soud
ních zákonů, které přísluší ústavům provozujícím úvěrní ob
chody_ - Při vydávání platebního příkazu pro některou hy
poteká,rní pohledávku (článek IV lit. a) budiž postupováno 
podle §§ 548-554 c. 'ř. s.« 

Čl. V uv_ zák. k exek. ř.: »D stanovení článků III ' a, IV 
lit. b) až d) minist. nařízení ze dne 28_ října 1865, č. IlO ř. z. 
o výjimlcách, které ústavům, provozujícím úvěrní obchody pří
slušejí ze všeobecných zákornů, zůstanou platna s tím obmeze
nim, že podle předpisů exekučního Hduo přístupu k dražeb
nímu řízení p.osuzováno býti má, zdali a za jakých podmínek 
dovoleno jest vsto1upiti do zahájeného řízení dražebního.« 

[Čl. V. a VI. vylučující zákonná obmezení úro
ková a upravující amortisaci cenných papírů ústavy 
vydávaných pozbyly významu.] *) 

čl. VII. Tyto výhody zůstávají i přes trvání kon
cesse, pokud jsou nutny k pravidelnému skoncování 

-}, ) Předpisy o, umořování listin viz v Ha rtm a n n o v ě 
vydání »Nesporného říze.ní« str. 521 ná,sL ( » Čsl. Kompas« 1926_) 
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ohchodů; zanIkají však již za trvání koncesse p'otud, 
pokud se cestou zákonodárnou Zlrušujf z podnětu vy
dání nových zákonů, příslušné pon\ěry v zájmu ve
škerého obchodu upravujících. 

III a. Zakon ze dne 14. dubna 1920, 
čÍs. 302 Sb. z. a n., 

kterým se upravují právní poměry spořitelen .. 

§ 1. Spořitelny jsou samostatnými veřejnými pe
něžními ústavy, které provozují pod státním dozorem 
úvěr:Iií o!bchodya které přebytků svých obchodů mro
h ou užíti toliko k účelům všeužitečným. 

Spořitelny zapi~ují se do obchodního rejstříku 
jako firmy jednotlivců. 

§ 2. Účelem spořitelen jest, aby občanstvu 'po
skytovaly příležitost úspory bezpečně ukládati a je 
:r:ozmnožovati. 

§ :~. Název spořitelna přísluší jedině peněžním 
ústavllm, vyhovujícím předpilSům tohoto zákona. J egt 
nepřípustno užívati označení spořitelna ve spojitosti 
s jinými slovy ve firmě nebo ve VlIlějším označení 

ústavu, z.ří'zeného na jiném právním základě. 
Názvu spořitelní knížka smí býti užíváno pouze 

pro kníž~y vydané spořitelnami, zřízenými podle to
h oto zákona. 

§ ,4. Založení spořitelen povoluje státní správa 
toliko obcím, okresŮln a župám. 

K žádosti jest připojiti osnovu spořitelních sta
nov, zhotovenou podle vzorcových stanov spořitelen. 

§ 5. Zakladatel musí převzíti zvláštním prohlá
šením ručení za veškeré příští závaz,ky spořitelny a 
musí krýti náklady zřizovací bud' garančním fondem 
nebo ze rSvého. ' 

Při zápisu do obchodního rejstříku _ buď ,_ p.řipo~ 
jen ověře:p.ý opis prohlášení , o rq,čenÍ. , r "', 
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§ 6. ' Zastupitelský sbor zakladatele spořitelny 
usnáší se o návrhu na zl'ušení spořitelny. Bezprostřed' 
ní správu vede jednak výbor volený zastupitelským 
sborem zakladatele, jednak pak ředitelst,ví volené ze 
členů výboru. Obojí volha koná se podle zásad po
lněrného zastoupení. 

§ 7. členství spořitelního výhoru jest čestným 
úřadem. 

Voleny mohou býti do spořitelního výhoru oso-' 
hy volitelné do zastupitelstva olbecního. členové spo
řitelního výboru nesmějí se státi dlužníky spořitelny~ 
rovněž musí se zdržeti jak jednání, tak i hlasování 
o věcech, týkajících se jejich soukromých zájmů. 

Dlužníkem spořitehlY může zůstati ten, kdO' jako 
nabyvatel hypotéky zajištěnou již pohledávku spoři. 
telny prostě přebírá. 

§ 8. Stanovy spořitelen musí obsahovati ustano
vení Ol nejmenší částce, již lze na jednu knížku vlo
žiti, o v)'povědních lhůtách, o podmínkách zúr01čenÍ, 
připisování úroků z kapitálu, dále základní pravidla 
o úpravě služebních poměrů zaměstnancus tím vi'· 
sloV'ným ustanovením, že vedoucímu úřadníku náleží 
hlas ve správě spořitelny. 

§ 9. Při správě jmění, vedení knih a účtů, maj.í 
spořitelny povinnost řádného O1bchodníka. 

Všeobecný reservní fond spořitelny tvoří se z 
přebytků vyplývajících po zúročení vkladů (§ 8) a 
po srážce spráV'ních výloh, 'Odměn a případných vě
nování, jichž provozování obchodů vyžaduje. :Fond 
tento jest určen k úhradě možn)'ch ztrát spořitelny. 

Vedle všeohecného fondu reservního buďtež u
tvořeny zvláštní reservní fondy k úhradě kursovních 
rozdílů na cennj~ch papírech a zvláštní fond pensijrú, 
po případě též zvláštní fondy k úhradě ztrát při jed
notlivých, zvláště určených oborech spořitelní činno
sti. Dostoupí-li všeobecný reservní fond n~jméně 5% 
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vkladů. může býti užito přiměřené částky ročního VS'" 
těžku nebo všeohecného reservního fondu k dobro~ 
činnýnlnebo všeobecně prospěšným účelům, k čemuž 
však třeba povolení státní správy. V případech tohoto 
druhu obzvláštního zřetele hodných může státní sprá
va v)'jullečně uděliti povolení k takovému věnování 
i tehdy, když všeobecný reservní fond této výše ne-
dosahuje. . 

§ 10. Knížky neb vkladní listy, které spořitel
ny vydávají na vklady, znějí sice na určité jméno 
vkladatelem udané, mají však povahu papírů na lIua
jitele svědčících, takže každý, kdo takovou knížku 
p'ředloží, jest pokládán i bez průkazu totožnosti za 
řádného drž,itele, a budiž mu vyplacena žádaná část
ka, pokud není výplatě na překážku řízení umořo· 
vací Ol knížce spořitelní (o vkladníln listě), nebo zá
kaz soudní, aneb není-li vklad vázán způsobem při
puštěným stanovami. Vklady mohou býti vázány zc· 
jména na podpis, heslo, ,průkazní Hstek, nebo na o
kolnost, o níž jest již předem jisto, že nastati musÍ. 

§ ll. Pro Ullloření spoi;itelních knížek (vklad. 
ních listů) platí ustanovení daná o umoření obdob 
ných soukronlých listin. Lhůta umořovací činí šest 
měsíců. 

§ 12. VklaJy spořitelen, jakož i úr.oky z těchto 
v kladů promlčují se ve čtyřiceti letech. Promlčecí: 
lhůta počíná dnem, kdy poslední vklad byl učiněn, 
nebo poslední výplata byla konána, aneho, kdy ústav 
v knížce naposledy připsal úroky. Promlčené pohle
dávky připadnou rese:rvnímrt fondu spořitelnímu. 

Spořitelny jsou však oprávněny zastaviti dal;í 
úl1okováni pohledávky, jestliže nevybrané úroky 
vzrostly do výše původního vkladu, aniž lSe vklada
tel po tu donu ke vkladu hyl hlásil. 

§ 13. Spořitelny mohou přijímati vklady v žiro
vém I11.'azellém účtu a jsou oprávněny vydávati šeky 
podle šekového zákona. 
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§ 14. U spořitelen mohou býti ukládány poho

tové prostředky nezletilců, opatrovanců, veřejných 
fondů, nadací a korporací. Takt[ž může hýti spoři
telnám dáváno v úschovu a sp,rávu ostatní jmění ne
zletilců a opatrovanců, pokud toto jmění svou pova
hou se k tomu hodí a organisaci té které spořitelny 
mimořádně neztěžuje. 

§ 15. Zužitkování peněz uložených do spořitel
ny musí 'se díti způsoby poskytujícími dostatečné ji
stoty. ' Těmi jsou hlavně : --' 

, a) Zúročite]né zápůjčky na nemovitosti ve státě 
česiko810venském až clo. sirotčí jistoty a s tou podmín
kou, že budovy~ na něž se zápiljčka poskytne, hudou 
pojištěny u některé' domácl požární pojišťovny. Při 
zápůjčkách tčch ' hudiž vyhrazeno právo ohapolné po' 
loletní výpovědi hrud' celého dluhu nch jeho části, 
,zárov-eIl však budiž již p ředenl ustanoven způboh pra
videlného povlovTllého splácení kapitálu (anuity). 

h) Zakupování státních papírů československ)ch 
a jiných cenných papÍl"ů, které jsou uznány ve státě 
československém za ceimé papíry PQskytující sirotčí 
jistoty, po Ipřípadě zakupování cenných papírů, které 
státní správa 'spQřitelnám dovolila koupit. 

c) Zálohy ne delší než pololetní na cenné papí
lY shora uvedené do vvĚe tří čtvrtin kursovní hodno· 
tý, již mají v den slo~ení, nikdy však přes hodnotu 
nominální. ' 

cl) Zápůjčky ~tátu, župám, okresům, ohcím, ju
ko~, i jinÝUl veřejnoprávním korporacim, které mají 
právo vypisovat.i přirážky nebo rozvrhovati úhradní 
příspěvky, jlsou-Ji korporace tyto oprávněny činÍti ta
koyé zápůjčky, a opatřily-li si k tomu potřebnébo 
schválení. I pro tyto zápújc:ky platí ustanovení o' oba
polné výpovědi a 'O závazku pravidelného. povlovného 
@!(Jlá'ceni. Zakladateli nesl11í býti zápůjčky poskyto
nny. 
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e) Eskompt a reeskompt směnek, které JSOll splat
ny ve státě českoslovenE'kém a j.'50U zpravidla opatře
ny podpisy tří, nejméně však podpisy dvou úvěru
hodných 'PEoL. 

f) Zálohy zastavárn:ím, které sPQřitelna zřídí 
(§ ~O). 

g) Otevřený úvěr jiným všeobecně pI"ospěšným 
ústavllm, které JSQU při spořitelně zřízeny ve smyslu 
~ 20, až do urč.ité výše přiměřené peněžnímu obcho
du, pokud stanovy těchto ústavů dovolují výslovně 
použití otevřenpho úvěru. 

h) Přechodné uložení volných pohotoVQstí na 
úrok u · jiných spořitelen nebo bank. Vklady tyto nut
no v účetní závěrce zvlášť vykazovati. 

Spořitelny smějí použítÍ způsohu pod c), e), f), 
g), h), jakož i jiných v tomto paragrafu neuvedených 
způsobů jen, pokud k tomu dosáhnou povolení státní 
správy. 

§ 16. Spořitelny mohou přijímati se schválením 
státním do úschovy a správy cenné papÍl"y a jiné 
hodnoty. 

§ 17. Státní správa povoluje spořitelnám, jakým 
způsobeIn v případě potřeby mohou si opatřiti ho
tové prostředky. 

§ 18. Státní správa schvaluje stanovy .spořitelen, 
jakož i jich zn1.ěny. 

Dozor státaí správy na spořitelny vztahuje se 
na přesné pll.lění tohoto zákonu, naÍ"Ízení . provádě
cích, stanov, jakož i na jich správu majetkovou. Stát
ní správa za tím účelem sleduje stav spořitelen, bdí 
nad přiměřenou mobilitou svěřeného jmění a má prá
vo činiti ihned vhod.ná opatření na odvi'ácení škod, 
kdyhy nastaly obavy o úplné a náležité zajištění ú
hrady vkladů. Za tín1 účelem 'může případně i roz
pustiti spořitehú v}-bor. Státní správa jest povinna 
přihlížeti k tOlnu, aby režie spořitelen nehy la nep~' , 

Obell. zák, 72 
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měrně nákladná, aby byla zavedena a prúváděna při
měřená úpatření kúntrúlní při př:ejimání a vyplácení 
vkladů .a púskytúvání záplljček, a aby bezpečně byly 
uschúvány vlastní hodno.ty ústavů, nebo úny, které 
jemu svčřeny byly. K usnaonění do.zúru jsou s.púři
telny púvinny předkH.dati každúrúčně státní správě 
účetní závěrky a hlavní výkazy , púdle pravidel účet
ních řádně sdělané. 

§ 19. Dozúr nad spořitelnami vykonává státní 
správa zvláště ustanovenými vládními kúmisary. Ke 
hrazení nákladů, které státní správě výkonem túhútú 
dúzúru vzejdou, múže býti spúi'ítelně nloženo placeuí 
l'očního úhrnného. poplatku, jehož výši určí státní 
8práva. 

§ 20. Spořitelny múhou 8 po.VlúJením státní sprá
vy zřizovati oobúčky, sběrny a platebny, vedle túho 
ústavy údpovídající púslání spořitelen, na pře emisní, 
hypúteční ústavy, úvěrní spúlky, zastavárny, zálúžny 
pro. osobní úvěr. Ústavy tyto. musí býti odděleně 
spravovány. Výše kapitálu pútřebná pro založení ta
kúvých ústavů musí býti zvláště schválena státní 
správou. 

§ 21. Pokud nejsou spořitelny v Čechách, na 
Moravě a ve SlezRku zaručeny ohcí nebo okresem, 
jsou povinny do pěti let buď přeměniti se na spúři
telnu odpúvídající tomuto zákonu, nebo. se sloučiti s 
jinúu takovou Ispúřitelnúu. Neučiní-li tak, prúvede 
státní správa potřebná opatření z múci úřední. 

Ostatní spořitelny v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku musí své stanovy přizpůsúhiti do jednúho Tú
~u tomuto zákonu, jinak tak učiní Bpráva státní z 
l110ci úřední. 

§ 22. Zrušení spořitelny nastává: 
a) Usnese-li se na tom sp.Q.řitelní výbor a opatření 

tútú schválí zastupitelský sbQlr zakladatele (§ 5) a 
státní správa; 
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h) nařídí·li je státní správa z příčin, které jsúu 
podmíněny státnim zájmem. 
• v ~ru~ení, pr.~v~de se podle přesného. plánu. Čisté 
Jmenl prebyvaJlCl po. úplném uspúkújení všech zá
vazků spořitelny, připadne 'zakladateli ahy ho. užÚ 
] r v 1° "b " ' c uce um vseú ecne prospě~ným. . 

§ 23. Veškeré spúřitelny jsou sloučeny ve sva
zy. Počet svazů, jich úrg;anisace a půsúbu'úst bude 
stanúvena státní správou. 

§ 24. K úkolůlu svaz.ů náleží zejména: 
a) ,R~vidOivati ,sp?řitel?y a jich pobočné ústavy 

odbornYIlll Isvazúvyml revlsory, nejméně jednúu za 
dvě léta, a púdáva,ti zprávy 'O vylkonané revisi státnímu 
do~orčímu úřadu; 

h) sbírati statistická data úd spúřitelen a zpra
c~v~ti je k ~v~ úč~l~m; data tato buďtež na požá
danI predkladana mmlsterstvu vnitra a státnímu sta
tistickému úřadu. Dále púdává 'svaz data státnímu 
s~at.isti~ké~u úřadu púdle zákúna o organisaci sta
tlsbcke sluzhy z 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n.; 

c) sledo.vati a hájiti zájmy spúlečné spořitelnám 
prostřednictvíJn údbúrných púrad a o.dhorného tisku; 

d) podávati iniciaťivní návrhy veřejným úřadům 
a dúbrá zdání jimi vyžádaná v obúrech, týkajících se 
zájmů, spořitelen a úvěrních poměrů vllbec; 

e) vysílati zástupce do údborných poradních sbo
rů, zejména v záležitostech veřejného. úvěrnictví. 

§ 25. Spořitelny jsou povinny podrobovati se 
~pat~ením ~ .výzvám svazu učiněným u plnění jejich 
ukolu, nelll-h odponl neb zákazu státní s;p:rávy. 

§ 26. Úhrada nákladů na činnost svazů rozvrh
ne se na členy púdle stupnice, údpovídající výši 
vkladů. 

§ 27. K hájení zájmů spúřitelnictví bud' zřízen 
s~úř~te1ní poradní sbúr, jenž sestává z předsedy, jeho. 
namestka a čtyř členů, jmenovaných správou státní, 

72* 
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a ze šesti členů, vYlSílaných svazy spořitelen; nejméně 
třetina poradního sboru budiž vzata ze zaměstnanců 
spořitelen. Týž podává státní správě dohrá zdání v 
otázkách, týkajících se spořitelnictví. 

členství v tomto poradním sboru trvá tři léta a 
jest úřadem čestným. Členové vy,stupující nlOhou býti 
voleni nebo jmenováni poznovu. 

§ 28. O organisaci a působnosti tohoto spořitel
ního sboru poradního bude vydán státní správou 
zv láštní statut. 

§ 29. Spořitelní knížky jsou Pv~ost! p~,plat~~ů. 
Z Hstin a spisů, které se naskytnou pn z~puJckov~ch 
a depositních obchodech spořite~n~ch, podr?,bena Je~t 
zá~onllému poplatku pouze ta hstIna, ktera vstupuje 
na místo zástavního nebo depositního listu bez ohle
du na svou formu a název. 

§ 30. Vědomě neoprávněné užívání názvu »spo
řitelna« nebo »spořitelní knížka« (§ 3) trestá se sou
dy jakožto přečin pokutou do 10.OO~ Kč a krom toh,o 
vězením do jednohO' roku, pokud CIn tento nepodle
há trestům přisnějším. V rozsu~u mů~e b~i o vysl?:, 
venO', že formy, štítky, zá~ob! knlz~k ~ t!s~op~s~ m~~l 
býti zničeny a že nespl'avne oznace~l ma hyt! ,0d,CI
nčno. Dále můŽe býti též stanoveno, ze 'Od.souzen,lv Vln
níkovo má býti veřejně a n~ jeho náklad vyhlasC'llo. 

§ 31. Splnění povinností, uloženýc~ t~~to z~~o
nem ISpořitelnám, může býti na funk~lOnanc~ ~lCh 
vymáháno státní správou pořádkovýml pOkut~llll až 
do 1000 Kč. 

§ 32. Práva a povinnosti, přikázané tímto zá.ko
nem státní správě, přísluší vykonávati ministerstvu 
vnitra, jemuž jest se dohodnouti s pří81~š~ými, minio
sterstvy ,při zřizování eInisních hypotecnlCh ustavu 

(§ 20). 'dn li ' h , . 
~Iinisterstvovnitra může · výkon Je . ,o.t vyc p:rav 
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a povinností jemu příslušejících přenésti na podříze
né úřady správy vnitřní. 

§ 33. Zákon tento nabývá účinnosti 30 dní po 
vyhlášenÍ. Paragraf 3 však stává se účinným v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku pro spořitelny, které 
nejsou zaručeny ohcí nebo okresem, teprve po pěti le
tech, ,pvo ostatní spořitelny po jednom roce. Na Slo
vensku stávají se ustanovení § 3 účinnými pro veškeré 
peněžní ústavy rok po vyhlášení tohoto zákona. 

Spolitelní regulativ ze dne 27. září 1844, jakož 
i ostatní zákony a nařízení spořitelnictvÍ se týkající, 
pozbývají platnosti s účinností tohoto zákona. 

Zákon tento. nedotýká se české spořitelny v Pra
ze a První moravské spořitelny v Brně. Stanovy obou 
těchto ústavů zů's,távají v platnosti, hud'tež však podl~ 
pokynů ministerstva vnitra Ipřizpůsoheny pravidlům 
tohoto zákona 'O provozování obchodů 'spořitelních. 

Ministr vnitra může nařizovati provedení revise 
v těchto ·dvou ústavech na jejich náklad. 

§ 34. Provésti tento zákon náleží ministnl vni
tra, jemuž přísluší vydati vzůrcové stanovy a vzorco
vý jednací řád pro spořitelny, jal(iož i schvalovati slu' 
žební, disciplinární a pensijní řády spořitelen. 

JIl b. Nařízení vlády republiky Česli:oslovenské 
ze dne 27. července 1920, čís. 477 Sb. z. a n., 

jiJnž se zřizuje »8vaz československých spořitelen« 
a vydávají pravidla o jeho organisaci a působnosti. 

K provedení § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 302 
Sb. z. a n., kterým se upravují právní poměry spořitelen, na. 
řizuje se toto: 

§ 1. Veškeré spořitelny v republice Ceskoslovenské, na 
které se vztahuje zákon ze dne 14, dubna 1920, č. 302 Sb. z. 

a n., sloučeny jsou ve »Sva.z č~skQslovenskfch spořiteleIl« se 
~id.lePl v rr~2ieT 
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§ 2. Organisace a působnost tohoto Sv'azu jes't upravena 
7.vláštními stanovami, které tV'oří přílohu tohO'to nařízenÍ. 

§ 3. Nařízení toto stává se účinným vyhlášením a prove
dením jeho pověřuje se ministr vnitra. 

Stanovy "Svazu československých spořitelen«, 

Úk ol S vaz u. 

§ I. Úkolem Svazu československých spořitele.n jest hájiti 
zájmů spořitelnictví v republice Československé; náleží mu ze
jména: 

a) Revidovati 'spořitelrtya jich pohočné ústavy odborný
mi svazovými revis.ory nejméně jednou za dvě lét:a, a podávati 
zprávy o "-ykonané revisi státnímu dozorčímu úřadu. 

b) Sbírati statistická data od spořitelen a zpracovati je k 
svým účelům; data tatO' buďtež na požádání předkládána mi
nisterstvu vnitr'a a Státnímu úřadu statistickému. Dále podává 
SvalZ data Státnímu úřadu statistickému podle zákona ·0 orga· 
nisaci statistické služby z 28. ledna 1919, Č. 49 Sb. z. a n. 

c) Sledovati a hájiti zájmy společné spořitelnám prostřed
nictvím odborných po.rad a odborného tisku. 

d) Podávati iniciativní návrhy veřejným úřadům ,a dobrá 
zdárn jimi vyžádan,á v oborech, jež týkají se zájmů spořitelen 
a úvěrních poměrů. vůbec. 

e) Vysílati zástupce do odborných po'radních .sborů, ze
jména v záležitostech veřejného úvěrnictví. 

Sv,az může plniti se sV'olením ministerstva vnitr,a i jiné 
úkoly, pokud se dotýk,ají zájmů spořitelen a pokud se na tom 
usnese ústřední výhor Svazu. 

S í d I o a jed n a c í řeč, u ž í v á II í stá t n í h o z n a k u. 

§ 2. Sídlem Svazu československých spořitelen jest Praha. 
Užívání jazyka v úřadování i v poradách upraveno bude 

jednacím řádem. 

SVflZ; Plá príÍ,Vo užívaŮ ~~lél~o stát;níhq ~n~nl v pečeti ~ 

l1ll úh:dnich ~iskopisech, 
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{: len o v é S vaz u a j i c h z a s t o u pen í. 

§ 3. Clenové Svazu jsou řád'ní a mimořádní. 

:Řádnými členy Svazu jsou veškeré spořitelny v republice 
Československé, na něž se vztahuje zákon ze dne 14. dubna 

1920, Č. 302 Sb_ z, a n. 
I 

Za mimořádné členy Svazu s hlasem poradním mohou 
býti k vlastní žádosti, přijaty ústředním výborem Svazu »Česká 
spořitelna« v Praze a »PrVlDí moravská spořitell1'a« v Brně. Čle
nům těmto právo v·olební nepřísluší, jich úředníci a funkcio· 

náři nemohou býti voleni za delegáty. 
§ 4. Spořitelny, jež jsou řádnými členy Svazu, jsou v něm 

zastoupeny delegáty, jichž počet určen jest dle územních sku
pin souhlasících s obvody volebních kl,ajů podle zákona ze dne 
29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. 

V obvodu prvého volebního kraje dle uvedeného zákona 
volí se 27 delegátů, z nichž dva volí výb-or Městské spořitelny 
pražské. V obvodu druhého ,až včetně čtrnáctého a dvacátého 
druhého volebníhO' kraje volí se tolik delegátů, kolik ve smyslu 
výše uvedeného zákona volí posl,anců do poslanecké sněmovny 

dotyčný volební lmaj. 
Z ostatních v,olebních 1~[1ajů, pokud v nich spořitelny jsou, 

v.oH každá spořitelna po jednom delegátu až do té doby, do
kud celkový počet spořitelen je.dnotlivého z dotyčných voleb

ních krajů nedosáhne počtu poslanců volených z tohoto kraje. 
JakInile počet tento je,st dos,ažen, platí pro něj tytéž předpisy 
jako pro volební kraje druhý až včetně čtrnáctý a dvacátý druhý. 

§ 5. Vylmnávání volebního práva bude upraveno zvlášt· 
llíD;l Violebním řádem, jejž vydá se schválením ministerstva vni

tr,a ústřední VýhOT Svazu. Pro prvé volby platí ustanovení pa

ragrafu následujícího. 

§ 6. Počet delegátů připadajících z celkového počtu dele
gátů jednotlivých volebních krajů (§ 4) jednak na spořitelny s 
českou, jednak na spořitelny s německou jednací řečí, určí pro 
prvé volby zvláštní komise poměrně dle počtu ,spořitelen s če

skou a německO'u jednací řečí. Komise tato skládá se z před
~edy jmenov'aného ~inis~l'ew vnitr,a a ze 4 zástupců spořitelen? 
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z nichž po dvou ustanoví dosavadní jich zájmové korporace, 
totiž »Svaz československých spořitelen« a »Verband der 
deutschen Sparkassen im tschechoslovakischen Staate«. Výsle. 
dek jednání sdělí předseda komise ministerstvu vnitra, které 
je z úřední povinnosti přezkouší. 

Volbu delegátů připadajících na spořiteLny 8 českou jed
nad řečí provede 'dosavadní »SvatZ českoslovemkých spofitelen«, 
yolbu delegátů připadajících na spořitelny s německou jednací 
recI »Verband der deutschen Sparkassen im tschechoslovaki-
8(:hen Staate« způsobem ve stanovách těchto korporací pro je
jich volby předepsaným na vyzvání ministerstva vnitl'a, jež jim 
sdělí rozvržení delegátů. Při volbě této ' b~diž šetřeno ustano
vení § 10. Výsledek volby budiž neprodleně oznámen mini
stel'Stvu vnitra. 

o r g á n y S vaz u. 

§ 7. Orgány Svazu jsou: 

a) župní odbor (župní shromáždění a župní výbor), 
b) ústřední výbor, 
c) ředitelství. 

Žup lil í od bor. 

§ 8. Veške,ré spořitelny, jež jsou ,dle § 3 řádnými členy 
SVlazu ,a mají své sídlo v jednom volebním kraji podle zákona 
z 29. února 1920, Č. 123 Sb. z. a n., tvoří župní ,odbor, který 
jest represenl'ován župním shromážděll1ím, skládajícím se z 

předsedy a delegátů (§ 4, odst. 2. a 3.). V těch volebních kra
jích, v nichž jest pouze jediná spořitelna, koná delegát tout.o 
spořitelnou volený funkce župního .výboru po tu dobu, pokud 

. se počet spořitelen v tomto kraji nezvýší. Tento delegát jest 
souč·asně členem ústředního výhoru (§ 15). 

Předsedu župního odboru volí z vlastních funkcionářů 
nebo úředníků výbor spořitelny, která má své sídlo v sídle 

župy. Není·li v sídle župy spořitelna, nebo je-li tam spořitelen 
více, volí jej výbor ,spořitelny, již určí ministerstvo vnitra. Mí
stopředsedu volí ze ·svého středu župní shromážděnÍ. Volbu 

~ěc1Ho f~ml~cjo'Qlářů jest i}mecl 'oznámiti :ministerstvu. V1Qi~rl\ . 
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§ 9. Sídlo župního odború jest vždy tam, kde jest sídlo 
spořitelny, jež volí jeho předsedu. 

. § 10. Za předsedu župního odboru, jakož i z,a delegáty 
mohou býti voleni funkcionáři aneb úředníci spořitelen opráv
něných v dotyčné župě k volbě, pokud jsou v den volby voli
telni do poslanecké sněmovny_ 

§ ll. Orgány župního odboru jsou: 
a) župní shromáž,dění, 

b) župní výbor. 
§ 12. Župní shromáždění konají se, žádá·li o to vlá~ní 

komisař Sv.a'zu, ředitelství Svazu, uzná-li výbor župní toho po
třebu ·aneb žádá-li o svolení nejméně jedna čtvrtina členů žup

ního shromáždění. 
Na župním shromáždění mohou se rokování zúčastniti td 

ostatní funkcionáři i úředníci ,spořitelen, které mají v této žu
pě své sídlo, jakož i za stejné po.dmínky funkcionáři nebo úřed

níci mimořádných členů Svazu. Hlasovací právo přísluší vš·ak 
jen delegátům, při rovnosti hlasu rozho,duje ;předseda. Z dele
gátů zvolených výborem :.'Uěstské spořitelny pražské přísluví 

každému 10 hlasů. 
K platnému usnesení župního shromáždění třeba přítom

nosti nejméně jedné čtvrtiny všech delegátů dotyčného odboru 
a nadpoloviční většiny přítomných. Totéž platí i pro volby, jež 

. ImnajÍ se bud' hlasovacími lístky nebo po usnese~í nadpolo

viční většiny přítomných aklamací. 
§ 13. Župnímu shromáždění přísluší usnášeti se o návr

zích týkajících se hájení zájmů spořitelen sloučen)'ch v župním 
odboru. Návrhy tyto buďtež předem předlo,ženy ústřednímu 

výboru. 
§ 14. Výkonným orgánem župního odboru II ř'editelství 

Svazu jest župní výbor, který se skláďá z předsedy župního od

boru, místopředsedy jeho, dvou členů, volených župním shro
mážděním z jeho středu, a zástupce vlády, jmenovaného mini
strem vnitra. 

Župní výbor budiž utvořen jen tam, kde se župní shro
. máždění skládá aspoň ze 4 členů; jinak přísluŠí fqnkce jeho 

župním~ shromážděni. 
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Úst ř e dní v Ý bor. 

§ 15. Ústřední výhor skládá sez členů ře,dite18ltví jme
novaných ministerstvem vnitra (§ 18) a dále z předsedů a mi
stopředsedů všech župních odborů, případně delegátů volených 
podle § 8_ Všichni členové ústředního výboru mají právo jme
novati z členů ,svých župních shromáždění své zástupce. Před
sedou ústředního výboru jest předse,da Sv'a,zu, jeho zástupcem 
místopředseda ředitelství (§ 18). 

§ 16. Sl;:hůze ústředního výhoru svolává předseda jeho 
dle potřeby, nejméně všaJ( je,dnou za tři. měsíce_ Žádá-li lo 

vládní komisař, neho aspoň pět členů výboru udávajíce, o čem 
má se jednati, musí předseda kdykoliv schůzi svol/ati. 

Pozvání ke schůzi ústředmho výboru, ve kterém budiž u
vedena doba a místo schůze, jakož i denní pořá~ek její, bu
diž doručeno všem členům jeho aspoň 14 dnů předem a uve
řejněno mimo to v úředním listě, případně i v jiných časopi
sech, které určí k tomu ředitelství Sv-azu_ 

Aby ústřední výbor mohl se usnášeti, je třeha, aby mimo 
předsedajícího bylo přítomno aspoň 8 členi't. 

K usnesení jest třeba nadpolovioní většiny hlasů přítom
ných. Předseda hlasuje pouze při rovnosti hlasů. 

§ 17. Ústřední v)'bor rolZl10duje o všech záležitostech tý
kajících se celého Svazu, pokud je nepřikáže ředitelství Sva
zu_ Zejména mu přísluší: 

a) schvalovati zprávu O činnosti Sy.azu za minulý rok; 

b) schV'alováti účty za rok minulý a rozpočet pro příští 
rok; 

c) voliti ze svého středu 4 členy ředitel,ství SV'azu, jich 
dva náhr,adníky a dva revisory účtů; 

d) k návrhu ředitelství přijímati mimořádné členy Svazu_ 
Návrhy členů ústředního výho,ru, které mají přijíti na den

ní pořádek schůze, nutno podati ředitelství nejméně 8 dní pře
dem. O navrzích, jež nejsou na denním pořádku, lze rokovati 
a hlasovati jen se svolením dvou třetin přítomných. 

Ř e d i tel s tví S vaz u. 

~ 13. Ř.edilelslV~ Sv~q. s«ťslává z předsedr SVi'lzq. ~ qVQU 
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člClllll jmenoVlaJllých minister,stvem vnitra a 4 členů volených 
ústředním výborem. Místopředsedu volí ze svého středu ředi· 

telství. 
§ 19. SchÍlze ředitelství Svazu svolává podle potřeby 

předsed,a, musí ji pak svolati, žádá-li o to vládní komisař neho 
dva členové ředitelství, udávajíce, o čem se má jednati. 

K usnesení ředitelství jest třeba krom předsed1ajícího pří. 

tomnosti dvou členů. Předsedající hla,suje jen při 110Vlnosti hla
su. Předseda má na vůli pozvati k poradám o,dboIiIllÍky, aby 
podlali vysvětlení a dobrá zdání, jakož i přiděliti jim k vypra
cování referát. Ředitelství vylwnává dozor na odborné časo

pisy, které Svaz vy,dává. 
Vyřizování konceptních, kancelářských a pokladničních 

prací obstarává kancelář Svazu pod vedením řídícího úředníka 
k tomu ustanoveného. Kancelář podřízena jest předsedovi 

Sv'u-zu. 
§ 20. Ředitelství Svazu náleží obstarávati bezprostřední 

správu záležito'stí svazových po,dle podrobných ustanovení jed

nacího řádu. Zvláště mu pfináleží: 
a) zastup'ovati Svaz na venek, 
b) zprostředkovati styky ,s ústředními úřady státními, 

c) stanoviti rozpočty a jmenovati potřebné úřední síly, 
d) spl'avov-ati pokladnu, 
e) zříditi a spravovati revisní a statistickou kancelář, 

knihovnu, jakož i ústavy, jež hy ředitelství hyly přiděleny, 

f) projednávati a podáv,ati dobrá zdání a initiatiVlní ná
vrhy týkající se spořitelnictví, 

g) jmenovati delegáty a zástupce ve všech případech, kde 
Svaz má býti zastoupen. 

Valná hrom ,ada delegáti't. 

§ 21. Uzná-li ústřední výbor toho po,třebu, může svolati 
valnou hromadu všech delegátů. Program její určí ředitelství 

Svazu. Valnou hromadu řídí předseda Svazu_ 
Svolání valné hromady děje se obdobně po,dle předpisu 

2. odst: § 16, o usnášení platí pak předpisy posledního odst~w. 

f~ l~hož rara~rafu a poslední vět?, 2: odSl. ~ l~ , 
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Funkčnío.bdobí. 

§ 22. Funkční o.bdo.bí všech v,o.lených funkcio.nářů trvá 
tři léta a z,aniká pal~ dříve · tehdy, když o.dpadno.u náležito.sti . 
§ 10. Ubude-li některý člen ve vo.lebním obdo.bí, vo.lí se často. 
no.vý na do.bu zbývající. Vystupující členo.vé mo.ho.u býti zno.

"U vo.leni. členo.vé o.dstupující zastávají svo.ji funkci tak dlou. 
ho., do.kud se neustavl . no.vě zvo.lené o.rgány. 

V I á dní k o. m i s a ř. 

§ 23. Vládním komisařem Svazu česko.slo.venských spo.n. 
telen jest referent spo.řitelního. o.ddělení u ministerstva vnitra, 
ktetý má právo. zúč·astniti se všech župních shro.máždění, schůzí 
ústředního. výbo.lJ.'u, ředitelství i valných hromad delegátů, ja. 
ko.ž i všech jiných schůzí SVlazem po.řádaných. 

Vládní ko.misař musí býti zván do. všech těchto. schůzí. 
Ro.vněž má právo. nahlédno.uti do. všech spisů, a musí mu býtí 
,po.dány všechny žádmé info.rmace. Jemu přísluší i právo. za. 
staviti usnesení ústředního. výho.ru, když by o.dpo.l'o.valo. záko.nu, 
stano.vám neb kdyby překr.ačo.valo. o.bo.r půs,o.bno.sti Svazu, a vy. 

žádati si v to.m případě ko.nečného.. ro.zho.dnutí ministerstva 
vnitra. 

Ke hrazeni nákladú, které státní sp'rávě výko.nem to.ho.to. 
do.zo.ru vzejdo.u, může býti Svazu ul o. Ž eill o. placení ro.čního. 
úhrnného. po.p1atku, jeho.ž výši určí ministerstvo. vnitra, vy
slechnuvši ře·dlitelství Svazu. 

Jed n ·a c í řád. 

§ 24. Všechna ku pl'avidelné čilJJI1Jo.sti jedno.tlivých orgá, 

nů Svazu po.třebná ustano.vení budo.u vydána v mezích a duchu 
těchto. stano.v jednacím řádem. 

Jedn,ací řád vydá ústřední sbo.r Svazu ,se schválením mi· 
nisterstva vnitra. 

Náklady. 

§ 25. Členství ve všech orj?;ánec4 Svazu ~est úř~delll čest· 
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Cleno.vé ú,středního. vj"bo.ru a ředitelství Sv.azu mají vš·ak' 
právo. žádati o. náhradu jízdného. druhé třídy na drahách a. 
diety ve výši stano.vené ředitelstvím Svazu. 

Správní náklady spo.jené s ČĎnno.stí Svazu ro.zvrhno.u se 
na jeho. éleny po.dle stupnice o.dpo.vídající VySl vkladů. Stup. 

nici tuto. určí ústřední výbo.r se schválelúm ministerstva vnitra. 

Ro.zpuštění Svazu a ustano.vení 
p .o. dpů rn á. 

§ 26. Ministerstvu vnitm přísluší právo. ro.zpustiti jedno.t· 
livé ůrgány Svazu v těch případech, kde může vládní kůmisař 
zastaviti usnesení 'Ústředního. výbůru (§ 23), a dále pro. ůpětné 
neupo.slechnutí vyzvání státních úřadů. 

Až do. no.vého. ustano.venÍ těchto. ůrgánů přejímá funkci 
jejich zvláštní správní kůmise ministerstvem vnitra ustrunůvená, 

jež půdléhá důzůru vládního. ko.misaře. 
V případě, že by svazy neprůvedly včas úkůly jim v § 6 

. svěřené, nebo. spo.řitelny a župní ůdbo.ry nepro.'vedly v dané 
lhůtě volby předepsané v § 8, průve,de úkůny tyto. ministerstvo. 

vnitra. 

IVa. Zákon ze dne 6. června 1924, čís. 128 Sb. z. 
a n., o oln'esmch záložnách hospodářských a kon

tribučenských fondech peněžních v čechách. 

Ú čel a f i 'r m a. 

§ 1. Okresní zálo.žny hospodářské zřízené z bý
valých ko.ntrihučenských fo.ndů obilních a ko.ntribu
čenských fondů peněžních jSo.U salllostatnými ústavy 
veřejnými. Účelem jejich jest, aby obyvatelstvu svého 
o.bvo.du, především zelnědělskému, poskyto.valy levný 
úvěr, slo.užily k ukládání ÚSPo.l' a o.patřo.valy po pří. 
padě jiné Po.třeby ho.spodářské (§ 7). 

Firma těchto. zálo.žen zní: Okresní zálo.žna ho.-
spo.dářská v . . . . . . . . . . . . . 

Okresním zálo.žnám ho.sPo.dářským jest do.voleno. 
užívati. v pečeti i v zevním o.značenÍ českého. znakn, . 
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jak pojat Jest do. velkého. :mtaku republiky českoslo
venské. 

o b vod a s í d I o. 

§ 2. Obvody okresních záložen hO'spodářských 
jsou zpravidla totožny s obvody okresních zastupitel
stev a může v každém zastupitelském okresu býti ~ří
zena zpravidla toliko jedna okresní záložna hospo
dářská. 

Stane-li se změna v hranicích okresu zastupitel
skéhO', změní se tím také obvod O'kresních záložen ho· 
spodářských a buďtež podíly, jichž se to tkne, s po
měrnou částí fondu pro r,O'zmnožení kmenovéhO' jmě

ní přikázány dle místa, ve kterém okresu leží ,berní 
předměty, na nichž se zakládá právo účastenství, a 
pokud jde o PO'díly osad, dle tO'ho, kam osady ty byly 
přikázány. Spory rO'zhoduje po vyslechnutí Svazu 
zemský Isprávní výhor. 

Změna však nenastává, není-li v okresu, kam hy 
podíly měly hýti přikázány, zálO'žny PO'dléhající usta
nQvením tohoto zákona. 

Zřídí-li se IIlQvý zastupitelský okres, rO'zhodne o · 
tom, má-li se zříditi také nová okresní záložna hospo. 
dářská, zemský ,správní výbor, vyslechna dříve okres· 
ní záložny hospodářské, jaroož i dotčené okresní vý. 
hory. 

Spory týkající se přikázání podílů v případě 
Z!lllěny v hranicích okresů z,astupitelských l'Iozhoduje, 
nedohodnou-li se zúčastněné okresní záložny hospo
dářiské, zemský správní výbor, jemuž náleží též v pří-

. padě odst. 4. rozhodnouti o přikázání poměrné 'části 

ostatního jmění záložny, přihlížejíc k závazkům s po
díly zároveň přejímaným. 

Zřízením Velké Prahy lIlemění se ničeho na ob
vO'dech a sídlech dosavadních Okresních záložen ho
spodářských na Smíchově, v Karlíně a v Hostivaři. 
Dohled na Okresní hospodáiískou záložnu v Karlíně 
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a na Smíchově vedou svým zástupcem podle §u 39 
příslušná okresní zastupitelstva, obci . pražské však se 
vyhrazuje j"dno místo v revidujícím výboru, začež 
ohec pražská přejímá polovinu zákonné záruky dle 
§u 8. Ohec pražská, jíž valná hromada delegátů zá
ložny musí býti oznámena, jmenuje jednoho člena re· 
vidujícího výboru (§ 34). 

Na Okresní hospodářskou záložnu v Hostivaři 
vede svým zástupcem dohled obec pražská, na ni 
vztahují se veškerá práva i povinnosti tímto zákonem 
okresu přiřčené a p,řejímá za záložnu též zákonné 
ručení dle § u 8. 

Obec pražská je oprávněna, aby huď ,sama neho 
společně s příslušným O'kresem uzavřela úmluvu o 
převzetí dobrovolné záruky nad míru zákonnou za 
vklady Okresních hospodářských záložen karlínské a 
smíchoViské ve smyslu §u 8. 

§ 3. Sidleln okresní záložny hospodářské jest 
zpravidla sídlo okresního zastupitelstv.a. Výjimkou 
může hýti stanO'venO' sídlem jiné místo v O'bv.odu zá· 
ložny dle tohO', co nařizují §§ 24 m) a 43 tohoto zá· 
kona. 

K m e n o v e j měn í, plOd í I y ú č a s t n í k ů. 

§ 4. Kmenové jmění okresních záložen ' hO'spo
dářských jest povahy veřejnoprávní. Jmění to budiž 
neztenčeně ,zachováno; nesmí býti děleno nebo zruše· 
no, mimo případy v zákolIlě tomto vý,s,lovně uvedené" 

Původní kmenové jmění okTesní záložny hospo
dářské, !Skládající se ze souhrnu podílů všech účastní
ků okresní záložny hospodářské na jmění, z něhož 
tato povstala, budiž rozmnožováno: 

a} každoročním připisováním 5 procent čistého 
výtěžku záložny ke lunenovému jmění, činí-li vklady 
záložnou přijaté více než pětiná1sohný obnos vlastního 
jmění, neho 
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~ v h) každoročn,Í1n připsáním 10 procent čistého vý. 
tezku ~~ k~llenovemu jmění, překročí-li vklady zálož
noupI'IJate dvacateronásobnou výši vlastníhO' jmění' 

c) p.řipisováním čistého výtěžku, připadajícíh~ 
na podíly 10 Kč nedělitelné k podílilm těmto, až kaž
dý z podílů těch dosáhne obnO'su 10 dělitelného (§ § 
15 a 24 g). 

Mimo to může býti kmenové jmění rozmnožo
váno: 

1. připsáním celého vÝtěžku záložny nebo jeho 
části nad rníru výše stanovenou, 

2 .. ,dob~ovolnými příplatky účastníků; příplatky 
ty ~aJI stejnou povahu 18 původními podíly, s nimiž 
tVOrl Jeden celek, 

3. neoDwzeným počtem nových, nevypověditel
ntch.~ ~:postupitelných podíliI v nejmenší výši 40 
Kc, )ImIZ osady (katastrální obce) a zastupitelské 
okresy v obvodu záložny k této p'řistoupí; 

4. doborovO'lným přistoupením a přijetím vlast
n~k~ půdy zemědělské v obvodu záložny za účastníky 
za,lozny . 8 ,~odílemv nevypověditelným a nepostupitel
ll~:m :?-.e)vyse 40 K~ a s pO'dmínkO'u, že nový účastník 
pnspe]e k reservnunu a pensijnímu fondu záložny v 

poměru kmenového jmění k výši těchto fondů v do
bě přihlášky. Je-li přihlášený vlastníkem aspoň jed
noho ha zemědělské půdy, nlá právo proti zamítavé
mu rO'zhodnutí ředitelství O'dvolati se k okresnímu 
event. zemskému Isprávnímu výboru. Forma přihláš: 
~y s~a~lOví se jed~acím řádem zálO'žny. I tento podíl 
Je vazan na vlastnIctví berního předmětu. 

Ku rozmnožování kmenového jmění ad 1. jest 
potřebí souhlasu valné hromady, ad 2., 3., 4. souhlasu 
ředitelství. 

Kmenové jmenl kontribučenských peněžních 
fondů v obvodu záložny dosud trvajících slučuje 8~ 
8 ikmenovým jměním okre~ní záložny .1;lOspodářské. 
Praestační fondy, fondy viničné a jiné podooné .fon-
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dy v obvodu záložny, dosud obcím neodevzdané, slu' 
čují se i se závazky na nich váznoucími s kmenO'vým 
jměním této záložny jakožtO' podíl příslušné katastrál
ní obce. 

Bylo-li již před platností zákona tohoto 's kmeno
vým jměním okresní záložny hospodářské Jmění ně
kterého kontribučenského fondu peněžního nebo po
dobného fondu spojeno, sluší je pokládati bez každé
ho řízení za část kmenového jmění zálO'žny. 

Kontribučenské peněžní fondy připadnou ke 
kmenovému jmění okresních záložen hospO'dáiíských, 
v jichž obvodu se nalézají pozemky, s nimiž spojeno 
jest právo účastenství na kontribučenských fondech 
peněžních. Není-li možno podílníky kontribučenských 
peněžních fO'ndů nebo jich podíly zjistiti, připadnou 
fondy ty reservnÍmu fOlndu záložny. 

§ 5. PO'díl v okresní záložně hospodářské, nehle-· 
díc k podílům O'sad, oocí a okresů, vázán jest na vlast
nictví předmětu benního, s nímž spojeno jest účasten
ství k zálO'žně, a bez tohotO' předmětu nemůže býti 
podíl, mimo případy v tomto zákoně vytčené, ani pře
veden, ani při pO'stupu předmětu podržen, nýbrž zá
roveň s tímto postupem . přejde na nabyvatele. 

Nabyvatel má u ředitelství okresní záložny ho' 
spodářské bez odkladu vykázati, že předmětu knihov
ně nabyl, načež záložna upraví matriku. Záložna je 
povinna prO'vésti sama úpravu matriky i bez přihláš
ky nabyvatele podle zápisů v pozemkových knihách 
nebo úředních výtahů z nich. V obou případech zpra~ 
ví záložna o změně dřívějšího. i nového majitele. 

Při dělení usedlostí nebo pozemků, s nimiž spo
jeno. jest pnlvo účastenství k záložně, rozděleny bud'· 
tež podíly dle .pO'měru katastrálního výnosu. 

Je-li však pozemek, jenž od oprávněného před
mětu se odděluje, určen k zastavení, k účelům komu
niJ~ace nebo pl~O podniky průmyslové, horní, nebo 

Oboh. zik. 73 
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vojenské (cvičiště, tábor atd.) a pod., zůstává podíl 
dosavadnímu majiteli v tom případě, že zbude jemu 
berní jednotka; kdyby však herní jednotka tímto 
způsobem zanikla, přiroste příslušný podíl všem po
dílníkům dotčené obce. Okresní záložna hospodářská 
nlůže, odporuje.li v té příčině dosavadní zápis v ma
trice správnému znění, provésti ve své matrice pří
slušnou změnu z vlastní moci. 

Veškeré podíly osad, obcí a okresů, jež mají po· 
vahu podílů dle §u 4, .odst. I., tohoto zákona, jsou ne· 
dělitelny a nelze je vypověděti, postupovati, ani dáti 
v zástavu. 

Spojí-li Ise s kmenovým jměnílll okresní záložny 
hospodářské jmění kontribučenských peněžních, prae
stačních' a jiných fondů, platí od dohy spojení o po· 
dílech těchto fondů, o jejich držení, nabývání a dě
lení vše, co ustanoveno o podílech okresní záložny 
hospOldářské (§ 4). 

Záložna má o podílech vésti zevrubnou matriku. 
Dosavadní matriky j,sou v platnosti a toliko doplňo
vání matriky prováděti 'se má dle ustanovení zde vy-
tčených. . 

Matrika dle oznámení nových držitelů podílů ne
bo z vlastní moci záložny (odst. 2., 4.) upravená jest 
základem pro výplatu čistého výtěžku podílníků a 
pro volby delegátů. 

Každému účastníku a . zájemníku budiž dovoleno 
v matriku nahlédnouti. 

O bor p 'ů s o b n o sti. 

§ 6. Prostředky okresní záložny hospodařské zá-
ležejí: 

a) ze jmění kmenového, 
b) z reservních fondů, po případě jiných fondů, 
c) z peněžních vkladů, 
d) z ipeněz opatřených výpůjčkami. 
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§ 7. Okresní záložny hospodářské jsou opráv-
něny: 

I. přijímati vklady na vkladní knížky a běžné 
účty, 

2. se svolením zemského správního výb'Oru přijí
mati v úschovu a ve ,správu cenné papíry nebOl jiné 
cenné předměty všeho druhu, 

3. eskontovati a reeskontovati směnl~y, eskonto
vati účty za Zlboží a práce, 

4. poskytovati zápůjčky, 
5. ,prováděti a opatřOlvati lila cizí účet zcelování a 

zaokrouhlování, dělení, jakož i meliorování všeho 
druhu nemovitostí, 

6. zpr:ostředkovati koupi a prodej, pacht a ná· 
jem nemovitostí všeho druhu za hotové a na úvěr 

7. zprostředkovati a financovati dodávky veřejné. 
8. spolupůsobiti úvěrem při provozu zeměděl

ských podniků průmy,slových, p,okud tyto jsou pro
vozovány hospodářskými družstvy nebo akciovými 
společnostmi, 

9. zprostředkovati všechllly druhy dobrovolného 
pojištění, jakož i zaopatřovati dobrovo'né pojišťováni 
nemocenské, invalidní a starobní u domácích ústavů 
pojišťovacích, 

10. obstarávati se svolením zemského správního 
výboru pokladní věci zastupitelského okresu a obci 
svého 'Okresu a pokladnu hospodářských, výrobní-ch, 
prodejních a nákuprnch společenstev a zemědělských 
pokladen nemocenských, 

ll. zprostředkovati koupi a prodej cenných papí
rů druhu naznačeného v §u 12, Ddst. 2., obstarávati 
výplatu kuponů takových papírir a slosovatelných 
hDdnot. 

§ 8. Okresním záložnám hospodářským jest do
voleno přijímati vklady peněžní na knížky vkladní, 
běžné. ~č~y a s povolením llunister:stva financí na po
kladmOl1l poukazky (§ 30) za podmínek v tomto zá· 

73* 
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koně vytčených, a to až do šedesátinásobné vý
še vlastního jmění. Ministerstvo financí schvaluje 
vzorce pokladničních poukázek. 

Vlastní jmění záložny tvoří kmenové jmenl, re
servní fondy, po případě jiné fondy včetně pensijní
ho fondu, pokud na něm neváznou zvláštní závazky. 

Nejméně 10% všech vkladů lilusí býti zajištěno 
vlastním jměním záložny. NeI8tačí-li vlastní jmění k 
zajištění vkladů, ručí za takto. nezajištěnou jednu 
desetinu vkladů záložny příslušný zastupitelský okres. 
Zastupitelský okres může smlouvou převzíti záruku 
i nad tuto. výši. 

§ 9. Okresní záložny hGspodářské mohŮ'u posky
tovati zápůjčky: 

a) na směnky, opatřené podpisy dlužníka a ru
čitele; případy, ve kterých by od požadavku podpisu 
ručitele v úvěru osohním mohlo býti výjimkou Upll" 
štěno, huďtež vý'slovně uvedeny v jednacím řádě zá
ložny; eskont směnek, jichž příjemce nebo. ručitel 
bydlí v obvodu záložny, jest dovolen a posuzuje se 
dle pravidel úvěru Isměnečného; 

b) na dlužní úpisy způsobilé ke knihovnímu 
vkladu na nemGvitém majetku dlužníka i ručitele~ 
a to v obvodu záložny neb v sousedních okresech 
(§ ll) ležícím, s podmínkou, že na původní dluh 
splaceno hude nejméně 5 % ročně; 

c) v běžném účtu, předloženém buď ,směnkou 
opatřenou podpisem dlužníka a ručitele, dluhopisem, 
cennými papíry lIlebo jinými hodnotami plnou bez
pečnost zapůjčeného kapitálu poskytujícími; 

d) na domácí cenné papíry, požívající sirotčí ji
,stoty neb záruky země neJbo státu, do tří čtvrtin ceny 
kursovní; na ostatní domácí .cenné papíry na burse 
znamenané do tří pětin ceny kursovní a na cenné pa
píry na hurse neznamenané do tří pětin ceny ředi
telstvím vyšetřené, v obou .posledních případech však 
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se směnečnou nebo jinou zárukŮ'u dlužníka a na do
bu šest měsíců nepřevyšující; 

e) v úvěru hrazeném kaucí hypotekárně zjiště
. uou, a to. buď na směnku nebo v účtě běžném na do

bu ne delší deseti let; při zkoumání hypotéky budiž 
šet.řeno předpi/sů pro úvěr hypotekární (odst. f); 

f) na hypotéky, s podmínkami uvedenými pod 
b), avšak s tou změnou, že zápůjčka splacena hude 
annuitami, činícími vedle úrokll nejméně Y2 % ročně, 
a to do 30násobné 'sumy katastrálního výnosu neb 
do dvou třetin · odhadní ceny pozemků a do polovice 
odhadní ceny budov ředitelstvím vyšetřené, počítaje 
v to i dosavadní závady. 

Suma zápůjček, poskytnutých na hypotéky do
hromady, nesmí převyšovati úhrn vlastního. jmění zá
ložny a dvou třetin všech vkladi'l záložnou přijatých; 

g) na hospodářrské plodiny uložené ve veřejných 
skladištích do 50 % tržní ceny. 

§ 10. Bližší podmínky, za kterých záložna po
skytuje zápůjčky v jednotlivých druzích úvěru, po
jaty buďtež do jednacího řádu záložny. 

Ředitelství přísluší usnášeti se o tom, mají-li kro
mě druhů v zákoně tomto uvedených pěstovány býti 
ještě jiné způsoby úvěru a za kterých podmínek. 
Usnesení takové podléhá · schválení zmnského Ispráv
ního výboru (§ 30). 

§ ll. Zápůjčky poskytovati sluší především ú
častn.íkům okresních záložen hospodářských a země
dělcům v obvodu záložny usedlým vůbec. Je-li po
ptávka po úvěru těchto ó,sob v rámci tohoto zákona 
uspokojena, mohou okresní záložny hospodářRké po
skytovati úvěr všem úvěru .schopným osobám v ob
vodu jejich usedlýln, dále obcím, zastupitelským 
okresům a jiným veřejnoprávním korporacím v ze
mi, které podle zákona jsou nadány právem k vybí
rání přirážek pro uhrazení svých potřeb~ a se souhla
sem zemského správního vÝ'boru vodnim a meliorač-
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ním družstvům, jakůž i spůlečenstvům zřízeným pů
dle zákona ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. z. 

. , OkTesům, ůbcím a jiným veřejnůprávním kůrpů
r~c~m; k~_er~/ půdle ~á~ona jsůu nadány právem k vy
hnanl pnrazek, lze uver půskytnůuti jen tehdy, j1sůu-li 
zach~vá~y náležitůsti zákůnenl stanovené prO' platnost 
dluhu techtů kůrporací. ZáJpůjčky korpůracím těm · 
poskytůvati lze hez záruk pro. jiné zápůjčky zákůnem 
t.Ímtů stanovených a platí o. PTavidelném umořůváni 
zápůjček takůyých učiněné dohůdnutí. 

V ýjimkou může ůkresní zálůžna hůspůdářská pů
skytovati úvěr též oSůbám v okresech sousedních , 
avšak jen takůvým, které mají tam nemovité jmění; 
dále obcím a okresům, není-li v okresích těch ůkres
ní zálůžny hůspůdářské, jinak jen se sůuhlasem zem
skéhO' správního. výboru. 

§ 12. Výdajné hůtové peníze, jež růzpůjčiti ne
lze, buďtež ulůženy bezpečně, výhůdně a na způsob 
takůvý, aby se snadnO' můhly ůpět učiniti výplatnými. 

Také smějí za peníze takůvé kupovány hýti cen
né papíry, za něž ručí země nebo. stát, aneh v nichž 
po. zákonu ukládány hýti nl!ůhůu peníze poručencův. 

TÍIntů způsůbem budiž ulůženů aspůň 10% všech 
průstředků zálůžny. 

Ukládání hůtovŮ'stí záložny v papírech jiných vy
žaduje schválení zemskéhO' správního. výhoru (§ 30 h). 

§ 13. Okresním zálůžnáln hůspůdářským není 
důvolenů zakládati půdniky průmyslůvé a v nich se 
zúčastniti, cenné papíry na spekulaci kupovati nebo. 
prodávati, bankovní ůbchůdy p'řes meze tůhůtů záků
na průvůzůvati aneb jich se zúčastniti. 

Růvněž se okresním záložnám hůspůdářským za
kazuje, .kupovati na vlastní účet statky nemůvit~, leč 
by šlo o. kůupi nebo. IStavbu důmu pro. vlastní závůd, 
anebo. k tůmu konci, aby byly uhrazeny půhledávky 
zálůžny; v případě posléze vytčeném budiž vš.ak úsi-
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lůvně pečůvánO' o. to., alby nahytý předmět co. nejdříve 
byl ůpět vhodně průdán . 

Knihy účetní. Účet výroční. 

Č i 6 t Ý výt ě ž e k. Z t Tát y. R e ser v n í 
fo. n d a ji n é f o. tll d y. 

§ 14. Okresní zálůžna hůspodářská je půvinna 
vésti nejméně tyto. knihy účetní: deník půkladní a 
kůntrůlní, dále hlavní knihu dlužníkův, a přijímá-li 
záložna vklady, hlavní knihu vkladatelů. Jaké jiné 
knihy vésti se mají, stanůví řád jednací. 

Ke kůncisprávníhů růku, který je tůtůžný s rů
kem kalendářním, sdělán hudiž půdrůbný účet výrůč
ní, jenž ůhsahůvati má účet půkladniční, účet ztráty 
a zisku, růzvahu a účet fůndu reservního.. 

§ 15. Cožkůli z růčních užitků okresní zálůžny 
hůspůdářské zhude po. uhrazení všeho. nákladu a z,trát 
po. případě vzešlých, činí čistý výtěžek její. 

O tům, jak ČIstéhO' výtěžku užíti jest, rozhůdne 
valná hrůmada, šetříc ustanovení tůhůto. zákůna o pří
spěvcích na rozmnůžení kmenůvéhů jmění, k f,ůndu 
reservnímu, po. případě pensijníinu, a k nákladům 
zemské revise, jakůž i ustanůvení následujících: 

čistého. výtěžku zálůžny lze užíti ke spůlečným 
účelům. zemědělství, k účelům ůbecně prospěšným, 
humanitním a osvětovým, valná hrůmada může se též 
usnésti na zúrůkůvání půdílů, avšak nejvíce o 1 % ví
ce, než zúrůčí většinu vkladů u ní ulůžených. 

Nepřijímá-li ůkresní zálůžna hůspodářská vkla
dů peněžních, řídí se míra tůhů, 00. půdle předchůzí
ho. ustanovení nejvýše může hýti rozděleno mezi ú
ča1stníky, půdle nejbližší okresní zálůžny hůspůdářské 
vklady přijímající. V případě pochybnůsti, podle kte
ré ůkresní zálůžny hospůdářské říditi se nutno., růz
hůdne zemský správní výbůr. 

Úrůky z půdílů menších 10 Kč se nevyplácejí, 
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nýbrž připisují se k podílům těmto, právě tak pnpl
sují se úroky k podílům do zaokrouhleni jich na dě
litelnost deseti. 

Způsob vyplácení úroků účastníkům budiž usta
noven v jednacím řádě. 

§ 16. Ztráty, jež by v některém roce převyšova
ly výtěžek a k jichž uhrazení nejsou p.ovinni členové 
ředitelstva a revidujícího výboru (§ 35), uhradí se, 
neusnesla-li se valná hromada delegátů, ahy ztráty 
uhradily se z čistých výtěžků let příštích, ze zvlášt
ních fondů záložny, mimo fond pensijní, pokud na 
něm váznou zvláštní závazky, a kdyby zvláštních fon
dů nebylo nebo nestačily, z fondu reservního (§ 24 
f, § 25). 

§ 17. Reservní fond zřízen budiž u každé okres
ní záložny hospodářské a znzuje se: 

a) nejméně z 10% čistého výtěžku, jež se mu 
každého roku přikáží, 

b) připočtením vlastního svého užitku. 

Reservního fondu smí býti užito ke koupi nebo 
stavbě budovy pro vlastní závod, jiJnak budiž uložen 
v celmých papírech, požívajících záruky ,státu nebo 
zemí nebo jistoty sirotčí. 

Jiný způsob uložení fondu l'eservního, jakož i 
užívání jeho v obchodě vyžaduje schválení zemské
ho správního výboru (§ 30 g, h). 

Okresním záložnánl hospodářským dovoleno jest 
po usnesení valné hromady delegátů (§ 24 e) tvořiti 
též jiné fondy (fond zajišťovací a pod.), jež nejsou 
vázány ustanoveními o resel'vnÍm fondu. Jsou však 
povinny tvořiti pensijní fond s příspěvky nejméně 
5 % čistého výtěžku, a to až do takové výše, aby z ně
ho mohly bi'ti uhrazovány doplatky, k nimž záložna 
jt:st povilllla podle zákona o pensijním pojišťování 
zaměstnanců ve službách soukrOln)Tch, po případě 
pjaty zaopatřovací nad míru zákonnou, pokud se k 
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nim záložna 'smlouvou zayázala. Smlouvou (§ 36) 
může býti také stanoveno, zdali a jakou měrou k pen
sijním fondům přispívají úředníci. 

§ 18. Nestačí-li ani reservní fond k uhrazení 
ztrát, budiž v příslušném poměru užito kmenového 
jmění záložny, toto pak budiž z čistého výtěžku nej
blíže příštích let především na původní výši doplněno. 

Kdyby ani kmenové jmění k úhradě ztráty ne~ 
st.ačilo, nastupuje ručení okresu (§ 8). 

Spr á v n í o. r g á n o v é. 

§ 19. Okresní záložny hospodářské podle usta
novení tohoto zákona a podle jed'nacího řádu, valnou 
hromadou v mezích tohoto zákona usneseného a 
schváleného. (§§ 24 b a 25), spravuje: 

a) valná hromada delegátů, 
b) ředitelství, 
c) revidující výbor. 

aj Valná hromada. 

§ 20. Práva, jež v záležitostech okresní záložny 
hospodářské ,příslušejí všem účastníkům dohromady, 
vykonává valná hromada delegátů. 

§ 21. Delegáty volí ze sebe úča,stníci záložny 
podle katastrálních ohcí. 

Každý účastník, jehož podíl činí nejméně 40 Kč, 
vykonává právo své voličské osobně, a připadá na 
podíl nejméně 40 Kč jeden hlas, na každých dalších 
40 Kč připadá o 1 hlas více, avšak žádný účastník 
nemůže míti více než 10 hlasů. 

Těm, kdo. mají podíly 'menší než 4,0 Kč, přísluší 
společně tolik hlasů, kolik podle uvedeného měřítka 
připadá na úhrnnou sumu jejich podílů. Za ně hla
sují ti, kteří mezi, nimi mají největší podíly, a hlasuje 
jich po jednom hlase tolik, kolik hlasů na součet 
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těchtO' pO'dílů připadá, při stejné výši pO'dílů roz
hO'dne lO's. 

Na každých 1600 Kč, jimiž účastníci některé 
O'bce katastrální mají PO'díl na půvO'dním kmenO'vém 
jmění okresní zálO'žny hosJpodářské, jakož i na kaž
dý přehy,tek půvO'dního kmenO'véhO' jmění činící 
aSPO'ň 800 Kč připadá vždy jeden delegát. 

Avšak i když PO'díly účastníků některé O'bce ka
tastrální nečiní dO'hrO'mady 1600 Kč, mají titO' práv'O 
VO'liti jednO'hO' delegáta. 

Zastupitelský O'kres, je-li účastníkem zálO'žny, 
vO'lí buďtO' v 'Obci, v níž je vlastníkem PO'zemku za
kládajícíhO' členství záložny, jinak v katastrální O'b
ci, v níž má své úřední sídlO'; převyšuje.li PO'díl 
O'kresu částku 16.000 Kč, nesmí O'kres míti delegáti'l 
více než deset. 

§ 22. V O'lbu delegátů rO'zepíše O'kresní výbO'r a 
za tím účelem O'devzdá starostO'vi obce seznam voličů, 
zhO'tO'vený zálO'žnO'u PO'dle' matriky účastníků. 

Seznam tentO' budiž pO' 8 dnů vyložen a vyložení 
jehO' budiž v ohvodu, za který volba kO'nati se má, 
způsohem v O'hci O'bvyklým vyhlášenO'. O námitkách 
proti seznamu vO'ličů, jež PO'dány býti musí v tétO' 
8denní lhůtě u IstarDsty 'Obce, rDzhDduje výhO'r okres
ní s kDnečnO'u platnO'stí. NebylO'.li pDdánO' námitek 
nebO' když námitky byly vyřízeny, kO'ná l8e d'O osmi 
dnů vDlba. KDnání VO'lby sluší O'známiti nejméně tři 
dny napřed způsDbem v Dbci obvyklým. VDlbu řídí 
starO'sta Dbce, jenž z účastníků má si přibrati dva dů' 
věrníky. Zvolen je ten. kdo obdržel PO'měrnDU vět· 
šinu hlasů odevzdaných. Delegáti VDlí se na tři léta~ 
kO'nají však úřad až dO' provedení nDvých vDleb a 
mDhou při těchtO' O'pět býti zvoleni. 

Za delegáty nemO'hou býti zVDleny O'SDby, které 
nejsou českDslDvenskými ,Sltátnímri Dbčany, nemají své
právnosti nebO' JSDU funkciDnáři, zástupci neb úřed· 
níky jinéhO' úvě;rpJh9 4~tavu v DbvDdu záložny. 
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Před uplynutím období vDlebníhO' budiž rDze· 
psána vDlha dDplňDvací v téže katastrální Dbci, ve 
které hy počet delegátů následkem úmrtí, resignace 
a pDd. kles.I na pDIDvici. 

Okresní vý;bor vydá na záikladě prDtokDlu, starD
StDU O' vDlbě sepsanéhO', každému zvO'lenému delegátu 
legitimaoi a zpraví o tDm ředitelství Dkresní zálDžny 
hDspDdářské. 

§ 23. Řádná valná hromada schází se každéhO' 
rDku nejdéle dO' kDnce dubna, a bud'tež jí předlDže
ny účty prošléhO' roku a zprávy i návrhy ředitelství 
a revidujícíhO' výbDru, aby je zkoumala a vyřídila. 

:MimDřádná valná hrDmada budiž kDnána, kdy· 
kDli ředitelství shledá tDhD pDtřebu, mimO' tO' k na· 
řízení zemskéhO' správníhO' neb okresníhO' výbDru, 
nebO' když za tO' pDžádá desátá část delegátů, kteří 
udali úČ,el a důvody sVDlání valné hrDmady . 

Va1nDu hrDmadu svolává starosta zálDžny aspoň 
14 dní napřed a oznámí, kdy a kde se bude kDnati, 
spolu s pořadem předmětů rDkDvání. SVDlání valné 
hrO'mad y budiž oznámenO' ve všech Dsadách obvDdu 
zálDžny přihitím vyhlášky; pO' případě i v novinách 
k tDmu IstanDvených (§ 24 j), krDmě tDhD přímO' 
zeIDl8kému správnímu a okresnímu výbDru, jakDž i 
politickému úřadu okresnímu, jimž sDučaS!Ilě zaslány 
buďtež přepisy účtu výrDčníhO'. 

VýrDční účty jest 14 dní před valnDu hrDmadou 
v úřadDvně zálDžny vylDžiti, aby ,dO' nich každý 
účastník mDhl nahlédnouti. 

Okresní výbO'r má práVio valnDu hrDmadu sám 
sv DIa ti, kdyby sta'rDsta nevyhDvěl pDvinnosti v tétO' 
příčině na něhO' vlDžené. Nedostaví·li se starosta zá· 
lDžny ani jehO' náměstek dO' valné hrDmady, řídí ji zá· 
stupce O'kresního výbDru. 

Zemskému správnímu i Dkresnímu výbDru jest 
vyhrazenO' naříditi nejdéle osm dní před valnou hrD-
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madDu, ahy určité předměty vzaty byly v prDgram 
valné hromady. 

§ 24. Valné hrDmadě jest vyhrazeno: 
a) ahy vDlila ředitelství a výbDr revidující (§ § 

26, 34); 
h) ahy stanDvila a měnila jednací řád zálDžny; 
c) aby zkDušela a vyřizDvala zprávy a návrhy 

ředitelství a výboru revidujícího., jakDž i účty vý
rDční (§ 14); 

d) ahy určDvala, jak se má naložiti ,s čistým vý
těžkem (§ 15); 

e) ahy se usnášela ,o. zakládání a tVDření zvlášt
ních fDndů (§ 17); 

f) ahy se usnášela o. úhradě ztrát výtěžek pře
vyšujících (§ 16); 

g) aby se usnášela o. rozmno.žo.vání kmenového. 
jmění (§ 4); 

h) ahy vznášela rDzepře na ředitelství a revidu
,llCI výbor nebo na jednDtlivé členy jejich a vDlila 
ty z úča,stníků, kteří jménem zálDžny rDzepře tako.vé 
vésti mají (§ 35); 

ch) ahy se s výhradou schválení Dkresního. výboru 
usnášela, mají-li delegátům a po. případě jakDu mě
I'DU nahrazeny býti hDtDvé výlo.hy, sPo.jené s návště
VDU valných hromad, a dále o. to.m, jakým způsDbem 
a jakDu měrou mají nahrazeny býti členům ředitel
ství a výbDru revidujícího. hDtové výl~hy, spDjené s 
jich úřadováním, a zdali i jako.u měrDu má se jim 
pDvDliti Ddměna; . 

i) ahy na o.hdo.hí, ua něž delegáti jlsou zVDleni 
(§ 22), volila ko.misi pro. disciplinární vyšetřování 
úřednictva; 

j) ahy určDvala, mají-li se vyhlášky zálDžny uve
řejňovati v no.vÍlllách, a v kterf'ch; 

k) aby schvalovala úmluvu, jež učiněna býti má 
5e zastupitelským okresem o. přijetí záruky (§ 8); 
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1) aby se usnášela, má-li se zálDžna sloučiti s ji
nDU zálDžnDu tDmutD záko.nu pDdléhající a za kte
rých pDdmínek; 

m) aby se usnášela, má-li býti přelo.ženD sídlo. 
zálO,žny a kam; 

n) aby se usnášela o. jedno.tlivých předmětecl,~ 
které jí byly přikázány Dkresním výbo.rem nebo zenl-
ským správním výbDrem. ' 

§ 25. Právo. hlasDvací mají jen delegáti zálo.ž
ny. Členo.vé ředitelství a revidujícího. výboru mají 
právo. i povinnost účastniti se valné hromady, hla
sují však jen, jsou-li delegáty. 

Valná hrDmada může se usnášeti, když jest pří
tomna nejméně pětina všech ' delegátů. 

Nebyla-li valná hromada způsohilá usnášeti se, 
budiž do. 14 dnů sVDlána druhá valná hrDmada, jež 
má právo usnášeti se bez ohledu na počet přítom
ných, avšak jen o předmětech, k jichž vyřízení byla 
svolána prvá valná hromada. 

Druhou valnDu hro.madu svo.lati lze také již pn 
sVDlání prvé valné hl'omady pro případ, že by tato. 
nebyla ~půsohilá se usnášeti, a to. na některou hodi
nu pozdější. 

Valná hromada usnáší se a vykonává volby nad- . 
poloviční většinou hlasů přítomných delegátů, V o.lhy 
konají se hlasovacími lístky. 

Usnesení o. úhradě ztrát výtěžek převyšujících 
pDdléhá schválení zemského. správního výboru. 

K platnosti usnesení vytčených v § 24 b), k), I) 
m) Po.třebí jest většiny dvou třetin odevzdaných hla
sů a schválení zemského. správního výboru. 

Bližší ustanovení o. tom, jak ve valné hro.madě 
jest postupo.vati, uvedena buďtež v jednacím řádě zá
ložny. 
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b) Ředitelství. 

§ 26. Ředitelství skládá se nejméně ze šesti a 
nejvíce z patnácti členů, vždy však z počtu třemi 
dělitelného, a v.olí se na tři léta. 

Okresní zastup'j,telstvo, jež vzalo na se dobro
volně vyšší záruku za závazky záložny, může si vy
hraditi právo jmenovati nejvýše třetinu členů ředi
telstva z řad účastníků záložny. 

Každý rok, vždy bezprostředně před řádno.u val
IlJOU hro.madou, vystoupí třetina zvolených členů, a 
to ti, kteří od té doby, kdy byli posledně. zvoleni, nej
déle jsou v úřadě; vykontlvají však úřad svůj tak . 
dlouho., do.kud nebyli na jejich místo zvoleni členo
vé noví. 

Valná hromada vykoná pak volhu doplňo.vací. 
Vystouplí mohou býti o.pět zvoleni. Bylo-li celé ře
ditelstvo znovu zvoleno, rozho.dne se o tom, kteří čle
nové mají z ředitelstva vystoupiti po prvém a dru
hém roce, losem. 

Přestal-li kdo před časem býti členem ředitel. 
ství, vykoná nejbližší valná hromada doplňovací vol
bu jenom pro. zhytek období. Vystoupí-li kdo ze zvo
lených členů ředitelstva mezi správním rokem, zvolí 
ředitelství náhradníka do. nejbližší valné hromady. 

Ftmkční 'Období členů jmenovaných ustanovuje 
okresní zastupitelstvo, jež také počet jich podle po
třeby doplňuje. Úř~d členů jmenovaných přestává 
však, jakmile zanikne dobrovolné ručení okresu, a 
může pak za členy takové vykonána býti ředitelstvím 
volba náhradníků a nejbližší valnou hromadou volba 
doplňovací. 

§ 27. Do ředitelstva mohou býti zvoleni také ti, 
kdož nejsou účastníky záložny. 

Za člena ředitelstva nemohou býti am zvoleni 
ani jmenováni: 
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a) ti, na jejichž jmění prohlášen byl konkurs a 
kteří :S věřiteli svými se nespořádali; 

,b) ti kdož záložně nezaplatili, co zaplatiti po
vinni jso~ podle pravoplatného nálezu anebo soudní-
ho narovnání; , 

c) ti, kdo jsou postaveni ve služebním pomě'ru 
k o.kresní záložně hospodářské nebo k úřadu dohlé
dacímu; 

d) příbuzní a švakři úředníka zálo.žny až do dru
hého stupně; 

e) kdo nejsou svéprávní; 
f) kdož byli vinnými uznáni takovým skutkem 

trestním, prO' který by po.zbyli práva volenu býti do 
zastu,pitelstva obecního aneb kdo.ž pro takový skutek 
jsou ve vyšetřo.vání; pokud trvá vyšetřování, nemůže 
člen ředitel,ství úřad svůj vykonávati; 

0-) ti kdož nermaJ'í v zemi řádného bydliště nebo o , , 
nejsou československými státními ohčany; 

h) ti, kdož jsou členy příslušnéhlO úřadu dohlé
dacího; 

i) kdož jsou funkcionáři, úředníky neb zástupci 
jiného úvěrního ústavu v ohvodu zá]ož~y. .. 

Člen ředitelství pozbude úřadu sveho, vzeJde~h 
při nčm některý z případll uvedených, nehlO byl-li 
zemskýnl správním výborem úřadu svého zbaven (§ § 
40 b) a 42). 

§ 28. Členové ředitelství volí hlasovacími lístky 
ze sebe na dobu jednoho. ro.ku nadpoloviční většinou 
hlasů starostU:, jeho náměstka a jiné funkcionáře, 
jichž volhu jednací řád přikazuje. 

Neměl-li by při prvním hlasování nikdo nad:po: 
loviční většiny hlasů, vykoná se užší volba mezi těmI 
členy, kteří dostali nejvíce hlasů. Byl-li by při této 
druhé volbě hlasy počtem sobě r.ovny, rozhodne lo\g. 

§ 29. l1editelství za spolupůsobení ~ře~níkll 
sp:ravuje záležitosti okresní záložny hospodarske po- ' 
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dle toho, 00 ustanoveno jest zákonem, jednacím řá
dem a zvláštními instrukcemi. 

Před soudem a jinými úřady zastupuje záložnu 
zpravidla starosta a v případě překážky jeho námě
stek. 

Ředitelství uvádí ve skutek usnesení valné hro
mady, řídí věci pokladní a účetnické a dohlíží na ně, 
uzavírá účty, podává valné hromadě roční zprávu a 
návrhy, jak naložiti jest .s čistým výtěžkem, l\ozhoduje 
ve všech věcech, které nejsou valné hromadě výslov
ně vyhrazeny, obstarává běžné práce a jest vůbec po
voláno, aby v každém směru dbalo prospěchu a úkoo
lu ok~esní záložny hospodářské. 

§ 30. Ředitelství vyřizuje práce své v plných 
schůzích, jež koná pp~le potřeby, nejméně však kaž
dého čtvrt rO'ku nebO' v odborech, jež skládati se musí 
nejméně ze čtyř členů, čítaje v tO' i starostu, jenž je 
řídí. 

Usnesení ředitelstva činí se za přítomnosti nej~ 
méně poloviny členů nadpoloviční většinou hlasů. 

Odbory usnášeti se mohou jen, j,sou-li nejméně 
tři členové přítomni. 

Do schůzí ředitelstva mohou povoláni býti též 
znalci a úředníci záložny. Vedoucí úředník má právo 
i PO'vinnost účastniti se valné hromady a schůzí ře· 
ditelstva, odbO'rů i komisí s hlasem poradním. 

Ředitelství může se usnášeti jen v plných schů
zích, jde-li o: 

a) obstanivání pokladních věcí okresu, .obcí a ho
spodářských družstev; 

b) přijímání vkladů, do které výše a za kterých 
podmínek; 

c) stanO'vení úrokové míry ze vkladů i zápůjček; 
d) poskytování úvěru společenstvům, zřízeným 

podle zákona ze dne 9. dubna 1373, Č. 70 ř. Z., vod
ním a llleliO'račním družstvům; 
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e) pě~tO'V<Í.Ilí ještě jj.ného Zpl1:S0iblll úvěru mim.o ty, 
jež zákon tento výslovně uvádí (§ 10); 

. f) zásadní usneseni, ktel:é z obchodů uvedených 
v §u 7, odst. 10., 111ají hýti záložnou pěstovány; 

g? užívání reservního fondu v .ohchodě; 
ll) uložení reservního fondu neb výdajného jmě

ní jin5-n1 způsobem, než které zákon výslovně pii
pouští (§§ 12, 17); 

ch) rozmnožení kmenového jmění (§ 4); 
i) učiněné zápůjčky záložny jiným způsobem 

než reeskontem Isměnek; 
j) přijetí účtu výročního; 
k) vedení práViIlí pře a ustanovení právního zá

stupce; 
I) ustanovení neb propuštění úředníků a zřízelIl

Cll záložny (§ 36), jakož i o stanovení požitků a ná
roků s místem jich spojených; 

m) vydání služebních a jiných řád-Q. pro liředníky 
a zřízence; 

n) vydání nálezu disciplinárního; 
o) podání zprávy, dobrozdání, návrhů valné hro

madě, výboru okresnímu nebo zemskému SlpráViIlímu 
výboru, nebo mají-li :8e ve skutek uvésti usnesení a 
nařízení orgánů těchto. 

p) ukládání vydajných hotových peněz podle 
§ 12, ' odst. l. 

Usnesení ředitelstva, jež se týkají věcí uvedených 
pod a), h), d), e), f), g), h) a m), jsou platna jen 
tehdy, 'byla-li učiněna za přítOlnnosti dvou třetin čle
nů ředitelstva a byla-li schválena zemským správním 
výborem. 

§ 31. O způsobu, jak se má ve schůzích ředitel
stva i odborů postupovati ~a jaká práva a PO'vinnosti 
náležejí starostovi a jiným funkcionářům, ustanoveno 
budiž v jednacím řádě záložny. 

Obch. zák. 
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§ 32. Okresní záložna hospodářská nabýva práv 
z jednání právních, jež jménem jejím ředitelství bylo 
učinilo, i jest jimi zavázána. 

Každou listinu, již záložna vydala a jež ohsahuje 
právní jednání, podepíší starosta nebo jeho náměstek 
a jeden člen ředitelství, nebo za člena ředitelství ve
doucí úředník, který k tonlU účelu obdržel od ředi-
telství plnou moc. . 

Cokoli doručiti se má 'OikresnÍ záložně hospodář
ské, hudiž odevzdáno starostovi nebo jeho náměstko
vi, nebo některému jinému starostou ustanovenému 
členu ředitelstva nebo starostou zmocněnému úřed
níku. 

§ 33. Ředitelství okresní záložny hospodářské 
jest povinno, jakmile volhy nebo jmenování členů 
ředitelstva nabylo moci práva, uložiti u okresního vý
horu vlastnoruční podpisy všech členů a. úředníka k 
spolupodpisování zmocněného. Nepodpisuje-li se pří
mo u okresního výboru, jest podpisy ,soudně nebo no
tářsky ověi:iti. 

Totéž platí i při každém d:oplnění ředitelstva 
ohledně členů nově zvolených nebo jmenovaných. 
Okolnost, že člen ředitelstva jest starostou neb ná
městkem, budiž při podpisech ·výslovně vyznačena . . 

V podpisy u okresního výboru takto uložené mů
že každý nahlédnouti. 

'e) Revidující výbor. 

§ 34. Valná hromada volí na dohu jednoho ro
ku tříčlenný výbo! revidující. 

Okresní zastupitelstvo, jež vzalo na se dobrovol
nou záruku za závazky záložny, ·může si vyhraditi 
'pt:ávo jmenovati z řad účastníků záložny jednoho čle
na revidujícího výboru na dobu, již samo ustanoví, 
nebo do odvolání. V případě tomto volí valná hro
mada jen dva členy výboru. Členové revidujícího vý-
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boru volí se ooděleně nadpoloviční většinou hlasů. 
Jestliže při volbě člena druhého a tam, kde volí val
ná hvomada jen dv,a členy, již při volbě člena prvého 
dosáhl kdo jedné třetiny odevzdaných hlasu, vlstupuje 
vedle osoby zvolené do revidujícího výboru a další 
volha odpadá. 

Důvody, které · vylučují z práva býti volenu do 
ředitelství (§ 27), vylučují též z volhy do revidujícího 
výhoru. Členy revidujícího výboru nemohou ibýti čle
nové ředitelství, členem revidujícího výboru může 
však býti zvolen i ten, kdo není účastníkem záložny. 

člen revidujícího výboru může býti úřadu toho 
zbaven zemsk}ln správním výborem, nekoná-li svých 
povinností nebo poškozuje-li záložnu. 

Odpadne-li hěhem rok1-1 některý ze zViolených čle
nů revidujícího výboru, zvolí si zbylí členové revidu
jícího výboru náhradníka; nedohodnou-li se, nebo 
odpadnou-li všichni členové revidujícího výboru, jme
nuje náhradníka k návrhu ředitelství okresní výbor. 

Povinností revidujícího výboru jest, aby řídě se 
pokyny okresního a zemského správního výboru, do
hlížel na činnost ředitelství, zejména též pokud jde 
o povolování a zajišťo.vání zápůjček, aby zkoumal 
~oční účty záložny, jemu ředitelstvím před valnou 
hromadou včas odevzdané, též knihy, spisy a proto
koly její, aby vedle toho kdykoli, nejméně však tři
kráte do roka, o stavu okresní 'záložny hospodářské v 
každém směru se přesvědčoval a aby 'O všem, co při 
tom zpozoroval, podal zprávu a po případě návrhy 
ředitelství a nejbližší valné hromadě. Revidující vý
bor koná tyto revise nejméně za účasti dvou svých 
členů a o výsledku sepíše . protokol. 

Shl~dá.íi revidující výbor v záložně nesprávno. 
sti a-nejsóu.li tyto do 14 dnů ředitelstvím odstraněny, 
má o tom , učiniti .. oznámení .okresníÍnu výboru. 

74* 
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odpo§,' :~', Členové ředitelství a revidujícího výhoru 
POVi-' 1 aJ~ za škody zpusQbené tím, že neplnili svých 

nnosh. 

vali lVr;la-li hy se z důvodu toho na někom pohledá
'rIO'le;a lrada, budiž to učiněno p:oiadem prá;va a mají 
kteří ~ takové jménem zálo.žny vésti ti z účastníků, 
24 hl. ton~u valnou hrQmadou budou z:vo,leni (§ 

vyko~d~by však valná hromada odepřela volhu tu 
nů t ~~l, může zemský správní výbor, je-li Ol vině čle
ustane l.t~lstva neb revidujícího výboru přesvědčen, 
ah~ O:'lr1h zálo.žně na její útraty právního zástupce, 

Ua '!radu škody vymáhal. 

Ú ř e dni c t v o. 
§ r 

můž ,,36: K vykonávání účetnických a jiných prací 
ské : redltelství (§ 30 I) okresní zálo.žny hospodář-

JlUenov t' l'v ,'v d'k v·, I' kl d 'I v ny aJ . val zv astnl ure nI y; clnl- I v a y za oz-
iIIléll. v es~'On 3,000.000 Kč, musí záložna jmenovati nej-
5.00~O Jed~o.ho úředníka, při vySl vkladů přes 
toho; 00 I'-.č pak nejméně dva úředníky. Úchylky o.d 
vysl ~ Ustanovení povoluje zemský správní výbo.r, 
dite~C l?a Svaz okresních zálo.žen hospodářských. Ře-

stVl ur v • , v dn 'k o' l' .. h požiti CUJe ure I um plsemnou srn ouvo.u JeJlc 
nÍIll. (y .a .další nál~oky a stano.ví služebním, pensij
jich a ~ISClplinárnínl řádem, jakož i instrukcemi, je
bud't P,:ava a poviml0sti. Základlú platy služební ne
ú.Jed e~ ~žší než zákonné platební minimum účetních 
ní. Slllku okresních stejné kvalifikace a doby Islužeb
'8 ko, P~ry o požitky a nároky úiednictva rozhoduje 

Necno~ platností zemský správní výhor. 
pelll a ~lsta úřednická, pokud neobsazují se postu-

, VYpls . , v • , k k 
'v UJl se vereJne on ursy. 

býti Uredníkem okresní zálo.žny hospodář8ké může 
ho d Ustanoven jen ten, kdo prokázal věk d.okonané

vacátého prvého roku, bezúhonnost a všeohecné 
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i odborné vzdělání, absolventům vyšších učilišť ob
chodních náleží za stejných okolností přednost. V zá
lo.žnách, kteI"é zaměstná,vají více než dva úředníky, 
lTIl<lze býti úředníkem vedoucím napříště, kdO' absol
voval střední nebo j'í na ro.veň postavenou odbornou 
školu a prokázal odb01.'né vzdělání obchodní. 

Cředníkem okresní záložny hospodářské nesmí 
býti jmenován člen p'říslušného dohlédacího úřadu, 
ani ten, kdo j'e s:pHhl1zněn nebo sešvakřen do druhé
ho stupně se členem ředitelství, revidujícího výboru 
nebo úředníketm záložny. Rovněž nesmí býti úředník 
okresního výboru z-árQveň úředníkem okresní zál(:)žny 
hospodářlské. 'V ýjimku z tO'ho může PO'voliti zemský 
správní výbor jen v případech zvláště odůvodněných. 

Ohledně zaopatření úředníků v o.kresních zálo.ž
nách ho.spodářských pro případ stáří a invalidity platí 
zákon o pensijním pojišťování zřízenců ve službách 
soukromých, smlouvoil mohou jinl však vyhrazeny 
hýii po.žitky zaopatřovací nad míru záklOnem tím 
stanO'venou (§ 17). 

Ustano.vení výše uvedená netýkají se Isil výpů
mooných. 

S va z. 

§ 37. Veškeré okresní záložny hospodářské mu
sí býti členy Svazu okresních záložen hospodářských, 
který bude míti povahu veřejno.p;rávnf korporace a 
jehož úkolem hude hájiti a podpo.rQvati zájmy o.kres
ních záložen hosplodářských. Zástupce zemského 
s.právního výbQru účastní se jednání Svazu s hlasem 
poradníID a má právo do spisů Svazu nahlížeti, infO'r
mací si vyžadovati a s výhradou stížnosti zastaviti 
usnesení Svazu, která hy se příčila zákonům a jed
nacímu řá,du Svazu. 

Svaz může též se svolením zemského. správního 
Yih~rll a lIla podponl řéditeIstev ~ okresních výbon~ 
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vykonávati úkoly revisní, řídě .se zásadami, platnými 
pr? zemské revise okresních záložen hospodářských, 
a Jest poradním sborem zemského správního výboru 
a vlády při řešení zásadních · otázek, týkajících se 
úpravy okresních záložen ho,spodářských. Záložny 
JEOU povinny Svazu podávati vyžádané zprávy a in
f.ormace, zejména po.kud se týká statistiky. Svaz jest 
oprávněn SVýnl delegátem prováděti inforina<tivní še
tření záložen se týkající na místě samém. 

Správu Svazu vede výbor, jejž volí valná schůze 
zástupců o.kresních záložen h,ospodář,ských. Bližší 
ustanovení o účelu, prostředcích a organisaci Svazu 
obsahují stan(;wy Svazu, jež schvaluje zemský správní 
výbor. Příspěvky záložen ke Svazu vymáhají se ce
stou politické exekuce. 

Zemský správní výbor může výhor Svazu pero ne
zákonné jednání a opětující se překročování ohoru 
půsohnosti ro.zpustiti. V případech takových ustanoví 
kOllŮsaře k pr.ozatímní správě Svazu, který má do 30 
dnů vypsati a provésti nové volhy. 

Úřadové dohlédací. 

§ 38. Okresní záložna hospodář,ská jest pod 
ochranou a hezprostředním stálým dohledem okres
ního výhoru, jenž jest pOVlolán, kdykoli toho potřehu 
uzná, revise předsehráti a pokladnu skontr,olovati, za
váděti vyšetřování, vysvětlivek a přepisů si vyžado
vati a po případě sjednati přiměřenou pomoc. 

Okresní výhor jest povinen provésti nejméně jed
nou v roce v záložně nepředvídanou letmou přehlíd
ku. Přehlídky své okresní výbor vykonávati může 
hud' Pl'ostřednictvim Svazu okresních záložen hospo
dářských aneho osobou mís,tních poměrů znalou. 

Funkcionáři, úředníci neh zástupci jinéhO' úvěr
ního ústavu v ohvodu záložny nemají hýti za. okresní 
vthor k reY~sim, záložny v:ysílámr 
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§ 39. Kromě toho vykonává výhor ,okresní do
zor nad okresní záložnou hospodářskou zvláštním 
svým zástu.pcem, jejž ze svého středu volí na určitou 
dohu. 

Úřadu zástupce okresního výhoru pozhývá, kdo 
přestal hýti členem okresního výhoru. 

Zástupcem okresního výhoru nemůže hýti jme
nován, kdo je funkcionářem, úředníkem nebo zástup
cem jiného úvěrního ústavu v ohvodu záložny . . 

Zástupce okresního výboru jest povinen účastniti 
se všech valných hromad a plných schůzí ředitelstva, 
a má ,s výhradou stížnosti k okresnímu výhoru zasta
viti každé usnesení, jež hylo učiněno proti zákonu 
neho jednacímu řádu, nebo které hy zřejmě hylo zá
ložně na podstatnou škodu. Zástupce okresního vý
horu má právo zúčastniti se a činiti táž opatření i ve 
schůzích odborů záložny. Za'stavil-li zástupce okresní
ho výhoru u.snesení odhoru, nutno věc předložiti pře
devším plné schůzi ředitelstva. 

Zruší-li okresní výhor opatření . svého zástupce, 
má tento právo stěžovati si k zemskému správní'mu 
výhoru. Stížnost ta má účinek odkládací. 

Zástupce okresního výhoru je též povinen podá
vati tomuto časté zprávy o stavu okresní záložny ho
spodářské. 

Náklad s dohledem spojený platí se z fo.ndu 
okresního. 

§ 40. Okresní výhor má zejména toto. právO': 
a) činiti návrh zemskému správnímu výhoru na 

rozpuštění ředitelství neho revidujícího výboru, 
h) činiti návrh zemskému správnímu výhoru, ahy 

jednotliví členové ředitelstva neho revidujícího výho
ru zhaveIů hyli úřadu z důvodu, že povinností svých 
nekonají nebo záložnu poškozují, 

c) v pilných případech s výhradou ~ozhodnutí 
liemského ' 'správního výhoru ředitelství p.eh ,revidující 
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vý;hor neb jednotlivé členy jejich suspendovati a ťro
za:tímní správu ustanoviti, 

d) naříditi ředitelství, aby s úředníkem zavedlo 
diJsciplinánú řízení, 

. e) usnášeti se, pokud to neučinilo ředitelství zá
]ožny, v případech hrozícího nebezpečí o suspend.o
vání úředníků okresní záložny hospodářské do doby, 
kdy učiní konečné rozhodnutí ředitelství (§ 30 lIl). 

§ 41. Okresní výbor jest povinen v každém s~ 
sazení za:stupitelslÍva okresního dáti tomuto. z,právu .o 
stavu okresní záložny hospodářské, vystříhaje se po
drobností a šetře obchodního. tajemství záložny. 

Okre8lIlímu zastupitelstvu jest zůstaveno,. ahy o 
poměrech okresní záložny hosp.odářské podalo zem
skému &právnímu výboru zprávu, po případě návrhy. 

§ 42. Ve vyšší stolici koná dohled k okresním 
záložnám hospodářským zemský správní výhor, jemuž 
náleží také, aby vydával pro všecky okresní záložny 
hospodářské závazné předpisy v mezích to.hDto zá
kona. 

Dozor nad Dkresními záložnami hospodářskými 
vyko.nává zemský správní výbor svými úředníky, jichž 
počet a plat sám ustanovuje a pro něž vydává služeb
ní instrukce. 

Zemský správní výbor rDzhoduje též ve všech ne
shodách vzniklých z různých názortt jednotlivých re-
visních orgánů (§§ 37, 38). . 

Okresní záložny hospodářské povinny jsou přispí
vati ročně k Ill'ákladu spojenému s prováděním revisí 
zemských dvěma procenty celého svého bilančního 
l~očního výtěžku:. 

Okresní záložny hospodářské povinny jsou před
kládati prostřednictvím okresních výborů zemskému 
správnímu výboru ve lhůtě jim k t~omu ustanovené 
zp:rávy o svých po,měre(!h z.pllso,betn? který zemský 
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spráVillÍ výhor určí, a podávati jemu potřebná vysvět
lení. Zástupci zemského, správm'ho výboru mají právo 
účastniti se schůzí řed'itelstva, odboru i valných hvo
mad s hlasem poradním . 

O rozpuštění ředitelstva a revidujícího výboru, 
jakož i o tom, aby jednotliví členové .ředite1stva nebo 
výhoru revidujícího zbaveni byli úřadu, rozhodnt:' 
zemský správní výbor. V případě rozpuštění ředitel 
stva vede až do nejbližší řádné valné hromady sprá· 
vu záložny komise, zemským správním výhorem. po 
slyšení okresního výboru a Svazu okres,nich zálDžen 
hospodářských ustanovená. 

§ 43. Shledal-li zemský správní výbor, že okres
ní záložna hospodářsI~á nevyvíjí zdárné činnosti a 
účelu svého neplní, má, vyšetře příčiny toho, vyslech
na výhor okresní a Svaz, učiniti opatření na odstra· 
nění stavu toho. 

Zejména může zemský správní výbor ředitelství 
1~OZpU81íti a ustanoviti komisi správní (§ 42), naříditi, 
aby v záložně· ustanoven byl způsobilý úředník, nebo 
přeložiti sídlO' záložny do jiného niís,ta: téhož obvodu. 

Zemský spráwú výhor p.oskytuje podle potřeby 
slabším záložnám a Svazp. ,o.kresních záložen hospo
dářských podpory. 

§ 44. O stížnDstech a závadúch ve správních 
záležitostech okresních záložen Íl0spodářskýc11 roza 
hDduje, ač nepatří-li věci takové před soud, v pi-vní 
1'toIici okresní výbor, v druhé zemský správní výbor. 

Vbechny stíŽn.ostí takové podány buďtež do 14 
dnu od donlčení v odpor vzatého výnlěru, nebo ne
bylali žádný výměr doručen, od doby, kdy opatření 
v odpor vzaté bylo učiněno, a to. II výboru okresní
ho, jenž není-li sám- povolán o nich rózhodnouti,
pie-dloií je do. 8 dnu zém8kéjnt~ . správnímú výbórn, 
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Z ř i z o v á n í nový c h z á 10 žen. S po j"e n -í 
a zrušení okresních zál.ožen hospo

dá ř s k Ý c h. 

§ 45. V zastupitelských okrese~h, v nichž není 
dosud záložen zákonu tomu p'Ůd.Jéhajících, zřídí se 
z kontribučenských fondů peněžních a FTaestačních 
fondů .obcím do. vlastnictví dosud neodevzdaných, ja
kož i jiných podobných fondů okresní záložny ho
spodářské a platí pak o záložnách tako~ých veškerá 
ustanovení tohoto zákona. 

Nestačí-li jmění těchto fondů na zřízení ·okresní 
záložny hospodářské, přikáže je zemský správní vý
bor zpravidla některé ze sousedních okresních zálo
žen hospodářských. V té příčině platí totéž, co dále 
ustanoveno o nuceném spojení a zrušení okresní zá
ložny ho.spodářské (§ 46). 

Veškerá opatření ke zřízení n'Ůvé okresní zá
ložny hospodářské p'Ůtřebná učiní okresní výbor. 

O sporech nebo závadách, jež hy vzešly při zři
zování nových okresních záložen ho.spodářských, l'\o.Z
hoduje v první stolici okresní výbor, a vzešly-li by 
spory mezi dvěma 'Okresy, zemský správní výbor. 

§ 46. Nevyvíjí-li některá okl'esní záložna ho
spodářská dostatečné činnosti a není-li možno nadíti 
se jejího zdárného l'\ozvoje, ani kdyby učiněna byla 
opatření v § 43 tohoto zákona uvedená, vyslechne 
zemský správní výbor zúčastněné okresy a Svaz a 
předloží návrhy své valné hromadě záložny k přijetí. 
Neusnese-li se valná hromada záložny na ttěchto ná
pravách, může zemský správní výbor ,spojiti okresní 
záložnu hospodářsk'Ůu s některo.u ze sousedních zá
ložen hospodářských, a to pokud možno s nejbližší 
a s toutéž ř.ečí jednací. 

Okresní záložna hospo.dářská, s níž jiná okresní 
záložna hospodářská takto byla :spojena, nastupuje 
y~ v~škerá práva .a závf(~ky tétQ ~álúžnr. Jen k~rby 
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spojení tak'Ůvému v cestu se kladly nepřekonatelné 
přek~žky, může zemský správní výbor, usnesou-li se 
na tom účastníci většinou dvou třetin, k návrhu 
okresního zastupitelstva ' povoliti, ahy okresní zál'Ůžna 
hospodářská byla zrušena ,a aby veškeré vlastní jmě
ní její po likvidaci a splnění všech závazků věnová
no bylo 'Obcím neb okresu' k určitému obecně -pro
spěšnému zemědělskému účelu. 

Věnování tako.vá nesmí se však příčiti veřejno
právní povaze kmenového jmění jejího. 

Za těchto podmínek může zemský správní vý
hor v případech, kde ze jmění bývalých kontribu
čenských fo.ndů .obilních, kontribučenských sýpek 
obilních nebo peněžních fondů obilních, pokud se 
týče z bývalých záložen, zřízených po.dle zemských 
zákonů ze dne 9. července 1863, Č. 45, a ze dne 6 . . 
srpna 1864, č . . 28, -nebyla v některém okresu dosud 
utv'Ořena 'Okresní záložna hospodářská, upustiti od 
zřízení takové záložny a povoliti, aby jmění věnová
no bylo obcím neb okresu k určitému, .obecně pro
spěšnému zemědělskému účelu. 

u s t a n 'O v e ní z á v ě I' e Č n á. 

§ 47. Zákony zemské ze dne 30. června 1896, 
č. 56 z. z., ze dne 26. dubna 1900, č. 32 z. z., a ze 
dne 13. březlIla 1903, č. 61 z. z., pozbývají platnosti; 
rovněž pozbývají platnosti zákony o kontribučen
ských peněžních fondech ze dne 7. července 1864, č. 
26 z. z., ze dne 20. prosince 1881, č. 70 z. z., a ze 
dne 26. dubna 1900, č. 33 z. z., a min. nař . .o prae
stačních fondech ·ze dne 10 září 1858, č. 150 ř. z. 

§ 48. Tam, kde zákon užívá 'slov: »okresní vý
bor« (zastupitelstvo), budiž, až na další, rozuměna 
okresní správní komise. -

'Dnem, kdy nabude v Čechách účinnosti zák'ŮlIl 

~e 4He ~9, ÚD;OTll 1920~ č" 12~ s.P ! ~· a n·,vřelles~ §(# 



1180 Oddíl x. 
pHshlšnost okresních výhórů na okresní úřad, okres
ních zastupitels1tev na ,okresní výbor a příslušnost 
zemského správního výboru na úřad (úřady), jež se 
určí nařízením (§§ 4, 5 a 8 cit. zákol1IT/ . 

§ 49. Zákon provedou ministři vnitra, financí, 
spravedlnosti a zemědělstvÍ. 

IV b. Vhidní nařízení ze dne 13. proslnce 1924, 
čís. 269 Sb. z. a n., 

kterým se provádí zákon ze dlle 6. čerVl1a 1924~ 
č. 128 Sb. z. a n., o okresních záložnách hospodář~ 

ských a kontribučenských fondech peněžních 
v čechách. 

Vláda rcpl'lhliky Československé nařizu'je podle § 49 zá
k ona ze dne 6. června 1924, č. 128 Sh. z. a ll., o okresní'ch zá
ložnách hospodářských a kontribučenských fortdech peněžnich 
v Čechách: 

tl.. 1. (K §u 1 zák·on.a,) C) K. účelům okresních zálo· 
žen hospodářských nál eži mimo přijímání vkladů a poskyto
vání úvěrů t;aké opatřovati po příp'adě ruzné potře'by hosp<f
dářské, avšak jen takové, jež uvedeny j,soQu v §u 7 zákona_ 

e) Pokud ně.k.terá ze zálož,en, jichž zákOln se týká, uží
vala jiného jména než ).)okresní zálo'žna hospodářská«, jest p,o

vmna nadále užívati firmy v so-uhlasu s ustanovením zákolJ1Ja. 

Cl. 2. (K §u 2 zálwul1J (l) Zřízením Velké Prahy ne
mění se nic na ohvó.dech a sídlech dosavadních okresních zá
ložen hospódářských na Smíchově, v I~arIí1'lě a v Hostivaři a 
,náležejí do obvodů jejich, pokud jinak nebude ustanoveno, i 

ty obce, které při zřízelDÍ Velké Pr.ahy byly pi"ikázál'ly jiným 
zMfupite1ským okresům. 

(2) Obci pražské náleží právo jmenovati jednoho člena 
revidujících výhorů okresních záložen hospo'dářských v I(,ar
líně a ' mi Smichově při nejbližší volhě revidujících výbOl"Ů 
těchto záložen, ač nemá-li již obec p1"a'žská v revidujícím vý
boru člena jmooovaného ve smyslu úmluvy o dobrov,olné ~á

rvce ~a Jmenované "kres'~í ~áložn hospodúf.sk ť. , 
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tl. 3. (l( §u 3 zákona.) C) Okresní záložny ~lŮ spo(Jář
ské lUohou zřizovati ve svém obvodu odhoč!\:y, sběrny a pia
tebny. Bližší ustanovellÍ o úřadováll1Í v odbočkách, sběrnách ,a 

pl.atebnách .ohsahovati má jednací řád záložny. 
,C) Zřízení každé odbočky, sběrny a platebny o'zná,lru,ti 

jest .úř,;;t.ďům dohlédacím. Zems.ký ,správní n -bor může vy,da.ti 
o úřac10vánj a kontrole. v odbočkách, sběrnách a platebnách zá
v,!~né předpisy podle §u 42 zákona. 

CI.~. ,( K §u 4 zákona.) C) V k.ažďé okresní záložně 

hospodářské zřciditi jest fond na rozmnožování ,kmenovkho jmě. 
ní. Do fOlD.du toho plynouti mají nejd.říve částky přikázané na 
7.v)-še'(LÍ 'kll1enové~lO jmění wesmyslu ·§u 4 zálwn.a, a to jak ,při

l"ázané povipně podle odst. 2., b.odlJ. a) a b), ta~ .i dO,brovolpě 

podle o-dst. 3., č. 1., P<.l t,~k dlouho, až ,jměl\lÍ t.ohoto l.ondu 
nabude takové výše, aby z něho podíly všech' účastníků záložny 
stejnoměrně mohly býti zv)"šeny nejméně o 50 prQcen,t. 

. (2) Č~stky přib,ývající ke ,kmenoN'ému jmění z nových po
dílů (§ 4, odst. 3., č. 2., 3. a 4.) .a z kOlD.tribuče.nských peně,ž. 

ních ·a jinýc,h fond:ů, které záložně byly pBkázány, přips;ati 
~,est ihned ke kmenoN'ému jmění. Totéž platí i pr.o reservní 
f,ond, nebyl,o-Ij. 111JOŽnO zjistiti účastníky kontribučensl~'ých 

peněžních fondů nebo jejich pomly. 
C) ,Nejmenší a nejVlyšší výše ,dobr.ovolllých příplatků 

llč~stníků k jejich podílům ,( § 4, odst. 3., č. 2.) budiž stano
vena v jec;lnacím řádě zálolŽ.ny. 

(4) Bližší ustanovení o tom, jak vykázati jest původní 
kmenové jmění, jakož i jmění k němu podle zákoDa přiká. 

zané, ohsahovati bude jednací řád. 

e) K rozmnožení kmenového jmění d1obrovlOlnými pří

lJlatky účastníků podle § 4, .odst. 3., č. 2., zákona jest potřehí 
s.ou}JI,asu ředitelství záložny, které může souhlas odepř.íti bez 
udání ·W)vo,dů. Účastníkílm nepřísluší pr,ávo do odepření sou
hla,su si stěž.ovati. 

(6) Zastupitelské okresy a osady (katastrální obce) v 
oJ:)vlOdu okresní záložny hospodářské mohou se přihlásiti za 
účastníky záložny podle ustanovení §u 4, odst. 3., č. .3., zá· 

kona. Pi.í5~p jejich k záložně jest podmíněn souhlasem ředi· 
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telství zálQžny, které může souhlas odepříti ' bez udání důvo
dů. Zastupitelskému okresu a osadám (katastrálním obcím) 
nepřísluší právo si ~tčž'ovati do odepření souhlasu. 

(1) V případu § 4, odst. 3., č. 4., zákona pouze vlastníci 
nejméně 1 ha zemědělské půdy (,dosud neúčastnící záložny) 
mohQu si stěž'ovati do rozho·dnutí ředitelství, které zamído je
jich přihlášku, a to k okresnímu výboru (§ 48 zákona) a do 
rozhodnutí tohoto k zemskému správnímu výboru. Zamítnutí 
přihlášky má ředitelství v tomtQ případě odůvQdniti. 

e) Okresnímu výbo·ru (§ 48 zákona) náleží učiniti Qpa
tření, aby veškeré dosud trvající kontribučenské peněžní a ji
né podobné f,ondy v Qbvodu záložny byly zjištěny, výše jejich 

jmění a úč'astníci vyšetřeni a aby, jakmile se tak stane, bylQ 
jmění tQ QdevzdánQ ,okresní hQspoldářské záložně jakQ část 

kmenového jmění jejího. 

(9) O každém Qdevzdání jmění takQvého zálQžně jest se
psati a v záložně ulQžiti náležitý z1Íipis, podepsaný zástupci 
příslušného fQndu ,a záložny. 

CO) Za dosud trvající kontribučenské peněžní fondy po
ldád1ati je ty, které ve smJnslu dříve platných zákQnů nebyly 
s PQvQlením úřadů k tomu Qprávněných 'Věnovány již k úče· 

lům obecně prQspěšným. 

(11) Praestační fQndy, obcím ,ďosud ve vlastnictví ne
Qdevzdané, fondy viniční a jiné fQndy podQbného pŮVQdu 

jest rQvněž Qdevzdati okresní záložně hQspodářské prQ její 
kmenové jmění, a tQ jako PQdíl příslušné katastrální Qbce. 

C2
) Při tom JSQU povinny spQlupůsobiti úřady státní i s'a

mosprávné. 

ca) JSQu·li ve jmění kQntribučenských peněžních a ji
ných fondů cenné papíry, počítá je zálolžna 'V kursovní ceně 

znamenané IlJa Pražské burse cenných papírů v den Q,devzdání. 

C4
) Se jměním dotčených fondů přecházejí na Qkresní 

záložnu hospodářskou i závazky na fQndech těch váznoucí. 
čl. 5. (l( §u 5 zákona.) C) Okresní záložna hospodář· 

ská je povinna o podílech svých účastníků vésti zevrubnQu 
matriku a podle ustanovení zákQna o rnQvém nabývání - a dě

lení podílů ji upravovati PQdle přihlášek nových nabyvatelů, 
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jest vsak povinna i -s'ama bez .přihlášky takovQu upravu ma. 
triky předsevzíti, kdykoli nabude 00 příslušné změně vědQinQ

sti, podle zápisů v PQzemkových knihách lIleb úředních vý
tahů z nich. 

e) Rovněž jest provésti v matrice změnu, !přestal·li býti 
pozemek někter)', s nímž podíl jest spojen, půdou zeměděl

skou podle Qdst. 4. §u 5 zákona. 
e) Pro VQlby ,delegátů a pr:o výplatu čistého zIsku po

dílníkům je vždy rozhodným dočasný stav matriky, upravené 
PQdle ·oznámení nebo po.dle vlastního zjištění záložny. Ti, 
kdQŽ neo,známili záložně nabytí podílu, nabývají práv při vol
bě delegátů podle ustanovení § § 21 a 22 zákona a nároku na 
výplatu úroků z podílů teprve ·od tohQ dne, kdy přev·od po
dílu byl zapsán do matriky. Lhůtu, do které musí záložna p·ro
vésti zápÍlS řádně vykázanéhQ pi'cVQdu podílu, uvésti jest v 
jednacím řádu záložny. 

čl. 6. (l( §u 7 zákona.) (1) Ředitelství Qkresní zálQžny 

hQspodářské má se usnésti, které z obcho.dů uvedených v §u 
7 zákQna, hledíc k l'Iozsahu záložny a PQměrům v Qkrese; bude 
pělstQvati, a PQjati ustanQvení o. tom do. svého. jednacího řádu. 

C) PůsobnQstí zálQžny podle §u 7, č~ 5., rQzumí se po
skytQvání úvěru na zcelování, zaokrouhlování, dělení a me· 
liorQvání nemQvitQstí. 

čl. 7. (l( §u 8 zákona.) C) V zákQně stanovená výše 
60násQbné sumy vlastního. jmění (kmenQvého jmění se všemi 
fondy, PQčítajíc v to po případě i f.Qnd pensijní), do. které je 
vůbec dovQlenQ Qkresním zálQžnám hospodářským vklady při

jímati, znamená jen nejzazší mez pro. vklady záložny. PQdle 
§u 30 zákona usnésti se má ředitelství v plné své schůzi, dQ 
jaké výše a za kterých podmínek budou na ten čas vklady 
přijímány . . Usnesení to. PQdléhá schválení zemskéhQ správního. 
v)'bQru, jenž při rQzhQdnutí svém přihlíží k PQtřebě a pQmě· 
rum záložny. Zemský spráWlí výbQr může rQzhQdnQuti 00 při

jímání vkladů i do menší výše než 60násQbné sumy vlastního 
jmění záložny, uveda prQ rozhQdnutí své dŮVQdy, a může 
JSQu·Ii pl'O to. ,důVQdy - i výši vkladů na čas Qbmeziti a po 
případě stanQviti přiměřerné pQdmínky. ' 
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CZ) Naa vý~j povjnné zár~ky .z~onelp ~tatlovepé může 
ílastupitelský okres vzíti na se za závazky okresní z.áložny hospo
dářské zár1,lku dobroV'Qmou. 

C) Dosavadní dobrovolné záruky zastupitelských ol~resů 

za z~lož,ny, polmd jinak neslllluyeu'o, zůstávají na,dále v plat
nosti. Příslušné úmluvy buďtei přizpůsobeny novému zá.k!onu 
zejména y tom, že okres sám má práv.o nejvýše třet.in'u .členů 
řediteJ,s.tva .a revidujícího výboru jmenc;)Vati z ř.ad účastníků 

zá},ož».y (§ 26, odst~ 2., zákona), aniž je p'oti.ebj, aby osoby 

j~m jmenované byly ještě zvoleny valnou hro;madou delegát .. , 
a že určité osoby záko]l ;vylučuje z volhy i j;menování do ře

ditelstva a revidujídho výbOl\U záložny. 

C) V Zlil-li na se zastupitelský o,~res .dobro;volnou záruku 
za 'Okresní ho,s'pod~řskol,l záložtnl,l, jest ve výši této zahrnuta i 
záruka . povinn)éi_ 

čl. 8_ (l( §u 11 zák~na.) (1) V jedrutcím řádě okresní 
záložny hospodářské jest s tl;lIl oviti l,lrčitým poměrem k vlast

nímu jmění ~áložny a ke vkladům jj svěřeným lIlejvyšší sumu, 

do níž 'SliJ.í řediJelství pOld ]lá~ledky §u 35 zált.oua POSltyt.ovati 
úvěr jedné ,a téže osobě, kO!I"P~raci n~bo společenstvu. 

(Z) Bylo-li záložně přikázáno jmění kontrii.bučenských 
peněžních a jil).ých fondů .podle § 45 zákona z ,n.ěkterého okre
su sousedního, nerozšiřuje se tím obvod okres,níhospodářské 
záložny též na ' sousec;lní okres, záložna může však poskytovati 

úvěr novým úča'sl1J,Íkům. Pokud j·de .o osoby jiné (obce a 
okr~s), platí ustanovení předposledl).Ího odstavce §l,l II zá,k,c,ma. 

čl. 9_ (l( §u 12 zákOna.) .e) Nejméně 10% všech pro
středků záložny (§ 6 zákona) má bs:,ti ;uloženo tak, aby za
ji;těn.a byla stále pohotovost záložny k v)'platě vkladů, a to 

huď u jiných ús~avů peněžních nebo v ceuných paiPú"ech zá
konem stanov;ených (odst. 2. §u 12) nebo obojím způsobem. 

(2) Ukládati hO.lovosti v papírech jiných, než jak jest 

uvedeno v -odst. 2. §u 12 zákona, lze jen se schválel).Ím zem
skéhosprávního výboru (§ 30 zákona), jenž .aáva~e povolení 
takové bude přihlížeti zejména k cenným papírům podniků 

zemědělských. 

~S) O tom, do ktef'~'ch ú'stavú .a do které výše mají býti 
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hotovosti /;áložny 1.!ldádány, usnášeti se má ředitelství v plné 
své schůzi (§ 30 zákona), přihlížejíc hlavně k ústavům zem
ským ,a k ústavům povahy zemědělské. 

(~) .Zemskému správnímu výboru náleží, aby v dohodě 

s ,ministeríitvem vnit~"a dával v té ,příčině okresním záložnám 
hospodářským, po .případě p~"ostřednictvím ' Svazu ·okresních 
hospodářsk)''Ch záložen obč8JSuě pi"iměřené pokyny. ' 

C) Bližší ustanovení, zaručující bezpeěné uložení hoto
vostí záložny u jiných ústaVů, pojmouti jest do jednacího 
řádu záložny. 

čl. 10. (l( §u 15 zákona.) Všecko·, co z ročních užitků 

7.áložny zbude po úhradě všeho náldadu a ztrát, jest čistým 

výtěžkem zál,ožny ·a výtěžek ten jest v ro·zvaze záložny vyká

zati. Valllé hroma-dě nrueží rozhodnouti, jak s čistým ziskem 

má býti ·naloženo [,odst. 2. §u 15 a § 24, bod d), zákona]. 
VS:-še čistého zisku je základem pro povinné příspěvky ke 
kmeJ1Jovému jmění [§ 4, odst. 2., bo.d ·a) a b)], k reservnímu 
fondu a pensijnímu fondu záložny (§ 17 zákona). 

čl. ll. (l( §u 17 zákona.) K tomu, aby bylo reservníhů 

fondu záložny užíváno v obchodě neb aby byl uložen jinak, 
než jak zákon stanoví, potřebí jest usnesení ře,ditelstva v plné 

s('hůzi učiněného a schválení zemského správního výboru (§ 

30, posl. odstavec, zákona). Povolení takové může býti dáno 
jen výjimečně a na čas, pokud opatření talwvého jest 'PlOtřebí 

a poměry záložny nevzbuzují ohav. Povolení již daná po,drobí 

se přezkoumání. 

čl. 12. (l( §§ 21 a 22 zákona.) C) Volby .delegátů zá
ložny podle nových ustanovení zákonných vykonati jest, jak
mile uplyne období, na něž byli dosavadní delegáti zvoleni. 

Před uplynutím období v,olehního vykonati jest doplňovací 

volhu delegátů jen v takové katast.rální obci, ve které počet 
delegátů (úmrtím, resignací) klesl na polovinu. Při volbách 
těch hleděti sluší k tom~ které osopy podle zák·ona z práva 
státi se delegáty okresní záložny hospodářské jsou vyloučeny. 

C) PůvOdníIll kmenovým jměním je jmění povstalé z 
l~Ol1tri~učenských fondů obilních, lwntdbučenských fondů pe-

Obell. zák. 75 
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riěžních, fODdll viničních, praestačních, jakQž i jiného. . jmění 
rázu veřejnQprávníhQ. . 

C) Právo. hlasQvací má každý vlastník podílu bez Qhledu 
na to., zda jde o. PQdíl na půvGdním jmění kmenGvém neb 
o. Po.díl dQplněný pQvinnými dGtacemi nebo. dQbrQvQlnými 
příplatky neb· 'O nQvý pGdíl 'Osad (katastrálních Gbcí), zastu
pitelských okresů nebo. jiných vlastníků zemědělské půdy. 

čl. 13. (l( §§ 26, 27 a 33 zákona.) C) O tQm, z kQlika 
členll sestávati má ředitelství zálGžny, rGzhGdne valná hrGma
da delegátů okresní zálGžny ho.spo.dářské, hledíc k velikGsti · 
obvQdu a rQzsahu zálGžny; ustanQvení o. tGm pGjme se do. řádu 
jednacího.. 

C) Okresní zastupitelstvo. (§ 48 zákQna), jež vzalo. ' na se 
dQbrQvo.lno.u záruku za zálo.žnu, má napříště jmenQvati smlu
vený pGčet členů ředitelstva (nejvýše však třetinu členů ředi

telstva) z ř,ad účastníků Gkresní záložny ho.spodářské. 

·e) Nastal-li u některého. z do.savadních členů ředitelstva 
nčkterý z případů § 27 zákGna, pGzbývá tako.vý člen úřadu. 

V tGm příipadě, jde-li · o. člena vo.lenéhG, zv<o.lí ředitelství ná
hradníka, jímž může býti také ten, kdo. není účastníkem zá

ložny, a jde-li o. člena jmenGvaného., jmenuje náhradníka 
Qkresní zastupitelstvo. z účastníků zálQžny (§ 26 zákQna). 

,(4) Jakmile VGlby nebo. jmenQvání členů ředitelstva na
LylQ právní mo.ci, Luďtež vlastnQruční PQdpisy všech členů 

ředitelstva a úředníka k spQlupo.dpisQvání zmo.cněnéhQ ulQ· 
želJy u QkresníhQ vi,hQru. 

čt 14. (l( §u 34 záko.na.) (1) Okresní zastupitelstvo., 
jež vzalo. na se do.brQvGlno.u záruku za zálQžnu, má napříště, 

je~li mu to. úmluvo.u o. záruce vyhrazeno., jmenQvati jednQhů 
člena revidujícího. v)·bQru záložny z řad' účastníků zálQžny. 

C) Důvo-dy, které vylučují z práva býti volenu do. ře
ditelství (§ 27 zákQna), vylučují též z VGlhy do. revidujícího. 

v)'bGru Gkresní zálQžny ho.spodářské. Nastal-li u některého 

z dQsavadních členů revidujícího. výho.ru případ uvedený v 
§ 27 zákGna, PQzbývá člen takQvý úřadu. V tům případě, Gd· 
padl-li člen vQlený, ZVQlí si zbylí členQvé revidujícího. výhQru 
náhradníka. Nedo.hQdroou-li se nebo. odpadnQu-li všichni, jme-
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tmje náhradníka k návrhu ředitelstva Qkresní výbQr. Týče-li 
se vylučQvací dův1o.d člena jmeno.vanéhQ Qkresním zastupitel

. slvem, jmenuje Qkresní výbo.r náhradníka, a to. z účastníků 

zálQžny. 1 I li : I : I ,~~ 
C) PQvinnQstí revidujícího. v)1hQru jest, ahy dQhlížel na 

činnQst ředitelstva, zejména též po.kud jde 'O PQvQIQvání a za
jišťQvání zápůjček. 

čl. 15. (l( §u 36 zákona.) C) Ředitelství Qkresní zálužny 
ho.spQdářské v plné schůzi jmenuje úředníky, stanQví jejich 

počet a jejich !pQžitky. UstanQvení zák-Qna o. nejnižším služ
ném týká se nejen úředníků, kteří nQvě budo.u jmenQváni, 
nýbrž i úředníků před platnQstí záko.na přijatých. 

C) Uprázdní-li se ~ěkteré místo. úřednické v záložně nebo. 
zřídí-li se místo. no.vé, náleží ředitelství usnésti se v plné 
schůzi, o.bS'a.dí-lise místo. po.stupem nebo. má-li býti vypsán 
veřejný kQnkurs. 

e) Po.stupem (hez vypsání ko.nkursu) nemQho.u býti jme· 
nQváni ti, kdo.ž byli do.sud v zálQžně jen silami vÝPQmo.cnými. 

(4) Vypsaný veřejný kQnkurs uveřejniti jest v časo.pisech, 

které zarUCUJl účelné ro.zšíření kQnkursu ve zúčastněných 

kruzích. 
(6) Věk a kvalifikace úředníků a vedQucích úředníků 

o.kreF:ních ho.spQdářských zálo.žen, stanovené v odst. 3. §u 36 
zákQna, jso.u po.dmínkou jediné pro. jmeno.vání úředníků po 

úcinno.sti zákQna a buďtež bližší ustanQvení zaručující přijí

mání ' jen ško.lenéhQ personálu po.jata . do. jednacího. řádu. 

(6) Po.vQlení, aby úředník QkresníhQ výbQru zastával též 
místo úřednické v o.kresní zálQžně hQspo.dářské, bude dávati 
zemský správní výho.r jen výjimečně v případech zvlášť o. dli
vo.dněných a jen na čas nevyhnutelné po.třeby. Po.vo.lení daná 
před platno.lstí nQvéhQ zákQna PQdro.bí se přezkQumání. 

čl. 16. (l( §u 37 zákona.) Navrhno.uti ke schválení sta
no.vy Svazu Qkresních zálQžen hospo.dářsk}-ch, jenž po.dle §u 
37 záko.na . má býti zřízen, zůstavuje se do.savadním ne-ofliciel
ním svazům Qkresních ho.1spodářských zálQžen. Nebude-li ná
vrh předlo.žen do. ko.nce ledna 1925, vydá pro.zatímní před

pisy pQtřebné k ustavení Svazu zemský správní výbor. 

75* 
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čl. 17. (l( §§ 38 a -39 zákona.) C) Okresní výhor vy. 
konává letmé, nepředvídané přehlídky záložny nejméně jed. 
IlJOU v roce bud' prostřednictvím Svazu okresních záložen ho
slpodáiíských, zřízeného podle ~u 37 zákona, neb osobou míst. 
ních poměrů znalou, jež však není funkcionářem, úředníkem 
nebo zástupcem jiného ústavu úvěrního v obvodu zál,ožny. 
T),ž vylučující důvo,d platí též pro zástupce okresního výboru 
v záložně, jejž podle §u -39 zákona na určitou dobu Z'VIoHti 
má okresní výbor ze svého středu; kde není v tomto směru 
zákonu vyhověno, zvoliti jest zástupce nového. 

e) Pro stížnost :l.ástupce okresního výboru do usnesení, 
kt~rým jeho opatření bylo okresním výhorem zrušeno, platí 
rekursní lhůta podle §u 44 zákona. Stížnost ta má účinek od. 
ldádací. 

C) Zá'stupci okresního vS'horu nelpřísluší old záLožny žá,d
ná náhr.ad1a neb odměna. 

čl. 18. (K §§ 45 a 46 zákona.) V zastupitelských okre. 
sech, ve kterých není dosud ,okresní záložny hospo.dářské, jest 

okresní v)'bor povinen sepsati podle -pokynu zemského správ. 
ního výboru veškeré fondy (kontribučenské fondy peněžní, 
fondy praestač.11IÍ obcím do vlastnictví dosud neodev,zdané a 
Jme fondy podobného původu), jež by sloužiti mohly ke zří
Zfmí okresní záložny hOSjpodářské, dále zji's.titi, zdali by účast
níci fondů těch bylí ochotni a jakou měrou podíly své na 
jmění t.om si zvýšiti, rovnělŽ vyšetřiti, zd1ali a jakými po,díly 

zúčastnily hy se zřízení záložny osady (katastrální obce) 
.okresu, usnésti se o účasti zastupitelského okresu a podati ná
vrhy své zemskému sprá'vnímu v)'horu, jenž rozhodne, má.li 
ckresní záložna hospodářská býti zřízena nebo má-li dotčené 
jmění býti přikázáno některé ze sousedních okresních zálo
žen hOlspodářských. 

čl. 19. Bylo.li rozhodnuto, že okresní hospodářská zá
ložna má býti v okreS'U zřízena, jest povinen okresní výbor 

ustanoviti prozatímní šestičlennou správu z účastníků těchto 

fondů, ze _ kterých .má povstalti; tato pl'ozatímní správ~ púsobí 
až do první valné hromady záložny. 
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čl. 20. Nařízení toto nabývá účinnosti dneltt Tyhlášení 
a pr,ovedou jej ' ministr vnitra~ financí, spravedlnosti a země

dělství.*) 

IV c. Vládní nařízeni ze rule 17. července 1928, 
čís. 126 Sb. z. a n., 

o úpravě některých právních pOlněrů ttkajÍ~Ích 
se okresních záložen hospodářských v Cechach. 

Vláda , republiky Československé nanzuje podle §§ 48 a 
49 zákona ze dne 6. června 1924, č. 128 Sb. z. a n., o okres
ních záložnách hospodářsk5'ch a kontribučenských fondech pe
nČŽlních v Čechách, ,a podle § 71, odst. 4 zákona ze dne 14. 
července 1927, Č. 125 Sb, z. a n., o organisaci politické správy: 

§ I. e) Obvody a sídla okreJSních záložen hospodář

sk)'ch v Čechách,jež tyto záložny mají v den !před účinností 

zálmna č. 125/1927 Sb. z. a n., nejsou tímto zákonem dotčeny. 

C) Obvody no,vě úizovaným okresním záložnám hospo
dářským stanoví a o změnách obvodů a síd'el záložen již zří· 

Zt,ný'ch l'ozho,duje zemský výbor po Islyšení okresního výhoru 
(okresruch výborů), nečiní·li proti změnám těm námitek zem
ský úřad. Při tom jest dbáti zásady~ aby obvody .okres.ních zá· 
ložen hospodářských majících sídla v obvodu ,okresního úřadu 
nepřesahovaly to11.oro obvodu. 

C) V přípa.dech změn ' -obvlO,dů záložen rozhoduje spory 
o piíikázání podílů účastníků nebo poměrné části jmění okres
ních záložen. hospodářských, nedohodnou-li se zúčastněné zá
lož,ny, zemský 'úřad přihlížeje k záv.azkům s podíly zá,roveĎ 
přej,ímaným. Před svým rozhodnutím, vyslechne zemský úřad 

7.účastněné okresní výbory a zemský výbor-

e') Firma záložny zní i nadále: Okres.ní záložil1la hospo. 
dářská v .... 

§ 2. Okres, v jehož ,obvodu po účinnosti zákona č. 125/ 
1927 SL. z~ a n. má okresní záložna hospodářská své sídlo, 

:::) Vyhlášení stul-o se dne 23. p,rosince 1924. 
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může se přiblásiti za ličastníka záložny hospodářské podle 

ustanovení, jež zák'on č. 128/1924 Sb. z. a n. stanovil pro úča

stenství zastupitelského okresu. Byl·li zastupitelský o,kres účast· 

níkem záložny, jest po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. 

účastníkem okres, v jehož obvoldu má záložna své sídlo. 

§ 3. Záruku za vklady záložny ve výši zákonem stano· 

vené i dobl'ovolnou úmluvou převzaté /přejímá za zastupitel. 

ský okres po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. okres, 

v jehož obvodu má záložna své sidlo. 

§ 4. Po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. bude 

vykonávlati působnost, jež podle zákona č. 128/1924 Sb. z. a iD. 

příslušela okresnímu zastupitelstvu nebo okresnímu výboru 

býv. zastupitelského okresu, okresní výbor, pokud tímto naří· 

zením se nestanoví jinak (§ 5 a § 6). 

§ 5. ·Okres.nímu zastupitelstvu vyhrazuje se působnost, 

jež náležela býv. okresnímu zastupitelstvu podle § § 26, 34, 

41 a 46 zákona č. 128/1924 Sb. z. a n. 

§ 6. (1) Okresnímu úřadu vyhrazuje se /působnost, Jez 

náležela býv. 'Okresnímu výboru podle ustanovení bodu 4, odlst. 

3, § 4, podle §§ 22, lM a 45 odst. 4, zákona č. 128/1924 Sb. z. a 

n. Před rozhodnutím o odvoláních (stížnostech) podle těchto 

ustanovení budiž slyšen okresní výbor, má·li se při rozhod

nutí posouditi též účelnost naříkaného opatření (upsání podilů 

družstevních, stavby neboO koupě domu, zřízení nové okresní 

záložny hospodářské a pod.). 

C) Působnost okresního výboru týkající se· svolání Vlalné 

hromady delegatů a vzetí určitých předmětů v program valné 

hl'omady delegátů přísluší zároveň i okresnímu úřadu. Svo· 

lání valné hromady delegátů budiž oznámeno i oOkresnímu 

úřadu, jemuž zároveň zaslány buďtež přepisy účtu výročního. 

§ 7. C) Po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. bude 

vykonávati působnost, která pOldle zákollla č. 128/1924 Sb. z. 

a n. příslušela zemskému správnímu výboru, zemský výbo,r, 

pokud tímto lIlařízením se nestanoví jinak (§ 1 a § 8). 
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(2) Zemský výbor podává každoročně zemskému zastupi. 

telstViUJ celkovou zprávu o okresních záložnách hospodářských. 

e) Zemskému výboru .náleží, aby dával všem okresním 

záložnám hospodářským po případě prostřednictvím Svazu 

okresních záložen hospodářských oObčasně přiměřené pokyny, 

jde·li o ukládání hotovostí záložen podle odst. 3, čl. 9 vlád· 

ního nařízení ze dne 13. Iprosince 1924, č. 269 Sb. z. a n., ktc· 

rSm se provádí zákon ze dlte 6. června 1924, č. 128 Sb. z. a 'n., 

00 okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fon

dech pelllěžních v Čechách. Tím se mění ustanovení čl. 9, odst. 

4 téhož nařízení. 

§ 8. C) Zemskému úřadu vyhrazuje' se působnost, jež 

náležela zemskému správnímu výboru co do vyřizování sporů 

podle ustanovení § 2, § 4, Q,dst. 3, bodu 4, .§ 36, odst. 1 po
slední věty; §§ 44 a 45, 'Odst. 4 a působnost podle ustanovení 
§ 37, odst. 4 záko.na č. 128/1924 Sb. z. a n. 

C) Ustanovení věty druhé odst. 1, § 6 platí obdobně. 

Zemský výbor budiž slyšen též před rozhodnutím podle odst. 

4~ § 37 zál~ona č. 128/1924 Sb. z. a n. 

§ 9. Práva a povinnosti, jež náležely obci praž'ské ohled· 
nč okresních záložen hospodářských na Smíchově, v Karlíně 

a v Hostivaři, zůstávají zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. ne
dotčeny. 

§ 10. Ustanovení tohoto nařízení vztahují se i na oOkres· 
ní záložny hospodářské po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. 
z. a n. !lřízené nebo s jinou záložnou spojené. 

§ ll. ' Kde v §§ 4 a násl. zákona č. 128/1924 Sb. z. a n. 
mluví se 'O zastupitelském okresu a kde v tomto nařízení mluví 
se .o okresu, okresním neb zemském úřadu, zastupitelstvu, ne· 
bo výboru bez bližšího označení, rozumí se tím okres a orgá· 
ny zřízené podle zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. Příslušnost 

jejich určuje se sídlem záložny. 

§ 12. Toto nařízení nabývá účiJlillosti zároveň s účin

n()lstí zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.; provede je ministr vnitra, 
financí, spravedlnosti a zemědělství. 
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V. Zákon ze dne 9. října 1924, čís. 237 Sb. z. a n. 
kterým se zřizuje ZvláštIú fond pro zmírněni ztrát 

povstalých z poválečnýcb poměrů. 

Zří z e n í a ú čel. 

, § I. ~vláštní fo.nd pro zmírnění ztrát po.vsta
lych z po.valečných poměrů~ nadále .označovaný slo
vem »f o ~ d«, tv~ří se z příspěvků ústavů uvede~ých 
v §u 2, ht. a) az c), a z příspěvků státních. Tento 
fond jest 'samostatná právnická osoba a jeho sídlem 
jest P r aha. 

§ 2. Účelem ::fo.ndu jest poskytnouti pvostřed .. 
ky k" č~stečné úhradě zltrát povstalých z poválečných 
pomeru: 

a) akciovým společnostem a společnostem s r. o., 
provozujícím peněžní a bankovní obchody, pokud 
vydávají vkladní knížky anebo přijímají vklady na 
běžný účet; 

b) záložnám všeho dnihu a úvěrním společen
stvům (druž,slvům) , t. j. společenstvům (družstvům), 
která úvěrní olbchody provozují ve skutečnosti i po
dle stanov jako svou hlavní činnost; 

c) spořitelnám ve smyslu zákona ze dne 14. dub
n~ 1920, čís. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují práv
nI ~o.měry 'spořitelen, zahrnujíc v to. spořitelny, uve
dene v §u 21, odst. 1., a §u 33, odst. 3., cit. zákona, 
jakož i zemskýnl úvěrním ústavům, které vydávají 
vkladní kníž-ky (listy); 

d) výdělkovým a hospodářskýul společenstvům 
~.druž·s~vům): která nejsou zahrnuta po.d lit. b), a je
]lch náknpnlm' a prodejním ústřednám (svazům). 

§ 3. (1) Fond spravuje a na venek zastupuje 
17členné kuratorium, které pozllstává z předsedy, je
ho náměstka a 15 kurátoru. 

(2) Předsedu, jeho náměstka a 3 kurátory jme
nuje vláda ze 'státních úředníkťl a jiných zájmově 
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nes.účast:něných kruhu jakožto své zástupce v kura
t OrIU po návrhu ministra financí, učiněném v doho
dě s ostatní'mi súčastněnými ministry. Ostatní členy 
,kuratoria jmenuje vláda po návrhu ministra financí, 
učiněném v dohodě s ostatnínIi súčastněnými mini
stry tak, aby byly v kuratoriu zastoupeny skupiny 
tčchto. ústavů, jak jsou vyjmenovány v odst. a) až d) 
§u 2, každá 3 kurátory. Ohdolbným způsobem jme
nuje vláda po 2 náhradnících kurátorů pro kuráťory 
zastupující vládu i pro kuráto.ry ,zásťupující jedno.t
livé' skupiny ústavů vyjmenovaných v §u 2, celkem' 
tudíž 10 náhradníků. 

(3) Osoby nevolitelné do.' poslanecké sněmovny 
Národního shromáždění nemoho.u se státi členy ku
r atoria nebo náhradníky členů kuratoria. 

(4) ' Členové kuratoria i jejich náhradníci jme
lmjí se na dohu 5 let. Jejich úřední období se počí
ná doručením jmenovacích dekretů a se končí jme
nováním nástupců. Před uplYlllutím úředního obd.obí 
zaniká úřad člena kuratoria (náhradníka) úmvtím, 
odstoupením, ztráto.u volitelnosti do poslanecké sně· 
mo.vny Národního shromáždění a odvoláním. Před
seda, jeho náměstek nebo kurátor (náhrad~ík) může 
hýti odvolán vládou po návrhu ministra financí, jest
liže porušuje nebo zanedbává hrubě své po.vinnosti. 

(.5) Úřad člena kuratoria jest úřadem čestným 
a bezplatným. 

(6) Členové kuratoria a jejich náhradníci jsou, 
p ovinni · zachovávati mlčenlivost o. poměrech ústavll 
(§ 2) seznaných při vykonávání svého úřadu; povin
nosti tétO' mohou hýti zbaveni jen ústavem, o jehož 
poměry jde. Porušení povinné mlČenlivosti jest dů
vodem odvolání. 

. § 4. (1) Předpisy o to.m, jakým způsobem m", 
kuratorium vykO'návati svOru působnost a jak proje
vuje na venek svoji vúli,. obsahujž j'ednací řád, který 



1194 Oddíl X. 

kuratorium v dohodě s ininisterstvem financí sdělá 
do dvou měsíců po vyhlášení tohoto zákona. 

(2) Dokud nehude jednací řád sděláh, podpisuje 
se fond pravoplatně tak, že pod jeho zákonné ozna
čení (§ I) kýmkoli napsané nebo vytištěné připojí 
své podpisy předseda nebo jehO' náměstek a některý 
jiný člen kuratoria. 

§ 5. Účetní, pokladní a kancelářskou službu. 
fondu obstal'ává Zemská banka v Praze, u níž dluž
no uložiti volné hotovosti, cennosti a listiny fondu. 
Vzájemná práva i povinnosti huďtež upraveny ~vlášt
ní smlouv.ou mezi kuratoriem a Zemskou bankou. 
Tato smlouva se stane pro fond závaznou teprve 
schválením 'ministrem financí. 

§ 6. Kuratorium sestaví ku dIŮ 31. prosince kaž
dého roku celkové výkazy příjmů a vydání, jakož i 
seznam jmění a dluhů fondu, a předloží obé pflO
střednictvím ministra financí vládě ke schválení. 

Pří s ,p ě v k y s v é p o moc n é. 

§ 7. (1) Ústavy v §u 2, lit. a) až c). uvedené 
jsou povinny platiti fondu svépomocné přís.pěvky po
dle níže naznačených zásad. 

(2) Povi.unost platiti svépom,ocné příspěvky a 
rozsah této povinnosti řídí se podle provozních vý
sledků, jak se jeví v čistém zisku vykázaném v řád
ně schválené bilanci, případně v dividendě přiznané 
na základě takovéto bilance. Rozhodnými jsou pro
vozní . výsledky docílené v obchodním roce, který 
předchází bezprostředně roku2 za nějž 'Se má příspě
vek platiti. Byl-li v některém roce docílen čistý zisk, 
nastává povinnost platiti příspěvek pro příští rok. 
Končí-li se bilance ztrátou, jest ústav pro příští rok 
od příspěvků osvobozen. 

(3) Obsahuje-li bilance provozní výsledky za 
dobl1 k;rat..~í nebo delší jednoho roku, pokládá se za 
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čistý zisk obchodního ~oku 'částka celoroční, která 
se vypočte 'z :poměru doby provOlzu k jednoročnímu 
období. 

(4) Změny nastalé v roce, za který se má pří
spěvek platiti, nemají ani na povinnost k placení 
příspěvků ani na ' jeho výměru žádného v Jivu. 

(5) PrO' :mk, ve kterém tento zákon nabyl účin
nosti, platí ústavy, jichž právní existence se počala 
před tímto rokem, svépomoCllé příspěvky podle zá
sad, stanovených v odst. 2. nebo 3., částkou celoroč~ 
ní; jinak se platí svépomocné příspěvky pro prvý 
:mk příspěvkové povinnosti podle provozních vý
sledků docílených v prvém obchodním roce a jen 
pro onu jeho část, po ktel'ou povinnost trvala. 

(6) Povinnost platiti příspěvky zaniká počát
kem roku, ve kterém ústav přÍ;:3pěvkem povinni 
v~tonpil v likvidaci anebo ve kterém byl na jeho 
jmění uvalen konkurs. 

§ 8. Základnou pro stanovení příspěvku u ú
stavů označených v §u 2, lit. b) a c), jest čistý zisk 
docílený v roce rozhodném a vykázaný v řádně schvá
lené bilanci sdělané podle stanov nebo podle 
zvláštních bilančních předpisů, kdežto u ústavll uve
dených v §u 2, lit. a), tvoří tuto základnu akciový 
nebo kmenový kapitál, který má nárok na dividendu 
za rok rozhodný pro příspěvkovou poviImost nebo 
by měl 'takový nárok, kdyby se dividenda vyplácela. 

§ 9. (1) Příspěvek ClnI u ústavů, uvedených v 
§u 2, lit. b) a c), 10% čistého zisku naznačeného v 
§u 8. 

(2) Ihnkovní společnosti (§ 2, lit. a) platí ja
kožto příspěvek: 

a) 1%.1~, příspčvkové základny (§ 8), přesahu
je-li dividenda za rok pro výměru příspěvku rozhod
ný 12% akciového (kmenového) kapitálu, majídh& 
nárok na dividendu, 
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h) 1 % příspěvkové základny (§ 8), čini-li Ji
videnda za rok pro výměru příspěvků rO'zhO'dný více 
než 9, nejvýše však 12% akciO'vého (lunenO'v~;hO') ka
pitálu majícího nál'ok na dividelldu, 

c) ~li % příspěvkO'vé základny (§ 8), ':'iní-1i di
'Videnda za rO'k prO' výměru příspěvku rO'zhodný více 
než 7, nejvýše však 9% akciovéhO' (kmenO'véhO') ka
pitálu majícíhO' nárok na dividendu, 

d) %%' příspěvkové základny (§ 8), činí-li di
videnda· za' rO'k prO' výměru příspěvku rO'zhO'dný ó 
až 7% akciO'véhO' (kmenO'véhO') kapitálu majícího 
nárO'k na' dividen.du, 

e) %,%příspěvkové základny (§ 8), činí-li divi
denda za r.ok prO' výměru příspěvku rozhO'dný méně 
než 6% akciovéhO' (kmenO'véhO') kapitálu majícíhO' 
liárO'k na dividendu, 

f) 1/ 10 % příspěvkové základny (§ 8), nevyplá
cí-li se dividenda za flok pro výměru pHspěvku roz
hodný; tento příspěvek nesmí však činiti více než 
PO'IO'vinu čistého zisku d.DcílenéhO' pDdle schválené bi
lance v rO'ce rO'zhO'dné1ll prO' výměru příspěvku. 

§ 10. (1) Ústavy JSO'U povinny srvépomocné pří, 
spěviky zaplatiti beze zvláštníhO' předpisu v zákO'nité 
výměře do 14 dnů pO' té, kdy byla bilance za r,ok 
prO' výIilěru příspěvku rO'zhO'dný příslušným O'rgánem 
sehválena. NedO'jde-li k tO'mu dO' 30. června, dlužnO' 
O'dvésti na příspěvek zálO'hu č~stkou r.Dvnající se pří
spěvku z rO'ku předešléhO'. 

(2) Byla-li bilance za rozhO'dný rok schválena 
před vyhlášením zákO'na, dlužnO' příspěvky za prvý 
rDk pří'8pěvk:ové povinnO'sti zaplatiti stejným ZPŮSO'
he~ dO' 30 dnů pO' vyhlášení zákO'na. 

( cl ) Z příspěvků a příspěvkO'vých záloh včas ne
odvedených platí se úrO'k z prO'dlení ve výši přesahu
jící O' 2 % eskO'ntní sazhu cedulového ústavu. . 

§ ll. (1) Ústavy příspěvkem. PO'vinné předloží 
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'každorDčně SVO'U bilanci dO' 14 dnů pO' JCJlm schvá
lení kuratO'riu fondu s dO'iklady O' schválení a usne
sení příslušnéhO' O'rgánu O' tom, jak nalO'žiti s či
stf"1Il ziskem. 

(2) PO'dle předlO'žených dokladů přezkouší ku
ratoriUln platbu příspěvků; zjištěný , nedO'platek se 
předepíše i s úroky z prO'dlení, přeplatek s~ súčtuje 
.ve prospěch pří'spěvků hudoucích nebo se vrátí. 

Pří s P ě v k y stá t u. 

§ 12. Ministr se Izmoclmje, aby fondu pO' dO'
bu jehO' trvání přikazoval 'ze stMních příjnlů rO'čnÍ 
příspěvek PO'žadovaný kuratoriem, nejvýše však 
50,000.000 .Kč rO'čně. 

Ztráty a plán na jejich zmírnění. 

§ 13. KuratO'rium vyšetří jvhodným 'způsO'bem 
ztráty, jež ústavy .v §u 2 naznačené utrpěly .zejména 
poválečnými poměry, PO'kud tyto ústavy ve lhůtě 
O'značené v §u 17 zažádaly O' poskytnutí PO'dpO'ry 
z fO'ndu, a sestaví plán, pDdle kteréhO' hy měl fO'nd 
přispívati k úhra·dě těchtO' ztrát. TentO' plán před
IO'ží kuratO'rium :prostřednictvím mm.lsterstva fi
nací vládě ku schváleni. Za ztráty vzniklé , pO'váleč
nÝ'mi poměry dlužnO' PO'kládati zejména ztráty, způ
sobené poklesem. cen zboží nebO' hO'dnDty investic 
a ztráty z dubiosnÍch pDhledávek. K jiným ztrá
tLÍm možnO' přihlížeti pouze tehdy, žádá-li tO' důle
žitý zájem veřejný. PO'dpO'ry fDlIldu k úhradě ztrát 
nesmí přesahO'vati 'peníz, jehož zúrO'čení aSPO'ň 4% 
a umo:řením l1ejvfrše ve 40 letech jest zajištěno 'pra
videlnými příjmy fondu. 

l<' O' n d O' v e d I u h O' P i s y. 

§ 14. (J) Kuratorium vydá a~ dO' vysc .povO'le. 
ných '.podpO'rku krytí ztrát fondové dluhopisy maji-
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teli svědčící, aspoň 4 % zúročitelné a slosovaním nej
výše ve 40 letech splatitelné. Bližší ustanovení o 
těchto dluhopisech obsahujž jednací řád kuratoria 
fondu. Vzorec fondových dluhopisů vyžaduje schvá
lení minister:stvem financí. 

(2) Na každém dluhopisu budiž ministerstvem 
financí neho zvlá81ním k tomu účelu jmenovaným 
vládním komisařem potvrzeno, že zúročení a umoření 
vydaných dluhopisů jest plně kry,to řádnými příjmy 
fondu. 

(3) Za správné zúročení a splacení fondových 
dluhopisů nlčí podpůrně stát. 

§ 15. Dluh.opisů, které ~ond vydal v mezích 
tohoto zákona, lze užíti jednak k úročnému uložení 
peněz sirotčích, svěřeneckých, depositních, nadač
ních, dále peněz ústavů, podléhajících veřejnému do
zoru a pošt.ovního úřadu šekového, jednak za služeb
ní a obchodní kauce, tyto však jen do výše bursov
mího kursu, ale nikoli přes jmenovitou hodnotu. 

§ 16. Ústavy uvedené v §u 2 jsou povinny na 
žádost kuratoria převzíti fondové dluhopisy za jejich 
jluenovitou hodnotu až do % % všech vkladů pnJa
tých v běžnénl účtě, na vkladní knížky (listy) a po
kladniční poukázky. 

Postup při povolování podpor ku 
kry t í z t r á t. 

§ 17. (1) 'ÚSltavy naznačené v §u 2 mohO'u do 6 
měsíců od vyhlášení tohoto zákona žádati za p~skyt
nutí podpory k úhradě svých ztrát. Na žádosti po
zději podané nelze vzíti zřetele. 

(2) Ústavy, které podléhají povinné revilsi podle 
zákona ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. z., o revisi 
výdělkových a hospodářských družstev a jiných 
spolků, ll , podle zákona ze dne 15. dubna 1919,Čís. 
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210 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev na Sloven
sku, podají žádost u l'evisního svazu (ústředí), ku 
kterému v den podání žádosti přináležely. Tento 
svaz jest povinen dříve, než zašle žádost příslušnému 
místu k rozhodnutí, provésti podrobnou revisi u spo
lečenstva (družstva) žádajícího za podporu, pokud 
tak neučinil bezprostředně před podáním žádosti. 
Ostatní ústavy podají žádost přímo u předsedy ku
ratoria fondu. 

(3) Kura,torium fondu jest povinno u ústavů, 

které u jcho -předsedy podaly ~ádo3t za podporu, pro
vésti revisi, pokud mu stav žadatelův není jinak spo
lehlivě znám. 

§ 18. O žádostech ústavů uvedených v §u 2, lit. 
a) až c), rozhoduje s konečnou platností komise po
zůstávající ze zástupců vlády v kuratoriu (§ 3, odst. 
2.) a z kurátorů, kteří zastupují skupinu, k níž ~stav 
žádající o podporu při náleží, pokud podpora, která 
se má na žádost poskytnouti, nepřesahuje výše, se 
kterou bylo ve schváleném sanačním plánu (§ 13) 
pro tento ústa,- počítáno. Usnesení komise o vyšší 
podpoře vyžaduje schválení vládou. 

§ 19. (1) O žádostech za poskytnutí podpor 
sp.olečenstvům (družstvům) uvedeným v §u 2, lit. d), 
rozhodují zákonná ústředí, která budou vládou urče
na, za účasti zástupce ministra financí i zástupce mi
nistra příslušného podle povahy žádajícího společen
stva (družstva). 

(2) Příslušný1n jest pro společenstva (družstva) 
zemědělská Ininistr zemědělství, pro živn.ostenská mi
lůstr obchodu a prO' .ostatní ministr sociální péče. 

(3) Zástupcům ministru zmíněných v odst. 1. 
přísluší při rozll0dování o žádostech za podporu prá
vo veta. Jestliže ústředí povolané k rozhodování o 
žádostech nevyhoví přání zástupce minístl'a financí 
1}.ebo zástupce ministra podle odst. 2. příslušného, 
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1'0'zhoduje o žádosti minist.r financí v dohodě s pří
slušnym ministrem. 

§ 20 . . (1) Podpory z fondu ,k úhradě ztrát se 
zpravidla poskytují ve fondových dluhopisech. 

(2) DluhOlpLsy připadající na podpory povolené 
společenstvům (družstvům) uvedeným v §u 2, lit. d), 
vydá kuratorium ústředím, která jsou povolána ro.z
hodovati o žádostech za podporu. Tato ústředí jsou 
povinna chovati převzaté dluhopisy bezpečně a od
děleně o.d 'Svého jmění až do slosování, používajíce 

~kuponových výtěžků i částek přijatých za slosované 
dluhopisy k úmoru dluhů spo.lečenstva (družstva), 
jemuž se dostalo. ,podpory, ačli dluhopisy těmi ne
llspo.kojí přímo. věHtelů spo.lečenstva (družstva), pro 
něž má ,dluho.pisy v úschově. Kurato.rium i minister
stvo financí mají právo ,dohlížeti svými orgány na 
řádné zachovávání této povinnosti. 

(3) část .povo.lené podpory může býti se souhla
sem vlády vyplacena v ho.tovosti, žádá-li to nutně 
,zájem veřejný. 

§ 21. (1) Poskytnutí Po.dpory ku kry.tí ztrát 
může býti vázáno. 'předchozím splněním určitých pod
mínek. Jakožto podmínka lnůže býti zejména žádá
,DO provedení reorganisace ústavu, jenž o podporu 
žádá. Kronlě ·toho .může 'U ústavu, ·.ktei'ému se pod
pora poskytuje, a lna jeho útraty býti ustanoven dů
věrník neho ,zvláštní 2 až 3čleuná dozorčí komise. Dů
věrník i dozorčí komise mají · pl'ávo a povinnost do
hlížeti. všestranně na hOlspodaření ústavu; hez jejich 
svolení nesmí býti žádné usuesenÍ správních orgánů 
ústavu provedeno. Tímto ustano.venÍm nejsou dOltče
'na práva vYl'ovnávacího. \správce, jako.ž i práva do
zorčího komisaře ustanoveného u ústavu, jemuž bylo 
přÍročí povoleno. 

(2) Pol~ud hy nehylo tím ohroženo tvořeníl'e. 
Sél'V a llutné ~úročellí vlastního závodního ' kapitJÍhl~ 
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:t;U~že í ~ýti ,při Po.skytnutí podp'(;,ry požadov~no, 'ahy 
us.tay, Jemuz se podpory dostává, ji z budoucích či~ 
stých zisků' .. splácel. i, • 

;.'.\ř š ~ oh e, ~~ ' á: :q .a·ll ~ vá· a ' .~ :o p i '~ lk ~ v ~ . ",-
ustanovenÍ- ,' 

- ., § 2'2. K ' lllnění - povinnost~; ; lder~ #ll~ § Ii) pd$t. 
L~ -.ukládá, mohou ; 'hýti ' liknavé ústavy' ~ ' kur~torierii 
donuceny pořádkov}~i pokutami až do 10.000 ~Kč'~ 
Tyto p{)kuty. plyilOudo 'pokladny f ónau~ . ' " ,', 

, '. § ·23:- ~'.·~ . pořádkoyé pokuty'~ jak~ž . i sV~po:~b~n~ 
přfspěvk)r -~!s . příslušenstvím . s'e vyfu.áhaji. ~o:uCln~ _ ~~~~ 
~~cí; ~ý'kazy k~tatoria' fondu ,' 0

1
- ,Iiezapla~eIiýcn ' ~ po: 

l'u'dkovych . pokutác~ neho , svépomocnýcn \ příspě.v~ 
cích; 'opatřené kuratoriem' .doložkt)ol( o : vý koIiaťelno'~ 
s!i,-tvoří exekučÍti -iitul~ . . .-.... > '" .' . , I' <" 
. .. ~ .§ 24. čleriové " přeasia~~eristev ať , dQzoi-čích rad 
tlstaVů; :kier~ p.6ž~da]y ' opodp~rui fondu~ pak' čl~; 
nov{ pfedstavenstev ,a aožo'i'~íclľ · raď rev'LsnÍ~h - sv~;~i'l 
a " členoyé.r správnícborgán:i'i z~Jmo,vých. ' Il:stiedí ~ovo
lanýchiozhód<?vaťi o .. žádoste~4 z~ 'podpolu; ja~qž 
i reviso'ři, kteří,. provedli revisi sloUžícÍ- za ' ,podklad 
rozhodIiutÍ o žádosti ~a podporu z fóhdu, ručí tonúlt<j.: 
fondu i státu za veškerou škodu, která " ~ý'lá t'm. způ'
soheiul.;, ·ze následké~ .. jejich vědomě úeprav.ýcb" ú.d;:t~ 
jů nebo,' náslědkem~ nedbalé-provedených': revh;( byla 
p,oskytnuta poqporu z fondu, .ačkoIiv žadateli _zc~l~ 
neho. z části ' v . duchu tohoto zákona . n·epřJslti.,šel~. ,.' -'; 

• <~ • § - 25 . . Dl~hopisy fondo~é převza·fé.,-~p·Q41~· ú~,~~ 
novení §§16 á 20 ústavy a svazy ' (ústředíIiit) spole
(Senstev (družst~v) .. jak~žto . věřiteli . .spoleěenstev 
(družstev), ''jimž'' s'e -,po'dpor dostalo, inohou hýti hi
l~l1,covány ,ve jmenovité, hodnotě. ' . ... ".:' :- !':i 
,,_. ,. " . . - . ... '". _.' . ... . ,. - . " .. ...... .. . " "".'.. . . ' • . .,_ .. . 1. ' ''' •. 

• ' , ~. :.§ ·~".2~, .. Vlád,~' §e '(2í~oc)'íuje;' ahý ~.P-liří~e.I)il1)~' ,-u~Q4 
žila výdělkoyým, a. , ho.spodářským , 8poleČ~f1J~t-Vů-m
(družstvům),- o.zhačeným v'§u' 2; lit.d), · ·povinnost 

Obch. zák. 76 
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platiti 10 % bilančníhO' .,čistéhO' zisku zvláštnÍiiL :fotl..; 
dům, zřízeným u jich. ústředí (svazfI) ku zajištění 
bezpečného vývoje Přičleněí1ých družstev. 

§ 21. (1) Fond jest osvúbozeh D,d daně rentO' .. 
vé a to .jak od :daně placené přímO', tak i od daně 
sráŽené dlUŽhíkem.' 

(ll) Dluhopisy ' (§ 14) jsou :Q.avobO'zeny od POM 
platků a jejich úroky i O'd poplatků i od daně 
tentove. 

(3) SvéJpomooné příspěvky ústavů, uvedených 
v §u 2, Ht. a) až c}, jakož i p.říspěvky družstev" pla
cené podle ustanovení §u 26, jsO'u pppustnou sráž
kovou polO'~kou při vyměření daně výdělkové pO'dle 
II. hlavy zákona o osobních daních ,ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. Z., a daně ,zárob~OiV,~: pO'dniků ve
řejně účtujících podle ull. zák. čl. ze ' dne 16. října 
1916, čís. XXXIV. PO'dpory poskytnuté z fondu 
úlstavům v §u 2 uvedeným nejsou započitatelnO'u . pří
jmovO'u položkO'U při vyměřování dáně výděI~ové 
podle zákonů právě citovaných. , 

§ 28. Splacením všech vydaných dluhopisů (§ 
14,) z.aniká právní osobnost fondu ' a přestává pří

'špěvková povinnost státu i ústavů označených v §u 
2. Jmění fO'ndu připadá státu. 

, § 29. Tento zákon nabývá účÍImOsti dnem vy
hlášení. Provedou jer .. všichni členové vlády.~:·) 

VI. Zákon ze ,dne 10. října 1924" čís. ' 238 ,Sb.z. 
a n., kterýnt se :zřizuje Všeobecný fond peně~ních 

ústavů v republice československé_ -:~ , 

," : Z ř i z e n J, ú čel a o r g a n is a, c e. 

§ 1. Ahy byla ,'podporO'vá~a ~' sI)Ofivo~t _zvýšením 
hezp'eCň~ ' vklad-ťt a ' příznivý : i'OOVO; .. ' p.eně~nict.ví., 

~,) 'Vyhlášení stalo ' se dtl~ 7. Hs~opa,du 1924. 
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byl co ,možná zabezpečen, zřizuje se Všeohecný fond 
.peněžních ústavů .. v republice ČeskO'slovenské, dále 
označovaný ,'_ lpouze slovem »f O' n d«. 

-§ 2. Fa'nd jest samostatná právnickaosohaa 
jeho sídlem jest P r aha. 

' § 3. (l) ' Příslušníky fondu, t. j~ subjekty, které 
za předpokladů předepsaných zákonem mají nárok 
na výpomoc z fondu2 jsou tytO', v ' tuzemsku sídlící, 
peněžní ústavy: ' 

' a} zemské úvěrní ústavy, vydávající vkladní 
knížky (listy), a spořitelny ve smyslu zákona 'ze dne 
14. dubna 1920, čís. 302 Sb. z. a n.,. kterým se upra
yují právní poměry spořitelen, zahrnujíc v tospo
iitemy uvedené v §u 21, O'dst. 1., 'a §u 33, odst. 3., 
dt. zákona; , 

b) záložny všeho druhu , a úvěrní společenstva 
(družstva), t. j. společenstva (družstva), která úvěr
ní obchody provozují ve ' skutečnosti i podle stanov 
jáko S'VO'U hlavní činnost, p-okud vydávají vkladní 
knížky (listy) nebo přijínlají vklady na běžný účet; 

, c) společnosti akciové a .společnosti s ručením ' 
ohmezeným, provO'zující bankovní a peněžní obcho
dy, vydávají-li vkladní knížky (listy) néiho p,řijíma-
jí-li vklady na běžn)' účet. ,_ ' 

(2) Příslušníky fondu stávají ,se peněžní ústa
vy~ ' existující již v den vyhlášení tohoto zákona, vy
hlášením zákona a ústavy, vZIůklé po vyhlášení zá
kO'na, dnem, kdy započne jejich právní ' existence. 
, " (3) Bez újmy práv již nabytých ~aniká příslu
še'nství k fO'ndu vyhlášením konkursu nebo při jina
:kéJllzániku peněžního ústavu ,dnem, kdy tentO' 
ústav přestal Iprávně existovati. 

,.( 4) Likvid~c~ nebO' povolené pnroCl nevylučqjí 
-dalšíhO' trvání příslušenství k fondu. 

'§' 4. ' Přislušníci f.ondu jsou povinni přihlás~ti 
se písemně u kuratoria fO'ndu (§ 7) do 30 dnů pO' 

76* 



Oddíl X. 

'tom, ', kdy vzniklo jejich příslušeni?tví.:' !( přihlá~ce 
:dlužn:o připojiti . stanovy. K žádO'sti i(uratoriá: jS-OlI 
přís!ušní~i 'povinni ~ředložiti -Inu ' f -jiné ,- doklady ' a 
zp!avy, J1chz kuratonum potřebuje k ,~aložéilÍ . a ve-
dení katastru přislušníků. .:!;' 

.§ 5. . ,, ~l) Příslušníci fO'ndu zařad\ljí se do tří 
skupin. . ,. . 

.(2) Skl(pĚna J . . sestavá ~ez~mských ú~ěmích 
'ústavů, komunálních sPořitelen a ' ~kresn{ch ' záložen 
. hospodářských. 

(3) Skupina II. pozůstává ze záložen, ~kres-ní 
záložny' hvos,podářské Vyjímajíc, z úvěrn~ch ~p~l~č~ 
stev (druzstev; § 3, odst. 1., lit. h) a ze spořitelen, 
které ,připuštěny jsou sice ' zákonem 'spořitelním ale 
nejsou spořitelnami ' komunálními. . , 

(4) Skupinu III. tvoří ostatní p~íshišníči fondu. 
(5) Vládním ' nařízením tnóh~u hýti po slyšení 

zájemníků v rámci skupin (odst. 2. až 4.) utvořenv 
dílčí skupiny a určen okruh účastníků ' každé z nich. 

(6) 'V pochybnosti o tom, zda ten který ústa,' 
jest p.říslušníkem fondu čili nic, nebO' do které sku
piny . (dílčí skupiny) jest zařaděn. ~rozhoduje s . ko
nečnOu platností ministerstvo finanéí, dohodnouc se 
s .příslušnými ministerstvy. 

~' § 6. ' (1 )' -Fond · rse tvoři ~ příSip~vků placených 
' příelušní~y po:dle výše vkladů (§ ll) a\, z výnosů vlast-
'ního jmění. ' .. 

(2) .. Z. příspěvků k~ždé jednotlivé skupiny (dílčí 
skupiny) a z přírůstku těchto příspěvků , se tvoří 
skupinový fond (dílčí fond skupinový), na který 
příslušníci jiných skupin (dílčích skupin) nemají 
nároku. . ' 

§"7. (1) Fond spl'avuje' a ha venek zastupuje 
kuratorium, pozůstáv~jící 'z ' 12 členů, k~eří . ši "zvolí 
ze svého. ~tředu " předsedua 2 jeho nám~stky . . 

(2) Členy kuratoria jmenuje' vláda po náVrhu 
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~!ů.st~a financí ,a , ministra·· :vriitr~, učiněném ::pó '·.sly .. 
šení ~vazů a jiných ústř~díp~íslušníků, a to tak; aby 
byla - zastoupena v kuratoriu každá :l:1kůpina př'ísluš-, 
níků (§ 5) čtyřmi , kurátory. Obdohným způsobem 
jmenuje vláda pro každou Akupinupo 2 náhradní
cích~ celkem rtudíž 6 náhradníků . 

.' "~; (~) . O~,~by nevolitein~do poslanecké sněmovny 
Národního. shromáždění nenlOho.u se státi . č,leny 
kuratoria . 

. .(4) ČleJloyé . kuratoria i jejich náhradníci jme
nují se na dobu 5 let. Jejich , úřední o-bdohí se p'Očiná 
doru.čení~ jmenovacích ' dekretů a se kon.Čí , jJt.l~no
váním nástupců. Před uplynutím úředního .. Qhd'obí 
zaniká úřad člena · kurratoria (náhradníka) . úmrtím; 
odstoupelIlíJn, ztrátouvolitelnos~i do poslanecké sně
movny ' Národního shromáždění a odvoláním. Odvo
lán může býti člen . kuratoria (náhradník) vládou 
po návrhu ministrů financí a vnitra, jestliže poru-
šuje .nebo hruhě ,zanedbává své·":poviunosti. .. 

,~, (S) Úřad člena " k~atoria jeBt ' i.:řadem:~estri~ 
a' tbezplatriym::- ' •. ' . ' ,!. . .. . I 

. € 6) . členové kuratoria a jejích náh~~dníei- j~óti 
povinni zachovávati nilčel1livost o . 'poměrech p'ř;sl,llŠ-

, n'Íků.-.fondu, jež 'sezn~Ii ' při 'Vykonávání , svého'4ř~: 
du; 'této povinnosti mohou býti zbaveni : j€m příslu~.~ 
riíkem, o jehož poměry jde. Porušení Po.vinné mlčeti
livQ,sV jest důvodein odvolání. ' .. . . 

§ 8. (1) Předpisy o tom, jakýnl způsohem ' má 
kurátorium vykonávati svou působnost a jak ' proj~
vuje na venek svoji -vůli, dále' jak 'má 'hýti ' posúlrár 
no o vnitřní ' správu skupinO'vých fondů . (dílčích fon7 
dů skupinových), obsahujž jednací řád, který . kura
torium sdělá v ' -dohodě . s ministerstv~m finanéí do 
3~ěsiců po- vyhlá~~n~ tohoto~ záko~~~ ' . . . 

. (2) ' Dokud :: ·nebude. _ j~dnací .. řád ' sdělán, ' podpi~ 
~ui~ s~ f~Hid ' pravoplat~ě' tak, že ,pod " ' !jÉ~h(r :i~kc.:mri~ 
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oZnačení ( § 1), kýmkoliv napsané il1ebo vytištěné; 
připojí své podpisy 'předseda nebo jeden ~ jeho ná
niěstků a jeden člen kuratoria. 

§ 9. Účetní, pQkladní a kancelářskou: služhiJ. 
fondu obstarává Zemská banka v Praze, u níž dluž
nO ulQžiti volné hotovosti, cennosti a listiny fondu. 
Vzájemná práva i povinnosti buďtež upraveny 
zvláštní · ,smlouvou mezi kuratoriem a Zemskou ban
kou. . . 

. § 10. Ktirat~dum . sestaví ke dlIŮ 3i. pr:osince 
kaŽdéhO' rO'ku ceikové · výkazy .příjmů a vydání; · ja
kož i seznam jmění a dluhů fondu a dO' 30. dUlbna 
každého roku předloží .obé ministerstvu financí na 
vědomí a ke schválení a uveřejní v Úředním listě 
republiky Československé. 

o pří s p ě v c í c h. 

§ ll. ·(1) Příslušnici fondu jsou povinni : pO' 
dO'hu svého příslušenství z každélirokové č~stky, 
která jimi byla komukoli, fond vyjím~jíc, v'ypla,ce" 
na~ připsána nebo súčtována ve prospěch ze vkladů 
v hěžném účtě, na vkladní knížky (listy) a poklad
niční poukázky, odváděti 1%% Zemské bance do.: ,9.0 
dnů po. ukončení každého kalendářníhO' Ipq~ol~tí. 
Z příspěvků včas neodvedených ,platí se úrok z pro: 
dlení ve výši přesahující o 2 % eskorntní sazbu . ce.du-
lovéhO' ústavu. . . 

(r) Při stanovell\Ípří-spěvkové základny -nelze 
přihlížeti ani ,k jiným zákO'nným dávkám, postihují~ 
Cínl ú,roky, ani k úrO'kům z dluŽil1ých pohledávek v 
běžném · účtě. 

(3) V~ lhůtě, uvedené v odst. 1., předloží při
slušníci fondu kuratoriu výkaz O' odvedených pH~ 
spěvcích spolu .s hrubou bilancí za pololetí, jehož St;! 

výkaz týče. Kuratorium jest oprávněno vyžádati si 
ofl příslušník'l fondn vysvětlivky; potřehné k pře. 
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zkoušení Výkazů nebo a;jistiti jeji~h splI"ávnost n.a· 
hlédnutím v knihy přislu~níků. . 

(4) Zjistí~li . kuratorium, že bylo. na příspěvcích 
méně . ~dvedeno; , než příslušelo, vybéře od dotyčného 
příslušiúka nedoplatek i 8 úroky z prodlení. Zjiště
ný · přeplatek se vrátí nebo se súčtúje ve prospěch 
přispěvk-q. .. budoucích. 

- (5) Lhůty v odst. 1. a 3. uvedené mohou býti :ku· 
raitori~m prodlouženy ústavům, u nichž se úroky 
ke kapitálu nepřipisují pO'loletně . 

(6) ' Kuratorium může ;přís.pěvky prominouti~ 
ohJásí-li . příslušník, který je má odváděti, likvidaci 
nebo bylo-li p-řísluŠl1íku tomu PO'VOlenO' p'říročí. 

§ 12. (1) Jakmile dosáhne fond některé skupiny 
(§ 6, odst. 2.) takové výše, že se dosaženíjeho účelu' 
jeví býti, zabezpečeno, zastaví vláda na návrh kura
toria a ministra financí placení příspěvků do tohd.tO' 
skupinového fondu. . . 

(2) Vláda jest oprávněna na návrh kuratoria a 
ministra financí - příspěvky znovu zavésti, objeví-li 
se tO'ho ' .potřeba k zajiš,tění účelu fondu. ' 

o P <O U žit í f O' n cl o v Ý c h pro s tře d k ů. 

§ 13. Pokud tento zákon jinak neustanovuje, 
může býti prostředků fondu použito jen k výpomo~ 
cem příslušníkům . fondu a to způsobem dále vytče
ným. Výpomoci takové "se PO'skyltují z fondu té sku
piny (dílč~ skupiny), ku které příslušník výp~:moci 
pO'třebný přináleží. , .. . . 

§ 14~ Každý peněžní ústav, ktelI"Ý jest alespoň 
5 let příslušriíkem f O'ndu, má v mezích tohoto záko
lla nárok na' vYpomoc fondu, jestliže uirpěl 2ltráty 
neho pozbyJ 11l0ibility svých' prQs(ředků ,takovou mě· 
fou, že jest tím ·je4o ·: ~~·sterice a' z,ijel'D;' v~l~d~tehl 
ohrožen.., '· . -
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f .;·, § 15. Způs,'(~h a r.oz§ah ,výpomo.éi: hlid'též .stanb;:. 
veny tak, aby v mezlch fo.U·q"o""vých · pxostřédků' móhly 
~Jýti " stejnoměrně · nebo': aspo:ií. ohecným -' ·zajnn\iri. při
~ě'řeně ,: uSll,Okojeny veš~eré "'známétakáv,é' "--po.třeby 
plí~ltlšníků " též,e , skupiny' (díl~í: :s,kupiny), ' jakož:: r 3:DY 
~stav, kterému' se výpomo~ " poekytuje; hyl do. možná 
do té míry o.zdraven, aby mo.hl 'syC; ' hospódářské .po.~ 
slání. . dále . plniti. ". pokud to. tetlto. ú.čel výp'o,mo~i do~ 
pouští~" b~d~t~"ž výpDmoci uděl,Qvány : zásadně: jen v 
po.do.he zapu]cek. " , "", ., ' ,' , 

,,(; ,. ' §'. 16 • . Nelze-Ii ':· ústav; v,ýpomcld 'se" dDžadující, 
zachrániti proto', že jeho.. 'pasiva :ip'o"6plném použití 
vlastního.' jzpění nejsou: z, převáŽnéČcistÍ' kryt"a aktivy~ 
bllqiž" dDyo.llljí-li to. fondDvé prDstř~dky, po~kytnuta 
n~i~š~ ťa~ov,á , ~ýpo'IlľDc, ' ~~yvěři~el~ ' v~~9beúní, .,:t. ' j. 
v,ent,ele, . JIchž , pDhledávky . hy, náležely ' v. ko.nkUJ;~u 
do '3'.]. třídy~ 'na , Sloverisk~ pák, ~ .. "v PDdka~paisk~ :at{si 
do. 2: "n,ebo. 3. třídy~ mohli ' hfril ' d?.8q%,' těc~i.~.~, syy'ch 
p'Dhleqa~ek u6pokDjeni.Jes~ližebyro~ kurat9riyl1l ' zji. 
št~~o," ,: ~e ztráty , ús:tavu třeba ď ' j~n ' čás.tečn~ vz~ikly 
~-inou 'odpovědných ěíniteifi , lístáv-ti,.· dfúŽnD ,VÝP'Ó~DC 
snížiti o. do.bytehié ' náhra'dnínárDky '~stavu' prDti 
vlastnímzDdpDvědným činitelům, ' nebo, nedají-li se 
takové náhrádní nárDky spDlehlivě ' ~rČiti, nejméně 
o~ : 5% .. : v~še .' uved~n Ý~,h :' :p.ohle~áye~. , ,.vše,ohe~~ýc~ vě. 
~J~~klů. Ku.:rat()ri~,lll ~jest ,t~kh~" DP:r,~,~~~!lo. . a~ " ',d~ ~:- ytš~ 
P2s Y.tJ;1~lt~ vi.~P?nlOci .~ vrmá ati-. ,na , zodp()vě~ých , či~ 
n~t~lí?~l .. ~~~~adní~ 'I1:~roky ~st~V1:1: '· .. " ' 

, . § '.17. . KaŽdý < příslušník fón,du ,' j~st,_ :.· phvi,nen 
ihned, jakmile pDzná neho z .okDlností pDznati musil~ 
že " utrpěl , nehD pravděpodobně očekávati~ může ' ztl;á
ty" , ~teré převyšuj( jeh~ . : res~J:~Y~ . . z~s<lhujice ' ~~ho 
9hroiujíee i ,pDlo.vici základního. , kapit~Iu, "!l .. zÍ1~~iti 
t,?,: r()n~u.~:~N·~uči~í~,lL. ~ak?ď .: ~*že " m.~' :. býti ",vÝPo.mn~1 
:tt'~~di~ n;u Pt;,děj4 . ~~.t'~~n~~člj.,ejde oVÝP~, 
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, ,, § IR DDjde-li oznámení , podle : §u 17 ~nebo ž~
dO'st ~ za výpomDc,. musí kuratDriull?- ~tav- ,U8t~yU'~ .: : ~ 
Jlěj'ž jde, zevrubně :vy6~třiti. 

.: §. 19,' ,(1) Výp'Diri~c ::mu:že ,' 1ýti'yázana před~ho. 
zim splněnín'l určitých podmínek. J <ikožtD pód~í~ky 
pro. po.skytnutí' výp01nDcil1lůže 'kuratDrium z'ej)nena 
stanDviti ~ , 

a)- p . .ovDl~ní zákonného. přírDčí,·. \ :. 
',' b) · provedení reDrganisace' pDdle .. plánu·~ 8chv~re;; 
ného. kuratDriem, 

c) fusi ,8 ' ústavem, který: hu~e ku~at~riem lIz~án 
za vho.dný, . . , . '. , 

', :d) ohlášení likyidac~. .. 

: (2-) KuratD'rium musí dále, 'pDVDl'.ljíc výpo~~c, 
ustalIloviti u · ústavu, jemuž ' se .vÝPDm,Oc pos~ytuJe, ,a 
na jeho ú.traty svého. 'důvěrníka nebo zvláštní .• 2 ~ ":~ 
3člennou ' do,z()rčL komisi. . , Dflvěnlik ';i tatc) , ~,qzo.rc~ 
komise mají prá,,~ó ' a: ·po'vinnD,st. -dohlížeti .vše8~r~l)i!~ 
na " hosp:odaření ustavu ;- bez.jejich sYC)l~~í . ues.m.J· hýt,. 

. žádné" usnesení · správních . Drgán~ , úsťayu : proved~no'. 
Ústav, který zřejmě zamezuje výkDn ~D.~innostid~~ 
věOrikéi " nebD~ dozorčí : k~)Jni8e, ~~x~eh9 J.~Jl~h pQkynu 
při V=edeniobchDdů nedhá;~ ,l.nil~~ být,i ' po ~náv:t;hlJ~~p
ratoda 'a pO. . vyšetřenÍ. ': vc';ci; -'vlá.dpu : zru~~n.-::. ~I~t? 
ustanDvením . zůstávají nedotčena .·.práya :,vyrovn,aya,cI. 
hDď ,. správce · a dozorčího : komisaře .', -q:8-t~noven~hC) II 

ústavu, jemuž bylO' ,povo.lenD přírDčí. 

.. : ::§ ., 20: ·: P}' Nároku ' ~a: VÝ'PD~OC l1elze: prD'tf, {oll-
dů :uplátiiov"ati s.ouaně~" ' : ':. ' " .: " , .. . ..... - ' .... , ' 

. (2) . Oprávnění . 'příslušn~ci ', fondu,.· (.§ ' 14t mohou 
si ' ' stěžo.yati- .do, usnesehí · kuratoria, 'kterýmbylo r~z. 
hodnulo '0. .. jejich ' žádosti .. za ~ výpomoc; k ra~hódčí:niU 
výboru do 30ti dnů .. od doručení VYt.o.zuni.ění p r'oz· 
ho.dnutí'_kurato.ria. . -' , '. ' 

. ~" . (3J , 'Ro?ího.dči "výhorse,8~ává : :z 5 členů'>jn1enova~ 
Pých- ~yl'~dDu- 'po ' ~ávrhlt ' m,'1'listn( f!pfÍ:hc~7 ~jti~" ~ 
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s~ravedlnosti. KI'ODIČ ělenů jmenuje vláda stejným 
způsohém také 3 náhradníky členů, kteří zastupují 
členy, nemO'hou-li dočasně vykonávati ,svéhO' úřadu. 
Asp:o:6" 2 člehové a jeden náhradrrík bud'tež jlmeno
Y~n:iz osob práva znalých. 

(4) Ustanovení §u 7, O'dst. 4. až 7., platí O'hdoh
ně i prO' členy rO'zhodčíhO' výboru a jejich náhradní
ky s tůu úchylkou, že jejich 'Odvolání navrhuje mi
nistr spravedlnosti s ministrem financí a ministrem 
vnitra. 

(5) Členové rO'zhodčího výboru volí ze svého 
středu předsedu a jehO' náměstka. 

,(6) Uprázdní-li se místo některého člena aneho 
náhradníka clena, jest předseda rozhodčího výboru 
(j~hO' úřadující náměstek) povinen oznámiti to ne
prodleně ministrům financí, vnitra a spravedlnO'sti. 
~. ' .• ' (7) Rozhodčí výbor činí svá usnesení pO' slyšení 
~těžóvatele i kuratoria v ' neveřejných schůzích. K 
platnO'sti usnesení se vyžaduje, aby r:ozhodčí výbor 
~yl úplný a any se pr'Ů nsnesení vyslovily aspoň 3 
hlasy. ď . 

.... .' (8) Bližšl ustanovení o řízení před rozhodčím 
výb~em ohsahujž jednací řád rozhodčího výboru. 
Tento jednací řád sdělá rozhodčí výbor a předloží 
do 3 měsíců O'd vyhlášení tO'hoto zákona mInIster
stvu spravedlnosti ke schválení v dohodě s minister
stvem financí. 

(!I), RozhO'dčí výbor rozhO'duje s konečnou plat
ností a jehO' rozhodnutí jest prO' obě strany závazné. 

, §. . 21. Jnlění foildu; nepoužité k vlastním úče
IŮJn fóndu, hudiž uloženo II Zemské banky na úrok 
obvyklý pro dlouhodohé vklady. Pokud by tímne~ 
bylo ohroženo řádné plnění úkolůfOlidu, může býti 
části tohoto jIilění použito k ,poskyi,ovánÍ kTátkódo~ 
hých-lmllbardníCh ' zápiljček příslušníkihnfondu na 
-«rok ' ne vršší, . než "ies:t lomh41rdnÍ sazba:, <iedldov~hq 
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ústavu: ' Takoyé zápůjčky mož,no však ' poskr0v-.iti 
pouze: , " 

a) na vlastní dlužní úpisy fondu (§ 23) ~Ž dO' 
90% . jmenovité hodnoty ~ 

: h) na státní dluhopisy až do. 30% kursovní 
l~,odnoty, 

C?) na ,zástavní listy a jiné dluhopisy sirotčí)i ~ 
st,o.ty až do 75% kursovpÍ hodnO'ty. 

O f ~ ,:n: d ~ v Ý c ~h d 1 u II o P i sec h. ' 
: ._... .. 

§ 22. ' -(1) Nestačí-li hěžné p'i'ostředky ' fondov{ 'k 
plnění úkolů fondu, může si fond opatřiti se svole
nínl ministrq finanCÍ potřebný kapitál vydáním dlu
hopisů (pokladničIiích poukázek) svědčících ntajiteli 
a zúro.čitelných 'nejméně 4%. . 

(2) Bližší ustanovení o. těchto dluho.pisech 01,
sahujž j~~n~cí řád fondu. 

§ 23. lTondové dluhopi~y smějí býti jen v tako
vém , r:~zsahu vydány, aby r.oonÍ peQí,z, P9třehný ' k je
jich' zúro.kování a UlIllořoV.~í, nepřesahoval . % běž
Í:iýchfondovýc11 příjmů z p~říspěvků v době vydání. 
Že ,tato ' podmínka byla~. splněna~ 'budiž na každém 
dluhopisu potvrzenomiriiě!erstvem ' financí " ~neh'; 
v]ádnÍIll" komisařemfonéhí. ': J § 31, ádst:- 1.): ,- -

§- 24. Jl) Zemsiká banka obstarává úrokoyou 
i umořovací rslužbu dluhopisů podle , ,§u 23 vydarQ.ýcli 
aje~t, povinna z fQndo,vých p.říjmů :vylo.učitt a v pa
tr:n~~ti chovati p~llí~ _ , potřebný k jejich' , zú~'oč'eni:: ~ 
umořování. Kuratoriu není volno s toutO' čás.tí , {QU-

dový~h příj'mi\ n:akládati. " .' . ' . ~, 
(2) ,?:a s,PJ'ávné zúročetlí 'a. ~placení ' dluhopjsft 

rnčí podpůrně stát. . ' ' 
;' .... : , §, '. 25~ Dluho:pisli, které byly" v mezích . tohotu 
zákón~ ,vydány, lze , u:žíti jedmllc k 'úl'oČriémb ~ U}tiŽéjú 

peněz 'Silr'O,tčichi svěřeneckých, depositTJíchi ,,~mif.laě~ 
, ' 
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ních, d~~e ,peněz . ús~avů,. po.dléhajícich v.eřejnému · do.
~o~u" a Pboštovního úřadu šeko.vého, jednak za slu .. 
ze n~ a~ .,~ c~od.ní kauce, tyto ~ 'yšak jen do výše bur~ 
sovnlho kursu, nikoliv nad jng~nov:itou . ·hodno.tu. . :' .... 

.. § 26. Káždý' příslušnikfóndu jesť na žádost ku
ratoria povinen převzíti fondové dluhopisy (§ 23)' 
z~ jej!ch j~~~,vitou hodn~tu až d6"~% všec~ svých 
vkladu, prlJatych v běžném účtě ·· nebo na vkladrtí 
knížky (listy) ~ pokladll~ční poukázky. 

§ .. ,27. , Dosáhnou-li skupinové · fondy (§ 6, odst. 
2.) ,:ys~, : k~er.á ., podle §u 12, odst. 1., jest d-.\vodem, 
~~ " .vla:d~ . ~asta~ilaplacení přispěvků; ., j~st kurato
~I~~ , ~pJ;:a,:ně~opoužívati výtěžků fohd.~vélio jri!.ění 
I ' JInák, nez az · posud bylo v tomto zákoně naznačel' 
n?, ~u ' podpoře · a zvelebení českoslo~~J:lsh-ého . p~ěž-
nIetvl. . . .. ' .. -- . 

. . , , . . ... " 
'\.,-, 

Daň o v á, pop I a t k ov 'á a vš e:o h~ ~:n á 
, u s·t a ll- o ven f. -

, . 

~ .. § .. . 26> K . plněnI povinností,' uložel'~ých, ~ §uJl, 
odst. 3., .ll)ohou býti · liknaví 'příshiŠníci' fů'lidu 'donu
ceni kiiraiciriem : pořádkovými ,pokutami až 'd:ó IQ.OOO 
Kč. Tyto pokuty plynou do ·· fondu skupiny . ('dí~čí 
skupiny), k . níždOltyčný příslušník přip~le~f; .',: . ., 

§ 29. Pořádkové pokuty; jako.ž i ' ne(t~pJaťky 
příspěvků S příslušenstvím vYlrláhají se soudní. exe
~~cí; ~ýkazy kuratoria fo.Jiduo nezapla<:ených j>'O
radk~:vych pokutách nebo · pří5p~vcích, opa~renéku~ 
ratonem ·dolo.žkou o. . vykonatelnosti~ tváříexekučiii 
titul. :.. ., . . 

§ 30. (1) Fo.nd jest osvobozen ód · daněrentové, 
ato jak od daně placené přímo, tak i o.d daně srážené 
dlužníkem. . ',' ~ '. ď. 

.. (2) Dluho.pisy · .vydané , podle §u 2.3 j sou Qsvoo'Ozeo 

Dy. : od - po,plJ\tků, ajejkh úroky. i od poplatků ~ . .Qq 
~aně · l·e~t()Y~r . . . .. . "'.. .. 

Vklady ·a reviSe bank. 
\ ' 

i2is 

. . ..c~) ':Nálezy rozhodčího 'výboru , (§' 20) ' jsóJ.~ pro~ 
sty poplatků i -kolků. " , . >. .. ,. -.:: , . : .,. . .. 
. (4) Výpo!rloci · poskytnuté z fondq jeho. p'físlůŠ
níkům nejsou · započitatelnou přijmovou položk«;>u 
při vyměřování daně výdělkové 'podle II. hlavy' z~.ko
na o osobnlch daních ze dne 25. 'října 1896, č. 220~' ř. 
Z., a~ daně . zárobkmt~ podniků veřejně účtujících p.O
dle' M. zák. čl. ze :dné 16. října 19~62 č. XXXIV. 

: §:,:.31. ,(1-) ,Státní sp~·á'va do~~rá, ' zdali se~~tan.o
venl tohoto zakona o spravě fondu přesně , ~acho.vá· 
vají. Za tím účelem ustanovl vláda na návth mini
str~ financí, · u§iněný v . dohodě · 'S ostatní~ ~ p~~slvš
riými .. · nĎ;nistry; II tohotó:. fo.ndu jednoho nebo ., ví~e 
vládních~ , komisařů. . . :", .. . . . 

... ,:(2) I(~ratori~ jest p~vinno umožniti 'řádný vý-
kon do.zoru. ,.. 

§'-'~~. ' , Tento záko~ .. ~aJ>ýVá ačinnosti dnem vy
hlášení(p~·oved.o.u jej.vŠichili členové vlády.*), : ' 

~ ~ . J 

VIL'.' Zákon ·ze dne 10. " řijna 1924, čís. ' 239 Sb. z. 
3, • D., ,,,o ., ~vkladI,lích ,.knížkách , (liste~h), akciových 

'., ba .. kácli ' a o :revisi bankovnÍch",ústavů. {' 
.O J'-

. čÁST. 1. ' 
_I .• 

' . O.,v'klildních knížkách" (1iste~h ) .>a· 
.... s pr á v ě v k 1 a d .ft. .. ., , ., 

§ 1. ~ ( 1) Vkladní knížky (listy) vyd,ávati ,smějí 
j~no~soby- -uvedene v . § u ·2 tohoto:zákona. ·. . , 

, ' (2) ' Vkladní knížkou (vkladním listem) ve Siiily
sIu íóhoto 'záko.ri'~ľjest podle eiVé ':z~-vhější , podoby.k~·~

' dá stvrzenka o z'ú~oči~elném peněžním . vk~~d,u, . jejíž 
vydatel vyhradil s( splathi vklád .toliko na .její .před~ 
ložent ..· , ,- , ~.' '. ' _.. " ... ., ' 
., . ' I 

* ) Vyhlášení stalo se dne 7. listopadu 1924. 
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Oddíl X. 

.- ca) Ve příčině právní povahy vkladní kpÍžky 
(vkladního listu), vázání vkladu, umoiem ' vkladní 
knížky_ (vkladního listu), zúročení a promlčení lvkla
du platí obdobně ustanovení §§ 10 až 12 zák. z~ ' dne 
14; dubna 1920, čís. · 302 Sb. z. a 'll., kterým se u,přa
v.ují právní poměry ,spořitelen. . : 

. (4) Ustanovení zákona ze dne 14. dubna 1920' 
čís. v~02 . Sb. z. a n., -o výhradném právu spořiteleh 
pO?:lVatI pro vkladní kníŽ1ku označení »spořitelní 
knlzka« a ustanovení k němu .se vztahující zůs;távají 
nedotčena. 

. § 2. Vedl~ spořitelen ve smyslu zákona ze dne 
14. _dubna 1920, čís. 302 Sh. z. a n., včetně spořitelen 
li'vedených v §u 33, odst. 3., II v §u 21, odst. 1., té: 
hož zákona, jsou oprávněny vydávati vkladní kníž
ky (listy): 

a) záložny UJtvořené z fondů korntribučenských 
a herních, pokud jsou pod veřejným dozorem; 

b) záložny utvořené na základě spolkového zá
kona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. z., úvěrní 
společenstva . ( družstva), zřízená podle zákona o . vý
dělkových a hospodářských společeIDJstvech ze dne 
9. dubna 1873, čís. 70 ř. z., a úvěrní družstva, zří
zená 'podle uh. ~ák. čl. ze dne 16. května 1875, čís. 
XXXVII, >O ohchodním zákonu, nebo uh. zák. čl. ze 
dne

v
.11. červe~ce 18?8, čís. XXIII. ,o hosp?,dářských 

a zlvnostenskych společenstvech úvěrních, jestliže 
uvedené ústavy jsou pod dozorem svazu (ú8ltředí) 
zmocněného podlepIatných zákonů. -k jejich revisi; 
u svazů těchto ústavů · může dozor svazový nahrazen 
hýti dozorem podle §u. 14 zák. ze - dne 10. června 
1903, čís. 133 ř. __ z., o revisi .~výdělkových a hospodář
ských drUžstev -a · jiných .. _ s.p-olků . . Úvěnii.m společen.~ 
stVeln ' (družstvem) podle_ to1iOto~ ·odstavce · jest spol({
éenstvo, . které pódle svých stanov ive skutečnosti 
provozuje výluČi11ě neho z převážné části úvěrnL_c)b~ 
chody; . ! 
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c.) zelnské ~~~,~í -ústavy 'oprávn~né k .,tonul: . p~~ 
dle svých stano~ .. a . . 

d) za podnlínek §u 3 společnosti akciové _ a · spo:,: 
lečnosti s ručenílIIl obmezeným provo,zující bankovní 
a peněžní ob~hody. . ,_. 

§ 3. (1) Společnosti akciové a spoleooosti s·: 'ru
čením . ohmezellýnl mohou vydávati vkladní knížky 
(lis~y) jen na základě výslovného pOVlolení státní 
správy. 

(2) Pokud takové povolení bylo již uděleno·, zll
stává v platnQsti, jestliže dotyČi!lé s,polečnosti do . jed
noho, ro,ku ode dne vyhlášení tohůto zákona njini-
Isterstvu financí prokáží: . 

a) že jejich ku krytí ztrát určené reservy činí 
alespoň 10% akcio,veho (kmenového,) kapitálu, 

ll) že .se· členové jejich představenstva listinou, 
opatřenou jejích vlastnoručními a soudně nebo no
tář.sky ověřenýnli podpisy, z,avázali, že zřídí, jak
milé 'a pokud hy ke krytí ztrát určené reservy ústa
vu z který;chkoli důvouů klesly pod 10% ·akciového 
(kmeno,vého) kapitálu, do šesti ., neděl ze svých pro
středků jistotu alespoň ve výši · 2% akciového (kme
nového) kapitálu a v'ěnují ji k výhradnému UJspoko~ 
jení V'kladatelů na knížky , po tak dlouho, pokud na
značené reservy nedosto,upí opět výše 10% akciové-
ho (kmenového) kapitálu, . . 

c) že vyhověly ustanovením části III. tohoto zá
kona o 'revisi. 
. (3) Ve všech ostatních přípa,dech oprávnění spo-

lečnos,tí . akciových . a společností s ručením ohmeze
ným přijímati vklady na vkladní knížky (listy) za
riiká a- může býti znovu nahyto povolením minister
stva financL, T()to PQvolení může ministerstvo· financí 
uděliti, jestliže hyle;> pro,kázáno splněni ,p'odmínek 
shora .p\odlit. a) až c) u,v~dených, . 

. (4} P\l'ůkaz podle ods,. 2., lit. a},může:- b-ýti y 
příp~d.ech odst.- 2. a 3. naprazen piůkaz.~m •. že čle-
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riůvé představehstva' zřídili k ·vYhradn.éml1 uspůkojení 
vkladat~lů . ~a , kníž~y jis~ůtu ~vederiou v ·odsl. 2.~ 
lit. h). ',,' . .. , ." . ., 
, . , .. ( 5) '. S'polečnostein · · (ůdst. 1.) , . 'které :Opr,ávněri1 
tůhů důsml , neměly, mů~e .býti . opráyně~í yydávaťi 
vk~adní . kI.Iížkj' : (listy) uděleno ministerstvem finan-
CÍ, 'prokáží-li: ' , , . , 

. . . ',~) 'Že "ůbchO'dy ba~ů:~;ní a ~e~ěž~í úspěšně p~~~ 
v~~UJÍ al~spůA 3 ~O'ky nepřetržitě, .' ' , 

. ','b) že' jejich lipIně' splacený akciový (kmenO'vý) 
~apitál . čiiú .' nejméiiě 5 : mil. Kč a ' jejich ,reservy 
určené 'ke krytí ztráť důsťoupily v.ýše alespO'ň 15% 
akciO'véhO' (kmenovéhO') kapitálu, " . , '. '. ; ', 

c) že se. , Č~en~vé . představenstva' listip:ou:, ' O'pá~ 
třenO'u . jejich ,vlastnO'ručními a sůudně nebO' nůtář· 
aky ůvě~énými . p~dpisy, 'za;rázal~, že ' zřídí, . jakmile 
a půkud' .hy . ke krytí ztrát určené reservy ústavu 7. 

kterýchk~]i.. důvůdů . klesly pod, 15% . akciůvéhů (kme
nůvéhů) ~api~~lu., do šes.ti neděl z~ svých. pr9<stře.d~i'l 
jistůtu alespOiive vý~i 4.% :,akci()vého (kmenůvéhO' ) 
kapit~lu ~ " věnují ji k 'výh:radn~mu uspůkůj'ení ~y~~a
datelů n~ , ~nížky , pO' , takdlůuhů, půkud naz,Ilače)J.~ 
reservy ~edůSl!ůupí ůpět výše ~J.5% ak~iovéh() ':.(kme-
nůvéhů) kapitálu" ... ' . 

d) že vyhověly usta'Il!ůvením' části' · III • . ,tůhůto 
zákůna . 0" rev~si; · .' 

(6) Průkazy v O'dst. 2., lit. b), a odst. ' 5~, lit; c)~ 
naznačené,' dlužnO' ůbnůviti 'dO' 14 dn&"'po kaŽdé 'změ
něv Q·sůbách členů ' představenstva. ··· : · ' ' . " " 

. (7) ' Ji8t~ty,. zřízené " podle ti~ta~ůvení. t~hůiů ~ p~~~ 
ra,g~afu' [ůdst. , ~;,lit. b);: ůdst. 4; a 5., ·lil; ,c ) -] ~ museJí 
hyb ulůženy v cenných, papírech sir.otčí--jistůty 'a cllů-
vány: oďděleně ·od"' jmění ústavu. ;'· . ,' " ... . l 

. . (8) ;Průhlá,šení~lel~ů ' pf.ed8t~vťmstva·;jím.ž'.setitů, . 
za~.azují- zříditi. ji8totu,'~ zmíněnůu -f: ódst .. .. 2~, llt. 1», 
a, v ůdsit;' 5.; ·lit:::'c) ~ . jakůž i věnů;ya:cí průhlášení; jí~ 
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Jniž jistůty tytO' se zřizují, jsůu půplatků a kůlků 
průsta. 

§ 4. Oprávnění půdle §u 3 přijímati vklady na 
vkladní knížky (listy) může býti ůdiíatů minister
stvem financí, neůhn~v.í-li ůprávněný 'ústav včas prú
kazy v §u 3 ůznačené, nevyhůví-li povinnO'sti; kterou 
nlu ukládá § 13, ůdst,' 1., neůdstraní-li včas závad', 
jichž ůdstranění mu bylO' pravůplatným náleze1!l pO'
~]e ~u 29 tůhůtů ' zákona ulóženo, nebO' bylo-li pO'
volenO' ůprávněn~niu ústav~ příročí. ",' 

, § 5. (1) Peněžní ústa~y, uvedené v §u 2, lit. a) 

až c), a penčžní ústavy ůprávněné půdle §u 3 k vy
dávání · vkladních knížek (lif'tůh smějí své pO'klad
niční přebytky ' ukládati v tuzemsku u ústavů stát
ních a zemských a krůmě tO'hů u ústavů, které jsůu 
oprávněny k vydávání ' vkladních knížek ' (listů). 
Ústavy uvedené v §u 2, lit. b), můhůu své pokladnič
ní přebytky ukládati .'. též u ,svých svazů (ústředí), 
spravujících přebytky přičleněných ústavů a podrů
bených revisi půdle §u 2 nebO' §u 14 zák. ze dne 10. 
června 1903, čís. 133 ř. z., pO' případě u svéhO' ústředí 
zřízenéhO' zák.ůnem ze dne 15. duhna 1919, čís. 210 
Sb. z. a n., o úpravě půměrů družstev na Slůvensku. 

(2) . Z činnosti peněžních ústavů uvedených v 
§u 2 a tO' bez rozdílu, vydávají-li vkladní . knížky 
(listy) čili nic, jest, bez újmy ustanovení§u 7, vy_O 
lůučen obchůd · se zbožím. Úvěrním spůlečenstvům 
(družstvům) a jejich svazům (ústředím) ,se však dó
vůluje ůbstarávati spůlečný 'nákup provůzůvacích 
půtřeb prO" členy. 

[»Č á st 11.« obs a h ~ j'í ci ,»Z v I á š t .n i u s ta
ífoV e Ii i o a k 'c i <> v Ý c h ba n k á c h«, §:§ 6~T'Z:~ 
ů.t i št ě na již výš e v Odd í I u IV n a st r. "634 
až 639.] 

Obc4. zák. 77 
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čÁST III. 

o reyisní povinnO'sti bankovních 
úst a v ů. 

§ 18. (1) Ú1stavy, jichž oprávnění vydávati 
:vkladní kJllížky (listy) zůstane podle §u 3 v platno
sti anebo které se podle §u 3 ucházeti chtějí O' udě
lení oprávnění ,tO'ho, povinny jsou státi se členy re
visního a důvěrnického 1:ipolečenstva s ručením ob
mezeným, zřízeného podle zák. ze dne 9. dwbna 1873, 
čís. 70 ř. z. Společenstvo tO'to nepodléhá revisi .podle 
zák. ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. z., nýhrž re
visi jeho provádí ministerstvo financí. 

(2) Osoby, které jsou povinny učiniti zákouné 
kroky k založení tohoto společenstva (zaklada'telé), 
ustanoví ministerstvo financí. 

§ 19. Společenstvo toto má své sídlo v Praze. 
§ 20. (1) Zakladatelé společenstva jsou po~in

ui, dříve než zažádají O' zápis společenstva dO' rejstříku 
společenstevního, .předlO'žti stanovy společe~stva~ ~l 
to nejdéle ,do tří měsíců po SVéID ustanovenI, mInI
sterstvu financí ku ,schválení. Pokud tento zákon ne
ustanovuje j~ak, musejí stanovy vyhovovati zákonu 
ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z. 

, (2-) Změna stanov vyžaduje ~ouhlasu nlinlster
stva financí. 

§ 21. (1) K působnosti společenstva n~leží: 
a) . revidovati ústavy v něm sdružené a jejich 

pobočné závody, 
!h) navrhovati akce k reorganisaci, sanaci a li

kvidaci členů a po případě spolupůsobiti při tako
vých akcích. 

(2) Za souhlasu vlá,dy může společenstVlo po 
přlslušném ·doplnění stanov rozšířiti svou PŮSQ1;l~ost 
i na jiné úkoly dotýkající se společných zájmů ústa
~'Ů v něm sdružených. 
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§ 22. (1) :ústavy uvedené v §u 18, odst. I., jsou 
povÍInny zůstati členy společenstva, dokud spravují 
vklady na knížky (Hsty) nebo dokud jejich žádost 
za udělení oprávnění vydávati vkladní knížky (listy) 
nebyla zamítnuta. 

(2) Dobrovolně mohou přistO'upiti též jiné pro
tokolované bankovní ústavy (firmy) bez rozdílu, jaká 
jest jejich právní forma. O žádosti za přijetí - rO'zho
duje v tomto přÍJpadě představenstvo společenstva 
podle volnéhO' uvážení s konečnou platností. 

§ 23. (1 ) . Akciové společnosti a společnosti s 
ručením obmezeným, které jsou členy společenstva:~ 
musejí p~evzíti na každých i počatých 250.000 Kč 
svého splaceného kapitálu akciového (kmenového) 
jeden podíl, jehož výši určí stanovy sp.olečenstva. 

(2) Počet podílů jiných členů určí rp .ředstaven
stvo při přijetí podle vO'lného uváženÍ. 

(3) Pokud výtěžky jmění společenstva neposta
čí k úhradě výdajů, jsou členO'vé společenstva po~ 
vinni přispívati k jejich úhradě pO'měrně podle počtl} 
svých podílů. Bližší ustanovení o těchto. příspěvcích 
ohsahujtež stanovy společenstva. 

§ 24. Při hlasování členů ve valných hroma
dách .společenstva připadá na každý podíl jeden hlas. 

§ 25. Účelellll revise, kterou společenstvo podl~ 
§u 21, odst. 1., lit. a), vykonávati má, jest kontrola 
toho, zda z.achovávají se zákonné a statutární před
piJsy, jakO'ž i předpisy jednacích a dozorčích řádů * 
eelého hospodaření členů s hlediska hezpečnost~ 
vkladatelů ,a jiných věřiteh'l. 

§ 26. (1) Revise [§ 21, odst. I., lit. a)J pTo~ádí 
společenstvo zvláštním revisním oddělením. Předsta
venstvo jnlenuje přednostu i ostatní členy revisníhq 
oddělení; jejich služební poměr ku společenst~u 
npravuje se služební smlouvou. Jak přednosta reVlS
ního oddělení, tak jeho zástupce složí při naatou-

77* 
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pení ,své -služby do rukou ministra fina~d nebo jeho 
zástupce slib, že budou plniti svědomitě povinnosti 
uložené jim tímto zákonem. Odvolání přednosty a 
ostatních členů J;e.visního oddělení může se státi jen 
se souhlasem ministra financí. 

(2) Přednosta i členové revisního oddělení ztrá
cejí svůj úlíad pravoplatným odsouzením pro přečin 
podle §u 32, odst. 2., nebo pravoplatným odsouzením 
pro jiný trestný čin ku ztrátě volebního práva do obcí. 

§ 27. (1) Revisoři 'Slpolečenstva mají- právo 
vstoupiti při revisi do ohchodních a provoz ovacích 
;místností členů, nahlížeti do všech knih a ,dokladů, 
požadovati zprávy a objasnění od členů, jejich zá
stupců, úředníků a zřízenců, prohlížeti stav poklad
ny, cenné , papíry, dluhopisy a jiné hodnoty. 

(2) Při započetí revi,se povinni jsou prokázati 
se dekretmn revisního oddělení, ' jímž se revise na
řizuje. 

§ 28. e) Stanoviti podrobné předpisy o způ
sobu, rozsahu a době ' provádění revisí u členů spo
lečenstva ponechává se stanovám. 

(2) Revisní oddělení společenstva může kdykoliv 
požadovati od členů společenstva výkazy o aktivech 
a pasivech ke zjištění solventnosti a likvidnosti. 

(3) Revis.ni oddělení jest oprávněno žádati re
eskontní místa o sdělení rozsahu použitého eskont
ního a reeskontního úvěru členů společenstva a je
jich dlužníků a navzájem může k žádOlsti reeskOlnt
ních míst sdělovati celkovou závaznost členů. Revisní 
oddělení ' ,má též právo žádati 01<1. peněžních ústavů 
potvrzení o správnOlsti salda ulOlžených 'přebytků 
člena. 

(4) Na ' žádost člena společenstva může revisní 
()ddělení vykonati ' též revisi jeho dlužníka, svolí-li 
k tomu. 

§ 29. (1) O výsledku revise podají revisoři pí-

Vklady a revise bank. 1221 

semnou zprávu přednostovi revisního oddělení, který 
sdělí její ohsah revidovanému ústavu - a to, je-li 
zřízena dozorčí ,rada, prostřednictvím jejím - ,a soů
časně dodá stejnOlpis revisní zprávy vládnímu komi
saři, byl-li ustanoven. Budou-li shledány podstatné 
závady, vyzve přednosta revisního oddělení zákonné 
zástupce ústavu k prOlvedení nápravy v přiměřené 
lhůtě. 

(2) Dozorčí r:ada a představenstvo jsou povinny 
() revisní zprávě pojednati, usnesení učiniti a vyiče
rié závady odstraniti ve lhů:tě stanovené ' revisním od
dělením. 

(3) Nestane-li se tak, nebOl dojde-li k neshodě 

mezi , revisnim oddělením a revidovaným ústavem, 
.předloží revisní , oddělení věc minÍ:sterstvu financí, 
které ' rozhodne s konečnou platností. 

. (4) Představenstvo ani členové společenstva ne-
,mají , práva žádati beze svolení revidovaného ústavu 
za sdělení revisní zprávy. Nap:r:o\i tomu ministerstvo 
financí ' může kdykoliv ' nahlédnouti ' do revisních 
zpráv uložených u revisního oddělení, nesmí však 
zpráv těchto použíti pro účely berní a to ani ohled
ně revidovaných ústavů, ani jejich zákazníků. 

(5) Zprávy, podání a oznámení úřadům podle 
tohoto ustanovení i s přílohami jsou prosty poplatků. 

ČÁST IV. 

Trestní a všeobecná ustanovení. 

§ 30. (1) Kdo, nemaje k tomu podle ustanove
ní části I. tohoto zákona práva, vydává vkladní kníž
ky (listy) nebo listinné doklady o vkladech, . které 
svou zevnější folíIIl.oU nebO' SV)'1l1 zněním anebo vnitř
ní úpravou jsou způsobilé vzbuditi domnění, že běží 
o vkladní knížkú, trestá se~ n,ení-li čin přísněji trest
ný, \polith;kým (policejním) ú'řadenl (administra-
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~ivní policejní vrchností) první stolice 'pokutou od 
1000 Kč do 10.000 Kč a, je-li nedobytná, vězením 
(uzamčením) od 10 dnů do tří měsíců. Stejně se 
trestá také ,spoluvina na těchto přestupcích. Z ná
kzu lze se odvolati do 1.5 dnů ode dne doručení; o 
odvolání rozhoduje s konečnou platností 'politický 
úřad .( administratiVll1í policejní vrchnost) druhé sto
lice. 

. (2) Při opětO'vném odsouzení bud' majitele nebo 
. jeho zástupců, pokud jednali z příkazu nebó s vědo
.mÍm Dl,ajitele, může býti kromě toho .odňato živno
stenské oprávnění, při jehož výkonu naznačený pře

' stupek hyl spáchán. 
(3) Za pokuty, uložené zaměstnancům nebo zá

konitým zástupcmn, ruči v (případě nedobYŤ1llo'sti 
ústav nebo firma, v jejínlŽ Jméně pachatel jednal. 

(4) Potrestáním vinníka podle ustanovení tohoto 
paragrafu není dotčeno zákOlnné právo správních 
úřadu k jinakému zakročení. ' 

§ 31. (1) Kdo vědomě porušil ustanO'vení §u 7, 
lit. b) nebo c), trestá se soudem, není-li čin ,přísněji 
trestný, za přečin vězením (uzamčenim) od 3 dnu 
do 3 měsíců nebo peněžitým trestem od .5000 Kč do 
100.000 I~č. 

(2) Stejně trestá se soudem jako. přečin porušení 
povinné mlčenlivosti (§ 9,odst. 1. a 2., a § 12, odst. 
4.), byla-li tím Zlpůsobena bance škoda. TentO' přečin 
stíhá se toliko na soukromou O'bžalobu banky. 

(3) KdO' vědomě jako člen představenstva nelho 
jiného Ispolečenského orgánu správníhO', jako ,likvi
dátor, člen dO'zorčí rady neho jako zmocněnec spo
lečnosti v zápise o schůzi společenských orgánů, v 
účetní UlZávěrce, bilanci, obchodní z,právě, ve výkazu 
sestaveném pO'dle §u 9, odst. 4., nebo ve veřejném 
vyzvání k upil50vání akcií 'majetkové hO'dnoty nebo 
závazky společnosti vědomě nesprávně uvede anebo 
okolnosti důležité pro seznání pravého stavu jmění 

Vklady a revise bank. 1223 

.ispolečnosti zamlčí a tím vzbuzuje víru v lepší stav 
jmění společnosti, nežli jaký ve ,skutečnosti jest, tre
stá se soudem, není-li čin přísněji trestný, za přečin 
vězením (uzamčením) od 14 dnů do jednoho roku. 
Vedle trestu vězenÍ-m může býti uložen trest peněžitý 
od 5000 Kč do 100.000 Kč. 

(1) Pokus přečinu jest trestný. 

§ 32. (1) členové revisrního oddělení (§ 26) po
vinni jsou zachóvávati i po svém vyst~:upen~ ~e slu
žeb . společenstva mlčení o tom, co prIr~VISI n~bo 

. z revisníůh ,zpráv seznali o poměrech revldovaneho , 
ústavu nebo jeho zákazníků, a jest jim zak~záno., 
aby z důvodu výkol1lů svého úřadu od koho~ohv ·s~
hě nebo jinému odměny, dary neho prospechy sh
hiti neho poskytnouti dali. 

(2) Přestoupení těchto ustanovení trestá se na 
so.~kromou obžalobu společélllstva nebo dotyčného 
llstavu soudem jako přečin vězením (uzamčením) 
do 6 měsíců a. peněžitýnl tresteIn do 50.000 Kč. Po
kus ,přečinu jest trestný. Přijaté odměny a dary pro-
padají ve prospěch státu. ",. ~ .., 

(3) I(,romě toho jest porusenl pOVInnostI 1 za-
kaJZu vysloveného v odst. I., jakož i v&bec každé 
jiné hrubé porušení služehní povinnosti ,,~a~ěstnan. 
cem revisního oddělení důvodem k okamzltemu roz
vázání služehní 8.mlouvy. 

§ 33. Kdo jakýmkoliv způsobem, pří~o. ueb;> 
ne~římo, vědomě, ~Ší., z;ěžuje nei?o. znemoz~uJe. vy
kÓD revise, provadene cleny reVI8nlho oddelenl (§ 
26), trestá Se politickým (policejním) úřadem (ad
ministrativní :policejní vrchností) první stolice poku
tou do 3000 Kč a, je-li nedobytna, vězením (uzamče
ním) do jednoho měsíce. Ve příčině trestání spolu
viny a o odvolání platí nstano-vení §u 30, odst. I. 

§ 34. Doba náhrttdního trestu za nedobytný 
trest peněžitý ' hudiž stanovena Ipodle zavinění, nesmí 
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'y,8ítk , pf~vyšDvati jeden měsíc a dO'hrOlmady s hlavním 
t:festem : na ~ svO'hDdě meze jeho zákonné ,sazby. 
"ď~ ;, , § 35. Peněžité pDkuty a tresty ulO'žené pDdle 
t.DhO'tD zákDna ' připadají státu. ' , I 

§ 36. Předsta'venstvem pO' rozumu tohDtD z'áko. 
1;la jSO'U ' u akciO'vých společnO'stí představenstvo podle 
čl. 227 obec. DbchDdníhO' zákO'nníku ze dne 17. prO'. 
since 1862, čís. 1 ř. z. z r. 1863, a ředitelství pDdle §u 
,182 uh. zák. čl. , ze dne 16. května 1875, čís. XXXVII, 
a . u spO'lečností s , ručením cibniezen}"'1l1 jednatelé pO'. 

dle §u 15 zákona O' ~polečnO'stech s ručením Dbmeze. 
ným ze dne 6. ' března 1906, čís. 58 ř. z. (zákDn ze 
drie 15: dubna 1920, čís. 271 Sb. z. a n., kterým se 

, rDzšiřuje platnDst zákO'na ze dne 6. března 1906, čís. 
58 ř. z., O' společnO'stech 's ručením O'bmezeným' na 
SIO'venskD a PO'dkal'patskO'u Rus a pO'změňují ustanD. 

,vení §§ 115 a 116 tDhDtD ·zákona) . . 

§ 37. TentO' zákO'n 'nabývá účinnO'sti rDk pO' 
,svém vyhlášení krO'mě ustanO'vení části III. a ~ § 32 a 
33, pO'kild se ' týče § § ' 34 áž ?6, která nab}'Vají účin. 
nosti dnem vyhlášení zákO'na~ Provedením tDnotD zá
kO'na se pDvěřují ministři financi, 'vnitra, 'DbchDdu a 
spravedlno'gti.;:· ) 

VIII. . Zákon ze dne 10. října 1924, čís. 240 Sb. 
z. a n. o příročí k ochraně peněžních ústavů 

a jejich .věřitelů . . 

§ 1. (1) PřírDčí pDdle tO'hO'tD zákDna může hý!i, 
žádá-li tDhD obecný zájem, nařízenO' prO' tytO' ústavy: 

a) ,spořitelny a zemské úvěrní ústavy, vydávající 
vkladní knížky, 

b) zálDžny, utvDřené z fDndů kO'ntribučenských 
a berních nebO' podle spolkDvéhD ·zákDna ze dne 26. 
listDpadu 1852, čís. 253 ř. z., 

*) . Vyh,lášení . stalo 86 7. listopadll 1924. 
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c) úvěrní spDlečenstva (dllUžstva), znzená pDdle 
zákO'na , o ' výdělkDvýth a hO'spDdářských spDlečen
~tvech ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z., a úvěrní 
družstv~, zřízená pDdle uh. zák. čl. ,ze dne 16. května 
1875, čís. XXXVII, o DbchDdním zákDnu, nebO' uh. 
IZák. čl. ze ' dne ll. července 1898, čís. XXIII, O' hDSpO'. 
dá.řských a: živnostenských spDlečenstvech úvěrníc~~ 
pO'kud pO'dle svých stan DV i ve skutečnO'sti ,prDvDzUjI 
výlučně nebO' převážně úvěrní O'bch;O'dy,. .." 
,' , d) spDlečnO'sti akcio,vé a spDI.ečnO'StI IS .~uc~m~ 
obmezeným, ' pO'kud tytO' společnost~.., p~OVDZUJI vyluc. 
ně . nebo převážně bankDvnía peneznI .., ~bch~d~. 
" (2) PřírDčí může býti nařízenO' k zadost! ustav~ 
nebo .jehO' věřitelů. N enařizuje·li , se přírO'čí k ~ádQlstI 
ústavu, budiž tento dříve slyšen, leč by hrDzIID ne-
hezpečí z prO'dlení. ' 

(3) PřírDČí nlůže býti nařízenO' j~r: 'pro ..,~ob~ 
nutně pDtřebnO'u; dO'bu tu jest ustanDoVltI -; na:l,ze~~ 
a lze ji prodlDužiti jen z vá~~ých ~uv?du. ~nrO'cI 
může býti nařízenO' a pDtrvatI 1 za hkvldace ustavu. 

" § 2. (1) Příročí nařizuje prO' sP.Dřitel~y m!~ist~ 
vnitra a prO' Dstatní ústavy ministr, fI~?nCI} ~anzenl 
přírO'čÍ jest dO' jednO'hD mě~i..,ce ozn~~ltI vlade. 
" (2) PřírO'čí budiž vyhlasenD vyveskDu v .?~chO'd. 
ní ch mÍstnDstech hlavníhO' závDdu a o tDm ,~delan nD-
t ,.., k' za' pl' s Den vyvěšení budiž na vyhlasce pDtvr· ars y . b" v, v, 

zen notářem. PDčátkelll tDhDtD dne na yv; pnr?Cl 
právní účinnosti pDdle. ustanD~ení tohO'tD ..,za~Dna J~k 
prO' hlavní závod, tak 1 'prO' zavDdy pO'hocne. 

(3) PřírO'čí a den pDčátku jehO' účinnO'sti (Ddst. 2.) 
'musí ústav neprDdleně DPDVěděti sO'ud~ k pO'~n~~e. 

, , v obchDdním nebO' spDlečenstevnlm re,lstnku, nanl , . . ""k h 
na SIDvensku a v PDdkarpatske RUSI v reJstn u o , . 
chodních firem. '.." 

(4) Vedle tDhD bud' vyhláška O' přírDCl s vyzna
v 'm dne kdy nabylO' účinnDsti, vyvěšena v DbchDd-cenl , , dO v • 

nich mÍstnDstech VŠeChpO'bDčných zavo u , a uvereJ· 
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' něha způsobem, určeným stanůvami (jednacím řá. 
dem) prO' vyhlášky ústavu, a v Úředním listě česků
slo.venské r~ubliky. 

§ 3. (1) Není-Ii při ústavu zřízen zvláštní státní 
důzo.r, jmenuje ministr, který přírůčí nařídil ústavu 
n~. je~o .útraty do.zO'rčího. kůmisaře, kterému' přísluší 
pnhhzeh k tůmu, aby ustanůvení tůhO'to. zákO'na se 
zacho.vávala. 

(2) Do.zorčí kůmisař má právO' nahlížeti do, všech 
. knih a spisů ústavu a jest ůprávněn i povinen súčast
llIb .se jednání .správních a do.zO'rčích orgánů ústavu, 
k nimž lhusÍ býti zván. Do·zůrčí kůmisař jest opráv
něn . zastaviti až do rozhůdnutí úřadu, který přitočí 
nařídil, průvedeni usnesení orgánů ústavu a může, 
shledá-li to.hO' půtřebu, svůlati ,sám schůzi správních 
a dozorčích orgánů. 

. (3) Táž práva a tytéž !pO'Villnosti, jaké příslušejí 
dozO'rčímu komisa,ři (odst. I. a 2. tohO'to. paragrafu), 
přináležejí i vládním kůmisařům ustanoveným podle 
jiných předpisů. 

§ 4. (1) Pčírůčí stÍllá tolikO' půhledávky, které 
vlZnikly před jehO' účinnůstí (§ 2, odst. 2.) a v kůn. 

. kursu by náležely dO' třetí třídy, na Slůvensku a v 
Půdkarpatské Rusi dO' druhé nebo třetí třídy ko.n
kursních půhledávek (staré půhledávky) , dále jejich 
úrůky a jiná příslušenství, hyt' se staly splatnými ne
))0' vznikly za pHrůčí. 

(2) Důpo.uŠtí-li to~ů stav ústavu, může býti pří
růčí nařízenO' jen prO' . určitý zlůmek všech starých 
llohledávek (ůdst. 1.). 

§ 5. (1) Za přírůčí nesmějí býti staré půhledáv
ky ani zajišt'O'váuy ani vypláceny, pO'kud arciť částeč

. né vyplácení není 'PřipuštěnO' (§ 4, ůdst. 2.), ani ja
kýmkO'liv jiným způ'sůbem uspO'kO'jo.vány. Tím se 

"yšak nevylučuje zapůčtení (kompensace) vzájemných 

Příroči pen. ústavů. 

půhledávek a dluhů, za těchže 'půd,mí~~k j~ko v sůud
ním nlÍmokonkurslllm vyl'OVnaVaClm nzenl. 

(2) Ro.vněž nelze pO' důbu přírůčí ž~~oiV~~i ú~tav 
na plnění starých pO'hledávek, pO'kud prHO'Clm JSŮU 
půstiženy (§ 4, O'dst. 2.), nebo pro. t~ů ~,ů~l~dávky 
zahájiti kůnkursní řízení anebO' prO' ne zndl!1 sůud· 
cůvské právO' zástavní ' Ílebo Úko.jné .. "Pro sta~e půhle· 
dávky, po.kud přírůčÍm jsůu půstlzeny, dale ,nel.~e 
exekuce vésti a již :pů~olené 'exekuce-s; ~e~ykůnav~Jl: 
růvněž se Istaví lhůty promlčení, jako.z I vsechny Jlne 
lhuty, které jsou stanůveny k předse~z~tí ú,kon& pů
třebných k uplatňůvání' nebo zacho.vanl prav ze sta-
l')'ch po.hledávek. , . . , . 

(3) PO' d.obu příro'čí nelze vymahatl na ,?-stav~ 
procesní náklady spůjen~ ' ~ urč~va~ími ž~lůba~1 p"r,ůtl 
ústavu z právníoh půmeru vZlnlklych pred pnroclDl. 

(4) Za přírůd "nařízenéhO' pro . společenstv~ 
( družstva) nelze členství . a po.díly platně, vyp,o':,ídat: 
ani půdíly vypláceti a již hěžÍcí výpO'vědnl a rucebm 
lhůty se staví. 

§ 6. (1) Půkud tehtů zákon jinak ne~st~novl~je, 
llevylučuje pi~ÍrO'čí- práva ústavu, aby se svyml maJet-
kůvými hodnotami vůlně miikl~dal:" , '" .. ' 

(2) Ústav mů~e se svo.lenlm uradu, k~ery. pn~ůcI 
nařídil, svou ůbchodní činno.st dále vykonavatI, k Jed. 

· nánÍlm však, kterci nenáležejí k ůbyčejnému obchod· 
nímu průvozu, jest třeba svO'lení do.zorčíhO' orgánu 
(§ 3, odst. 1. a 3.). Taková jednání, která by~~ pŤed
sevzata beze sO'uhlasu nebo přes odpůr dozorclho 0'1'

(ránu jsůu naprO'ti ústavu neúčinna, když třetí ůsůba 
~ěděia nebO' z hruhé nedbalo.sti nevěděla, že přesa· 

· hují o.byčejný O'bchodní průvůz a že d.ů~?rčí O'~gán k 
nim sůuhlasu nedal llebůodpOlroval JeJIch vykůnu. 

. (3) Prostředky, nahyte z Ipůhle~~;ek, :Znik.~ýC~l 
· za příročí (nO'vých půhledávek), smeJI býtI UIDlste-
· ny . jen v hodnO'tách snadno zpeněžitelných . . Tyto 
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hodnoty tvoří z,vláštní podstatu~ Jez musí býti samO'
statně účtůvána a odděleně spravována a jest určena 
k ,přednůst~ímu uspokojení nároků z nových pohle
davek a tO' 1 po pominutí příročí (§ 7, odst. 1.). 

§ 7. (1) Příročí pomíjí: 
a) uplynutím lhuty, pro kterou bylo nařízeno, 
b) zrušením, které nařídil příslušriý úřad (§ 2" 

odst. 1.), 
c) zahájením vyrovnávacího řízení, 
cl) prohlášením konkursu. 

, (2) Zrušení příročí (odst. 1., Ht.h) budiž vyhlá
šeno nejméně po 3 , dny vývěskou v ohchodních míst
nostech hlavního závodu a den jejího vyvěšení po
tvrzen (veřejným) notářem. Počátkem tůhoto dne na
bývá zrušení příročí právní ' účinnosti jak prO' hlavní 
závod, tak i pro závody pohočné. Zrušení příročí<l 
den nahytí účinnosti zrušení příročí dlužnO' ' Opově. 
děti soudu k poznamenání v rejstříku. Ostatně hudl 
postupováno podle ohdohy předpisu §u 2, odst. 4. 

(3) Jestliže příročí pominulo zahájením vyrov
návacího řízení neho prohlášenínl , konkursu, jest 
zpětné lhůty, které platí PO'dle konkursního neho 

' vyrovnávacíhO' práva prO' zánik ůdlučůvacích práv 
exekucí nově nahytých a prO' ůdporování právním 
jednáním a které lSe počítají O'de dne návrhu na za
hájení vyrovnávacíhO' řízení nebo návrhu na prohlá
šení kůnkursu aneho ode dne zahájení vyrovnáva~íhů 
řízení nebO' prO'hlášení , konkursu, počítati ode dne, 
kdy příročí nabylo účinnosti (§ 2, odst. 2.). 

(4) Ustanovení odst. 3.0 pO'čítání zpětných lhůt 
platí také, jestliže -do 14 dnů pO' zruše]],Í příročí byl 
podán návrh na zahájení vyrovnávacího řízení nebO' 
na prO'hlášení kůnkursu. 

, § 8. (1) Členové orgánů ústavu, pro který bylo 
příročí naHzeno, jejich zmocněnci, likvidátoři nebo 
úředníci takového ústavu, kteří poruší ustanovení 

. tohoto zákona; ručí věřitelům ústavu, pokud' se nedá 

Přiročí pen. ústavů. 

určiti poměr jejich' viny, rukou společnou a neroz
dílnou za vzešlou škodu. 

(2) Dopustí-li se vš,ak některá z těchto osob či
nu uvedeného v odst. 1. v úmyslu, ahy sama nebo ji
ný z toho měl prospěch, trestá se soudem, není-li čin 
přísněji trestný, za přečin vězením (uzamčením) ůd 
3 dnů dó tří měsíců' a peněžitým trestem , od 5000 Kč 
do 100.000 Kč. POKus přečinu jest trestný. 

(3) Doba náhradního trestu za nedůbytný trest 
peněžitý budiž stanovena podle zavinění, nesmí však 
převyšovati jeden měsíc a dohromady s hlavním tre
stem na svobodě meze jeho zákonné sazby. 

I 'J) Peněžité tresty připadají státu. 

§ 9. Pro případ, že se nařídí příročí , podle tů
hoto zákO'na prO' ústav, u něhož j1sou zavedena opa
,tření podle §u ,2, čís. 2. nebo 3~, vládního nařízení 
ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., O' mimo
řádných opatřeních k ůchraně peněžních ústavů, je,
hůž platnost byla průdloužena ' , a jehož ustanovení 
by la změněna vládními nařízení1mi ze dne 9. prosince 
]920, Č~s. 643 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1921, 
čís. 468 Sb. z. a n., ze dne 22. prosince 1922, čís. 393 
Sb. z.a n., a ze dne 6. prosince 1923, čís. 231 Sb. z. 
a n., ustanovuje se toto: , 

a} vklady podle §u 2, čís. 2., a §u 4 u,vedených 
vládních nařízení odděleně spravované ' jsou posta
veny na roveň pohledávkám podle §u 6, odst. 3:, to-
hotO' ,zákona; , 

lb) ustanovení §u 5, odst. 1. a 2., tů~otó zákona 
se nedůtýkají pohledávek, které při zákazu plnění 
závazků podle §u 2, čís. 3., a §u 5 uvedených vlád
ních nařízení nebyly zákazem tím dotčeny. 

§ 10. Tento zákon nabývá úČinnosti dnem vy. 
hlášení a jehO. průvedením se pověřují ministři :fi
nancÍ, vnitra, obchůdu a ,spravedlnosti.'*') 

*) Vyhlášení stalo se dne 7. listopadu 1924. 
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IX. ,Záko,. ze dne 10. října 1924, č. 241 Sb. z. a n~', 
o povinnostech' banlíéřů při úschově cenných 

papÍrů.*) 

§ 1. (1) Cenné papíry spad,ající 'pod ustanovení 
tohoto zákona jlsou 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 kupo.ny uved·ených 
cenných papírů. 

(2) Bankéř, je!lllUŽ při provo.zu jeho podniku 
jsou dány otevřeně dO' úschovy nebo zástavou cenné 
papíry, jest po.vinen 

a) tyto cenné papíry do 5 dl\ů po ,převzetí ulo
žiti odděleně od zásob jak vlastních, tak zásO'b osob 
třetích (jednotlivá úscho.va), 

b) vésti s péčí řádného. kupce ohchO'dní lm.ihu, 
do které jest zapisovati takové cenné papíry každého 
uklad.atele nebo zá,stavll.ího dlužníka podle druhu 
kusů, jmenovité hodnoty a čísel, případně jiných je
jich ro.zlišo.vacích známek, a vyznačiti místo uložení; 
takový zápis může býti nahrazen odvoláním se na 
případně vedené jiné zvláštní záznamy cenných pa
pírů. Zápis může odpadnouti, jestliže cenné pa;píry 
byly vydány dříve, nežli prošla lhůta, uvedená svrchu 
pod lit. a). 

§ 2. e) Prohlášení ukladatele nebo zástavního 
dlužníka, jímž se bankéř j,ako uschovatel (deposi
tář) nebo zástavní · věřitel zmodíuje, aby cenné pa
píry v úschovu nebo zástavu d:,mé uložil a vedl v pa-

~:,) Z domácí literatury srv.: nl'. A. Jeř á bek, O právní 
úpravě depositního, lomhardního a komisního obchodu s cen, 
uými papíry (Praha, 1925); k tornu F l' o h I i ch ů v referát v 
>: PrávnÍ<ku« 1925, str. 679 násl. Viz též článek F. V á ž n é h o 
v ~ Právníku« 1925, str. 429 n ,\s1. - Z doby !před výše uvede· 
ným zákOOlem 'viz prof. . J. Sed 1 á č k a spis »Ů smlouvě scho. 
vací se zvláštním zřetelem k bankovnímu uschování cenných 
papírl'I« (l9IS. Knihovna »Shornílm věd právních a státních«). 
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~~i1osti pO'dle usianovení §u 5, lit. b) ~ nebo Je uložil 
JInde v tuzemsku než ve své provozovně nebO' je dal 
v podzástavu anebo případně jich sám nebo třetí 
pO~lžil k výkonu hlasO'vacích práv, jest pouze tehdy 
pravně platné, bylD-li řádně podepsáno a výdánO' vý- ' 
slovně a od ostatních obshodních podmínek. oddě
leně na zvláštní listině. 

(2) Zmocňov,acÍ prohlášení podle ustanovení 
odst. 1. tohO'to §u, jež se nevydá 'pouze pro jednotli
vý obchod, jest kdykoliv odvolatelné; odvolatelnost 
jeho nemůže býti pll"ávním jednáním ani vylO'učena, 
ani obmezella. K právní platnosti zmocnění, aby 
cenné papíry směly býti uloženy v cizině, se však 
vyžaduje, aby bylo vydáno pro jednotlivý (jibcho~ 
a p·ři tom šetřeno náležitostí předepsaných v odst. 1. 
tohoto §u. 

(3) Náležitostí v předešlých odstavcích přede
psaných se nevyžaduje k právní ,platnosti zmocňova
cích IprohlášenÍ, jež vydá ukladatel nebo zástavní 
dlužník, který jest hankéřem ve smyslu §u 10. 

§ 3. Na případy, v nichž byl bankéř ukladate
lem nebo zástavním dlužníkem zmocněn, ahy s pře
vzatýnli cennýnli papíry libovO'lně nakládal, se usta
nO'vení §§ -1 a 2 nevztahuje; není-li ukladatel nebo 
zástavní dlužník hankéřem ve smyslu §u 10, jest ta
kové zmocňovací prohlášení však pouze tehdy práv
ně platné, hylo-li řádně podepsáno a vydáno pro 
jednotlivý obchod, výslovně a od ostatních obchod
ních ,podmínek odděleně na zvláštní listině. 

§ 4. e) Požádá-li o to ukladatel nebo zástavní 
dlužník, jest bankéř pO'vi~en mu odeslati do 3 dnů 
opis zmocňovacíhO' prohlášení, vydaného podle usta
novení .§§ 2 a 3. 
. (2) Nárok ukladatele nebo zástavního dlužiúka 
ua vydání takovéhO' opisu nemůže býti právním · jed
nánfm ani vyloučen ani O'bmezen. 
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§ 5. (1) Bánkéř, který provedl pří provozu své. 
ho. podniku příkaz ke koupi cenných papírů, k je
jich výměně nebo k jejich úpi8-u anebo k výkonu 
odběrného práv,a k cenným papírům, jest povinen 

a) opatřené cenné papíry uložiti a o tom prové
sti zápis v obchodní knize podle předpisu §u 1, jsou-Ji 
slosovatelné neho byly-li vyměněny za cenné papíry 
podle § 1 uschované anebo byly-li opatřeny výko
nem odběrných práv, plynoucích z takto uschova
ných cenných papírů; 
. b) opatřené cenné papíry jinaké, než pod lit. a) 
označené, uložiti ale~poň odděleně od svých vlast
ních zásob (souhrnná úschova) a vésti s péčí řádné
ho kupce obchodní knihu, do které jest z,apisovati 
každého přikazatele a druh a množství cenných pa
pírů, které pro přikazatele takto byly uloženy. Kro
mě toho' musí tato kniha podávati jasný přehled o 
tom. kterého dnlhll cenné papiry, kde a v jakém 
množství jsou takto odděleně uloženy. Takový zápis 
může býti nahrazen odvoláním se na případně vedé
né jiné zvláštní záznamy cenných papírů a může od
padnouti, jestliže byly opatřené cenné papíry vydá
ny dříve, nežli prošla lhůta uvedená v §u 6, odst. 1. 

(2) Provedením zápisu podle ustanovení odst. 1. 
tohoto §u přechází na přikazatele vlastnictví takto 
zapsaných cenných papírů a, jde-Ji o cenné papíry 
souhrnně uschované, vl,astIŮctví Itakto uschovaných 
cenných papírů téhož druhu v množ,ství pro něho 
zapsaném, ačli přechod vlastnictví se podle ustan().
vení platného práva již dříve neuskutečnil. , 

(3) S přechodem vlastnictví cenných papíru n'a 
přikazatele stává se bankéř jejich uschovatelem. 

§ 6. (1) Bankéř jest ' povinen vynaložiti .péči řád
ného kupce, a~y mu cenné papíry, podle příkazu 
opatřené, ' včas hyly' dodány, ' a je do 5 dnů po dodání 
uložiti a zapsati podle ustanovení §u 5, odst. 1.; prá
hlásil.li však, že je sám jako prodatel dodá, počíhá 
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se běh této lhůty dlIlem následujícím !pO' té, kdy ode
slal přikaz:ateli sdělení o provedení příkazu (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 ohchod
ním zákonu). 

(2) Cenné papíry jsou ve smyslu ustanovení odst. 
1., věty prVlJlí, dodány, jakmile hyly bankéřem nebo 
jeho zmocněncem skutečně převzaty ,anebO' jakmile 
bankéř ohdržel od své smluvní strany prohlášení, že 
tato je pro něho hude míti v úschově (sdělení o 
uznání na účtě ceImých papírů). . 

(3) Nestalo-li se tak snad již dříve, jest hankéř 
povinen odeslati IpřikJazateli nejpozději ve lhůtě v 
odst. 1. uvedené seznanl opatřených cenných papírů, 
udávající jejich druh a množstvÍ, a~ jde-li o cenné 
papíry, které jest uschovati podle ustanovení §u 5, 
odst. 1., lit. a), též čísla, případně jiné jejich rozli
šovací známky. 

(4) Požádá-li o to přikazatel, jest bankéř kromě 
toOho povinen odeslati přikazateli přesné a !pravdivé 
sdělení dne a ostatních údajů zápisu jeho cenných 
papírů (§ 5, odst. 1.) do 5 dnů po požádání, nikoY 
však dtíve, než uplynula lhůta v odst. 1. stanovena; 
sdělení to může hýti případně pojato ,do seznamu 
cenných papírů (odst. 3.). Nárok přika~atelův na ta
'kové sdělení nemůže hýti právním jednáním ani vy
loučen ani ohmezen. 

§ 7. (1) K právní platnosti prohlášení, jímž se 
hankéř zmocňuje, ahy cenných papírů', převzatých 
v úschovu podle ustanovení §u 5, odst. 3., použil sám 
nehOl třetím způsohem v §u 2, odst. 1., uvedeným 
neho alhy cenné p;apíry, jež jest uschovati podle usta: 
novení §u 5, odst. 1., lit. a), uložil a vedl v patrnostl 
podle ustanovení §u 5, odst. 1., lit. h), an"ebo te ul?
žil jinde než ve své tuzenlské provozovne, vyzaduJe 
se těchže náležitostí, které předepisuje § 2, odst. 1. 

Obch. zák. 78 
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·a 2., leč hy prohlášení hylo vydáno hankéřem ve 
sm.yslu §u 10. . 

(2) Zmocňovací p,rohlášení, vydaná podle pře
dešlého odstavce ve příčině cenných papírů, jež jest 
uschovati podle ustanovení §u 5, odst. 1., lit. b), ne
mohou hýti na újmu práv ostatních vlastníků tako
vých cenných papírů. 

§ 8. (1) ' Ustanovení § § 5 až 7 se nevztahují na 
příplady, v nichž hyl hankéř Zpllso,hem předepsaným 
v §u 3 platně zmocněn, aby s cennými papíry O'pa
třenými z ,prO'vedení příkazu libovolně naklá,dal. 

(2) Rovněž nemají tatO' ustanovení platnosti, 
jestliže z okolností případu nehO' z prohlášení přika
z~telO'va jasně na jevo vychází, že příkaz opatřiti cen
né papíry (§ 5, odst. 1.) měl býti prO'veden v cizině 
a k jehO' prO'vedení v cizině též došlO'. V tomtO' pří. 
padě jest však hankéř povinen oznámiti přiroazateli 
současně se sdělenínl o provedení příkazu svého za
hraničníhO' d,opisovatele, u něhož jsůu o.patřené cen
né ,papíry uloženy, leč hy hyl tétO' povinnosti z,pů
sohem předepsaným v §u 2 pLatně z,prošiěn. Přene
sou-li se však v cízině o,patřené cenné papíry do tu
zemska, p]<;ttí ustanovení § § 5 až 7 s tím, že hěh 
lhůty uvedené v §u 6, odst. 1., se počíná ,dnem ná
sledujícím po. té, kdy hyly ,hankéřem v tuzem:sku 
převzaty. 

. (3) . Ustanovení §u 4 pLatí ohdo.hně ve příčině 
zmocňovacích nehO' z,prošťovacích pr:ohlášení ' vyda
ných podle '\lstanovéní §u 7 a odst .. 1. a 2. tohoto §u. 

§ 9. (1) ', Bankéř, který cenné papíry, jež jSOJl 
v jeho úschově podle' ustanovení §ú 1, odst. 2., ·nebo 
,§u 5, odst. 3;, vydá třetí osO'hě v tuzemsku ik uscho
vání, v podzástavu, ke zcizení ,anehO' ,k výměně ne
bO' odběru jiných takových cenných p'apírů, jest po
vinen při tom sděliti, že papíry jsou cizí; dá-li pří
kaz opatřiti cenné papíry (§ 5, odst. 1.) provésti v 
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tuzemsku osobou třetí, ' jest povinen jí sděliti, že se 
papíry opatřují na cizí účet. 

(2) Kdo ohdržel takové sdělení, může na takto 
mu vydaných nebo jehO' prostřednictvím opatřených 
cenných papírech uplatňovati své zástavní neho za
držovací právo jedině prO' .takové pohledávky za 
svým přilmzatelem (ukladatelem nebo zástavním 
dlužníkem), které na základě tohoto příkazu vznikly. 

§ 10. »Bankéřel,ll« ve smy,slu tohotO' zákona jest, 
kdO' po žiVlI10stensku cenné papíry přejímá v úscho
vu nebo zástavou anebo je' kupuje a prodává vlast
ním jménem na cizí účet (čl. 272, čís. 3., zák. ze 
dne 17. prosince 1862, čís. ř. z. z roku 1863, la § 259, 
ČÍIS. 3., uh. zák. čl. ze dne 16. května 1875, čís. 
XXXVII). 

§ ll., Zmocňovací nebo zprošťovací prohlášení 
ve slnyslu ustanovení §§ 2, 3, 7 a 8 jsou kolku prosta. 

§ 12. (1) Cenné papíll"y v úschovu nebo zástavu 
převzaté (§ 1, odst. 2., a § 5, odst. 3.) mají býti ulo
ženy v tuzemské provozO'vně hankéřem, leč by ulo
žení na jiném n1Ístě bylo ospravedlněnO' nouzí (§ 
965 obec. obě. zák.), opatřením cenných papírů v ci
zině (§ 8, odst. 2., věta první) anebo. vůlí ukladatele 
(vlastníka) cenných papírů p1atně projevenoill (§§ 
2 a 7). 

(2) Ustanovení platného. práva, které ukládají 
bankéři jako uschovateli, zástavnímu věřiteli lI1ebo 
obstarateli ještě další než tímto zákonem stanůvené 
pO'vinnosti, zůstávají nedotčena. 

(3) Rovněž, pokud jich tento. zákon nemění, platí 
nadále ustanovení platnéhO' práva, podle kterých han
kéři příslušejí zástavní, zadržovací a jiná p,ráva k ci
ZÍm cenným papírům. 

C") Vyjde-li při uplatnění vlastnických práv k 
souhrnné úschově (§ 5, odst. 1., lit. b) aneibo po uva
lení konkursu na -jmění bankéřovo. najevo, že skuteč-

78* 
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né množství určitéhO' druhu souhrnně uschovaných 
cenných papírů neůdpovídá plně jehO' zapsanému 
mno.žství, náleží tůtů skutečné množství jednůtlh 
cům, pro něž jest platně zapsánO', podle vzájemnéhO' 
poměru jejich vlastnických nárůků; nedělitelné pak 
cenné papíry jsůu spůluvlastnictvím těch ůso.b, prO' 
které vybý"Vají. 

( (j ) DO' lhůt st,anůvených §em I, o.dst. 2., §em 
4, §em 6 a §elll 8, odst. 2. a 3., se nevpůčítávají dny 
všeůbecnéhů ůbchodníhO' kHdu v ,bankách. 

§ 13. (1) Bankéř, 'jenž bez omluvitelnéhO' dů
vůdu nesplní po.vinnosti, kterůu mu ukládá předpis 
§u I, odst. 2., §u 4, §u 5, odst. 1., §u 6, odst. 1., 3. 
a 4., §u 8, ůdst. 2. a 3., a §u 9, odst. 1., trestá se, 
není-li čin přísněji trestný, půlitickým (po.licejním) 
úřadem (administl'iativní po.licejní vrchnůstí) první 
stolice za přestupek půkutůu dO' 3000 Kč a, je-li ne
důbytná, vězením (uzamčením) dO' jednůhů měsíce. 
Stejně se trestá také s:půluvina na těchto přestup
cích. Z nálezu lze se ·odvůlati dO' 15 dnů o.de dne dů
ručení; O' odvůlání rozho.duje s ko.nečnou platn~'Stí 
po.litický úřad (,administrativní půlicejní vrchnost) 
druhé stůlice. 

(2) Ban:kéř, který v jednům roce se do.pustil tři
kráte přestupku půdle o.dst. 1. tohůtů §u a hyl proň 
ůdso.uzen at' jedním nebO' více nálezy, trestá se při 
o.pětném zanedbání některé z půvinností v témž Qid
stavci uvedených, neuplym.ul-li od půsledního. ůdsůu
zení alespoň rok, sůudem, není-li čin přísněji trest
ný, za přestupek vězením (uzamčením) ůd jednůhů 
týdne dO' dvůu měsíců. 

§ 14. (1) Bankéř, který s cennými papíry pře
vzatými v úschůvu nebo zástavůu (§ I, ůdst. 2., a § 5; 
ůdst. 3.) ve svůj nebO' cizí průspěch pro.tip,rávně na
kládal, trestá se sůudem, není-li čin pHsněji trestný, 
za přečin vězením (zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 
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284 Sb. z. a n., jímž· se stano.ví poměr trestů v území 
různéhO' práVla) ůd 14 ·dnůdo jednůho roku a peně
žitýnl trestem ůd 5000 Kč do. 100.000 Kč. 

(2) Stejně se trestá bankéř, který úmyslně ne
splnil půvinnosti .mu ulůžené předpisem §u 9, ůdst. 
1., aby sám nebo třetí z to.hů měl p-ro.spěch. 

(3 ) Je-li pachatel příbuzným půškozenéhů v pů
kolení vzestupném nebO' sestupném anebO' jehO' man
želem, stíhá se tůliků na so.uk:r:ůlIllůu obžalobu těchtO' 
ůsob. Obžalůba může býti ůdvůlána, do.kud nebylO' 
započato. s průhlášením rozsudku v první stůlici. 

(4) Půkus přečimu jest trestný. 

§ 15. (1) Bankéř, který zastavil platy nebO' O' 
jehO'ž jmění bylO' zahájenO' vyro.vnávací řízení .anebů 
na ně uvalen byl konkurs, trestá se sůudem za pře
čin vězením (uzamčením) od jednůhů měsíce dO' 
dvůu let, byla-li tím, že vědomě nesplnil půvinnůsti. 
kterou mu ukládá předpis §u I, ůdst. 2., §u 5, ůdst. 
1., §u ·6, :odst. 0..., 3. a 4., §u 8, ůdst. 2., a §u 9,o.dst~ 
1., způsobena oprávněnélIllu újma Dia jehO' právu na 
vyloučení cenných papírů, jež bankéř převzal v 
úschůvu nebO' zástavůu podle § I, ůdst. 2., nebO' §u 
'5, o.dst. 3. 

Pokus přečinu jest trestný. 

§ 16. Bankéř, který zastavil platy nebO' O' jehůž 
jmění bylO' z'ahájenů vyrůvnávací řízení anebO' na ně 
byl uvalen kůnkurs, trestá se za zlůčin těžkým žalá
řem (-zák. ze dne 15. du.bna 1920, čís. 284 Sb. z. a n.) 
ůd 'jednoho. dO' pěti let a za ůkůlností zvláště přitě
žujících ůd pěti do deseti let, jestliže, věda O' své ne
způsobilosti platiti anebo O' svém předlužení, proti
právně si přisvůjil cenné papíry, které převzal v 
úschůvu nebO' zástavou podle §u I , ůdst. 2., nebO' §u 
5, ůdst. 3. 

§ 17. Podle ustanůvení § § 13 až 16 jsůu trestni 
též, kdůž v pO'dniku , bankéřově samostatně vedou 
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o.bcho.dy v §u 10 uvedené, a, je-li bankéřem společ
no.st, spo.lečenstv~', spo.lek nebO' jiná práv.nick~. oSo.ba, 

' orgáno.vé jeho, kteří se dopustili trestního cmu ve 
příčině cenných papírů, přev:z1atých v úschovu nebo. 
zástavo.u podle §u I, o.dst. 2., nebo. §u 5, o.dst. 3. 

§ 18. (1) Doba náhradního trestu z,a nedobytný 
trest peněžitý budiž stanovena po.dle zavinění, nesmí 
však převyšovati tři měsíce a dohromady s hlavním 
trestem na svobo.dě meze jeho. záko.nné sazby. 

(2) Peněžité pokuty a trest.y ulo.žené podle to.
ho.to záko.na připadají státu. 

§ 19. TentO' zákon nabývá účinnOlsti počátkem 
čtvrtého. kalendářního. čtvrtletí po svém vyhlášení a 
jeho. provedením se po.věřují ministři financí, spra
vedlnosti a vnitra.*) 

X. Ustanovení o měně. 

Ú vod n í p o zná m k a. 

Uveden 1:u výhěr z p,ředpisů aktualního významu a oibe,c· 
ného rázu. Rada norenl sledujících utvoření a nápravu česlw

slovenské měllY zahájena byla zákonem z 19. listopadu 1918, 
čís. 49 Sb. z. a n. 'o zavedení obchodních platidel, který vš'ak 
vůbec nebyl proveden. (Viz P a I k o v s k é h o spis citovaný 
výše v »Úvodní poznámce« k tomuto Oddílu, str. 8 násl.) Dále 
náleží sem nařízení ministra finan~í čís. 47 /l 919 o zřízení Če

skoslovenské devisové ústředny, zákon čís. 84/1919 zmocňující 
ministra financí provésti naÍ'Ízením okolkování bankovek a sou
pis jmění za účelem uložení majetkové dávky, rovněž tři na
řízení ministra financí, t. j. čís. 85/1919 IQ soupisu dluhopisů 
rakouských a uherských válečných půjček a pokladničJ?ích 

poukázek Rakousko-uherské banky, čís. 86/1919 o okolkování 
hankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících 

se na území československého státu, a čís. 87/1919 o zákazu 

*) VyhlášOOí se stalo dne 7. listop'aldu 1924. 
:11 
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vydávati uscho-vané cenné papíry, jakož i zákon ze ' dne 26. 
února 1919, čís. 88 Sh. o státní půjčce ve zlatě, stříbře a 'cizích 
valutách. Prováděcím vládním nařízením k zákonu čís. 84/ 
1919 vydaným ze dne 6. hřezna 1919, čís. 119 Sb. z. a n., pro
hlásilo ministe'l'stvo financí, že až do , další zákQI1Iné úpravy 
obstarávati bude funkce cedulové banky, k e kterémuž (j,dbor
nému ohstarávánÍ ministr financí zřizuje »BankoV1l1Í úřad mi

nisterstva , Íinancí«_ Podkladu zákonného dostalo se zřízení tomu 
dordateČně zákonem čís. i87/1919 níže na prvním mís,tě otiště
ným, na základě kteréhož zákona (§ 8) vydáno vládní nařízení 
ČÍrs. 24,6/1919 o organisaci Bankovního , úřadu, o statutu Ban
kovního výboru při l1liJnisterstvu financí, o ohchodech Bankov
'I1'ího úř,adru, ,dále o převz.etí a vyúčtováJní lomhrardua. , fPokla.d
ničnich poukálzek, vyúčtování žírový,ch účtů Rakomko-uherL'ské 
ha:nký a 10 převzetí zamě,stnancú této haml:y. N a B:anJ~ovní ú'ř,ad: 

přeneseny vládním na>Ťizením čís. 644/ 1919 Q.'orslaiVIadm.rí úkoly 
Českoslo.vell1'ské devisové ústředny (zřízené :nařízenÍm čís. 

47/1919), která IsoučaJsně zl~šena nařízením tím, jež zál10veň 

čársterČině uvoll~lo ohchod c:iJz~mi plalIidly; nařízení to' pOlzději 
nahuzeno vláJdnim na:řízením čis. 46/1924, jímž prrOve'ďena ně~ 

kt,erá uStano-venl zákona čís. 7/1924:0 ochr:a:ně čsl. měny a 
oběhu záll:Jon~ých :platidel ,a, které . >s'amo vystřídáno ' vládním 
nařÍlzením čís. 209/ 1928 (viz níže pod -lit. c). Na základě baTI~' 
kOlV11iího zákona čís. 347/1920 a novely k němu Č. 102/ 19125 ('Oti
štěných výše plOd čís. I na str. 1072 a. násl.) vstoupNa v roce 
1926 na místo Bankovního ůřad'll minísterstvra financí NárrO,dní 
banka Českosl'ovenská. 

a) Zákon ze dne 10. dubna 19199 čís. 187 Sb. z. a A." 
jímž se upravuje oběh a správa platidel v, česko
slovenském státě a doph'íuje zlnocnění ministerstva 
financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. , 84 

Sb. z. a ll. 

§ 1. Právo. vydávati v o.blasti česko.slovenského 
státu platidla a raziti mince přísluší až na další zá
ko.i1llé ' v~t,anovení výhnúw.ě &tátu. ' 
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§ 2. BankO'vky ůznačené ve smy,slu zákO'na ze 
dne 25. února 1919,č. 84 Sb. z. a n., jso.u, pokud ne
hudou vyměněny za jiná platidla, zákůnným plati
dlem, a jest stát i kdo.l\io.liv jimý půvinen přijímati je 
při placení 'v jmenůvité jich hůdnůtě. 

§ 3. N eůznačené bankovky Rakůusků-uherské 
banky - pokud ministr financí ohledně některých 
druhů přechodně jinak neustanůví - přestávají býti 
zákůnným platidlem. 

§ 4. V právním poměru Rakůusků-uherské ban
ky ik bankůvkám jí vydan)'l1Il nenastává tůutů úpra
vou žádná změna. Státní správa Českoslůvenskéhů 
státu vyhražuje si však ůhledně bankůvek označe
ných ve smyslu zákůna ze dne 25. únůra 1919, č. 84 
Sb. z. a n., výhradní právO', uplatlíO'vati vůči Ra
kůusků-uherské hance nárůky z nich plynůucí. 

§ 5. :Měnůvá jednůtka prO' oblast ČeskůslO'ven
skéhů státu ůznačuje se jaků kůruna českůslůvenská, 
ve zkratce Kč. 

§ 6. ZávalZky znějící na kůruny rakůusků-uher
ské měny, které jsůu splatny v db lasti Českůslůven
skéhů státu, platí se v ko.runách českůslo.venských, při 
čemž se počítá jedna koruna českoslůvenská za jednu 
kůrunu rakůusků-uhersko.u. :Ministr financí je zmůc
něn stanůviti, půkud mezinárůdní styk zvláštními 
státními smlO'uva.mi nebude upraven, z to.hůtů pra-
vidla úchylky. ' 

V platnosti nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 1. dubna 1919, č. 167 Sb. z. a n., nena- , 
stává změna. 

§ 7. Zlaté, stříbrné, niklO'vé, brůnzůvé a železné 
mince kůrUJ]O'vé měny rakůusků-uherské a stříbrné 
zlatníky rakO'uské měny zůstávají až na další v ůběhu. 
Ministr financí může ,stanůviti v tůmtů ůhledu úchylky. 

§ 8. Ministr financí se zmůclíuje, aby spravůval 
státní dluh, vz.niklý stažením. bankovek ve smyslu § 1 
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, zákO'na ze dne 25. únůra 1919, č~ 84 Sb. 'z. a n., růvněž 
státní dluh uzavřen}' na základě záJwna ze dne 25. 
únůra 1919, č. 88 Sb. z. a n., aby pečůval O' oběh a 
ůpatření tplatidel ve státě Českůslůvenském .a za tím 
účelem zařídil, čeho. zapůtřebí, v půměru k Rakůusků
uherské ibance buď cesto.u smluvní nehO' nařizůvací 
a aby vůbec až do. jinaké zákůnné úpravy ůbstarával 
funkce státní cedulůvé banky, zřídil k tO'mutO' účelu 
hanikO'vní úřad a prO' tutO' čiI:J,tnost pomůcné o.rgány 
přibral neb ustanůvil na 'smlůuvu nebO' na zákla.dě 
ůbčanské pracO'vní pO'vinnůsti, zejména aby také pro 
usnadnění správy bankůvníhO' úřadu zřídil bankůvní 
výbůr a vymezil jehO' půsO'bnůst v rámci svých ůpráv
nční. 

§ 9. Nová platidla, k jichž vydáJní se ministr fi
nancí zmOtcňuje za účelem výměny kO'lkem ůznačených, 
pOtkud se týče neO'značených, ale zatím v oběhu pů
nechaných bankO'vek, budou zníti na českůslO'venské 
kO'runy a ' budůu jaků ,státovky tVůřiti část přechO'dné
ho. měnO'véhů ' dluhu českO'slůvenskéhů státu, jenž je 
hude ve jmenůvité hOtdIlJůtě p,řijímati u svých půkla
den při placení. 

Stejně ' bude kdO'kůliv jiný půvinen přijímati je 
pO' Irozumu tůhůtů zákO'na jaků placení. 

§ 10. Zvýšení o.běhu státovek nad , úhrnný OIbnůs 
banikůvek, zákůnem ze dne 25. únůra 1919, č. 84 Sb. 
z. a n., a nařízením ministra financí ve srOtzumění s 
ministrem spravedlnůsti ze dne ~5. úno.ra 1919, č. 86 
Sb. z. a n., jaků platidlo. s nuceným ůběhem stanůve
ných, jest přípustnů jen tehdy, je-li pro. tato. platidla 
plná sO'ukrůmů-právní úhrada bankůvní. Jiné růz

mnO'žování může se státi půuze zákůnem. , 

Úhrnný ůbnO's ballkJovek v , předchoúm ůdstavci 
z.míněný sestává : 
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1. z bankDvek ' při půvDdním DkDlkování kDlkem 
Dpatřených, 

2. z bankovek vydaných dO' pDlovice obnosů ží
rových účtů a pokladničních poul~á~'ék ' RakDusko
uherské banky, převzatých 'po rozumu nařízení vlády 
republiky ČeskDsIDvenské ze dne 6. března 1919, č. 
119 Sb. z. a 'n ., a ' 

3. z bankDvek jedno- a dvoukDrunových, které 
jsou na úZeJl1Í státu ČeskoslDvenskéhD v oběhu. 

§ ll. PDkud opatření tDhDtD zákona nenabyla 
účinnosti již ve smyslu zároOina ze dne 25. února 1919, 
č. 84 a 88 Sb. z. 'a n., nabývají účinnosti dnem vy· 
hlášenÍ. 

§ 12. VýkDn tDhDto zákDna ukládá se ministru 
financÍ. 

b) Ze záliona ze dne 14. prosince 1923, čís. 7 Sb. z. 
a n. z r. 1924, .0 ochraně č~skoslovenské měny a 

oběhu zákonných platidel. 

§' 2. Vláda se zmDcňuje, alby nařízením 
1. upravila Dbchod s cizozemskými plati<;lly a 

drah ými kDVY, 

2. stanDvila předpisy prO' dovDz i vývoz drahých 
kovů ' a cizDzemských i českoslDvenských platidel a 
jich poukazy dO' ':ciziny, 

3. vydala bližší ustailOvení O' ' pDskytování úvěrů 
dO' ciziny a nabývání úvěrů z ciziny, jakož i naklá
daní s, platidly a úhradami z' ciziny dDšlými, 

4. určila, dO' kdy a jakým způsDbem JSDU ústavy 
a firmy Dprávněné p,řijírnati peněžní vklady povin
ny, veškeré u nich v cizích hDdnotách uložené úspDr
né vklady likvidDvaii, a jak mají s likvid;:tčními pře
bytky naložiti. 

1 
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c) Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, čís. 209 
Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení 
zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. íl 

roku 1924, o ochraně česl{oslovenské měny a oběhu 
zákonných platidel. 

Vláda republiky Československé nařizuje pod'le §u 2, čís. 

1-3, zákona ze ,dne 14. pro'since 1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 
1924, ,o oc~raně československé měny a oběhu zákonných pIa 
tidel, a podle §§ 5, 33 a 41 bankovního zák·ona ze dne 14. dub· 
na 1920, č. 347 Sb. z. a n.: 

§ 1. Obchodovati s cizími platidly a drahými kovy, ja
kož i nakládati (disponovati) s nimi a s platidly tuzemskými 

do ciziny jest dov·ole!l1Joaž na výjimky v tomto nařízení sta
novene. 

Pro oprávnění k obchodiim drahými kovy .a cizími pla
tidly provozovaným po živnostensku jsou směrodatny před

pisy živnostenského řádu (zákona). 

§ 2. Ve smyslu tohoto nařízení rozumějí se cizími pIa· 
tidly je,dnak státovky, hankovky a všechny druhy kovových 
mincí cizích států (v,aluty) , jednak směnky na cizí měnu zně

jící, šeky, pověřovací listiny (akreditivy), poukázky a veškeré 
jiné druhy výplat na cizí lllísta (devisy); obchodováním pak 
rozumí se jejich směna navzájem ,a směna za jiné hospodářské 
statky, prodej, lwupě, zástava, p.ostup, uvěřování jejich nebo 
pújčka, jakož i zprostředkování takovýchto !právních jednání. 

§ 3. Arbitrážní prodeje československých korun (ban
kovky, směnky a veškeré ostatní druhy výplat na některé ml. 
sto v republice Československé) za cizí platidla do ciziny, arbi
trážní koupě československých korun v cizině za devisy a pro
deje devis v Československé republice na příkaz ciziny za česko
slovenské ko'runy jsou dovoleny jen do výše a za podmínek, 
které stanovÍ. čas od času N áro,d'ní ' banka Československá. 

Disposice kreditními' zůstatky účtů cizozemců v korunách 
československých jest volná. 

, § 4. Získávati úvěry v cizině v korunách československých 
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nebo v cizí měně jest s výjimkami v dalším uvedenými dovo
leno. 

Získávlati v cizině ' úvěry dlouhodobé nebo jinak než ob
cho,dně zajištěné, pokud !přesahují u jednoho 'a téhož ,dlužníka 
peníz Kč 10,000.000 nebo jejich pr-otihodnotu, povoluje, nehle
díc k náležitostem jinak předepsaným, po slyšení N ároodní ban
ky Československé ministerstvo financL 

P.oskytovati úvěry do z,ahraničí v korunách českosloven

ských nebo v cizí měně ve formě jakékoliv (na př. úvěry ob
chodní, lombard cenných papírů nebo zástava jiných majetko
vých hodnot, úvěry interimjstické všeho druhu, úvěry emisní, 
šeky, výplaty, ,akreditivy vydané v cizině na tuzemsko k tíži 
debetního účtu cizozemce a pod.) jest dovoleno jen do vyse a 
za podmínek, jež čas od času stanoví Národní banka Česko

slovenská. 

Poskytování úvě'rů u jednoho a téhož dlužníka !přesahují
cích Kč 50,000.000 pov,oluje po slyšení Národní banky Česko

slovenské ministerstvo financí. 
Tatáž omezení, pokud j'de o poskytování úvěru, platí též 

pr-o tuz'emské ;provozovny cizozemců. 
Poskytovati úvěry do ciziny vývozem zboží (pro-d'ejem 

zboží na úvěr) není omezeno. 
§ 5. Opatření Národní banky Československé učiněná na 

základě předchozích ustanovení tohoto nařízení vyhlásí ministr 
financí ve Sbírce zákonů a nařízenÍ. 

§ 6. NárolrunÍ banka Českoslo'venská jelst oprávněna uložiti 
ústavům a firmám, které provozují peněžní obcho.dy, aby jí 
předkládaly bud' periodicky nebo případ ,o-d případu statistická 
data a výkazy o určitých ohchodních skutečnostech souvisejí
cích 's ,obchodováním cizími plati,dly, data o stavu vlastních de
vis a o stavu pohledávek. a závazků vůči cizině. 

I jiným, jichž se to t)'če, může Národní banka Českoslo

venská uložiti, aby jí případ od případu sděliti úhnnkový stav 
sv)'ch pohledávek . a závazků v cizině. 

§ 7. Přestupky ustanovení tohoto nařízení trestají se, ne
ní-li čin podle § 1 zák. č. 7/1924 Sb. z. -a n. nebo po.dle jiných 

~resl!ních ustanove,~í . p~ísněji trestný, podle § 3 z~k. č. 7/1924 
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Sb. z. a n. pokutou od 100 Kč do 500.000 Kč, případně vězením 

od 24 hodin do 3 měsíci't. 

§ 8. Nařízení toto nabude účinn08ti ,dnem 31. prosince 
1928. Týmž dnem pozbývá platnosti vládní nařízení ze dne 29. 
únol'!a 1924, č. 46 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá usta
novení zákona ze -dne 3.4. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z mIm 
1924, o ochraně českoslovetIlské měny a oběhu zákonných pIa· 

tidel. 
§ 9. Provésti toto nařízení přísluší ministru financí. 

d) Vyhlášlia ministra financí ze dne 28. prosince 
1928, čís. 210 Sb. z. a n., kterou se uveřejňují de

visová opatřeIú Národní banky Česl{oslovenské. 

Návodní hanka Československá učinHa ve smyslu §§ 3 a 4 
vládního nařízetIlí ze dne 2.3. prosince 1928, č. 209 Sb. z. a n., 
kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. pro
since 1923, č. 7 Sb. z. a n. z -r-oku 1924, o ochraně československé 
měny a ohěhu zákoll1flých p1atidel, následující opatření, jež mi· 
ni~tr financí podle § 5 citovaného vládního nařízení tímto vy· 

blašuje. 

Opatření Národní banky Československé ve příčině prodejů a 
koupí československých korun ' za cizí platidla a poskytování 

úvěrů v korunách československých do ciziny. 

Národní banka Českoslovooská stanoví po rozumu §,§ 3 a 
4 vládního nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 209 Sb. z. a n., 

následovní: 
a) K. § 3 svrchu citovaného nařízení: 

Prodeje československých korun (bankovek, směnek a ve· 
škerých ostatních druhů výplat na některé místo v Českolsloven
ské republice) za cizí platid1a do ciziny, ,dále prodeje devis do 
ciziny za československé koruny a prodeje devis na zdejší burse 
na příkaz z ciziny za československé koruny jsou všeobecně do· 
voleny denně do celkového obnosu Kč 1,000.000 bez zvláštního 
povolení Nárowní banky Československé tam, kde z povahy 
příkazu jest zjevno, že nejde o řemeslnou spekulativní činnost. 

b) K § 4, odstavci 3., téhož nařízení: 
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Poskytovati úvě,ry do zahraničí v československých konI
nách nebo v cizí měně jest do výše Kč 3,000.000 dovoleno vše
obecně bez zvláštního povolení Národní banky Československé. 

Vyhlášl{,a tato vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1929. 
V Praze dne 28. prosince 1928. 

e) Zákon ze dne 22. června 1928, čís. 103 Sb. z. a 
n., o soustavě drobných mincí. 

I. 

Soustava drobných mincí. 

§ 1. Jako drobné mince měny čes~mslovenské raziti jest: 
1. l\Jince po 5 a 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem, 
2. mince ,po 20 a 50 haléřích a po 1 Kč ze spěže (bronzu) 

niklové, 

3. mince po ;, a 10 Kč ze stříbra. 
Den, kter}"m mince po 2 haléřích ra dosavadní mince po 

5 Kč přestanou býti zákonným platidlem, jako·ž i šestiměsíční 

lhůta po tomto dnu následující, ve které hlavní ústav i filiálky 
Nár.odní banky Československé a poštoViIliÍ úřaJdy budou již jen 
vyměňovati beze s,rážky tyto mince platnosti pozbyvší, . o·známeny 
hudou včas, nejpo'zději však tři měsíce před rozhodným dnem 
právě zmíněným vyhláškou mÍlnistra financí ve Sbírce zákonů a 
nařízení. 

§ 2. Mince rakousk.o-uherské: zlaté, stříbrné, nikl.ové, 

hronzové a železné měny korunové a stříbrné zlatníky měny ra
kouské, zmíněné v § 7 zákona ze dne 10. ·dubna 1919, č. 187 
Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v Českoslo-

'venském státě, nejlsou zálwnným platidlem. 

II. 

Ražba. 

§ 3. Mince po 5 a po 10 haléřích jsou ze směsi o 92 Jí
lcch mědi a 8 dílech zinku a Jde na kilogram mincovního kovu 
desetníků 500 a pětníků 600 kusů. 
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Mince po 20 a 50 haléřích a mince korunové jsou ze 
spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 80 dílů měd:i se 20 
cTíly niklu a jde na kilogram mincovního kovu dvacetníků 300, 
padesátníků 200 a korun 150 kusů. 

Líc všech těchto pěti dl'uhů mincí má malý znak republi
ky Československé, na rubu pak každého z nich vyznačena jest 
hodnota mince; mezi těmitO' a dosavadními pěti druhy mincí 
stejné hodnoty není vůbec I'ozdílu. 

§ 4. Stříbrné pětikoruny raziti jClSt ze směsi v poměru 
(zrnu) 500 dílů stříbra ku 500 dílů mědi, stříbrné desetikoruny 
ze směsi v poměru (zrnu) 700 dílů stříbra ku 300 dílů mědi. 

Z kilogramu minoovního kovu raziti jest 100 kusů deseti
komu nebo 142.8571 kusů pětikorun, takže hrubá váha (.stříž) 
desetH~oJrUlIlY jest 10 glliamů, lPětiko.rUrllY 7 gvamů a čistolsrt ďersleti
koruny jest 7 gramů, pětikoruny 3.5 gramů. 

. Ražba těchto dvou stříbrných mincí budiž co nejpřesnější; 
pokud toho nelze naprosto dOlSíci, dovolena jest úchylka u obou 
nahoru id·olů, a to ve hrubé vá'ze (stříži) 10/1000, kdežto v 
čistosti 5/1000. 

Průměr ·desetikoruny jest 30 mm a pětikomny 27 mm. 
Na jedné straně obou těchto mincí jest znak republiky 

Česl~olSlovemské a podle pov~hy celkové úpravy na téže nebo na 
druhé straně vyznačena jest hodnota mince. 

Celková zevní úprava obou mincí určí se vládním naříze
ním, v němž bude také stanovetILo, jaký počet stříbrných deseti
korun vydati jest jako minci jubilejní s desetiletím »1918 28./ 
X. 1928«. 

§ 5. Všechny drobné mince (§ 1) razí se jen na účet 
státu, . celkem \ (i se stříbrnými .desetikorUlnami jubilejními) nej, 
více za 600 milionů Kč jmenovité hodnoty. 

Ražbu jednotlivých druhú mincí jest přizpůsobiti skuteč
né jejich věcné lPotřebě, kterou zajistiti jest po slyšení Národní 
hanky Českosl:ovenské tnejpozději náležitou úhradou v každém 
ohdo·bí rozpočtovém. 

N ashromáždí-li se u ~ árodní banky · Českoslo~enské téhož 
druhu mincí taková záso·ba, že dosahujé aspoň 10% všech tako
vých mincí pro · oběh vůbec přijatých a v tomto rozsahu nej-
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méně 6 meSlCU setrvá, jest státní správa finanČlní povinna N á· 
rodní bance Československé podle její žádosti tuto pro oběh 
nepotřebnou 10 % část mincí bud' za jiný druh jejich po,dle své 

možnosti nebo za bankovky vyměniti. 

III. 

Oběh drobných mincí a bankovek, státovkový dluh. 

§ 6. Všechny poštovní úřady jsou povinny, pokud tím 
vážně netrpí služha jejich, v mezích . hospodářské po,třeby vy. 

. měňovati předložené druhy drobných mincí neopotřebo'vaných 
nebo jen oběhem opotřebovaných Zla druhy jiné. 

Tím není § 32 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. 
z. a n., o akciové bance cedulové, nikter,ak dotčen. 

§ 7. Státní a jiné veřejné pokladny jsou povinny, pokud 
tím vážně netrpí služba jejich, 'P,řijímati všechny drobné mince 

(§ 1) bez obmezení. 
Nál'oOdní banka Československá jest povinna ve hlavním 

ústavč i ve filiálkách ' vymčňovati drobné mince (§ 1) neopotře· 
bované bez obmezenÍ za jiná platidl'a a mince obyčejným bě· 
hem opotřcbov,ané za platidla téhož i jiného druhu. 

Drobné mince (§ 1), :které jen obyčejným oběhem byly 

opotřebovány, přijímají sice státní a jiné veřejné pokladny i 
jako zákonité platidlo i na výměn'll~ avšak ,nevydávají jich, ný· 

hrž dávají je přemincovati. 
Ve styku s,oukromém není nikdo povmen přijímati pět-

níků a desetníků více než za 10 Kč, dvacetníků a padesátníků 
více než za 20 Kč, l{;orun více než za 100 Kč, stříbrných pěti
korUJn více než za 250 Kč a stříbrných deseti,korun více než za 

500 Kč. 
§ 8. Mince proděravěné, jinak než obyčejným oběl~e~ 

zlehčené nebo poškozené nejsou zákonným platidlem. Statm 
a jiná veř~jná pokladna, u které se takové mince objeví, ~y
loučí je z oběhu tím, že je nápadným způsobem znehodnotl a 

straně bez jakékoliv náhrady vrátí. 
. Mince padělané, těmito pokladnami zjištěné, propad,ají 

hez náhrady státu a zasílají se státní mÍ!ncovně. 

Měna. 1249 

p ,o s ouditi, jde-li o opotřebování obyčejnýn1 oběhem či ° 
jiné poškození neb o padělek, přísluší státní mincovně. 

§ 9. Haléřové platy pěti nedělitelné, ať konají se hotově 
neb jinak, jest zaokrouhlovati a uznati tak, že zbytku 1 neb 2 
haléřů se vůbec nedbá, kdežto za 3 neb 4 se platí celých 5 
haléřů. 

§ 10. Mincovního zisku z ražby dosavadních pětikorun 

(§ 5 zákona ze dne 25. září 1924, č. 218 Sb. z. a n., .o ražbě 

pětikorun) použíti jest nejprve k ražbě nových stříbrných 

mincí (§ 4), a to podle potřeby jejich napřed pětikorun a /potom 
bud' obou neb ,desetikorun, celkem až do 150 milionů Kč jme. 
novité ho,d!lloty tak, aby ~a ně mohly býti vzaty z oběhu dosa
vadní pětikoruny. 

Ode dne, kdy dosavadní pétikoruny přestatnou býti zákon
ll)'m platidlem (§ 1, odst. 2.), má Náro.dní banka Českoslo· 

venská udržovati oběh hankovek po 10 Kč pod 250 miliony Kč. 

Zbytek mincovního zisku (odst.!.) urČClIl jest rovným dílem 
jednak přímo na mimořádnou splátku dluhu státovkového, jed· 
nak na d!alší ražbu té či oné stříbrné mince podle její potřeby 
(§ 5). 

Mince z této ražby podle o.dst. 3., jakož i z další ražby té 
či oné stříbrné mince přijímati bude Námdní banka Českoslo· 
veruká celou jejich jmenovitou hodnotou nepřímo jako další 
mimořádnou splátku státovkového dluhu a bude proto bráti 
zároveň za stejnou jmenovitou hodnotu /Své bankovky po 10 Kč 

trvale z ohěhu (odst. 2.), dokud v něm budou. 
Čistý mincovní zisk z příští r,ažby všech ostatních droooých 

mincí (§ 3) jest částí pravidelné roční splátky státního dluhu 
státovkového úhrnným penízem 110 milionů Kč, smluvené po,dle 
odst. 3., čl. XII. zákolIlia ze dne 23. ,dubna 1925, č. 102 Sb. z. a 
n., kterým se mění a ,doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 

347 Sb. z. a · n., o akciové bance cedulové. 

IV. 
Závěrek. 

§ 11. Tímto zákonem zrušují se zákony: 
l. ze dne 1. března 1921, Č. 94 Sb. z. a 111., o ražbě drobných 

mincí; 
ObOL ú.k. 79 



Oddíl X. 

2. ze dne 22. června 1922, č. 195 Sb. z. a n., o ražbě dalších 
drobných mincí ~ . 

3. ze dne 25. září 1924, č. 218 Sb. z~ a ~., .o ražbě lPětilmrun. 
§ l~~ Tento. _ zákůn nabývá účinnůsti 45. .dnem po. vy

hl4š(mj ;. pr.ův~de jej ministr financí a ministr půšt a telegrafů 
(§§ 6 'a 9).*) 

f) Vyhláška ministra financí ze dne 4. září 1928, 
Č. 154 Sb. ,z. a n. o stažení dvouhaléřů. 

Podle § 1, ůdsi. 2., zlÍk!ůna ze Idne 22. června 1898, č. 103 
Sb. z. a n., .o '8ůl,lstJavě drůbn)-ch mincí, ůznamuji: 

-Dvůuhaléře měny - českoslůve~sl~é vydané půdle vládního 
nařízení ze ,dne 13. března 1924, č. 55 Sb. z. a ~., .a vyhlášky 
Bankůvního úřadu ministerstva finanCÍ ze dne 13. března 1924~ 
č. 56 Sb. z. a n., -přestanou býti zál~ůnným platidlem drnem 1. 
ledna 1929. --

Od '1. ledna 1929 do. 30. června 1929 b~d~u již jen hlavní 
ústav i filiálky Národní banky Ce,~lwslůvenské a půštůvní úřady 
týtů mince, 'pl.atnůiSti pozbyvší, vÝ~něňovati beze srážky za mince 
jiného druhu ,nebo za bankovky. K výměně p'řijímán bude 'jen 
pěti dělitelný půčet dvůuhaléřů. ' 

Po. 30. červnru 1929 jest j~kárk.oli výměna těchto mincí vy_ 
lůučena. 

XI. Poznámlia 
O některých dalších předpisech upravujících po

měry peněžlú a úvěrní. 

1. V sůuvislosti S ůdlukou ,ěelskoSlloveDlSké va,Luty .od dří
vější společné .rakůuské ta se -znehQ,dJnQ'cením měny ilWČlitýoo 
Cizích států j®QU předpisy, rázu ar ci p,řechQrdnéhQ, jednak o. 
ZPŮS,Q!hu vyrůvnám pQhledáJvek a závazků V1Z!Iliklých v kůrrrurnách 
rrak:QiUsko-uhe'rských mezi věřitely 'a dlužníky če's~QlSlovenskými 
a cizími, zejména pl8lk :rakQuskými,. jedDlaik o rea1i®aci !právních 
nár,Qků a záv.azků českJQlSl'Qvenskýoh státní-oh pfísluŠlníků vůči 
dzincrun, .pokud -vm.ikly pied 28. říjnem - 191~ ,a ;~ějí- ma "jinQu 

, - -- - __ , - - , ,I " 'I' ' 

*) Zákon vyhlášen dne 9. - č~rvenée -1928'-- -- ---- _ .. , 
.. ; _. ",':L'_~~ 
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měnu nežli kQ,riI,nQVŮU: Jest to. v p,rvním smě,ru zákon ' čís. 

207/ 1922, v druhém smě1ru zákQn ČLs. 208/1922, Sb. z. a TI. Na 
záklaďě pak záJ.wIlJa čís. 207/1922 zřízen :byl vládním nařÍlzenÍm 
čís. 264/ 1922, Sh. z. a IlJ. p_ii Zemské ,baJnce v Pr,az.e zvláštní 
samQs,tatný ústav, jehůž výhradním úkQlem jest vYrovnávati po.. 
hledlávky 'a . záov:azky výše na prvním místě ,vytčené a ' prQváděti 

úmluvy Slje',dlnané o. těchto p;Qměrech s jinými státy; tento. t. a:v. 
ČcskQISJ.ovens!ký lZ/účtůVlaCÍ ústav dest Úrslt'avem státním, jest však 
slamols,tamým .pQdnětem p,rávním způsůhilým práv nahýv,ati a 
závazky íPřejímati. Dále nÍLřízelll byl Dia zálda,dě :záJkůrnla čís. 

207/ 1922 vládním nařízením 6s. · 265/1922 ISIQupis plOhledávek a 
závalZků vzniiklých v korunách T,ak..uhe.rských me,zi-věřiterli nehů 

dlužníky česk'o:sJ.Qvenskými a vyc1á!Il z.ákalz sQukrůmé úpol'avy 
tě,cht'o PQměrů. Vyr,ůvnávání Is'a'll1Q PirQstřednictvím Čsl. zúčto· 

vacíhů ústavu v Pralze ,a rakolUiSkérhQ, »Abrechnung,smnt« ve Víd

ni jest upr,avenQ /p'o,dr-ů,bně úmluvou mezi Čsl. .rerpuhlikůu a 

repu'blikou RakQuskůu uz,avřenQu dne J.8. Června 1924 v Praze, 
která byla r-atifůkQvá!Il'a výměnůu listin · r,ati.fj 'k'a,č.ních dne 22. 
březiIlJa 1926 a uveřcJjlněna ve Sbírce zák . . a nařízení 1926 PQd čís . 
60, Sb. 'z. a rIl. Pro. vyřizQvání 'llT'čitých r-ŮZPQru a stí'~nQsti ~ří· 
zen zvlá,štní mez.i,státní r-ozhQd'čí SOIUld, který rozhůdruje ve dV'QU 
senátech, jednom v P,l~a-ze, ,druhém ve Vídni. Právním prrravidlům 

v této. úmJ.ruvě .(j.aků'ž i v úmluvě z 12. července 1924 o. vzájem· 
ných pro,hle,dávkách z vyúčtQvání nositelů i]J'ell1Jsijníhů půdištěrn.O 

o.bslalženým přilznána zákůnem čís. 220/ 19'25, Sb. 'Ze 'a n. moc 
zákůnaa :sp-olu ustalll.'Q'Venů, jak jest PQužíti platů půdle úmluvy 
Čsl. zúčtQvaCÍmu ·ústavu plynQIUCÍch, 81p-ůleČJ1ůruzúčtůvací /p Qd· 
6'tatu tVQiíckh. PrQváděcí vdá dní nařízení vyšlo. PQd čís. 

181/ 1926, Sb. Z. a 111. 

. O způs·Q!hru vy.rQ'VInání pQhledávek a Izávlalzků vlzniklých 
v korunách rak-Qusik'o.uherských mezi věiíiteli neho. dlmníky 
českoslQvenskými a italskými uz.avřena melzi ůběma státy úmlu· 
va .ze dne 23. :hiezna 1921, r.at ifikována dne 1. břelZiIlJa 19124, uve· 
řejněna ve Sbú'ce ,zák. la na-HZlení pod - -čís. 132/ 1924 a p,r,Qve
dena zákQnem čís . 151/1926, Sb. Z. a n. 

2. Otázky pieiv:odu lPolhJedávek a depolSiÍt, nále~ejícich pří

~l1JJšní~~l1l úrze~ oddělených .od bývalého. R:akůlUska~ ,z hospů,da-
, 79* 
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ření poštovní sp'ořiteLny ve Vídtni došly řešení úmlu'V'ou (kon· 
vM'Ci) Illle'zi RakoUls/kem, balií, P 'olSlkem, Rumunskem, Králov
stvím Srbů, Chorvatů la Slovinců 'a CelsklOsloveUls[{em podepsa. 
nou v Římě ,dne 6. ,dUlbna 1922, Jakož i dodate,ooou dohodou 
(a'cooll"d ,additionlllel) uč~,něll1ou tamtéž dne 23. února 1925; ú

mluva i doho,dla uveřejněny ve Shírce zák. a naříz,enÍ r. 1926 p'old 
čís. 230 a 231. K jejich provedelllí vydán zákon čís . 232/1926 
Sb. z. ,a n., jenž ustanoV'Uje, ,že pievod p'ohledávek z ,úsp'omých 
VIldadů, ze šekotVých účtů, 'a IZ účtů v hotoVio'Sti u poštOVlllÍ spo· 
řitelny 'Ve Ví,dni na česIkOls,lo'V'enský piejímací ústav (jíIIliŽ jest 
Poštovní úřed šekový v Pr>alze) p:1'ovede se podle ustanolVení vý. 

še U1Vedené úmluvy a dodatečné dohody; tatlO ustanovení mají 
pak, pokud lup,Da'V'Ují látku, vyhl'3Izenou \ZáklOTIJodárství CelSilmslo
venské republiky, mOlc zákoUla. V dů,sleldku t,oho na/Hzen byl 
sO'll/pils příslušných bOldnot vyhláškou min~stra financí v dohodě 
s miJllistrem pošt a teleg.r:afů čís. 41/1927. 

3. O rozdělelllí státního dluhu r,aJ~o'll'sko·uher.ského, s1edná· 
ny delegáty nástuplIl!Íckých států a zástupci majitelů stámí'ch dlu· 
hopisů rakouských ,a uhell"sikých úmluvy o '1Ípravě otázek sou
visejídch 'se služhou něktell"ý,ch ka1>egorií ,d!luhů r,a[~o'1.l:Ský,ch a 
uhel'Islkých. Jsou to ÚimlUlVY uve,řejněné ve Sbí.rce zákonů a 
naiize:ní p,o,d čís. 163/1927, ,a to: t. 'zv. lJ:JJŠ[Jlrucký protokol ze 
dne 29. června 1923, t. zv. Pr!alŽskádohoda ze dne 14. lisllo,p,a,du 
1925 a p'ařÍžský DOIdate1oný protokol ze Idlne 15. :hř'e'zna 192,6. 
Zahr'3IDiční maj~telé dluhopisů 'Ustavili se v t. ,zv. »Spole~iDJo!U 

poUa,dnu ~ahraničI1lÍ,ch llllIaljitelů 'státních 'P'ředváleČll1ých dluho· 
pisů rak!ouskýcha uhe,r.ských« (CaissB commune des P 'o'rteurs 
étra'D'gerls des Dettes P,ubliques autrichiennes et hongi'oises d" 
avaUlt-gue:rre). - O lP,řev-zetí dluhu pfedvále'ČIl1ého vydány pak 
zákony: ,odluhu ,zajištěném zákon 'čís. 52/1928, Sb. Iz.a n., 

o dluhu nelzaji.štěném 'zák. HSI. 104/1928 Sb. z. a ll. - Na zá· 
kl'a<dě cit. Izákon:a čís. 52/1928 vydány vyhlášky mirusb·,a finanCÍ, 
a to. p'o,d ,čís. 109/1928 Sb. z. 'a oll. vyhlášk,a, kte,ro.u sv'oláV'aljí se 
ke s.placení titry předválelčného dluhu zajištěného., znějící na 
marky něme'c:ké říšské 'měny, a plOd čís. IlO/I928 Sb. z. a ll. 

o,bdobná vyhláška k výměně, po pčípadě ke .splacení titrů z:ně· 

jí'rí~ na měnuI"lakouskou '~ l{QIl"'lJJlliQV'O~ : 

Spořitelny. (Dodat~k). 1253 

Dodatek ku předpisům o spořitelnách (výše pod 
čís. III. na str. 1133-1149). 

c) Výnos ministerstva spravedlno
s t i ze dne 2. srp n a 1928, č. 27.123 O' z á P i 8 U 

S P o ř i t e ,1 e n d O' o b c hod n í h O' ,r e j s tří ku. 

(Věsrník miln. <sprav. 1928, čís. 9.; výnosů čís. 29.) 

Podle § 1, o,dst. 2., zák . . ze dne 14. dubina 1920, č . 302 
Sb. 'z. a n., ~3iPi'slU'jí se spo,řitelny do, o,bcno'diního rej1stříku ja
ko flilrmy jednotlivců. Je tedy spořite1ny po,díle tohoto zákona 
zapsati do oddílu A ,ohchodního rejs,třiku, z,alVedeného mini· 

stenským naříZelllím lze dne 26. '~uhna 1906, č. 89 ř. 'Z., na Slo
vensku a Po,dkall-patské Rusi ministetrským na'řízením ze dne 
1. lP,rosince 1875, č. 26.922. Ministerstvo spravBd1noiS.ti seznalo., že 
shoro'vé s,oudy rejstříkové p,ř~ vypJňování sloup'ců ohchodlního rej· 
střiku 'si počínají různě; jmenovitě vzeš1a p,ochybnOlst, kdo má 
býti zapsán jako majitel firmy (,sloupec 6. vzorce ip,odle min. 
nai. ,č. 98/1906 ř. z., res,p. sliQupec 5. vzoll"ce p,odle min. na,ř. č. 

26.9122/ 1875), kterak má býti spořitelnla 'zapsána, zda l!li ve kterých 
s10upcích má hýti uvedeno, kdlO je povolán ~astupo'VIati sipiQHtel

nu a znamen3lti její firmu. Ježto podle § 1 zák. č. 302/1920 Sb. 
z. a n. je s:pto.řitehlJa .g,amOlst,atným večejný'm lPeně'žním ústavem, 
nebylo hy přípusmo 'z3ip,sati Jako majitele její ~akla,datele (§ 4 
zák.), n.ýbrž nutno uvésti jako majitele fi,rmy spoHtelnusamu; 
při tom netřeha zvláštníbo od!l{3l~U k zák/onu č. 302/ 1920 Sb. z. a 
n. '(na ,p,ř. »Spo.ntelna Plodle zákollla ze dne 14. dubna 1920, č . 

302 Sh. z. a !l1'.«) , ponělV'aldž podle § 3 Izák. přísluší název spo
řitelna jedině pen,ělŽním Úisltavům vyho'VUljícím předpi'sům to
hoto zákona a ze sloup'ce 2. obcholdlního rejstříku vy'plývá, kdy 
by 1a ta která spoHtelna ,do obchodního 'rejstříku z 3jps állla, talk
že záměna s ús1:alVem sta/l"ýrm je vyloučena. Ú,d:aj, kdo je po· 
v01án z;a.stup,o'Vati sp'oŤitelnu a zastupovati jeJí firmu, vyž,aooje 
pro SViOU důlelžitost nelzbyllll1ě záp~'su do o:hchodního rejstříku. 

Zápis te:I1Jl:o. hudm ru:člÍ.něn v Cechách, na Mo,ra'Vě a ve Slelzsku 

ve sJollllPd 9. 'a na SlovellllSkua v Podk3JJ."P'atJsiké Rusi ve slolUpci 
8. ,01p.o40dního re~stříku. P.r,okuristy, kteří ,jSOIU spol-q s členem 
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řed!itelství Ispořitelny oprávněni znamenati její firmu, nutno 

mimo to uvésti ve SlLoupci 1JJI"'čeném pTO zápi's prokuristů ( ve 
sloupci Č. 8., res!p. na Slovensku a v Podkarpatské Rusi ve 
sl,oupd Č. 6.). Případ, že, by byli oprárvněni zlnamenati firmu 

spořitelny výwaldně prokuristi - ibez někte,rého čleIllal ředitel. 

ství - p loldle V~Oi"c'O,vých LStanov spOoHtelen, vydaných minister
stvem vni1lra ve smyslu § 34 zák. ,č. 302/1920 Sb. z. a ll., se 

vyskytnouti nemů-že; 'l(:lďyby se vš,ruk iPřece vyskytl, stačib by 
toto opráV'I1ění p'ro,lrudstů k znamenální firmy vy\značiti pouze 

ve sloupci oibc'hodního rejlstříku, určeném p,ro zápis prokuri

shl. Ahy v obchodním rejstříku byl ještě 'z,vláště uváděn účel 

sporntelny, není zalPotřebí, jelikož jel vše,obeoeně vytčen § 2 'zá
kona, ktelI"ým se upra'V'Ují právní pomě:ry spoř~telen, od usta
novelní zákolll,a uchýliti se nehe a nutno vů,be1c dbáti '!io,ho, 

a'by zápi,sy doobchooníh.o rejstřílku byly co ne1jvíce z:jedJn'o
dušeny. 

Poznámky. 

.{ .. .... . 



L=N.t 
Práce = výkon nost X čas ••• 

Podařf-li se nám uspořit času, stoup

ne výkonnos~. Stačf-II dnes 12'3 vte

řiny, abyste nalezli nejpodrobnějšf 

informace o kterémkoliv mfstě Č.S.R., 

je to jist~ úspora čas~. Všimněte si 

u svého knihkupce 

CHROMCOVA 

MíSTOPISNÉHO SLOVNíKU Č. S. R. 

Čas jsou penfze. 

a poznáte, že je to přfručka vyhovujf

cf všem podmrnkám spořenf. Poraďte 

se s Mfstopisným slovnfkem, hledáte

li poštu, železničnf a četnickou stanici, 

počet obyvatel a jeho rozvrstvenf ná

rodnostnf i náboženské. Výtisk, dopl

něný dOležitými daty z poslednfho sčf

tánf lidu, o 826 stranách velké osmer

ky vázaný v plátně za Kč 180'-. 

ČESKOSLOVENSKf KOMPAS 
Smrchov, Plzeňská třfda č. 79: 

Chromec je úspora i času. 

mRSRRYHŮU 
SLOUNíH 
nRučný 

Lidová encyklopedie všeobecných 
vědomosti. Společné dílo vice než 
sedmi set odborníků domácích i za
hraničn(ch informuje i o nejnověj
šich poznatcích vědních. Představte 
si výhody, které skýtá rádce, jehož 
máte stále po roce a který Vám 
kdykoli podá jasné, stručné a spo
lehlivé zprávy ať o událostech histo
rických, ať o zázracích modern rtech
niky nebo o životech vynikajících 
mužů a žen - zkrátka o všem. Celé 
dílo vyšlo v sedmi svazcích váza
ných v polokůži. Cena jednoho dílu 
330 Kč. Dodá i na splátky za ne
zvýšených cen každý knihkupec 
nebo nakladatel 

ČESKOSLOVENSKÝ KOMPAS 
Smíchóv, Plzeňská 19. Telefon 410-6-6. 




