
Naproti tO'mu prve uvedené úmluvy lze sjednati 
při trhových smlO'uvách obchodně právních. 

Poznamenati sluší, že úmluva O'dstO'upení od 
slnlouvy pro případ, že kupující nebo prodávající do 
určité dO'by nes:j:::lní své závazky, je přípustna, byť i náš 
zákon občanský i obchQldní se o ní výslovně nezmulo
val. Plyne totiž z obeéných předpisů právních. 

Naproti tomu má slO'venský obch. zák. specielní 
ustanovení O' pi"ávu jedné nebo druhé strany, odstoupitj 
podle své libosti Q1d -takové smlouvy, v §§ech 364-367. 
Podle § 364 slov. O'bch. zák. Dlatí, jestliže strany umlu
vily, že prodatel může libovolně od smlouvy Q1dstoupiti, 
že byla smlouva uzavřena s výminkou rozvazovací. 
PrávO' Q1dstoupení nutno, není-li jinaké úmluvy, vyko.
nati dO' 3 dn{i od uzavření smlouvy. Dle §u 365 pozbývá 
v případě vykonání tohotO' práva smlouva své účinno
sti. V tomto případě je kupitel povinen trhový před
mět, prQldávající pak trhovou cenu vrátiti. Nevrátí-li 
se trhový předmět vůbec nebo jen ve zhoršeném. stavu, 
lnůž'e prodávající žádati Ol náhradu škody. Podle §u 366 
nem{'tže prodávající uplatií 0'vati 1=- ,rávO' odstupu proti. 
osobě třetí, jež' věc. bon3; hde OId kupitele nabyla; má 
tu PQluze nárok na náhradu škody proti kupující1JlU. 
Dle §u 367, bylo-li umluveno právo odstupu ve pro
spěch kupujícího, může t)TŽ uplatúovati tQltO' svoje právo 
v téže lrhůtě, iako prodavatel, avšak jen s podmínkou. 
že mLlže kupní předmět vrátiti právě v t0'm stavu, v ja
kém: hOl převzal). 

IV. Z vylíčeného m0'žno, pokud jde o schematické 
nastínění vzájemnéhO' poměru mezi ustanO'vením.i O'b
čanského a 0'bchodního zákona o trhO'vé smlouvě 'Či vzá':
jemntch rozdílL1 ustanO'vení těchtO' zákonLl, učiniti tO'tO' 
res.umé: 

RO'zlišovati v dané věci lze: 
I. normy občanského zákona, jež jsou s.ice , dány 

jen pro občanskO'právní trhovou smll0'uvu, a jimž od
,p0'vídající nonny 0'bchodní zákon nemá, ale které sluší, 
a to· nehledíc. k ustanovení článku I. obch. zákQlna, apli
kovati ~ na trhO'vou smlQluvu obchodně právní; 

2. normy 0'bčanskéh O' zákona, které platí jen ohled
ně trh0'vé smlouvy občanskoprávní , a jež nelze na ob
chodně:právní trhovou smlouvu vůbec aplikovati. 

3· normy občanského zákona O" trhové smlouvě, na 
něž (jakožto pro prO'datele příznivější) se O'bchodní zá
kon v korespO'ndujících ustanoveních o trhO'vé slnlouvě 
obchodněprávní výslovně; odvolává; 

4· nO'rmy obchodního zákona, iež jsou sice dány jen 
prO' obchodněprávní trhovO'u smlouvu, ále jichž lze ana
logicky aplikO'vati - v nedostatku příslušných norem 
občan. zákona i na občansk0'právní trhovou 
smlO'uvu; 

5. normy obchodníhO' zákona, vztahující se toliko 
na trhovou smlouvu obchodněprávní (a tO" v prvé řadě 
specielní normy obch. zák. o· trhové smlouvě, a dále 
i vŠjeO'becné normy, jež platí i stran jinakých sn1luv, 
jS0'ucích obchc;dy, pokud ovšem nemají povahy v)Tjimeč
ného ustanovení, jež analogidcy rozšiřovati nelze, jako 
ku př. čl. obch. zák. ,323), jímž korespondující normy 
má občanský zák0'n, a iež - vůči těmto norn1ám - zá
sadních rozdílLl nevykazují; 

6. normy obchodníhO' zákona, jež se vztahují toliko 
na trhovou smlouvu obchodněprávní a jež se v zásacl
ních směrech odlišují od obdobný-ch norem občanského 
zákiona. . 
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Z vylíčenéhO' vysvítá, že jest pouze několik norem, 
jež lnO'žno řaditi pod kategorii sub 6., čili že lnezi usta
noveními 0'bčanského zákona s jedné strany a obchod
ního zákona. s. druhé strany není - nehledíc k těmto 
několika nonnám - ro'ZdílLl p0'vahy zásadní. Většinou 
jde při rozdílech, jež jeví normy obch. zák. o trhové 
sml0'uvě VL1Či obdobným ust. obč. zák. pouze o větší 
pružnO'st a při.:zpLú,obení se obch0'dnímu životu. Pokud 
arci nejde o předpisy kogentní povahy, m0'hou smluvní 
strany v~Tslovně 'ujednati i při trhové smlouvť. 0'bčan
skoprávní jednotlivosti, odpovídající specielním usta
n0'vením obch. zák. o trhO'vé smlouvě. Ovšem to před
pokládá výsl0'vné, zvláštní ujednání stran. Při vylíčení 
rozdílLl ,mezi obojími normami šlo nám O' normální ,pří
pad trhové smlouvy, bez těchto zvláštních v~Thrad. 

Z ustanovení 0'snovy občanského zákona o trhové 
smlouvě (je pa:trno,že »kom.ercialisace « příslušn§ch 
ustanovení občanského zákona, provedená z veliké části 
ji,ž III. dílčí novelou, 111á býti iéště vyšší mírou prove
dena v příštín1 občanském zákoně . Z toho ovšem nená
sleduje, ž'e by snad stala se zbytečnými specielní usta
novení obchod. zák. o trhové smlouvě! ; 1 dualism trhové 
smlouvy občanskoprávní a. obchodněprávní má svoje 
vnitřní odllVodnění a odpovídá potřebám obchodního 
života. Bude však nutno přistoupiti - a to paralelně 
s reformotl občanského zákona - k revisi dosavadních 
ustanovení O'bch. zák. o trhové smlouvě a - v rámci 
reformy celéhO' obchodního zák:ona - upraviti je podle 
potřeb a přání moderníhO' živO'ta obchodního. 

Mezinárodní kriminalistický kongres 
v Praze v srpnu 1930. 

Mezinárodní kľiminalistický kongľes schází se v pětiletých 
obdobích, aby řešil naléhavé otázky trestního pľáva a vězeřl

ské administrativy. Kongresu zúčastňují se zástupci všech 
kulturních států světa .. Poslední (devátý) kongľes, lderir se 
konal v roce 1925 v Londýně, přijal pozvání vlády českoslo·· 

venské, aby příští (desátý) kongres byl konán v roce 1930 
v Pľaze. 

Pražský kongres stanoven na dny 25.-30. srp n a t. r. 
K účasti na sjezdových pracích budou připuštěni oficielní z,l
stupci vyslaní vládami, členové parlamentu a národních aka
demií, universitní profesoři a docenti, konceptní úředníci mi
nisteľstva spravedlnosti, vnitra a zahraničních záležitostí, 
úředníci vězenští, soudcové, advokáti a zapsaní obhájci ve vě
cech trestních, delegáti a členové splečností pro právo trestní 
a vězeňství a společností pro ·ochranný· dozor. členové pří
pravného sjezdového výboru, významní odborníci ve věcech 
trestních a vězeií.ství, jakož i jiné zvláště pozvané osobnosti. 

Sjezd připľavuje Mezinárodní komise pro právo trestní a 
vězeií.ství se sídlem v Bernu (Švýcary). 

Kongres se dělí na čtyři sekce podle povahy otázek, které 
budou podle programu probíľány, totiž: 1. s e k c e: zákono
dárství, 2. s e k ce: spľáva, 3. s e k ce: pľevence, . 4. s e k ce: 
mlád,ež. Aby byla připravena diskuse v sekcích, byly vyza
dány posudky o těchto otázkách od osob vybraných Mezi
náľodní komisí pľO pľávo trestní a vězeňstvÍ. ' 

Tyto přípravné práce budou zdaľma zaslány podle mož
nosti ještě před sjezdem všem účastníkům, kteří zaplatili Pľl

spěvek stanovený na 25 zlatých fľanků. Rovněž bude jim 
zaslán 'výtisk publikací sjezdových, jakmile vyjdou. 
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Osoby výše uvedené, které si přejÍ zúčastniti se kongresu, 
nechť se obrátí na místního pokladníka komitétu, p. Jana 
S chm i d t a v Praze IV., ministerstvo spravedlnosti, a zašlou 
mu zároveň příspěvek (25 zl. fr.) šekem nebo poštovní po
ukázkou. 

O další informace lze dožádati čs. vládní delegáty v Me
zinárodní komisi pro právo trestní a vězeňství, univ. prof. Dr. 
Augusta Miř i č k u, Praha XVL, Dienzenhofferovy sady 6. 
nebo min. radu Dr. Emila Lán y h o, Praha IV. ministerstvo ' 
spra vedlnos ti. 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY. 
R.EfER.ÁT: 

Odbor Plzeň, spolku notářů československých svolal květ
novou měsíční schůzi do Klatov jednak z důvodu , aby oplatil zá
jezdy ko,legů této oblasti do Plzně, jednak aby s nimi projednal 
některé otázky týkající se krajských soudů v Klatovech a Pí
sku. Z obvodu krajského soudu v Klatovech dostavili se téměř 
veškeří, z obvodu plzeňského mnozí a z obvodu Písed:é:lo ně
kteří kolegové, takže účast přítomných byla 16 členů. 

Starosta sdělil s přítomnými výsledek zákroku u presidia 
krajského soudu v Plzni, a odpověď presidia krajského soudu 
v Klatovech. Usneseno, domáhati se tak příznivého vyřízeni, 
jakého se dostalo v Plzni. 

S radostí konstatujeme, že odbor Plzeň plní úkoly stano
vami mu vytčené k prospěchu svých členů. 

Z E DNE 

Odkazy ve prospěch důležitých úkolů. Česká zemská ko
mise pro péči o mládež v Čechách žádala roku 1927 zvláštním 

. přípisem pány notáře, aby při vyhotovování po.sledních vůlí 

laskavě působili na klienty, by pamatovali odkazy na její dů
ležité úkoly. Připamínajíce uvedenou žúdos t, doporučujeme 

tuto instituci k všemožné podpo-re. Při té p říležitosti je jistě na 
místě promluviti aspoň několik stručných slovo České zemské 
komisi. Jest to tím význačnější, neboť tato nejdůležitější kor
porace na poli sociální péče o mládež nepěstovala nikdy hluč
nějšího UPOzorI10vání na sebe, jsouc přesvědčena, že její úsi
lovná a poctivá práce promluví nejpřesvědčivěji a nejvýmluv
r.ěji svýini výsledky. 

Česká zemská komise vznikla v Čechách již před 22 lety. 
Vznikla za starého Rakousk'a z popudu několika obětavých 
vlastenců a pracovníků, kteří vědouce, že z rukou , rakouské 
vlády nelze čekati žádné upřímné podpory, sáhli k svépo
moci. 

Jen ten, kdo sám na tomto poE pracoval, dovede si před
staviti úsilovnou námahu těchto obětavých pracovníků, kteří 

museli vytvářeti od základu a takřka po haléřích sbírati, aby 
mohli vytvořiti aspoň nejprimitivnější podmínky a předpo

klady prol péči o mládež. 
A práce jejich se zdařila. Zdařila se, poněvadž byla ne

sena nezdolnou vůlí a hlubokou vírou v lidstvo. Dnes, bohudík, 
Česká zemská komise stojí pevně vybudována, podporujíc a 
současně opírajíc se o 214 Okresních péčí o' mládež, které roz
vinují úspěšnou a blahodárnou činnost po venkově a probou
zejí lásku k dítěti. Takřka z ničeho bylo založeno 17 kolonií 
pro mládež a 17 ústavů odborných, z nichž dosud Česká zem
ská komise vydržuje: pro mravně úchylné hochy V ýchovnu 
v Ledcích-Šternberku, pro mravně úchylné dívky Výchovny 
v Dobřichovicích a v Jilemnici a pro dorost učňovský a stu
denty dva útulky v Praze. Nyní otevřela Masarykův dětský , 
domov v Novém Světě, který je určen pro sirotky z území 
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smíšeného. Dále založila T: přestupkového soudu Úřadovnu pro 
péči o mládež. Takové úr ... J.ovny jsou zřízeny u řady Okresních 
péčí o mládež a velmi dohfe se osvědčují. O další práci České 
zemské komise a její součmnosti téměř ve všech oborech péče 
o mládež nelze se zmiňovati v tomto stručném přehledu. 

Poměry, naplněné dosud stíny z rozvra~u válečného, vy
žadují bohužel mnohem většího počtu ústavů, než dovolují 
dnešní hospodářské podmínky. Stát sám nemůže zdolati všech 
úkolů sociální péče bez součinnosti dobročinnosti soukromé. 
Proto nutno všemi silami podpírati Českou zemskou komisi 
a pomáhati jí ve zdolávání těžké sociální bídy. Jen tak dopomů
žeme ke konečnému ozdravění československého národa. 

Nová praxe v soudním komisařství. Bylo nám sděleno, že 
mnohé soudy dávají pořizovati inventáře, odhad nemovitostí 
i při pozůstalostech se značným jměním a to nejen na ven
kově, nýbrž i v sídlech sborových soudů soudní kanceláří, 

ačkoliv to odporuje čl. 12. zákona ze dne 13. června 1923 číslo 

123 Sb. z. anař. 
Žádáme proto všechny kolegy i z obvodu jiných komor co 

nejsnažněji, aby co možno nejdříve takovéto případy s udáním 
soudů, data a čísla usnesení oznámili notářské komoře pražské, 
která ve věci té hodlá podniknouti akci, aby se případy po
dobné neopakovaly. 

Aktuáři soudní. U okresních soudů přidělují se nyní aktuáři 
soudní jako síly konceptní. Některé soudy domnívají se, že 
aktuárům těm může býti svěřováno i projednání pozůstalostí. 

Činnost aktuárů. není dosud přesně stanovena, neboť o 
působnosti jejich bude vydán zvláštní zákon. Žádáme proto, 
aby jednotlivé případy použití aktuárů při projednání pozůsta
lostí byly nám sdělovány. 

Nový notářský řád. Jak jsme již sdělili v předešlém čísle, 
vyžádáno bylo o návrhu nového notářského řádu dobrozdání 
Nejvyššího soudu ta dele1gace advokátních komor. Dobrozdání 
Nejvyššího so udu již došlo a čeká se nyní na dobrozdání advo
kátních komor. J a kmil e se to stane, bude 3volánu po;:,lc;un1 

anketa za účelem definitivního upravení znění osnovy. 

Z ,Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v Praze. 
Nárok na státní přispěvek podle § 176. pellS. zák. Ministerstvo 
sociální péče vydalo ke svému výnosu ze dne 18. II. 1930 Č. j. 
1149jIVj3-1930 připomínku, v níž praví, že »sice nečiní námitek, 
aby aktivní pojištěnci předkládali průkaz o státním občanství 
až při nápadu důchodu, že však budou pojištěnci ti nuceni pro
kázati své státní občanství nejen ke dni n~padu důchodu, nýbrž 
i ke dni 30. VI. 1930, neboť dle názoru ministerstva sociálIJ.Í 
péče je materielně právní podmínkou pro přiznáni státního 
příspěvku získání čs. státního občanství nejpozději do 30. červ
na 1930«. Pojištěnci aktivní proto m o h o u, ne m u S· í v š a k 
d o k I á dat i s v é pod a n é 'ž á d o s t i osvědčením o státním 
občanství n y n í, tím mé n ě v š a k d o 30. VI. 1,930, jak ne
správně bylo v některých denních listech uvedeno, n Ý br ž 
j s o u p o v i n nit a k u čin i ti tep rve při n á pad u d ů
ch o d u, kdy ovšem musí prokázati, že získali státní občanství 
čsl. již nejpo,zději do 30. VI. 1930. 

Z a s lán o. 
Slovutnému panu notáii Eduardu Ledeckému v Novém 

Strašecí. K 25letému jubileu notářského úřadování v Novém 
Strasecí b.ahop . . eje s pi áním zdraví a ke cti pľO dalŠÍ léta 

An t. Bartúněk, solici tá tor. 

Notářský koncipient 
přijme se pro notářství ve východních Čechách. Nabídky 
s udáním prakse a požadavkú pod značkou: »Pilný a svědo
mitý« do adm. t. 1. 




