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l~ umuni hr al; SYúU kulturu nejen od Byzantincu, nýlnž také od Slovanú. 
;\ a tomto :'Pľé1vném stcwoyi!"kll stojí Dr. D. j\'lototolescl1, a již v tom jl' 
vedIe jeho píle ,~árukél, ze ve studiích svých ' dojde 1<: žádoucímu dli. 
Knih;") jeho opÍl'á se (, četné prameny i o rozsáhlou Iiteraturu, venovanol1 
probírané otázce LT~t1(lk~ ' jeho jsou samostatne. Nespokojujeť 'se míne
ními od jin)cch bad::ttelll vysloven)Tmi, n)Tbrž snaží se je revidovati. De
finitivni Í1sttd<>k o jeho llázorech bude Ize pronésti, až pojedná také o \'a

lašské.'l právu \' Sed:rr;ihiadsku a Uhrách. Prozatím ukázal aspoň, že do-
vede vedecky ' pracovati a že užívá správné methody. Karel Kadlec. 

Obchodní právo. 

Krafft Agénor, L csc a II t i o n nem ent s ' CI c s S I) \..' i é t é :o 

ďa s s u ran c (' set 1 e II r ré gI eme ill t a t i on dan 8 'a 10 i s tt i s s e
d u 4 f é v r jer J919, l. ti II S a fi n e-P a T i s 1921. 

Upozorllujíce na toto dito, jednající o zárukách :"tálé splnitelnosti 
zá vazku Í1staVtl l-'njišt,)v<.lC íd .. o jejich úprave švýcarským zákonem ze 
dnc 4. února 1919, čin!11Ic tak ze dyou duvodu. Kniha ~ama predne za
sluhuje r' íl svoji vysokou úroveň, aby došla pozornost, i v našich kru
zích odLorn)rch. Založena jest na pečlivém predbežném studiu látky a 
zn:ilosti príslušného zákonoditrství a literatury evropské; autor probíraje 
ustanovcní zákonodárství ;.výcéirského, prihlíži stále k obdobným usta
novením jiných státl1, 7vlášte \'Šak k zákonodárstvÍ , francouzskému a 
nemeckému. Tím povznáší se stanovisko, s jakého kniha jest psána, ;{ 
rozšií'uje <.;c v~'znam její 1 Tlro ciz;nu. 

Druhou pak pHČ'.i1)cu. pr.1č se hodláme spisem tímto blíže zabývati, 
jest, že ctázky v n~ J'l)zebírané mají zvláštní časovou dil.ležitost pro naše 
domácí pcjiš(ovnictvi. Náš dosavadní > pojišťovací regulative (nar, min. 
Vl\itľ3, práv, obchodu :1 fil1Ci.llCí 7.e dne 5. III. 1.896 č. 31. r, z. O zakládání, 
zafízení :'l hospodarení pojišťoven) jest již zastaralý a nevyhovuje zvlášte 
nyní \, zmenených pomerech 110Spodáhk)1ch a politický ~h potrebám na
šehn pCljišú1vnictví. ;Dokazuje tn již rada novel a doda,tku ·z nové doby.l) 
Jest Pt:'otu nutna novél úpr~vét tHo látky, aby , soustrpdeny a doplneny 
byly roztro~šenŕ.. pl'edpisy dO~élvadní a hlavne, aby odstranena byla plat
nost dvojíhc ruzného PI áva v zemích českých a na Slovensku.2) Pripra
vují se již návrhy nového pojišťovadho regulativu, a tu snad nebude na 
škodu prihlérlnouti k Úpraye této otázky v zemi, jež dosud šla v zákono-

1) Na pr. nar. z 29. XII, 1917, meníci celou radu predpisu, jehož 
platnost byl a však nar. z 28. XII. 1918 Odsunuta na dobu pozdejšÍ; nar, 
z IO. VI. 1919 Č. 321, pfizpusobující regulativ novým politickým po
merum; nar. z 24. VI. 1920 o prevzetí pojištení cizozemských pojišfo:ven 
pojišťovnami domácimi; nar. z 3. IX. 1920, jímž mení se § 5. poj. regula
tivu; nar. z 21'. VII. 1921 o nuceném ukládání jmeni ve státoích papírech, 

2) Na Slovensku platí ustanovení obch. zák. z T. 1875 § 453-46z, 
jimiž však nebyl zaveden státní dohled v t~ mífe' jako u nás, nýbri jen 
princip publicity. . . 
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dárství pojišt()vacílll v éc1l' státu evropsk)'ch , a srovnati jí se stavem zá
R:onodárství našeho. 

Puvodní zákon š\')'carsk)- o dohledu nad soukrom)'mi pojišťovnam; 
pochází z 25. VI. 1885 a jest tedy nej starší na kontinente. Do války ješte 
"yhovov<1l1, v Zmenen)fch však pomerech poválečn}'ch ukázala se nezbyt
nost oprav. Protože však nejrychlejší nápravy bylo treba k zabezpečení 
splnitelnosti závazku se strany cizozemských pojišťoven, v jejichž stá
tcch valuta silne poklesla, byla vyrešena tato otázka záruk pojišťo\r en. 

samostatne zmíneným zákonem z 4. února 1919, jenž platí nyní ve ŠV)' 
carsku vedIe širšího zákona ptlVodního.S) 

Povaha záruk pojišťoven našich a švýcarských jest zásadne ľOZ

díjná . Kdežto náš pojišťovací regulativ spokojuje se tím, že dává pred
pisyonejnižší mÍre akciového kapitálu resp. zakládacího fondu, jakož 
j o výši a zpusobu uložení reserv pojistného - pouze v § li. vyhražuj 
. e dohládacímu ÚŤadu právo žádati složení kauce, bylo-li by toho treba 
k zabezpečení splnení závazku ústavu pojišťovacího a ministerstvo vnitľa: 
c!oh'Jíží jen, aby predpisy tyto by1y též plneny, žádá zákon švýcarsk)"r 
i skutečné složenÍ predepsaných záruk a priklonil se tím k systému záruk 
reelních, vecných, jenž v novejší dobe nabývá stále více pitdy" zákono
dárstvích evropských. 

Povinnost k zárukám stanovena jest podle § I zákona o zárukácll 
pro všechny společnosti, jež byly pripušteny k provozování obchodu ve 
Švýcarsku podle zákona o dohledu . . N evztahuje se tedy na ústavy rázu 
verejného, jakož i na drobné associace, jejichž p01e pusobnosti jest 
mÍstne omezeno, N emuže ho býti též podle výslovného ustanovení (§ I 

odst. 3.) užito pro společností zajíšťovací. pr.Q než platí tedy jen z.ákon 
o clohledu. 

Príčina tohoto vyrazení společností zajišťovacích z pusobnosti zá
kona o zárukách leží v povaze zajišťování. Pri smlouve zajišťovací stojí 
proti sobe zajistitel a zajišťova,n)' pojistitel, jako rovnocenní odborníci, 
kteŤ"Í nepotrebují tak dalekosáhlé ochrany se strany stáťu, mimo to pak 
v zajišťování zvlášte 'vystupuje silne do popredí jeho povaha mezinárod
ní. A však ani v zájmu pojištenctt další ochrany není treba, neboť jí již 
došli podle zákona o zárukách ve svém prvotním poméru k pojistiteli. 
Chybu činí však švýcarský zákon v tom, že mluví o spo)eč.nostech za
jišťovacích, nikoli všeobecne o zajišťování, takže dochází k myln)rm l1á
zo dhn , jakoby zajišťování provádené ústavy pojišťovacími mezi sebou 
na tomto ustanovení účastno nebylo. 

Druhým oborem pojišťovacÍm, pro llejž bývají v zákonodárstvích 
vzhledem k jeho povaze stanoveny nekteré odchylky, ač již zde dúyody 
nejsou tak presvedčující, jest pojišťování dopravní. Zákon o zárukách 
vychází tomuto oboru vstric tím, že na nej nevztahuje povinnost sklá
dati co záruku nejméne polovinu ' prijatého ročního poJistného ve ŠV)-
ca.rsku, jak tomu jes~ u ostatních oboru pojišťovánÍ škodového. 

, 8) ' V dalším: liazýváme 'krátce švýc. zák. z 25. vl '1885 zákonem 
Q dohledu., ·zák. z 4. II. J9J9 "z'ákonem o zárukách. 
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Záruka má býti složena u spolkové rady svýcarské, a to za každé 
provozované odvetví zvlášte. Dohr.omady však tvol· í jeden ' celek, takže 
v prípade její realisace lze užíti prebytku v jednom odboru ke krytí ne
dostatku· v odvetví druhém. Depositárem ustanovena jest podle § 5 odst. 
1. Nirodní banka švýcarská, jež vydá společnosti dep,ositní stvrzenku 
o uložených hodnotách a vybírá od nich poplatek za úschovu. Disposice 
hodnotami muže se však státi pouze se svo lením spolkové rady. 

Záruky ty to jsou státem vyžadovány z toho duvodu, aby zabezpe
čeny byly závazky společnosti vyplývající ze smluv pojišťovacích, jež ' 
majÍ' býti splneny ve Švýcarsku. (§ 2.) 

Oprávnenost vymáhání záruk od společností pojišťovacích tyla 
svého času popírána. Ukazovalo se na to, že jiné společnosti ,obchodní 
takových záruk poskytovati nejsou povinny. Proti temto námitkám však 
stojí pádné duvody, jež takové záruky plne ospravedlňuji. Pojiš,ťování 
- máme na mysli pojišťování životní, jež v oboru záruk hraje nejvetší 
roli - jest určeno hlavne pro potrebu vrstev méne zámožných, jichž 
budoucnost není zabezpečena hotovým jmením a jež jsou tudíž nuceny 
pečovati o tyto potreby ukládáním jistýc-h částek z bežných príjmu, jež 
namnoze stačí jen ke krytí bežných potreb , životních, takže ukládání 
částek pro budoucno'st znamená v prítomnosti jisté uskrovnení a ~nohdy 
prímo obeť. Jest ' tedy spravedlivo', aby se stát zv)'šenou merou postaral 
o to, aby duvera temito vrstvami v ústavy pojišťovací skládaná nebyla 
zklamána, neboť škody neporádným hospodafením ústavu zpusobené ne
bylo by lze posuzovati jen podle ciferné výše, nýbrž i podle obet, s jéiJkou 
prohospodarené kapitály byly opatreny, Ostatnč slouží dohled státní 
nad soukromým pojišťováním k dobru i ústavum pojišťovacím, jichž du-, 
vera jest tím jen posílena. Tu nelze pominouti iduvodu Krafftova ve 
prospech záruk: Práve proto, že stát udelil ústavu koncessí a i v dalším 
prubehu času, ho kontroluje, vzbuzuje u obecenstva mimodek vetší dll· 
veru v ústav a má témer morální povinnost sta.rati se zvýšenou merou 
o záruku splnení jeho závazku, Prípadný jest též duvod, že základy po
jišťování jsou širšímu obecenstvu naprosto cizí, takže nejen že samo ne
muže' posouditi, zda protidávka jemu ústavem pojišťovacím slíbená od
povidá ' jeho plnení, nýbrž není ani samo s to presvedčiti se, ~da splnení 
se strany pojistitele jest dostatečne zabezpečeno, Konečne i se stanovi
ska národohospodárského nutno uznati oduvodnenost požadavku, aby 
zahraniční ústavy skládaly záruky své v tuzemsku, aby tím zabráneno 
bylo značnému odlivu kapitálu ze zeme. 

Nestačí však jen posuzovati oprávnenost nebo neopŕávnenóst záruk 
s tátem, nýbrž, 'pfipustíme-li ji, staJnoviti i presne okruh smIuv, za než 
má býti záruka poskytována, 

Jako kriterion p'ro presné stanov,ení to'ho'to okruhu smluv uvádí Dr, 
Krafft nekolik skutečnostl, jež by mohly pfijítí v úvahu,4) 'z nich však 
vážne mohou býti ' vzaty pouze dva : mís to uzavrení smlouvy a místo 

~) Místo uzavrení smlouvy, domicil pojistníkuv, místo placení pré
mie, príslušnost státní, místo splnení smlouvy. 

\ 
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:Splnení smlauvy, jez Ize i kombinovúti. Pod1e prvního kriteria chráneny 
jsou 'veškeré smlouvy, jež na území toho kterého státu byly uzavrcny. 
Výhodóu jeho jest, že jest zcela jasné, od pryního počátku smlouvy dané, 
na poz-dejšjch událbstech nezávislé, a proto nemeniteIné, takže i evidence 
takových smI uv jest snadná. Jako nevýhodu možno sna,d považovatí, že 
1ze lehce abcházeti zákon smluven)'m označením jiného místa Cv cizine) 
jako místa uzevrení smlouvy a že nejsou chráneni vlastní príslušníci, 
uzavre-l i smlouvu v zahraničí. Podle zpusobu druhého požívají ochrany 
veškeré smlouvy, jež 'buď podle smiouvy nebo podle zákona jsou splatny 
v tuzemsku. I tento zpusob má výhody prve uvedené, ač nikoliv presne 
v téže výši, avšak jest dána možnost chrániti vlastní príslušníky i za 
hranicemi. 

Náš pojišťovací regulativ béľe za kriterion místo uzavrení smlouvy, 
jak zrejme vysvítá z vládního nar, ze Idne ľO. června 1919 č. 321 § I 

bod b), podle nehož mají cizozemskt ústavy predložiti ministerstvu 
,mitra (jako úradu dohledacímu) výkazy o prijaté prémii z obchodi'1 
-v této republice uzavrených. Též § II t. z. ustanovuje, že pi'edepsané re
servy cizozemsk}'ch pojišťoyen, týkajíci se obchodu v ČSR. »provede
ných«, mají být i uloženy zpravidla ve státních papírech této republiky. 

Naproti tomu prijal švýcarský zákon o zárukách stanovisko druhe 
a chrání tedy smlouvy, jež mají býti ve Švýcarsku splneny . Jest samo
'zrejmé, že za techto okolnosti mohou se vyskytnouti smlouvy, jež vubec 
nepožívaly by ochrany, nebo že by u nich konkurovalo dvoje zákono
dárstvÍ. 

Výše záruk není pro společnosti pojišťovací stejná. Nutno jí pri
-zpusobiti povaze jednotlivých odvetvi, pfi čemž zvlášte vyniká rozdí1 
mezi pojišťováním životním a ostatnÍmi obory pojišťovadmi ve zpusobu 
-vypočítávání výše reserv. Zákon švýcarský krome toho ješte činí zásadní 
Tozdí1 mezi společnostmi domácími a zahraničnimi. Pro domácí společ
nosti ustanovuje výši záruky spolková rada podle stavu a pomeru pro
vozovacích toho kterého ústavu. N eni tedy stanovena zákOlIlem určitá 

výše, nýbrž jest dána spolkové rade volnost prizpusobiti výši záruky 
podle hospodáFSkého stavu společnosti a zájmu jejích pojištencu. Spo-
1ečnost domácí ve Švýcarsku musí sice tvofiti nutné reservy podle pra
videl fádného hospodafení, aby závazky ze smluv pojišťovacích byly za
bezpečeny, podléhajíc po té stránce dohledu státnímu, avšak výše vecné, 
reelní záruky (složené u Národní banky švýcarské) stanoví se spolko
vou radou podle potreby. Naproti tomu určena jest výše vecné záruky 
společností zahraničnÍcp v zákone samém, a to v plné výši potrebné k za

'bezpečení jejich švýcarských závazku. Jako duvod pro toto ruzné naklá
dáni s ústavy domácími a zahraničními uvádí 'se, že kontrola ústavu do
mácích jest lehčí, že daleko účinnejším zpusobem 1110hou býti donuceny 
"lc plnení predpisu, jejich sídlo a velká část jmení nachází se v tuzemsku, 
rozsudky jsou proti nim b~ze všech obtíží vykonatet-ny podle ' domácího 
-práva. Jest tedy toto opatren{ dusledkern nedostatečné úpravy tp.~ziná
Todtiího práva processního a vubec nedokonalosti mezinárodního' sou
ručenství ve vecech soukromoprávních, 
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Zahraničním POJIstovnál1l z I V Co t ní 111 ukláda zákon šv)'carsk)' po
vinnost složiti jako záruku celou prémiovou reSCl VU, vypočítanou podle 
pravidel pojistné mathematiky a krome toho j ~šté rcservu doplňovací. 

Reserv2. pojistného vypočítaná " na základe ma.thcJnatickém jest zvlášt
ností životního pojišťovani a zmÍníme se proto ú ní blíŽt.:.") 

Pojistné pojistníkel1l placene skládá se ze dvol1 částÍ: z čisté }1ré

mie a prirá.žky na správn í v}·lohy. V pojišťováui škodovém tato čistú 

prém!e jest stane-vena tak, aby souhrn pi'jjat)'ch cistých prémií v bežném 
roce postačil ke krytí pravdepodobné v)rše škod, jei: \" té to d')be Ize oče
kávati, podle zkoumání statistického a vl a:.<;tní zkušellosti. Jest tedy tatf, 
čistá prémie pauze prémií risikovou a múžc h),ti v lJe"zném roce plné 5pO
ti'ebena. Protože pak se toto risiko pouh)'m postulJem času nemení, do
kud nezasáhnou jiné okolnosti, zústává i roční pojistné nezmeneno, po
kud ovsem jin)"m vlivell1 risiko samo se nezmenilo. V pojišťování živol
ním však V)"ŠC risika pro pojišťovllu POllh)'m p08tupem času (jak poji
štená osoba stárne) stále stoupá, takže, kdyby pOJi ,::;tné bylo stanoven(t 
obdobne jako v pojišťování ško<lovém, l11\1~il by jwjistník phtiti po
jistné rak od roku vyŠŠí. S) Tato úprava by však pri dlouhodobých smlou
"ách potrebám obecens"tva nevyhovovala, jež1"Q llcjvyšší pojistné bylo by 
treba platiti v dobe, kdy zpra\'idla v)' delečná schopnost pojistníkova jest 
již zmenšena. Proto stanoveno jest pojistné v poji;fováni životním ve 
v)'ši buď stále stejné, nebo dokonce klesající (t. zv. pojištčnt se zaruče-
11)'m podílem na zisku). (ástky, o které pojistník zaplatil v prvých le
tech vícc, musí b)-ti ovšem ústavem pojišfovacÍm rcservovány .pro úhradu 
zvýšeného risika vletech pozdejších. Pri nekter~"' ch lwrnbinacích, na pr. 
pri pojištení na úmrtí a pri p(..'jištení smíšeném , na dožití a úmrtÍ, jež 
jest dnes nejrozšíi'enejší formou životniho pojíštení, Jlutno však v čistém 
1lojistném platiti ješte zvláštní částku sti'á<iací, jež musí býti též v plné 
v)'ši uložena do reserv a slouží k tomu, aby z jich souhrnl! vyplacen b)rti 
1110hl pojištený kapitál i tem, kdož se stanovené doby dožili. Tento zpii
sob V}'počtu reserv na' základe čist) ch prémií jest pi'-cdepsán v našc:m 
pojišťovacím regulativu (§ 2R boci b), ,jenž stanoví též, že jak pojistné, 
tak i prémio"\·á res"erva mají b:)'ti pc,čítány tla spol ečnfch základech, t" j, 
na základe společné tabulky úmrtno~ti a úrokové míry. 

Nutno však ješte prihlédnouti k oné části hrubého pojistného, jež 
pt'edstavuje prirážku na správní v)rlohy. Jest rozlišovati náklady spe-jené 
s uzavr.e.ním pojištenÍ a bežné náklady vyskytnjící ~c heliem cdé doby 
pojištenÍ. V životním pojištení json tyto náklady spojené s uzavrením 
pojištčnÍ, jež krome toho zatežlljí jen pn')' rok tt'váni smlouvy, neohy
čejne veliké ve srovnání s bčžn)'mi náklady let ostatn ich a nejvetšÍ po
ložku mezi nimi činí l1závérková provise. :Mela by tedy společnost vy
hírati v prvém roce daleko vetší priráiku né~ ~právní v~'lohy, než vletech 

5) Karup, Handhuch der' Lebensversicherung' "1885; Broeckér, Die 
Grundzuge der -Lebensversicherungstechnik 1910; Manes, Versicherpugs-
v,Tesen 1"913 S 31. . . " 

G) Vyskytuje se, ovšem velice z.Hd~a., v t.zy. " krátkodobém pojišteni 
I na úmrtí. 
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Iláskdujícícb . Toho však % pochopitelllých dúvodli l1l:činí , í) nýbrž s LI

noví v sŕlzbách pri.rážku stále stejnol1, prumernou, jež v prvém roce 
zdaleka se nerovná skutečným t:1ákladt'lm, za to \;sak V lett:ch následují-· 
cích jest o neco vetší než náklady pri jejím stanoveni kalkúlované. 
\! znikla proto myšlenka amortisovati Cástečnč tyto veliké náklady prvého
roku tím zpusobem, že by ~e do jisté miry uhrariily na úkor prémiové 
reservy, jež oy jinak na prvý rok pripadala a toto mínus byl o by v po
zdejškh letech postupne nahraženo z ul1oho plus, Jež pro spolcčnost vy
bývá vletech následujících (metoda Zilmerova,), Pojištenci tím zkrácenv. 
nejsou (pokud nenastane predč:asné zrušení smlouv)'), nehoť v dobe, kdy 
podle pravdepodobnosti nastane príhoda pojistná. jest opet plná reserv a:
pohroma<le. Tento zpusob amortisace· části i1ákladtl prvého roku (pro
vise uzáverkové) není však podle našeho pojišťovacího regulatívt1 § 28: 
bod b) ' dovolen. S) Tohoto omezení není ve švýcélrském zákone o záru
kách a jest proto i tento zpt"tsob p.očítání reservy prípustný·m. pokud by!; 
schválen .spolkovou radou.9) . 

Prémiová reserva poskytuje však dostatečné záruky za splnení zá
vazku ze smluv jen potud, dokud nenastan,e vetší tlmrtnost neb menš~ 
zúročení kapitálu u~ožených, jež bylo položeno za základ jejího výpočtu , 

nebo neztratí-li na cene hodnoty, v nichž jesť ulože-na. Proto vyžaduj e
š'f)rcarský zákon o zárukách (§ 3, 2) od společ~ostí zahraničních ješte 
s l ožení záruky -doplňovací. Tato reserva. musí bý,ti dotována 3<,10 prij a
tého pojistného, dokud nedostoupí výše 6% reservy prémiové, pak se do
tacc zmenší na polovinu této výmery a vcškeré dotování její odpadá, do
~tol1pila-li záruka doplňOlVací v)' še 10% reservy prémiové. Této reservy 
náš pojišťovad regulativ nezná. 

Jiné společnosti zahraniční než pojišťovny životní jSOl1 .šv}-carsk)' m 
'úkonem o zárukách zavázány složiti jako Záruku p'olovinu svého roč
llího príjmu na prémiích. V)rjimku tvori, jak již vpredu bylo rečeno, po
jišťování dopra.vnÍ. Náš pojišťovací regulativ jest v této veci poidrob-

. nej ší, ' určuje výši reserv pro jednotljvé obory pojišťovací zvlášť. (§ 28.)-
Co do hodnot, v nichž záruky ' mohou být i složeny, ustanovuje ŠV}' 

carský zákon o zárukách v § 4 odst. L, že :Záruka musí býti složena nej 
méne ze" trí čtvrtin v ' hodnotách švýcarských. PHpušteny jsou teqy 
7. dosti velké části hodnoty cizozemské. V našem vládním nar. ze dne
TO. června 1919 č . 321 § I I stanoví se, že jiné krytí (než státpími papíry 
této republiky) hodnotami ~ uiožení sirotčího jniení príp~stnými jest-
1"lložno po zvláštním. pov0lení, jež ud.elttje minisťerstvo vnhra prípad od 

7) Mnohé pojišťovny vybírají však manipulační poplatek za vyto
vení pojis'tky, jenž ovšem musí se dľŽeti -jen ,,- nízkých mezích, takže 
k úhrade učinených nákladu nestačí. 

8) Regulatív dovoluje však v § 2I. nove založeným ústavúm jin)r' 
((lČetní) zpúsob amortisace: SpoIečnost múže urnorovati organisační ná-o 
klady a uzáverkové provise Po.stupne v nekolika letech a po tu dobu' 
Ílčtovati neumorený zbytek jako aktivum . 

. 9) TH v rep ubli ce rakouské bylo toto omezení odstraneno již nar, 
z 26. IV. 1919, nyní pak nOVOtl úpravou ' v obnoveném regúlativu ze-
7. IIT. 1921. 
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-prípadu na oduvodnenou žád0st . J sou tedy za techto podmínek pi:'ípust
ny i hodnoty cizozemské. Ve prospech tohoto zai-1zení uvádí se, že se 
jím provádí detba rsika z možného zne.hodnocení kapitálu. Dnešní ne
stálé pomery valutní činí však cenu této delby ri sika iilusorní, dávajíce 
'na jedné strane možnost ópatrn)"m využitím pohybu kursÍl zÍskati cenné 
doplnení reserv, s druhé strany však može takováto delba, nebyla-li pro
várdena s náležitou predvídavostí, zpusobiti velké ztráty. 

Druhy hodnot,lO) jichž srní býti užito k tJkládání kapitálu, určeny 
jsou v zákonodárstvích státních ruzne. V našem regulatívu z r. 1896 byly 
-podrobne vypočítány hodnoty zpusobilé k úhra.de reservy prémiové. Od 
-této težkopádné úpravy bylo však upušteno ve výše uvedeném nar. z IO. 

června 1919, jež výslovne jmenuje pouze státní papíry domácí. Ostatní 
druhy hodnot mohou býti pripušteny jen na ' zvláštní povolení dohleda
cího úfadu. Švýcarský zákon o zárukách ponechává rozhodnutí o prí
pustnosti jednotlivých druhu hodnot ceste nafizovací, jež však opet dávi 
lnstanci dohlédací moc uznati i jiné hodnoty ' zpusobilé. Tato volnejší 
úprava jest vzhledem k hynejším nestálým hospodáfským pomertlm ne
-zbytn·a. 

Zákonodárce dává tyto predpisy omezující volnost ukládací ústavú 
-pojišťovacích hlavne 'v zájmu pojište-n'cu. Proto zdurazňuje v prvé rade 
"bezpečno.st uložení. Ústav pojišťovací musí však míti krome toho na 
zreteli i druhou podmínku uložení, totiž dostatečnou rentabilitu ulože
oných kapitálu. Jak pfi stanovení sazeb, tak i pri ukládání prémiové re
servy jest počítáno s jistým zúročením (31/2%, 4%) , jež musí býti z celko
vého jmení docí1eno, nemá-li společnolSt pri uložených kapitál~ch prijíti 
Ke škode. Omezuje-li stát ukládací volnost pojišťoven, činí tak proto, 
-aby snad společnost neuplatňovala príliš požadavek výhodnosti uložení 

. proti bezpečnosti jeho. Pri ukládání kapitálu nutno však hledeti též 
-k tomu, aby je bylo lze lehce dobýti zpet. Tato podmínka likvidity (§ 29 
odst. 3. poj . reg.) nevystupuje však u všech odvetví pojišťovacích se 
stej nou duležitostí . Musí jí predevšÍm rdbáti ta odvetví, v nichž jest na 
snade možnost ·velkých a hromadných škod a tím i velkých výplat, aby 
nebyla jimi ohrcžena platební schopnost ústavu. Platí tedy v prvé fade 
-pro společnosti zajišťovací, po,jišťovny požární, krupobitní a dopravní . 
Naproti tomu není nutno klásti tak veliký duraz na tento -požadavek 
u pojišťoven žívotních, jež uzavírají smlouvy pojišťovaci na celá desíti 
-1etí a u nichž jest též možnost hromadného nastoupeni velikých škod 
omezena. Tu jest možno sáhnouti i k takovým ZPUSOblllTI uložení kapi
tálu, jÍmž sice kapitál jest vázán ,delší dobu, avšak lze tím docíliti vetší 
bezpečnosti neb výhodnosti uloženÍ. 

Pro společnosti pojišťovací prichází nejvíce v úvahu ·ukládání ve 
státních papírech ·a hypothekách, krome toho pak ~ložení v jiných cen
ných papírech, y nemovitostech, vkladech II bankovních ústavrl, v po": 
jišťovánÍ životním i v pujčkách na v~astní pojistky. Pomerjednot1ivýcl~ 

10) Miiller : Kapitalsanlage bei den Privat-Versicherung8gesc'l-l
schaften .. 
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zpusobu uložení utváril se v ruzných státech nestejným pomerern. V N e
mecku byl o pred válkou ' zvláš,te propagováno uložení kapitálu v zápujč
kách hypotečních, jež pokládáno za nejbezpečnejší a }lejvýllosnejší. Také 
II nás uplatňovalo se značnou merou. V álka však - či spíše její hosp 0-

dárské následky -- tento vývoj zarazila. Kdežto drive mohlo bý-ti uložen i 
v hypothekách do polovice ceny nemovitosti pokládáno za naprosto bez
pečné, nutna jest pfi dnešních ohromných cenách nemovitostí nejvetš i 
opatrnost, aby uložení neztratilo v budoucnosti na bezpečnosti. Dává se 
tudíž nyní prednost ukládáni ve státnich výpujčkách, jež nad to v ny
nejšícl;1 dobách velikých potreb státu zaplavují . trh ukládaCích hodnot
Bylo dokonce též v nekterých státech zavedeno nucené ukládání ve sťttt
níchpapírech, u nás vládním nar. ze dne 21. července 1921 č. 238. Ve pro
spech jeho uvádeno, že stát jest nejbezpečnejším dlužníkem a očekávalo. 

se v dusledku rozmnožené poptávky zvýšení kursu papíru státních a tím 
i další schopnosti úveru státního a pod. Trebas však vývoj událostí ne
dal v mnohém za, pravdu z očekávaných výhod, zustává uložení ve stát
ních papírech prozatím nejduležitejší fO'rmou ukládací a nenarazila též. 
jeho nucenost na odpor, zvlášte když poskytnuty byly současne značné
výhody pro jejich bilancováni, jimiž bylo zmenšenú nebezpečí kursov
nÍch ztrát (ovšem jen hílančních). 

Precházíme nyní k ustanovením švýcarského zákona o zárukä.ch ,. 
jež platí pouze pro společnosti zahraniční a mají za úkol chrániti co nej
více zájmy švýcarských pojištencu v prípade, že spol~čnost upadla by 
do tísnivé situace hospodárské. Predpisu obdobných v našem zákonodár
ství nenL11) Byly ostatne vyvolány hlavne nynejšími mimoI-ádnými po
mery a mají též jen pro takovéto doby svuj význam. 

Utvárí-li' se hospodárská situace ústavu pojišťovacího tak, že ohľo
žena jest jeho platební schopnost, ustanoví mu spolková rada lhutu, aby 
si dal své veci opet do porá,dku. Podle výsledku tohoto zakročení usta
noví se spolk~vá rada po porade se spolkovým úfa dem pojišťovacím 
(odborn)Tm poradním sborem) na dalších krocích, jež' by proti společno
sti v zájmu pojištencu mely býti podniknuty. K uzdravení pomeru muže 
též spolková ľada nafíditi, že společnost nesmí dočasne provádeti od
kupy svých pojistek, ani poskytovati jakákoliv plnení predern. Jest tedy 
tímto zása-hem sistováno zákonné právo pojistníka na odkup pojjstky~ 

a to z té príčiny, že vzniká za takovýchto hospodáfsk)rch pomeru společ
nosti 1. zv. a rt t i s ele k c e, úkaz smerujic.í proti provádellému výberu 
risik se strany pojistitele. Risika dobrá, totiž pojištenci mladší él zdraví,. 
nemajíce dosti duvery v fádné splnení smlouvy se strany ústavy, žádají 
v takových dobách za odkud pojistky, t. j. zrušují smlouvu pojišťovací a 
žádají vyplacenÍ hodnoty odkupní, jež činí značnot! cást prémiové re
servy (60-100% podle doby trv5.ní smlouvy). Tento k~ok jest pro ne 
umožnen tím spíše, že jsou risiky dobrými, takže mohou se dáti pojistiÚ 

11) Nejvýše mOžt;lo uvésti zde § 40. poj. regulativu, jednající o zru
šení společnosti pojišťovací, prevedení základu pojišťovadho na' jinou 
společnost a úplném zajištenÍ. 

. . 
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u ústavu jiného, k nemuž mají plnou di'tveru, a není , s tím spojena pro ne 
značnejší majetková újma. S tou se konečne každý takQvý pojištenec 
-smífí, obává-li se, že by ho stihla vetší skoda, kdy.by zústal poj"išten 
u ústavu puvodního. Risikum špatným, totiž pojištencum starým a cho
Tým, jest však tento prechod k jinému ústaiVU pojišťovacírnu nemožným. 
nebof jin)' ustav by. buď vúbec s ním smlouvy pojišťovací neuzavrel, nebo 
Jen za pbjistné podstatne vyšší. Zpi'lsobil by si tudíž pojištenec značnou 
a jistou škodu, kdyby žádal odkud pojistky; zustane-li však smlouva do
-savadní v platnosti, tu nejen že jest na,dále poji~ten, n}'brž škoda, jež 
l1rozila, muže b)rti správn)'m hospodafením dalšÍm odvrácena. Dobrá ri
-sika společnos 'ti tedy odejdotl, špatná zllstanou . Mezi nimi ovšem rádí 
'Úmrtnost daleko vyšší, než s· jakou bylo počítáno pri stanovení pojist
ného a výpočtu prémiové reservy a společnost ocitá se v situaci ješte 
'kritičtejší. SlottžÍ proto zákaz provádení odkupn pojistek v takovýcltto 
dobách prospechu pojištenctl a snazší sanaci ústavu. Pojištenci tím 
ostatne nejsou zkráceni, neboť i tehdy, kdyby nechteli neb nemohli po
jistné dá le platiti, Zllstává jejich poJjištenÍ v platnosti, ovšem jest výše 
-pojišteného kapitálu v pomeru k zaplacenému pojistnému zredukována. 

Kdyby tato dosavadní opatrení nevedIa k dli, rozhodne se spolková 
Tada prenésti ce iý pojišťovací základ dotyčné společnosti neb jednotlivé 
odvetví pojišťovací na jinou společnost a nenajde-li se ústav, jenž by byl 
'Ochoten tato pojištení prevzíti , na stát. Kdyby však .prémiová reserva 
nestačila na kryÚ závazku z bežných smIuv, nezbylo by, než chopiti se 
-posledního prostredku a prohlásiti úpac1ek spole~nosti . (§ 9 a IO.) 

Prenesením portefeui1le vstupuje ústav prejímající ve veškerá práva 
d. povinnosti ústavu púvodního. Jemu tudíž náleží právo na další pojistné 
a naproti tomu jest zavázán plni ti závazky z preja,tf/ch smIuv. Toto zí
skání zálkadu pojišťovacího jiné společnosti jest pro· ústav pľejímající 
značnou v),hodol1. Získání techto pojištení stálo by pojišťovnu jinak 
velké výlohy organisační a akvisiční, krome toho pak i další náklCldy 
bežné, neje~ že json samy o sobe již malé. nýbrž jest možno práve tímto 
spojením dosíci ješte dalšího jejich snížení. Proto se deje mnohdy tako
véto prenesení portefeuil1e zcela dobrovOllďe a nemusí býti naprosto jeho 
príčinou špatný hospodársk)r stav prejímaného ústavu. 

O tomto dobrovoIném prevodu pojištení ustanovuj'e i náš pojišťo
vací regulativ z r. 1896 v § 40 a nejnoveji vládní narízení z 24. VI. I920, 

v nemž zmocňuje se ministr vnitra, aby v dohode s ministrem financí a 
spravedlnosti sjednal a schválil podmínky pro prevod p:ojištení od cizo
zemských ústavll pojišťovacích na pojišťovny domáci. pokud byla uza
vrena se zdejšÍmi príslušníky neb osobami, jež zde mají své stálé bydli- . 
šte. Schválením prevodu sprošťuje se dosavadní nosite1 pojištení vsech 
závazku vuči pojistníkum a tito vstupují v pojišťovací pomer pouze vuči 
ústavu prejímacjídmu. 

Nucený prevod pojištení liší se od dobrovolného tím, že tu úrad 
dohlédací · (spolková rada) sjednává smlouvu na míste ústavu prejíma
ného, jenž tudíž není smluvní stranou la peni též treba jeho svolení k plat
nosti prevodu. 
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K platností prevodu pojištení nevyhledává se však ani sou 11 lasu 
pojistníki't, ač jinak podle soukromého práva' jak švýcarského, tak i na
šeho jest nutným souhlas veritele ke zmene dlužníka pri pi'evzetí dlu
hu,l::!) a preyod pojištenÍ jest též prevzetím dluhu: Nutno však uváži ti, 
že úr'ad dohlédací s~m již má na zreteli zájmy. pojiSťenCll rt krome toho, 
ža on sám nejlépe mLlžc posouditi, zda se pr'enesením pojištení situace 
jejich zlepší či nic. . 

Souhlasiti nutno též s názorem Krafftovým, že prejímací ústav ne
rUCl za své závazky vôči prevzat}"'m poj,istníkum jen jmenim ;l 90h1e
-dávkami, prevzatými, n)rbrž celým svým jmením. Vyskytly se totiž 
názory opačné opírající se o okoinost, že by v prípade ručení celým jme
ním úSba,vu prejímajícího mohl i bj',ti zkráceni jeho dosavadní pojištenci, 
kdyby prevzatá aktiva nestačila ke krytí prevzatÝ'ch z~vazkl\. Nutno však 
vzíti v úvahu, že , pricházt-li ústavu - tedy i jeho dosavadníl11 pojišten
cum - k dobru zisk vzešlý ze spojení obou základu pojišťovacích, není 
též pi-ičiny vylučovati tuto zásadu v prípade opačném, a to tím spíše, že 
se spojení staao se strany ústavu prejímajícího zcela dobrovolne. 

N enajde-Ti se pojišťovna, jež by chteia pojištení prevzÍti, obstará 
likvidaci sám stát (§ 9 .. odst. 2. švýc. zák.). Spolková rada ustanoví za 
tím účelem osobu fysickou neb kolektivitu, aby tuto likvidaci provedia. 
Smlouvy likvidací nejsou dotčeny, a závazky z nich budou plneny a to 
z prevzatých aktiv, postupne jak nastane príhoda pojistná. Stát však 
tu ručí pouze do vHe prevzat:)rch aktív, nikoli jmením státním Naproti 
tomu však též vrátí po provedené 1 ikvidaci, jež ovšem mttže trvati celá 
desetiletí. prebytek společnosti, existuje-li ješte v té dobe. 

Nedostačuje-li záruka složená ústavem pojišťovacím ke krytí zá
vazklt ze smluv p-ojišťovacích, požádá spO\lková rada soud konkmsní 
v domicilu representace, aby re'a,lisoval hodnoty složené podle ustanovení 
konk. zákona. K tomu prostredku sáhne se ovšem jen tenkráte, nelze-li 
hrozící poškození pojištencu odvrátiti žádným z predešlých zpusobt1. 
Spolkové rade jest tudíž ponecháno rozhodnutí o tom, jsou-li zde pod
mínky pro ohlášení konkursu, což ovšem se týká pouze konkursu na 
jmení složené jako záruky pro pohledávky pojištencu, nikoli toho prí
padu, kdy vyhlášen byl soudem konkurs na volné jmení společnosti 

pro jiné pohledávky, pri čemž mají pojištenci na záruku zákonné zástavllí 
právo. (§ 6.) Další fizení jest již zcela v rukou soudu. Úpadek fest 
verejne vyhlášen a pojištenci vyzváni, aby své pohledávky adluhy pri-
11lásili. Po uplynutí čtyrnedelní lhuty od provedení fízení zrušují se 
smlouvy pojišťovací a prémie preplacené, resp. v pojišťování životním 
-príslušná prémiová reserva, vrátí se pojištencum. 

Zabývali jsme se tímto zbežným srovnáním zákondárstvÍ švýcar
ského a našeho, abychom ukázali mnohé rozdny, jež mezi nimi panují 
ve veci záruk pojišťo~en za stálou splnitelnost závazkú ze smluv pojišťo
vacích. Jest patrno, že švýcarský zákon jde vtéto otázce mnohem dále 
a účinvejším zpusobem hledí zabezpečiti plnení povinností vuči domácím 

12) § 140 5 všeob. obč. zák. 
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pHslušníkum, pŕedevším se strany zlťlhraníčních ústavu. Tuto zvlášte 
stupilovanou ochranu pojištencu cizozemských pojišťoven lze však vedIe 
zmíneného nedostatku souručenstvi mezinárodního pričísti z nejvetší 
části velikým valutovým rozdí1um mezi Švýcarskem a státy okolní mi _ 
Jinak nebylo by lze presvedčivými duvody prokázati nutnost tohoto ruz· 
ného nakládání a prísného rozlišování mezi obema skupinami ústavu_ 
pojišťovacích. Dr. Julius Čapek 

Politická ekonomie. 

Elster, Die See led e s G e l cl e s, Jena 1920, str. 370. 
Kniha ElsteroV'al má býti pokračováním práce Knappovy a Bendi

xenovy. Knappova theorie znamená dIe autora nové svítání na poli 
penežní theorie, a"však ona není zvlášte po stránce hospodái-ské úplnou 
theorií p~n~z i potrebuje ješte dOiplnení pi'imerenou hospodárskou theorií 
penez. Po Knappovi následuje Bendixen; v nem vidí autor myslitele,. 
jenž sicc nedoplnil »státní theorii « pcnez hospodárskou theorií, ale 1/reCe 
ji po stránce hospodái-ské v mnohém vybudoval. A nyní tedy pi'icházf 
autor, žák a pokračovatel Bendixenuv, s úmyslem, aby vycházeje z roz
boru moderního hospodáŕství smenného la z príslušné theOl"ie hodnoty 
a ceny nalezl hospodárskou podstatu (duši) penez a aby nové učení' 

podal systematicky, zvlášte jeho základy a dIe. Za tím účelem rozdelil 
si celou látku ve 4 oddíly. 

1. k a pit ó l a: Peníze a hospodárství. Zde zabýrvá se autor zvlášte 
pojmem a podstatou penez. Podává tri poj my pen e z. Jednak peníze' 
zl1Jamenají podí1 na společenské výrobe (Beteiligungsmoglichkeit am 
Sozialprodukte), jedhak jsou platidly (Z~hlungsmittel), pfi čemž placent 
není nic jiného než prenos onech podílu na společenské výrobe, jednaK 
konečne jsou pe'níze jako jednotka hodnotná mírou onech podílu na spo-
lečenské výrobe (BeteiligungsmaB am Sozialprodukte). V jakém pomeru 
jou tyto tri pojmy navzájem? Nato odpovídá autor, že jsou to ti-i ruzné
pojmy, ruzné dIe podstaty i obSlahu; ' avšak: spolu vzniklé a v podmín
kách svého bytí do té míry na sébé ' odkázány, že pojmový konec jednoho· 
musel by znamenati i konec obou ostatních . . Podíl na společenské vý
robe - prostredek prenosu pódílu toho (platidlo) - míra onoho podílu 
(jcdnotka hodnotná): ony všcC'hny jsou penezi. Z techto tfí pojmu je 
pomer prvého ke druhému: jako (abstraktní) možnosti ku (konkrétnímu) 
prostredku jejího uskutečnení; prvého ' ku ti-etímu jako substance ku 
lllnc.žsh,í, počítaných predmetu k číslu sčítajícímu; druhého ke tretímu 
jako merítko míry k jednotce mÍry. To je dIe atítora synthese pojmi'! 
pellez. Pri tom arci obsah oné predstavy, kterou autor nazval jednotkou 
hodnotnou, tedy hospodái-ský význam početní jednotky, pomocí níž se 
podí} na společensk.: v).-robe ciferne vyjadruje, není výronem práV'ního 
i;:ldu - ani Knap toho dle autora netvrdí - avšak není, prece ve svém 
vS"voji nťzilvis!on na opati'"('níC'h státní menné politiky. 




