Nutnost reformy předpisů
o bursovních soudech rozhodčích.
Alois C h y t i 1.
Zákonné předpisy o zalo.žení příslušrlosti bursovních soudů
o jejich organisaci a řízení, nejsou v republice českoslo
venské upraveny jednotně. V zemích historických platí ještě stále
čl. XIII.-XXVII. uvoz. zákona k c. s. ř., které příslušnost zmíněných
soudů rozhodčích vymezují dosti restriktivně; naproti tomu § 14 zákona ze dne 15. února 1922, Č. 69 Sb. z. a n., a plodinové burse v
Bratislavě ustanovuie, že stanovení rozsahu působnosti rozhodčího
soudu, zvláště však určení příslušnosti rozhodčího soudu této bursy
pro spory vzniklé z obchodů, uzavřených mimo bursu, vyhraženo
jest statutu bursy. Znění tohoto ustanovení § 14 právě zmíněného
zákona zdá se nasvědčovati, že ustanovení :~~ 24 a 25 zák. čl. LlV:
1912 a §§ 94-99 zák. čl. LlX: 1881,. jimiž dříve byly upraveny hranice příslušnosti bursovních rozhodčích soudů uherských, stala se
bezpředmětnými. K tomuto právnímu názoru se, připojila také pří
slušná ministerstva československá, která schválila v r. 1925 rozsáhlé
doplnění a změnu stanov Bratislavské bursy s platností od 27. květ
na 1925. Změnou touto byla příIušnost rozhodčího soudu Bratislavské bursy pro spory z obchodů mimobursovních značně rozšířena
přes hranice čl. XIV. uvoz. zák. k c. s. ř. stanovené. Nová tato ustanovení umožňují stranám smluvení příslušnosti bursovního soudu
rozhodčího v Bratislavě téměř u každéhO' obchodu.
V poslední době byly však také v Rakousku uskutečněny snahy bursnvních zájemníků o rozšíření příslušnosti bursovních soudů
rozhodčích v rámci 5. nO'vely o ulehčení soudům zákonem ze 4. červ
na 1925, Č. 182 spolko.vého záko.níka. Zákon tento vstoupil dnem 3.
července 1925 v platnost.
Otázka účelného rozšíření příslušnosti bursovních soudů rozhodčích stala se proto také II nás, t. j. v bývalých zemích historických, jistě aktuelní a to nejen vzhledem k chystané unifikaci civilního soudního řádu, nýbrž i z té příčiny. že rozhodčí soudy burs
v Praze, Brně a Bratislavě vzrostly v krátké době popřevratové na
důležité soudy obchodní, jichž agenda stále stoupá a bez nichž by se
náš značný obchod obilní nemohl obeiíti a dále rozvíieti.
rozhodčích,
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Vzrůst agendy jednotlivých československých
bursovních vysvitne nejlépe z těchto dat: .
Poč

Bursa pro zboží a cenné
papíry v Praze
Plodinová bursa v Praze
Plodinová bursa v Brně
Plodinová bursa v Bra-

1919

28
407

rozhodčích

sou- .

e t spor!"l:
1920
1921
1922
149
293
517
685
890
1975
24
od S.J I I

1923
271
IS99
373

1924
294
2447
645

222

775

1212

219

210

306

tislavě

Plodinová bursa v Olomouci
. od 17/ I.

od 26./5.
15

62

Rozhodčí soudy bursovní jsou také vzhledem k poměrně malým nákladům s vedení sporů spojeným (podání a protokoly jsou
prosty kolko.vného., vJ'rnos ministerstva financí z 11. března 1881, č.
8844, a zákon ze 17. března 1925, Č. 60 Sb. z. a n., a nařízení ze
7. května 1925, č. 98 Sb. z. a n.), dále vzhledem k jednoduchosti a
rychlosti řízení omezeného na jednu stolici, v kruzích obchodních
značně oblíbeny, jichž důvěry požívají tím spíše, že rozhodčí soudcové jsou voleni z kruhů osob na obchodu bezprostředně zúčastně
ných, t. j. z řad pěstitelů, obchodníků a konsumentů. kteří zvyklosti
obchodní dobře ovládají a svým vlivem velmi často k smírnému vyrovnání diferencí přispívají. Účast sekretáře, který musí míti soudcovskou způsobilost, zaručuje zachová vání kogentních norem procesních.
Článek tento chce proto vzhledem ku zmíněné páté no'vele rakouské, jakož i se zřetelem k doplněným stanovám bursy Bratislavské a chystané unifikaci civilního soudního. řádu československého
nastíniti hlavní body, k nimž by se snahy burs o rozšíření přísluš
nosti při obchodech mimobursovních (čl. XIV. uvoz. z. k c. s. ř.) a
o vybudování pravomoci bursovních soudů rozhodčích vůbec měly
nésti.
I.
R o z š í ř e n í pří s I u š n o s ti · b II r s o v n í c h s o II d ů r o zhod č í c h.
Článek XIV. uvoz. zák. k c. s. ř. ustanovuje, že působnost bursovních soudů rozhodčích může býti bursovním~ stanovami rozšířena i na obchody mimo burs ov ní za určitých podmínek, v tomto
článku uvedených. Ustanovení tohoto článku bylo by novelisovaíi
v těchto směrech:
. 1. O s o b ní k val i f i k a c i ohledně podrobení se příslušnosti
bursovních soudů rozhodčích, která dle čís. 1 tohoto článku platí
pouze pro orgány veřejné správy neb obchodní společnosti, aneb
v~' dělková či hospodářská společenstva , nebo členy neb navštěvo
valeJi bursy, a osoby, které se z povolání zabývají vJ'Trobou; obcho-
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dem a zpracováním věcí movItých, na burse k obchodovánípřipu
bylo by rozšířiti i na protokolované obchodníky-jednotlivce, což bylo až dosud sporno, jakož i na ony osoby, které předměty
bursovního obchodu používají či zpracovávaií pravidelně ve svém
průmyslovém , živnostenském či obchodním podniku . Tím byla by
sporná otázka, zda může se příslušnosti rozhodčího soudu bursovního podrobiti také povozník, či majitel mlékárny, rozřešena ve
smyslu kladném. Rakouská novela zjednala v tomto směru úplné
jasno a také novelisace stanov bursy Bratislavské mluví v § 48, č. 1,
o zpracování věcí movitých. Že pod osobami tu uvedenými nutno
rozuměti také osoby právnické, netřeba zvláště vytýkati. Pokud se
týče orgánů veřejné správy, přiznal nejvyšší soud československý
tento charakter také obchodním a Živnostenským komorám . (Nález
z 11. dubna 1922, R I 398/ 22, Vážný, č. 1612,)
2. Poj e m ob c hod u z bo ž í m, jímž se na burse obchoduje,
bylo by vzhledem k § 6 bursovní nov'ely ze 4. ledna 1903 ř. z. Č. 10
a ve smyslu rozhodnutí nejvyššího soudu československého ze dne
3. října 1922, R I 1147/ 22, Vážný, Č. 1879, rozšířiti po' vzoru rakouské novely a novelisace bratislav,s ké na všechna právní jednání,
která spadají dle čl. 271 a násl. obchodního zákona pod pojem obchodu vůbec, zvláště tedy na obchody o zpracování tohoto zboží
a dále obchody pomocné (pojišťovací, dopravnÍ, zasílatelské, skladištní), hlavně však na obchody zprostředkovatelské. Příslušnost
bursovních rozhodčích soudů pro spory ohledně provisí zprostředkovatelských byla až dosud sporna. Důvody pro i proti snesl Dr.
Ascher v článku Kompetence rozhodčího soudu bursovního pro spory o provisi soukromých dohodců a obchodních jednatelů. Činnost
jednatelská či zprostředkovatelská stala se nepostrádatelnou pomůckou moderního obchodu obilního. Velik:(r počet tuzemských firem zabývá se výlučně zprostředkováním obchodů obilních a nelze
opravdu nahlédnouti, proč neměla by platiti příslušnost také pro
spory prOVlS111, vzniklé z anekční činnosti zProstředkovatelsk é, byla-li o hlavním zprostředkovaném obchodu příslušnost tato dojec1núna.
3. P í sem nás m I o u v a o r o z s udí m.
a) Ustanovení čl. XIV., že písemná smlouva o rozsudím musí
se státi při uzavření neb před vypořádáním obchodu, byla v praksi
vždy sporná. Nehledě k tomu, že pojem vypořádání obchodu jest
velmi pružným, nemohou bursovní zájemci pochopiti, proč by \lstanovení § 577 c. s. ř. či § 767 uherského c. s. ř., které smlouvu o
rozsudím časově neomezují, neměla platiti také pro bursovní soudy
rozhodčí. Bylo by proto i v tomto směru následovati novelisaci bratislavskou a slova: při uzavření aneb před vYl)ořádáním obchodu
. v čís. 3. čl. XIV. uvoz. zák. k c. s. ř. vynechati. Požadavku písemnosti vyhovuje vS/ měna telegramů či závěrečných listů. Jde-li o pro tokolované obchodníky, členy a na vš tě vovatele bursy, kteří uzavÍštěných,
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rají obchody obvykle s lJodrobením se příslušnosti rozhodčího soudu bursovního, mohlo by býti od písemnosti vůbec upuštěno.
b) Nezbytnost přípustnosti g eln e r á 1. ní sml o u v y o r o zs udí m, která byla až dosud per analogiam ustanovení § 577
č. 2 c. s. ř. toliko při jednom a témž právním poměru možna, ostatně
u cizozemských burs samozřejmá, byla v rakouské novele rozře
šena tím způsobem, že smlouva o rozsudím připouští · se všeobecně
i pro obchody, které budou uzavře nv během určité doby a to buď
bezprostředně či prostřednictvím osobv třetí, která se v tomto pří
padě přirozeně nemusí vykazovati zvláš tním písemným zmocně ním.
Další obmezení, že smlouva taková může býti jednostran ně písemně
odvolána, má býti dle motivů ochranou proti případnému zneužití
tíživého obchodního spojení.
c) Ustanovení o založení příslušnosti rozhodčího soudu bursovního při jet í m z á věr e č n é h o I i s tub e z 11 á m i t k y,
bylo by v soúhlase s novj'rm zněním § 88 odst. 2. jur. normy po vzo ru rakouské novely resp. bratislavské novelisace doplniti v tom
směru, že založení bursovní příslušnosti lze vyloučiti jen vznesením
námitky proti klausuli kompromisární nebo Droti závěrečnému listu
jako protismluvním~ vůbec, anebo konečně vrácením jeho bez jakéko liv poznámky.
4. Z a I o žen í pří s I u š n o s t i j e dn a tel i k z p r os tře d k Q v á ní . n a b u r s e při p u š t ě n Ý m i. Vznik četných
plodinových burs tuzemských i cizoz·e mských a značný rozvoj, bursovního obchodu obilního s tím spojený má v zápětí, že pře
vážná část obchodů těchto uzavírá se telegraficky či telefonicky
zprostředkovateli , zvláště jednateli bursovními, při čemž mají dle
dosavadního stavu zákona, jak správně motiv V rakouské uvádějí,
cizozemští kontrahenti možnost vylo učiti příslušnost bursovního
soudu tím, že vrá tí anebo vznesou námitky proti závěrečnému listu
jednatelem vystavenému. Využitkování cenové konjunktury, každou
chvíli jiné, může tu hráti ovšem velmi důležitou roli a vykonávati
neblahý vliv, jehož následky jsou tím horší, že hledání práva proti
cizozemci v cizozemskn naráží na značné mnohdy nepřekonatelné
obtíže. Nejvíce jsou v takových případech Dostiženi ovšem jednatelé, kteří provedli obchod ve smyslu příkazu jim uděleného přes to
však ztrácí nejen nároky provisní, nýbrž ručí ive smyslu usancí
tuzemskému kontrahentu. Ožehavou tuto otázku rozřeš il a rakouská
novela článkem XIV. a) uvoz. zákona velmi zdařile ustanovením, že
pl'ís!ušnost bursovního ro zhodč ího soudu založena jest při obchodech legitimními bursovními jednateli na burse či mimo bursu zprostředkovaných, zašle-li jednatel oběma stranám, které JoTIusí býti·
protokolovanými obchodníky nebo členv či návštěvníky bursy,závěrečné listy s klausulí kompromisární, ač-Ii ovšem příslušnost tato
nebyla před nebo při udělení příkazu výslov n ě vvlo učena .. Rozdíl
oproti ustano vení čl. XIV. č. 3 uvozovacího zákona k civ. s. ř. spo-
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čívá v tom, že vyloučení příslušnosti vrácením či vznesením námitky proti závěrečnému listu není v těchto případech možno. Obchodník, -který použije k provedení obchodu bursovního jednatele
chodník, který použije k uzavření obchodu bursovního jednatele
jin~ho'příkazu, podrobuje se příslušnosti rozhodčího soudu bursy,
která jednatele k vykonávání činnosti jednatelské připus'thla. Otázka
legitimace těchto jednatelů připuštěných k vykonávání činnosti jednatelské naráží dle posledních zpráv na vídeňské plodinové burse
na obtíže. Bursy budou musiti ovšem při jejím řešení postupovati
se vší přísností, poněvadž právě bursovní jednatelé mohou nejspíše
pověsti bursy uškoditi.
Rozšíření příslušnosti v tomto směru, ovšem za předpokladů
čl. XIV. Č. 1 a 2 uvoz. zák. k c. s. ř., jakož i úlevy proti cizozemcům
obdobné čl. XIV. posl. odst., by bur~ovní záiemníci uvítali jistě s povděkem.

II.

V zet í do

pří

s ah y,

které bylo bursovním rozhodčím soudům při jich reorganisaci v roce 1897 odňato, mohlo by býti těmto vzhledem k nabytým zkušenostem opět vráceno. Dosavadní stav zákonný, dle něhož musí rozhodčí sQludyžáda:ti soudy stát. () přís.e·žné výslechy svědků a znaků
či stran prodlužuje řízení, zatěžuje zbytečně soudy a není v souhlase se zásadou bezprostřednosti. Bursy československé domáhají
se proto právem, aby byly vzetím do přísahy opět pověřeny. Soudcovský živel s přísahou spojovaný jest reso'e ktován účastí sekretáře, jemuž by proto mohla býti formelní stránka vzetí do přísahy
(Poučení, předříkávání formule atd.) svěřena. Policejní pravomoc
t. j. použití pořádkových pokut či jiných opatření proti svědkům
zůstalo by ovšem i nadále vyhraženo soudům státním. Předpoklady
a následky přísahy byly by upraveny normami všeobecnj'rmi, pro
stá tní soudy platnými.
III . .

V z á j e m n á p r á v n í p o moc.
Bursovní rozhodčí soudy mohly by býti pověřeny také výkonem vzájemné právní moci, t. j. výslechem svědků a znalců
v sídle či obvodě bursy bydlících pro procesní účely ve sporech
u jiných burs a jiných rozhodčích soudů bursovních zahájených.
Opatření toto bylo by již vzhledem k téměř ílPlné jednotnosti usancí
všech burs českoslo'venských jistě účelným, nehledě ani k tomu, že
bylo by ulehčeno státním soudům.

-

47 -

Literatura :
S tar š í: Dr. liDrDwitz : Das Verfahren VDr den Borsenschiedsgerichten.
Dr. Neumann : KDmentar zu den ZivilprDZeSsgesetzen, III. Au!I.,
S.354-373.
D:·. Sternlicht: Zur Auslegung der gesetzlichen Kompetel12lbestixnmungen uber die Borsenschiedsgerichte (J. BI. 1899, Nr. 26); Dr:
liorDwitz k témuž předmětu (J. Bl. 1899, Nr. 27).
Schrutka: Schiedsvertrag u. Fakturenklausel, J. Bl. 1911, Nr. 7.
Dr. lianausek: Borsenschiedsgerichte Festschrift pro Klein 1914.
N O' věj š í: Bundesregierungsentwurf (fUnfte GerichtsentlastungSnDvelle)
304 der Beilagen-NatiDnalrat, II. GesetzgebungsperiDde.
Dr. liDrowitz: RefDrm der Borsenschiedsgerichtsbarkeit. GetreideMarkt und Muhlell1industrie, 1925, Č. 20. - Týž: Der Wirkungskreis .
der Borsenschiedsgerichte (tamtéž).
Dr. liuttegger: Das Schiedsgericht der Wiener Borse. Wiener Banku. Borsenzeitung, Nr. 35 u. 36.
Dr. Saxl: Die RefDrm der Borsenschiedsgerichtsbarkeit in Osterreich. Wirtschaft z 29.18. 1925, Č. 13.
Dr. Pines : Neuerungen im Borsenrecht. Der osterreichische Volkswirt z 17.110. 1925, Č. 18.
Dr. Nussbaum: Die gesetzliche Neuordnung des Schiedsgerichtswesens. Berlin 1918.
Dr. ŠtěpanDvský: .o ustanDvenich, zvyklDstech pro DbchDd na plodinDvých bursách v naší republice. Zemědělské družstevní listy 1924;
Č . 1 až 6, 8, 9, ll, 14.
A. A.: Die borsenschiedsgericht1iche Kompetenz und der Oberste
GerichtshDf. Ein Fehlurtei1. »BDhemia« z 8. září 1923, Č. 210.
Dr. Chytil: Závazné PDdrDbení se rozhDdčímu sDudu bursDVIl1ímu.
Lidové Noviny ze dne 23. října 1925, Č. 529. - Týž O' téže věci
»Prager Tagbat!« ze dne 3. srpna 1923.
Fanta E.: RefDrmbediirftigkeit der Borsenusanzen. Das inappelable
Schiedsgericht. Prager Tagblatt z 28.11. 1925. Č. 24.
Dr. Chytil : Reformbedurftigkeit der Borsenschiedsgerichte. Prager
Tagblatt z 10.16. 1925, Č. 159.
Dr. Chytil: KDlísavá judikatura NejvyššíhO' sDudu ve věcech burSDVních. Lidové Noviny z 5.18. 1925, Č. 387 .
. Dr. Bašta: Schiedsgerichte und BOrSeQ1Schiedsgerichte. Prager Tagblatt z 16.19. 1925, Č. 216.
Dr. Bašta: Zur Frage der KDmpetenz der Borsenschiedsgerichte.
.
Briinner Juristenzeitung z LIlO. 1925. Č. 19.
Dr. Fleischner: Úber die ZusUindigkeit der Borsenschiedsgerichte.
Mitteilungen des Verbandes der Getreidehandler Briinn z 1./ 5.
1925, Č. 2.
Dr. Ascher: Die KDmpetenz des Borsenschiedsgerichtes fiir PrDvisiDnsprozesse der PrivathandelSllllakler und Agenten. Mitteilungen
des Verbandes der Getreidehtindler Britnn z 15.17. 1925, Č. 4.
L.: Založení kDmpetence rozhDdčíhD sDudu bursDvníhD pří nebursDvnich DbchDdech. liDSPDdářský Archiv ze 26.11. 1926, Č. 4.
Dr. Bauer: Die Unanfechtbarkeit der Borsenschiedsgerichts-Erkenntnisse. TaggesbDte z 13.1 1. 1926. Č . 19.
Dr. Tutsch: Zur Unanfechtbarkeit der Borsenschiedsggerichts-Erkenntnisse. TagesbDte z 19.11. 1926, Č. 29.
Max Ornstein: Unanfechtbarkeit der Borsenschiedsgerichts-Erkenntnisse. TagesbDte z 20.11. 1926, Č. 31.
Dr. Chytil: Die Unanfechtbarkeit der biirsenschiedsgerichtilichen Eľ
kenntnisse. TagesbDte ze 27.11. 1926, Č. 43.

