I\ontribučenské

fondy na

Jaromír Sedlá

č

Moravě.

ek.

:&outribučenských

fonJ1':l na MOl:avě je as~ 400 v úhrnné sumě
ca. 22 milionu Kč, což bylo do nedá'ma absolutně více než v Če
chách a r1e.Jativně ovšem daleko více. Kdežto v Čechách přip'fI,dá
na jeden soudní okres ca. 93.000 Kč ze základního jmění býv.
kontribucen&kých fondu, na Mo,ravě přes 300.000 Kč. Nesmíme xapoInell'outi, že res.ervní fondy v Čechách činí ea. 40 milioUll Kč, kdežto na Moravě pouze ca. 3 miliony. Leě i po tét.o
korrektuře je srituace na Moravě přízniv.ější, poněvadž na jeden
okres p'řipadá na Moravě, ca. 350.000 Kč a v Čechach pouze ca.
280.000 Kč. Při tom mus,íme vziti za kŮ'lTekturu jednak malou
mozno.st tvoření reservních f,ondťl na Moravě, jednak menší territoriální rozs,ah a tak mužeme přijíti k čís,Jiei ca. 10 millionů větší
na Moravě, totiž s takovým číslem mo'ž,no počítati, uvedeme-li obě
na základnu ekonomického vyuzití fondú tt\chto po způsobu
českém, t. j. možno, počítati pro MJOT3,VU s.e zakladnou ca.
490.000 Kč na oklfels, t. j. ca. o 100 %' více než v Čechách. Leč
pOlsune se ještě ve prospěch Momvy, když připočítáme k těmto
fondum i jmění kontribučens,kých spo,řitelen. Tolik podotýkám
pokud jde o základnu této úvahy.
Úko,lem této úvahy je z,odpově:dě,ti na ot:ízku~ jakým zpusobem mohly by se dosavadní kontribučenské fondy proměniti
v peněžní ústavy podobné okresním hospodářským záložnám
v Čechách.
Čás, t prvá.

/ Právní povaha

kontribučenských fondů.

1.
Kontribučenské fondy na Moravě jsou zbytkem starých patrimoniálních dob. Základem svazku patrimoniálního, bylo rozdělení pudey v rus,t ikál a dolIliimikál. Rustikál byl rozdělen v selské
a chalupnické us,edlos.ti, které \Se ,skládaly z podstaty pozemkové
(neděHtelné) a vedlejších pozemkú oddělitelných a v dílcích zcizitelných (walzende Grunde). S rustikálními usedlostmi spojena
byla rúzná reálná hřemena, která vyvazením v roce 1848 byla
zrušena. S UJsledlostmi těmi spojena byla rúznú práva, tak najmě
ke s,polečnému užívání určitých pOllemkú, z (Sehož se vyvinul
jednak ,obecní statek, jednak singularistické jmění, anebo služebnOls,t i na obecním jměiIlL Veškerenstvu fUlst.ikálních usedlí,lcú
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říkalo. se .obec fUJstikalistů. PřÍis,lušens1,ví k obci rustikalistů ur čú
vánú bylo vlastnictvím rustikální usedlosti. výra.z úbec značí
v túmtú !Smyslu. něco. jiného než dnešní místní obec. Obec rustikalistů znamenala právě veškerenstvo. rusltikalistů pújatou j::tko
jednútku, tedy něco čemu dnes 'údbúrně-prá;vnic1qy říkáme korpúrace. V túmto smyslu užívá s'e ještě dnes pm sdružení určitá,
jako je na poř. Českos,l,o:venská o. b e c súkolská atd. Vedle těchto.
rustikálních "obcí" hyla territoriální ú~emí, kterým se také í"ikávalo. úbec, které však ani dóbře žádnou správní jednotkou nebyly a o jejich kú~úrační povaze byl namnoze yelkS spor (viz
§ 228 obč. zák.). PO' roce 1848 slorvú "obec" vzato bylo jen ve
výrazu územní sprámí jednotk;y a territoriální ohec :stala se
náJstupkyní úhcí ruslt ikálmch. Ne úplně. Našel jsem na Moravě
dosud úplně zachovalé obce rustikalis,tů, které se podřizlo,valy
jako územní úbce podle obecního vnzem z, 1863 dozoru zemského
výboru. Je tJotiž velmi zajímavé, že v žádném zákoně nemáme -3Jspoň mi není známo -- ustanúvení, jakým způsobem se' dosavadní obeo rus:tikaHs,tů pr'oměňujc v obec územní a zda se vúbec
v ní pvoměňuje. Nejasnost tato byla příčinúu mnúhých velkých
a úporných Isporů v úbcích a ještě dnes není zcela bez významu.
Po proveruené josefinské pozemkové reformě byly usedlosti
rustikální celkem norrmal1slúvány, ačkoliv mezi jednotlivými
obcemi byly rozdíly tu větší, tu menší. Usedlosti tvořily nedc'litelné jednotky. Byla tedy .obec rustikalistů velmi pevně stmelena. Pro.. tyto úbce rus,tikalistů bylo podle patentu ze dne
9. června 1788 na každém patrimoniu (panství) zříditi zvláštní
fond. Púdle dnešního názvosloví zařadili bychúni tento fond mezi
slociální pojišťovny. Do fúndu toho měl přispívati každý rustikaJista po tří léta vždy třetinou své úrúdy a na,střádané .obilí bylo
uloženo. v sÝ1!:.ce a mělo býti Plljčováno na Sletí v dobách neÚ:l'Odných a v jiných případech nutné pútřeby. Tedy vyloženě
pojišťování (t. j. rozvržení ris,i ka na řadu let a řadu oSlob) a. to
nucené pojišťování, podle našeho názvú's,loví sociální pojišťování,
čili prols.tě řečeno. nucené šetření se společným nebezpečím.
Později účel t.ěchtú fondů odpadl a tu v letech š'ec1esátých minulého stú,letí fondy tyto byly nově o'fganisovány a koneř,ně zá ·
konem ze dne 23. hřezna 1873, Č. 30 z. z. fondv tyto proměněny
byly na fondy peněžn.í.
T

II.
Co jsúu kontribučeooké fondo' podle zákúna ze dne 23. břez
na 1873, Č. 30 z. z.? Naturální úbilní fondy měly se púdle citovaného zákúna proměniti ve fondy peněžní, způsob přeměny
upmvuje § 10. Takový fond je samostatným subjektrm práva
subjektů (§ 11), je tudíž právnickou úsobúu. To je poměr kontribučenských fondů na venek. V interním poměru patří fondy tyto
vlastníkům rustikálních pozemků, které · byly označeny v jose-
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finském katastru jako orná půda, a pokud byly účastny na do ·
savadních fondech obilních (§ 3, 1.). Velikost podílu ur čuje se:
a) výslovnými předpiJs;y dřívějšího fondu obilního; h) anebo podle
výměry pťtdy podle josefinské výměry katastrální (§ 3, lL).
'TytO' osoby jmenují se účastníc.i obilních kontrlbučenských
fondů. Poměr jich mezi sebou a k fondu nelze oz~ačiti za spoluvlastnictyí pc rozumu občansk0ho zákoníka.
ÚČ3Jstníci nemohou žádati za rozdělení fondll mezi sehe (B 2),
jako to mohou spoluvlastníci (§ 230 ohč. zák.). nbstenstvl je
trvalé, mohli bychom říci "věčne", kdežto spoluvlastnictvÍ
"věčným" býti ncmůže (§ 831 obč. zák.). Z tohO' důvodu mluvívá
sc často o- veřejnoprávní povaze těchto fondů. Leč slova "veřejno 
právní" a ,,'sio ukromoprávní" j,Hou velmi neurčitá ~ lépe řeoeno
víceznačná, takž,e jimi se nic nev!y: svět1uje , ba na.o pak nevysvět
lené se jen pojmenuje, čímž ovšem problém reš,en není. V tom
R měru je vytknouti určitý nedostatek návrhu iniciativnímu lla
zřízení okresních hť)sp. zá.J. na UO'favě a ve Slezsku (N. S. 1920,
t1sk 2382).
Účastenství na fondu je určo'vino vlastnictvím pozemku
určitého, jak popsáno výše. To znamená tedy, že účas,tenství je
reálným pni,vem spojeným s vlastni'ctvirn určitého pozemku. Ta.to
okolThols,t je pro kontribučcThské fondy nadmíru chaa"akteristieká
a tvoří jaksi jádro celého problému, bohužel otázka tato byla
doposud značně opomíjena. Pozemek má zde podobnou funkci
jako při akciové společnosti cenný papír zvaný akcie. Společ·
nostní právo je vázáno vlas,t nictvím jiného přl~ dměltu. Kdežto
u akciové společnolsti a.kcie je hospodářsky vzato pouhým Istym·
bolem oprávnění, sama o soM žádné hospÚ'dá,řské funkcc nevykonávajíc, je pozemek sám osob ě dmežitým Is,ta,tkpffi a jaksi na.
posílení této hospodářské funkce přidáno uyl,o <>polečenské právo
na obilním fondu kontribuoenském. Mohli bychom o tomto právu
říci, že je pertinencí pozemku.
Práva spo,lečenská plynoucí z účastenství na kontribučen
sk ém fondu js,ou upravena v §§ 4 a násl. Účas,tníci slami nema.ií
žádných práv na přímou správu fondu. Fond s,p ravují orgány
volení účastníky a to širší výboll' (§ 4), který ze sebe volí užší
výbor (§ 6). O způs10bu vo,leb platí podpůrně moravský volební
řád do ob-ci, podpůrná platnos,t volebního řádu platného v r. 1873
j,e zachována, neboť s,peciální zákon tento žádným pozdě:jE;fm zákonem odstl~aněn neb;yl. Fondy tyto podléhají kont1'Ole zemského
výbo.ru. Účastníci jsou zapsáni do ma.triky účastníkťt (§ 3), na
základě nich zhotovují se seznamy voličů, plJ,':oti nimž podávati
jest reklamace ve smyslu obecného volebního řádu (s,c. starého)
(§ 16). Z toho, je patrno, že o tom, kdo je účastníkem fondu, nerozhoduje se řádnými soudy, le č cestou administrativní. Podle
obvyklé nomenkla.tury mluvívá se o právním p10meru veřejno
právním.
7*

88
Na druhé st:raně podíl na fondu je p€rtinencí pozemku účast
níkova a tím také s,oučás,tí jeho soukromého jmění. V tom směru
podléhá ustano,vením občanského zákoníka..Jako reálné právo
je z.cizite,lné jen s panujíeím pozelllkem. Tvoří tecly ůča;s,tenství,
neoddělitelnou pertinenci panujícího pozemku. Exekuci na podíl
úča,stníkův samostatně není možno vésti, ale ovšem při prodeji
pozemku veřejnou dražbou je účastenství spolu z.cizeno, k čemuž
je t.aké při odhadu nemovitosti přihlíž,eti (§ 18 odhadního řádu).
Úča,stenství na fondu roontribučenském mohlo by se zapsati jako
reálné právo, dtO knihy pozemkové (§ 9 knihovního i;ádu).
P'odle toho je kontribučensky fond obHní reálnou obcí či
reálným společenstvem. Zároon citovaný, ač toho nikde výslovně
neuvádí (techniroou svou je to zákon na.dmíru nedokonalý), považuje f,ond za obec zvláštního druhu, která obci politické se
velmi podobá, takže analogické užívá,ní obe.cního řádu není vyloučeno. Obec . rustikalistů, která jaksi mlčky se změnila v obec
politickou, zŮlStala zde existovati a její existence byla připodob
něna existenci politické ~bce.

III.
Takto, upravený fond má tvořiti kmenové jmění záložny.
Tato' záložna není v jádře nic jiného než způsob, jakJ"m s,e má
fondového, jmění použíti a toto použití upraveno bylo, zákonem
ze dne 25. bfezna 1873, Č. 31 z. z. I zde jeví se velká nedoko ·
nalols t zák9nodárné techniky, že z obou těchto zákom~l není patrno, v jakém poměru jsou k sobě fond a z:iložna, neboť je možný
úsudek dvojí: a) fond a záložna jsou dvě právnické osoby, b) jsou
osobou jednou. P,o kud je mi známo, praxe intuitivně přiklonila
se k 'e.ventualitě druhé, poněvadž eventualita prvá nemě,la by
žádného kalého smylslu. Podle toho je tedy - jak v3'še řečeno záložna jen výraz pro hospodaření s fondem.
Důležit.é je ustanovení § 18 zák., Č. 31. Podle toho ustanovení
mají úča.stníci nárok na rozdělení č1stého Z1ÍlSku. V tomto jeví se
jednak novodobý názor na výdě'lečné spo,lečnOistÍ, jednak sta,rq
ná,zor na ohe.c vůbec, kde údové obce měly nárok na výtěžek
z obecního, jmění. Poněvadž záložna je podnik výdělečný, domníváme se, že ,ide zde 0' rozdělení výtěžku výdělečné společnosti.
J'de tedy, podle panující nomenl9.atury, o ,:soukromé" právo
účastníkov0', o jeho soukromou pohledávku, s níž mflže disponovati jako s jakýmkoliv aktivem Isvého jmění. Fokud jde o uplatnění nároku, tu dlužno rozeznávati: a) proti usnesením valné hromady, zda a jaký zisk se lm rozdělova,ti, přís.luŠí opravný pro·
středek na zemský výbor a to patrně jako proti usnesení obecního Z3!s,t upitelstva (§ 15 zák. Č. 30), b) proti nes,p rávné výplatě
podílu na čis,tém zi'sku, valnou hromadou stan(weliého, přísluší
obrana na pořad práva.
Z toho viděti, že nelze jmění fondovní a účastenstvÍ na něm
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považ>Oivati pros,tě za veřejnoprávní poměr, že jde zde o řadu
právních poměrú, z nichž některé jlsou v,eřejnoprávní, jiné s,oukromoprávní. Problém není také v tom, zda jde o veřejnoprávní
či soukromoprávní poméry, jak se domnívají české zákony
o okre,sIÚch záložnách hospodá,řských a jejich vykladatelé,
problém je v tom, zda a jak má býti reální společenstvo fondovní
vybudDváno.

IV.
Účastenství fondovní jako reálné právo lpě' lo na rustikálních
usedlOistech, které byly nedělitelné hospodářské entity, podle 11ázvos~oví obč. zákoníka nazvali bychom j'e hr,o madnými věcmi (§ 303
obě. zák). Takové hromadné věd púvodnb tvořily knihovní tě
lesla, tak najmě! v deskác.h zemských, ale i v kIúhách pozemkových. V deskách zemských jednotkou bylo panství S,l' svými
nemovitostmi, J:lrávy a povinno,s tmi s tím spojenými, v jednotkách knih pozemkov"$Tch byla useCUo5,t. To odpovídalo i bernímu
systému dřívějšímu a katastru jOisofinskému. V devatenáctém
století oo,wr se' poqíná měniti. Nové katas,tr(y daně' poz:e mkové
nepřihlíží již tak k usedlostem, nýbrž k parcelám jedno,t livým a
vítě'llstvím liberalismu rozhita byla v roce 1848 jednotka šleehtická - panství - a v r. 1869 jednotka selská - usedlost - zavedením volné děIitehlOos.ti usedlostí (viz zákon ze dn'e 6. února
1869, Č. 18 ř. z.). Tím základ k~ontribu0enského fondu byl radikálně změněn. :Namísto usedlosti rustikli..lní i.astoupila parcela.
Aby zacho'vána byla kontinuita, bylo stanoveno, že reálné právo
je Is pojeno s, těmi parcelami, které v jo,sofinském katastru byly
zapsánty jako orná půda. S těmito parcelami je spiato řečené
právo reálné. Není tedy účastenství na fondu spiato, s určitým
čis[em: W'l,e dlosti, jako při jmění singular:iJstick6m, nebo při obecním statku, n"$Tbrž právě naopak s polnostmi.
Parcela není však žádná definitivní jednotka, je to mw'p ak
jednotka náhodná, která se buď sama anebo ve .spojení s. jinými
zapisuje do knihy pozemkové, tvoříc t. zv. knihovní těll'so. Toto
knihovní těleso, je jednotkou potud, že ltlůže býti ' celé zasazeno,
že múže býti 0elé předmětem vlastnictví nebo spoluvlas,t nictví a
říkáváme takové jednotce jednotka právní a contrario jf:dnotky
hospodářské, která je určovann účelem, jemuž předmět slonží.
Tak usedlost jest jednotka hospodářská, neboť jOl dána účelem
z,emědělské výroby, naproti tomu knihovní těles10 múže se krýti
s usedlostí a tím jednotka p'r ávní odpovídá jednotce hospodlúské,
ale nemusi tomu býti, ano dnBiS za-čas,té tomu tak nebývá. V letech šedesátých a najmě v r.oce 1873 tomu však tak bylo a docházelo to svého výrazu též v té okolnosti, že tehdy byly ještě
v platnosti ,staré knihty pozemkové, ktell'é měly za podklad usedlost jako jednotku.
Za těchto předpokladů je ovšem ustanovení § 3 zák. Č. ;31
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dosti

neurčité.

Výraz "pozemnos.t " možno chápati jako kniho'Vní
tehdy celkem ještě rustikální UlSedlost, anebo jako pa.rcelu,
tedy pozemek fysicky ohraničený. Otázka tato je aktuální pokud
jde o druhý odstavec řečeného paragrafu: Ale i plfVý odstavec
není zcela jasný. Pravíť se "Rozdělí-li s·e pozemnost, která, v zál· ožně podíl měla, může, pakli se tím neublíží právllm soukromým,
podíl oddělené části pozemku: do ' matriky poměrněl zapsán býti".
Prá.va soukromá není patrně nic jiného než Wulus, na základě
něhož rozdělení se děje, z t,oho jde najevo, že možno odděliti pozemky s výhrad>ou účastenství na f,ondu (záložně), tím OVšBm
základ účastenství je značně porušen. Tímto ustanovením liší se
velmi podstatně moraV1ské právo od prráva čoského. V § 3 zák.
C. 31 zůs,tal zachován starší názor, že podkladem je usedlost,
která 'o dprodejem poz,emků se sice mění, ale neničí, leč názor
tento není zachován úplně. Z nedosta,tku jednotného leg~sla,tiv
ního, hlediska plyne nám neurčitost: kterou jsmo výše v:ytkli.
těleso,

Část

I\ontdbučenské

druhá.

záložny a

spořitelny.

I.
l{,ontribučenskSTch fondů má s.e užíti k výdělečné činnosti a
sice předně k úvě1"ocvé pomoci úČ3Jstníkúm rondu (§ 4 zák. Č. 31) ,
Tím půvúdní myšlenka je zaehováJla, jen mění se forma. Y osmnáctém století p'~vládalo hospodářství naturální a prot.o naturální výpomoc, t. j. v konkretním statku - obm, v druhé polo·
vici XIX. století hospodářství peně'žní, měnící se rychle v hospodářs.tví úvěrové, proto penřžní ústav.
Zákon čís. 31 z ľ. 1873 'v~~cházel z té zásady, že se má rozpůjčovati fond, je zde tedy zřejmě pouhé. hospodářství peně. žní,
které o jemnější organisaci úvěrové ještě nic neví
V prvé řadě má se fond rozpůjčiti na hypotéky (v rámci sirotčí j:is,t oty, § 14) mezi účastníky (§§ 5, 7), 'pak přijdou na. řadu
ostatníohS.oby, obce v to čítajíc. Os,obni úvěrr ·se povoluje buď na
směnku (vlastní) anebo na jednoduchý Jlužní úpis; od podílníků
smí se žádati nanejvýše 6 % úroku. Lhůta osobního úvěru je
šestimě,síční, jednou procllužite·l ná (§ 9). Hypotéka má. býti v de·
síti letech splatitelná (§ 13). Nepoužité části fondu je uložiti
II veřejného ústavu (§ 16).
Podle zákona z roku 1873 byl akční radiUls těchto záložen
velmi omezen. Jest vě,ru ku podivu, že tak spo,ře se vyměřila
činnost jejich, kdyžtě téhož roku vychází zákon ,o· bospodářsk)'ch
a výdělkových společnostech, který dovoluje organis.o vati svépomocná družstva peně.žní. Zdá se, že nepi'ízeň ke kontribucenským fondům byla diktována nejen liber3lism(~m té doby vlád·
noucím, nýbrž i jeihwstl'anným l'omanismem právní vědy, kter,v
vše chtěl stěsnati do schemat, které si pro svoji potřebu vytvořili

prl
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profesoři římskéh0 práva. Zapomnělo se, že jde o vědeckou pomůcku, učiněno z nich Prokrustovo lože a život přistřihován.
Působnost kontTibučeThSkých založ,e n na MOr:1vě rozšířena
hyla zákonem ze dne : 15. března 1888, Č. 57 z,. z. Kontribučenské
záložny o jmmí vlastním vice než 20.000 zl. (= ·10.000 Kč) a
o více než 100 účastnících (zákon mluví o "podílnících") může

přijímati vklady za těchto podmínek:

.

a) musí se na tom llJsnésti širší výbor záložny;
b) musí s tím souhlasiti nadpoloviční většina podílníků;
c) zemský výboT musí k tomu dáti své s,v olení;
d) povšechná Is uma přijatých peněžních vkladů nesmí pře

1

i-

v-

Ii

vyšovati nás,obnou výši kmenového jmění bez reservllího fondu.
.
POVio,l ení ku přijímání vkladů má nyní pouze 16 záložen a
zemský výbor podle zpráv nemíní další povolení udíleti. Situace
není .valně pliznivá, než vzdor tomu těchto 16 ústavtl (vesměsi čes
kých) mě,10 v roce 1923 ca. 39 milionů vkladů (přesně 39.481.843
Kč), tedy na jednu záložnu průměrně připadá ca. 2,500.000 Kč.
1 když vezmeme za to, že jde o 16 nejpříznivěji utvářených ústavů,
př!eoe shledáme, že situace není tak nepříznivá a že v tom pHpadě, kdyby nastala reorganisace těchto záložen, že by mohly
míti zna,čný význam v našem hO'E'podářském životě.
Záložny přijímající vkladiy smějí tyto dále rozpujčiti:
a) s,v ým podílníkům na úr'Ok, který smí plíevyšovati pasivní
úrok záložny nejvýše o 1/4%,
b) jiným osobám na úrokovou míru stanovenou širRím výborem (§ 4).
Aktivní obchody záložny js'ou:
a) hypotekámí zápůjčky s cles,í tiletou platností (§ 5),
b) úvěr oSlobní, kdlYž ús,t av obdrží dluhopis, k intahulaci způ
sobilý na c10bu jednoho, roku (§ 6),
c) ism'ěilleční úvěr s ručitelem jemúm na dobu () měsícll (§§
6, 7),
d) zápůjčky na cenné papíry pupilární jistoty (§ 8),
e) zápůjčky na plodiny polního hos,poaářství (§ 8),
1) vklady do jiných peněžních ústav'Ů (§ 9).
Přechodně mohou záLožny nabývati hospodářské nemovitosti.
jde-li o to, ab!y při dražbě pohledá.vka záložIly byla zaehována
(§§ 10, 11).
Záložni)'" podléhají dozoru jednak zem. výhóru, jednak zemské s,prá.vy politické. Záložny přijímající vklady jsou podrobeny
dozoru takovému j,a ko spořitelny (čl. II., § 4).
Na tomto s,tupni zůstaly státi kontribucenské záložny na Moravě. Je jisto, že svého času eitované zákony zemské se úplně
smvnávaly s oor;hem clo'by, t. j. hyly právy tehdejšÍIlllIl stupni peněžního hospodámtví. Nesmíme však zapomínati, že od té dobiy
učinila technika našeho peněžníhO' hos,podářství nadmíru velké
pokr'oky a že organisace úvě'l'U nabyla zcela nových a tehdy ne-

.'
tušených forem. 00 před čtyřioeti, padesáti lety bylo velmi dobrým zařízením, dnels může býti velkou závadou.
Než zákonům jak z roku 1873, tak i z roku 1888 dlužno vytknouti, že zůstaly státi v jednom SlIllěru na stupni, který pi:ed
dávnými lety byl překonán. Kontribučenské fondy byly organi~
sovány podle nejmenších jednotek veřejné správy, t. j. podle
odpomohlo, když zřízenol bylo obchodní centrum pro tyto okresní
patrimoniálních velkolstatků. Tyto správlú jednotky byly však
počátkem let padesátých změněny v okr€iSY, což hyly jednotky
jak soudní, tak i administrativní, podobně jako tomu bylo u patrimonií, teprve později nastává rozdělní okresu soudních a okresů:
administrativních. K,ontribučenské záložny zůstaly organisovány
p'odle patrimonií, wž byla a je oTganisaoe zastaralá, která pře
káží řádnému v\yužitkování těchto fondu . Logické by bylo~ aby
tyto ústavy se přizpůsobily no'v)'m poměrum a vzaly za základ
novou jie dnotku s,právnr, totii okres. Je s,ice správné zachovávati
staré a osvědčené, ale jen potud, pokud je zachování takové
úměmé nové době. V dnešní době patrifťllonia jako jednotky h08podáiíské úplně zmizely, není po nich ani památky, slolu dní okres
a politický okres zaujal úplně Is taré patrimonium. Vě,c je komplikována tím více, fu řada patrimonií l'O'zprostírala se na obce territoriálně nesouvislé, takže fond je Pl;O takov,olu diasporu obcí poměrně daleko menšího významu než pro obce souvislé. Druhá
nesnáz je v tom, že patrimonia byla velmi rozdílné!' velikols,ti,
byla patrunoni::t veliká, ale na druhé stran0 nepatrná, tato' neúměmOlst soudních a správních j'e dnotek byla též jedním z dů
vodu, proč tato, organisace byla odstraněna. Tato neúměmos,t. je
však též u kontribučenských fondů! resp. záložen. Některé z' nich
se vyvinuly v mohutné lokální ústavy peněžní (najmě tam, kde
s,e změnily ve spořitelny), jinde živo'ří, ha ani to ne. Uvážíme-li,
že na M{Yrave je 418 kontribučenských záložen (fondů) a že
105 záložen nemá. vlastního jmlěni ani 10.000 Kč, tedy t,oto jm'ění
je úplně neorganisované a ladem ležící. Z toho je patrno, že' jde
zde nehio's podámost, ktell'á v dnešní době dv'ojnásoh těžce padá
na váhu.
II.
Sledujeme-li vývoj v Čechách, shledáme, že tam mnoheni
ekonomičtěji bylo kontribučenských fondť~ využito. V ('echách již
v roc~ 1882 přizpu.slObily se kontribučenské fondy novým poměrům tím, že podíl1úky z jednoho okresu sloučily y j6den no'v ý
ústav peněžní t. zv. okresní záložnu hospodářskou (zákon z,e dne
22. bře·zna 1882, Č. 267 ř. z.). Přechod stano'ven byl takto: "lTčast
níci nynějších záložen stanou se týmž podílem llčastníky hospodářské okresní záložni,V, v kterou přejde záložna, jejímiž účast
níky dosud byli." Tot.o ustanovení, které v jádře bylo recipováno
pozd' ějšími zákony a za,c hováno, principielně v platnosti § 5 zák.
ze dne 6. června 1924, Č. 128 Sb. z. a n., není úplně správné, nehoť
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v něm se nero'z eznává podíl na výnOlsu a podíl na likvidaci, obé
nutno pIíesně rozeznávati a při n'Úve úpravě' :t,ákonné bylo by
k tomu ovšem přihlížeti.
Akční radius těchto záložen J:trl stanoven takt,o:
A. Mohly přij!Ímati vklady na běžný . účet a na vkladní
knížky až CLo dvojnásobné výše kmenového jmění záložny.
B. P3iStivní obchouy záložen blY1y vymezeny:
a) na zápůjčky úvěru 'Osobního na dlužní úpis notářem neb
soudně ověřený, anebo ve f'ÚI'ln0 notářského spisu .sepsan~' a jedním rukojmím spolupodepsan~T;
b) na záPlljčky směnečné, oba druhy na še:st měsríclL (§ 14);
c) na zápůjčky za.jištěné kauční hypotékou (§ 18) na dobu
p1 ěti let (§ 19);
d} na zápůjčkiy zajištěné cennými papíry pupi1árnimi (§ 21).
V prvé řadě půjčovati jest účrus.tníkům hospodáiíské zálo~ny
(§ 22), v druhé řadě malým statkářům v okresu (§ 10).
Aktivní i passivní 'Obchody záložen pozdějšími zákony byly
sice velmi pronikavě' rozšiřovány, ale trpěly přece tím, že nemčly
střediRka a tak se s,tával.o, že jedna zálo'žna mČ1la peněz nadbytek
a . (f,ťuhá nedos,t atek. Poněvadž pak v tom okres.e, kde peněz hyl
Iladbytek, byla i malá, poptávka po úvě,ru a v okrese, kde byl
ne-CLols tatek peněz, biyla zase naopak poptávka ]Jo úvčru značná,
nemohly 'Okresní záložny hospodářské řádným způsobem plniti ..
své poslání a ·omezení toto bylo velmi značnou brzdou. Tomu se
záložny hospodářské v podobě akciové banky obchodní. V daném
případě m'Úh10 ústředí toto púsobiti sice příznivti, ale principielně
s tímto ř,e'šením nelze bezvýhradně souhlasiti. neboť není organické. Nevýdělečné polorveřejné ústavy peněžní mají za centrum
ústav výdětlečný veden~T podle z,cela jin)Tch zásad než mají býti
vedeny záložny. Výhrady na~e j:sou na místě, poněvadž. již ně
kolikráte se vyskytly případy, že spojení talwvé se neosvědčilo.
Jakkoliv z.ákonem ze dne 6. června 1924, ě. 128 Sh. z. a n. akční
radius zálolžen byl velmi rozšířen, přece nevýdělečm'l a nespekulativní jejich povaha byla zachována (viz § 18 ve spojení s §§ 7,
9, 12).
Je zajimavo sJedovati, jak se akční radius neustále rozšiřoval. Je to zajímavé nejen s hlediska rozšiřování obchodú těchto
ústav~, leč i oS hlediska celkového značí toto postupujíCÍ
oolspodářství úvěrové proti pouhému hospodářs.tví peněžitému
resp. hoslpodářstvi naturálnímu.
Zákony z roku 1885 (č. 9 z. z.) a z roku 1892 (ě. ~2 z.. z.) rozšířena byla půJs1obnos.t okTesních záložen hospodářských tim, ž·e
dovoleno, bylo přijímati vklad;y až do pateronásohné výše kmenového· jmění a poskytovati zápůjčky hypotekární až do poloviny
vkladu a do výše vlrustního jmění. Zakonem z, r. 1903 (č. 61 z. z .~
dovoleno bylo, tO. z. h. p,o skytovati úvěr též hospodářským
družstvům.
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Otl počátku let osmdesátých, kdy vznik~y o. z. h. jako nový
typ lidového peněžnictví, změnila se struktura litlového peněž
nictví: předně vznikaly neustále s,pořitelny, ale hlavně občanské
záložny (systém Schulze-Delit.s,ch) a záložny sy~.tému Raiffeis.eIlova; též kampeličky zvané. Spořitelny jsou lidový lu,tav peněžní
typu městského, záložny pak částečně slouží potřebám města,
částečně potřebám venkova, raiffeis,e nky pak slouží skoro výhradně potřebám venlwva. Když pak zemský výbor v CecMch
počal v letech 1905-1907 sbírati data k novému zákonu o o. z. h.,
upowrňoval na velkou ,soutěž s raiIfeisenkami, která plynula
z toho, že oha typy lidového peně'žnictví, po'sláním rozdílné, neměly své pole působnosti řádnSTlll Zpllsobem vyn'ezeno'. Soutěž
llIyla ne v akvisici vkladů, leč v umístění hotovostí. Pamp-tní spis
"Komise zástupců okresních záložen hospodářských sdružených
v Jednotě zá10'žen v Cechách, na Moravě a ve Slezsku" z května
1906 připomíná 'konkurenci s občansk:)'mi záložnami a spořitd
nami. V tom smě!ru byly o. z. h. ve značné nevýhodě, neboť nesměly pělstovati značnějším způsobem ůvč,r, který jinak na venkOrv'ě je hledán, t. j. úvěr hypotekirní. Pále mocně' rozvíjející se
družstevnictví bylo zcela lrumo okruh působnosti o. z. h. Proto
navrhoval pamětní spis řečený o'snov(> zákona, k němu připojené,
aby obor pl"lISlo bnosti o. z. h. stanoven btyl takto:
1. vklady mohou přijímati do, výSe stanovami určené;
2. zá,půjčky smí povolovati:
a) na úvěr osobní nekrytý (směnečný, tllužní úpis) nebo
krytý kauční hypotékou (směnečný, na běžném účtu), výpověcf
nejméně šestiměsíční;

b) na hypotéky do úhrnu v la,stního jmění a cl vou třetin
vkladú i na anuity s urnoř;ováním nejméně 0'5 %; výpověď půl
letní;
c) na cemlé papíry pupilární do í5 % kurso.vní ceny na. jiné
burs,e znamenané 2/r kursu se směnečnou zárukou na t. zv. exoty
jen se s,v olením řť'ditelství;
d) na hospodářské plodiny podle úvěruschopnosti dlužníkovy.
Pokud se týče osob v tomto pořadí: účas,tníci o. z. h., rolníci
v okresu, ostatní majitelé realit, komuny v okrese jsoucí i s okres,em, hospodářská i vodní družstva, záložny Raiffeisenovy :1
veškeré úv-ěnliSchopné o'soby a korporace v okresu. Po pNpadě
může o. z. h. rozšířiti pole své působnos,ti též na s,ousetlní okresy.
Z okruhu PŮJs,obnosti je vyloučeno t. zv. finanr.oyání ať dlonhodoM, ať krátkodobé, spekulační koupě a prodejp, cenných
papírů. >
.
Osno'v a zemského výbom stanoví obor llllsobnosti podobně.
Vrchní hranici pro přijímánJ vkladu nestanoví, ponechávaje toto
dohlédacím úřadům.
(Jvěr možno poskytovati:
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a) na směnky;
b) na dlužní úplisy ve fúrmě. intabula.Eních listin zástavních;
c j na běžném účtu púdlúženém smtnkúu;

d) na směnku nebo. na běžném účtu zaji~těném kauění hypotékou ;
e) na hYllotéky s umúřúváním nejméně 0·5 % so zásadním
vylúuěením podnikú prúmyslových do, úhrnu: vlastního. jmění záložny a CLúl dvou tř,etin vkladu;
tj na cenné papíry podúbně jako. výše;
g) na hospodáiíské plúdiny uložené ve skladištích veřejných
nebo družlstevních.
Pokud jde o. úsobní okruh, sltiší podotknúuti, že úvěr múžnú
poskytnouti púřadem: účas,t.níkúm o. z. h., pak zemědělcum
v okresu, dále všem úvěruschopným osobám v úkresu, veřejnú
právním kúrpúracím v Čechách nadaným právem vybírati při
rážky, vúdním a meliúračním druzstvum, spúlečenstvum a společnúst,em s' r. o., v pos~ednich případech se schválením zemského.
výbúru.
Přebytků nerozpujčených má o. z. h. užíti podle osnúvy kúmise zpus1úbem likvidillm (~ 15), podle zemského výhoru mají
se přebytky ulúziJti v Jubilejním 7,emském fondu anebo v cenných papírech pupHární jds,t úty (§ 11).
Konečně moho,u podle úbou úsnov o. z. h. prúvozúvati určité
obchody zpros,tředkovatelské, ale ne úbchúd\y kúmisionářské
(§16, 1., k. , § 12, lIL, z. v.).
Nyní platný zákon z, roku] 924, č. 128 Sb. z. a n. velmi pod.
statně rozšířil obor pusúbnústi ú. z. h. Tyto. js,o'll oprávněny (§ 7) :
1. plijímati vklad(y na vkladní knížky a běžné účty až do
šedesátinás,úbné vý,še Sivého.; jmění , ,s eventuelní zárukúu okresu
(§ 8) :
2. přijímati v ús,chovu a spravu cenné papíry a jiné cennústi;
3. eskúntúvati a reeskontovati směnky, eskúntúvati účty za
zboží a práce (ot'Olvření knikú'v ní púhledávky);
4. poskytovati zápújčky (§ 9):
aj na směnky;
b) na dlužní úpislY intabulační;
c j na běŽIlém účtu zajištěném směnkou, dluhopisem nebo.
zástavami movitými;
d) na domácí cenné papíry;
e) na úvěru hrazeném kaucí hypútekárně zajištěnúu;
f ) na hypotéky IS, úmorem 0·5 % do výše vlastního jmění z,álúžny a dvou třetin vkladu;
g) na hospodářské p,lodiny.
Z úboru působnústi je char~ktedstické jednak značná vý~e,
do níž můžeo. z. h. přijímati vkhdy, jednak púměr k okresu.
Podle zákona z flúku 1924 je o. z. h. vlastně bankúu úkresu.
Okres přejímá zá,ruku třebas omezenou za vklad~T o. z. h. a tato
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Z3Js,e financu}e podniky ,okresní. Dále je velmi charakteristický
o. z. h. k družs tvům, které také způsobem velmi vydatným zásobuje p enězi.
poměli'

III.
třeba ještě s~'ovnat.i
něžními . JSlOu to spořitelny

Je

o. z. h. s jin)'mi lidovými ústavy pena s,traně jedné a zruožny a raiffeisenky (spoi'itelní a záložní spolky) na straně druhé.
S p o ř i tel n y jsou komunalnÍ ústavy (s výjimkou dvou),
které podléhají }ednak pHsnému dozoru státnímu, jednak ručí za
ně zakladatelské lmmuny neobmezeně , t. j. vlastně ručí za ně
poplatnictvo těchto komun neobmezeným způs,obem. Obchody
spořitelen jsou dány tím způsobem" že mus,í býti zaručena jistota
vkladů, při čemž klade se větší důraz na zajištění než na likviditu ústavu, nebo,ť vklady jsou s,ice na krátk,ou dobu vypově'di
telné, ale podle zkušenosti vklady ,s,p'ořitelní ji"OU velmi stálé a
prroto nepocUéhají fluktuaci, ta,kže, koeficient likvidnosti múže
býti ve spořitelnách podstatně nižší než v jinýc.h pen ě žních
ústavech, na př. bankách. Proto také těžiště obchodu spořitelen
spočívá v umisťování peněžních' hotovo,s tí v hypotékách (§ 14
lit. a). Vedle toho je nákup cenných papírů pupilárních a úvěr
veřejným korporacím hlavní doménou spořitelen (§ 14 lit. b).
Os,t atní druhy ,0bchodů,spořit8'ln~,m povolených, j'sou připušt ěny
jen podmíněně na základě zvláštního povol,ení státní správy, jsou
to: lombardování cenných papírů pupilárních (§ 14 lit. c),
('Is kont a reeskont směnečný (tedlY ne všechny druhy směn e čného
úv ěru) (§ 14 lit. c), ukládání přebytků pokladničních u jinýeh
spořitelen a bank (§ 14 lit. /t), konečn ě finanCOování vecllejšíeÍl
podniků s,pořitelen (§ 20, § 14 lit. t, g).
Občanské záložny a raiffeisenky jsou peněžní úsiavy družstevní, t. j. záruka za ;jistotu vkladů ,spu0Ívá Y Q,Robním rw~ení
členťt a jen tito členo, vé jsou účastni aktivníeh obchodú těchto
peněžních ústavů. Myšlenka, která zde je, s, počiv8. v tom, že' č le
nlové společens,tva s,v ým ručením úskávají úvěr (vklady) a tyto
s,e obracejí ve ]Jl'ospě:ch členů společenstva ve všech formách
úV1ěru. Proto zákon upravující porněry těchto poeně, žních ústavú
musí míti velmi pružná ustanovení. Tent,o' druh peněžních ústavÚ
po'd léhá zákonu ze dne 9. dubna 1873, č. '10 ř . z. Mezi občanskými
záložnami a raiffeisenka-mi není tec1(y . zákonného rozdílu, je 7.do
jen rozdíl ve s,truktuře poměru členů ke společenstvu. Oběans ké
záložny jiSlOu organisovány vice méně kapitálo'v/ě, t. j. váha netkví ani tak v osobním ručení členů, nýbrž ve vlastním jmění
spole'čenstva (záložny) a ručení členů je jen podpúrné pro nejhorší pHpad. Proto také typ sl)olecenstva 5 neohmezeným ru če
ním se PTO občan.ské záložny neosvědčil, a kde tako"ré záložny
byllY, byly dodatečně proměúovány na společens.tva s ručením
obmezeným. Občanské záložny jsou lído'v é ústavy, které mají
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Y slohě nejvíce prvků komerčních ú,s,tavú peněžních. Zabývají se
všemi druhy bankovních obchodú, pokud ,se sr·o'vnávají s. družstevní povahou Isvojí, tím, že úvěr omezuje se na elenstvo, jS,Qll
přirozeně vyňaty takové druhy obchodu, které nazýváme obchody
spekulačními (ovšem v dobrém smyslu), tak druhy úvěru spojeného s obchody bur,sov'lúmi, komi.si·onářské obchody, obchody
lwnslOll'ciálni, úvěr komunální atp. Tím máme stanovenu diferenci
proti spořitelnám. SpoHteluy jsou typem peněžního ústavu depositivního, záložnlY jlslou nestejllé povahy a záleží více na vedení
ústavu ne.ž na stanová.ch. Tak máme založny, které ,s vým obchodováním s·e velmi blíží spořitelnám, na druhé straně máme záložny, které se podobají velmi zakladatelským bankám. Tento
ty;p zálo·žen shledáváme více však lllfJzi t. zv. zá10'žnami živnostenskými než zá,l ožnami občanskými. Jen záložny občanské spadají ve sféru našich pozorováni.
Raiffeis.enky čili t. zv. spořitelní a záložní spolky jsou osobní
ústavy peněžní, které spočívají hlavně na os!obní záruce s.v ých
členú, která je llE'·o bmezná a slO,l idární. Takový SlJolek múžp prospew,v ati jen na malé pro s.toře , kde členstvo se navzájem zná,
kde členstvo je celkem homogenní, t. j. stejně celkem zámožné,
s.tejných kvalit mravn1ch, na které prá.vě při neohmezeném nIčení nutJ1JO' klá.s,t i velk$T cb1raz. Vklady přijímají hlavně od s.y~"ch
členll a mají se tak na malém území vyrovnati přAbytky a nedostatky movitého kapitálu. Pro't o úvěr poskytOyan}T je· osobní a
poměrně krá.t kodobý, zápújčky možno povolovati až do c10lby
čtyř let na dlužní úpis nebo na běžném účtě, bez zárukiJ' nebo se
zárukou · rukojemskou, hyportekární či lombardní (cenné papíry
pupilární). Směnečný úvěr je vyloučen. Takové spolky mohou
zdárně pros.p erovati, když se omezí na malé území, když úv(:r
bude ve velmi úzkých mezích pOls kytován, n.by u žádného člena
nenabyl výše, která by mohla ollToziti ho~spodářskoupro:speritu
ostatních. Dokud budou s,e raiffets.enky pohybovati v tě'chto
skronm$7ch mezích, budou plniti zdárně s,vůj úkol, jakmilB hy
však přestoupiliy tuto hranici, mohla by se jejieh zdárna činnolst
'Obrátiti ve zkázu venkova.
Tak máme celkem vymezenu činnost t,ěchto lidových peněž
ních ústavú, nyní muslÍme však phhlédnouti ještě k tom'u, jaký
je vztah těchto< peněižních ústavů k venkovu.
Spořitelny js,o u zpll'avidla ústavy městské a pmto t.ěž.iště jich
činnos.ti spočívá v městech. K třicátému listopadu J926 měly
spořit-elny (počtem 375) Kč 13,316.389'3\17 vkladtl. Je-li pak hypotekární zava7Jení městské asi. 7000 milionú Kč, je toto podle
všeho větší mě:I 'ou alimentováno Ispořitelnami. Krát.kodobý úvěr
omezuj,e se hlavně na místlú pťls'obiště. Dnes o'v~em za-ř.ínají spořitelny teprve z·asle vraceti se ke svému obchodnímu poslání, neboť
dopo.s ud byly více sběirnami vkladú, které s užitkem ukládaly
v jiných peněžních úst.avech nebo v cenných papírech.
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Zálo~ny jsou jen částečně věnovány venkovským potřebám,
měs,tech věnují se podle okolností buď více obchodu
m ěstskému, nebo více obchodu venkoVlskému.

záložny v

Raiffeisenky jsou pak drobné ústavy venko\Tske.
Pro strukturu lidových peněžních ústavů jc;lO'll velmi ddležitá
jejich ÚJStředí, hlavně ústředí peněžnÍ. Spořitelny mají své ústředí
jednak ve "Svazú" , jednak v Ústřední banoe Č. sp. a "Zentralbank
der d. Sp.". O. z. h. v Čechá,ch jsou organisovány ve "Svazu" a
bankovně v "Československé agrární bance". Obč,anské, záloř.ny
jsou sdruženy v několika, revisních svazech, z rticM některé jsou
zároveň úsHedím peněžním (jako v Čechách .J,e dnota hosp. sp. ,
na Moravě Svaz hosp. sp.), částečně mají své s,t aré ústředí v Ži\~
nOISltenské bance. Velmi důležité jsou pro nás Raiffeisenky.
IV.
Ptáme-li se, jakou formou je reo'r ganisovati konLríbuče nské
záložny na Moravě, tu má.me dvojí možnost: bud' převezmeme
beze změny předpios;y hledící k o. z. h. v ~echách , anebo plljdC1YJ8
samostatnou ces,tou.
Pro integrální převzetí předpisů čelských mluvila by ta okolno!st, že provedena byla by unifikace tohoto, důležitého odvětví
lidového peněžnictví venkovského lidu. Proti tomu mluví však
ta okolnost, ~e o. z. h. počaly se v Čechách vyvíjeti současne
\ s ostatními druh;y lidového peněžnictví, kdp,ř.to na. :Moravě je
situace jiná. ,Jednak vyvinuly se ostatní druhy peněžních ús,tavů
na Moravě tak, že samy převzaly některé fuukc'8 o. Z. h., jednak
se do nich čilé kontribučenské zál'ožny , Is vými zpus'oby vkladd
také vklínily. Pl'ikloníme-li .s.e k eventualitě prvé, nemáme žádné
další volby, přikloníme-li s,e však k eventualitě druhé, máme vice
možnos,tí.
Jednak mohli bychom za to' míti, že k,ontribučenské záložnv
přeměmIy by Ise na okresní spořitelny, které by yedle městských
spořitelen trvaly a hleděly více k zájmům venkova, kdežto měst
ské spořitelny hleděly by více k zájmům městským. Útvar takový
by předpokJádal, že dosavadní fondy kont,ribucenské by zmizely,
že hly se proměnily ve jmění okr'61sni Ispořitelny, Co to znameniÍ?
Rozbití posledních zbytků starých selských obci, které naopak
měly by býti zachovány v zájmu středního selského stavu, neboť
podíly rnontribučeDlSkých fondů zůstanol\1J povždy v rukou střed
ního rolníka.
Chceme,-li budovati nové ústavy na tom podklade', že dosavadníobce rustikaJ.ist,ů zůstanou zachovány, mohla by se otázka
řešiti různým zpfu;lobem. Vyskytl se návrh, aby z kontribučen
ských záložen znz1erny byly obv,odové záložny mimo ISÍdlo' okresu.
Tomuto námětu je namítnouti, že takové obvodové zá.ložny byly
by d,o!sti ~'ytečné, neboť funkci jejich zastávají zcela dobře t. zv.
občanské záložny. R,eooní to neodpovídalo by runkci kontribučen -
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skvch fondů, kteréžto J10ndy mají býti pod přísným dozorem veřefnvch úřadů a na venkově, jak známo', dozor se nedá tak přesně
provésti jako v mistě úřadů samotných. Konečně mnoho by se
tím nezískaLo1 na dos,ava,dní formě by" Sie nezměnilo skoro nic a
proto není takové reformy třeba. K tomu dostačila hy nove,l a
k dosavadnímu záka,zu, že malé fondy mají se sdružiti v jeden
dostatečný fond, který by tvořil ziklad nové záložny.
Naproti tomu j,e možné řešení tako,vé, že fondy, pokud lpí
na půdě v okrese se ' nalézající, se mají sloučiti v jeden fond,
který by tvom základ nového peněžního ústavu. P,o nevadž nových okresů na Moravě a ve Sl,e zsku nebude mnohem více než
čtyřicet a poněvadž do's avadní jmění kontribučenských fondů na
tomto úZlOlIIlIÍ činí ca 30,000.000 Kč, můžeme počítati, že na jeden
okres připadne aJsi 750.000 Kč záklam1Ího jmění. Tento ústav
mohl by p,řijímati vkladlY do dosti značné výše. A nyní jr otázka,
zda má tento ústav vybudován býti jako ústředí lokálních ústavů
v okrese, anebo jako' čistě ukládací ústav po způsobu s,poHtelen.
Obojí řešení je možné. Prvým způsobem přiblížili bychom se k pří
kladu českému, druhé řešení dalo by novým ústav1lm t,ako,v ou
organmaci, že by slÍ:ce konkurovalo s lokálními peněžními ústavy,
ale nekonkurovalo bY' s ústředími těchto ústavů, poněvadž nový
ústav okflelsní nemohl bY' poskytovati tak velký úrok, aby s,e lokálním ÚJstavům vyplácelo do, něho ukládati přebytky peněžnÍ.
Při druhém zpŮlsobu řešení bylo by vŘak nutno vybudovati
ústředí takovým zpus,o bem, aby nepříznivý vliv konkurence
ostatních lidových ús,tavů úvěrních mohl býti paralysován a hospodaření mohlo býti vyrovnáno. Zde zase je možné řešení dvojí,
buď provede ISle s,a roostatno's t ústavů s dobrovolným ústředím,
aneho s nuceným. Nucené ústředí múže býti pouhým vyrovnávacím ústavem a k torou by dOlstačila hypoteční a zemědělská banka, anebo by k tomu měl přistoupiti i dozor a schvalování někte
rých druhů úvěrních jednálú a to nejen co do druhu, leč i cO' do
způsobu, pak nebyl by zemský peněžní ústav již tak vhodný a
musíme protO' vybudovati ústředí samostatne, které by:
aj přejímalo přebytky pokladniční, a to nuceně,
b j byLo reeskontním místem,
c) provádělo d'o zor nad jednoUivými ústavy okresními,
d) s'c hvalovalo určité závažnější obchody,
e) ustanovovaLo vedoucího úředníka ústavu.
Řešení toto měLO' by tu výhodu, že by organisace blyla velmi
přesná, na dIl'Uihé straně nebyla by příliš centralisována a že autonomie zůstala by zachována. Úlstředí toto, podle PO'třeby mohlo by
býti úžeji či volněji připojeno k zemskému peněžnímu ústavu.
Dozor musil by býti nad to prováděn úřady správními a
'Okresní zas,t upitelstvo mohlo by núti právo jmenovati část dozorčího výboru, zrovna tak jako země čás,t dozorčího výboru ús.tředí.

•
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Podle tohoto řešení doporučovalo by se zříditi jakési okresní
,o,všem jiného druhu než do's,a vadní komunální. Obor

spořitelny,

působnosti:

a) hypotekálrní úvěr anuitami Uimohtelný do přiměřené výše

vkladů,

b) krátkodobý úvěr
ku, nebo lombardní,
C) komunální úvě·r ,

jednotlivcům

nebo

d) přijímání vkladů na mírný úrok.

družlStvům

na

směn-

Režie ml.l!stila by zařízena býti tak, aby peníze mohly se půjčo- .
vati na mírný úrok.
Kdlyž by ústavy byly takto org3Jnisovány, . mohLo by se žádati, aby do nich mUlsily ukládati část pomerných reserv sociální
pojišťovny a pak aby do nich uloženy byly sirotčí peníze. Tím
by se dostalo Is.tředním stavům rolnickým levných peněz takovým
zpŮJsobem, což při jiném řešení Demá možnost docíliti.
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