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dní, neboť prý kresby na prstech a nohou a na šlapkách zůsta
nou až do smrti beze změny, takže tím je dána znamenitá ,mož
nost rozpoznávací. V posledním. čísle»Archivu pro kriInino
logii« je zajímavý článek nadepsan~T: »Je možno vyléčiti zlo
činnost operací? « Štítná žláza jako sídlo zločineckých instinktů. 
V tonlto pojednání se dokazuje, že větší či menší ' roz,měr štítné 
žlázy je y souvislosti s duševními poruchami anebo m'á v zá
pětí Fůzné zločinecké sklony. Mlalou štítnou žlázu mají prý 
kleptonlanové, zloději ze zvyku, ,lupiči, hochštapleři, velkou 
štítnou žlázu osoby povahy násilné. (Operací (uslněrněním štítné 
žlázy) dosahuje se pr)' velkých změn y charakteru zločinců, 
kteří po, zdařilé operaci se stávají opět užitečnými členy lidské 
společnosti. V Anglii se prý pokusy zdařily a nám by přirozeně 
nastala nová éra v posuzování zločincú. 

'Mnoho se také mluvi o zvláštním přístroji pletislnografu> 
kde pomocí tlaku krye poznánle, zda pachatel lnluví pravdu 
neb zda lže. Těchto moderních vymožeností ještě nenláme, ale 
nutně bycholn jich potřebovali. 

Zločinci budou lníti těžké postavení v boji s bezpečnostnÍllli 
org-ány, jichž činnost bude podepřena nlodernÍlni vědeck)TIŮ 
poznatky ze všech oborů věd a každé usvědčení pachatele po
n1:ocí ' vědy působí na zločince dojmenl tak mohutným a pro 
ostatní zločince odstrašujícím, že se a priori odejme chuť VŠe'ffi 

těm, kteří v budoucnosti by měli v úmyslu dopustiti se podob
ného trestrného činu. 

Nový obchodný zákon v Polsku. 
M. Č e k o v s k Ý (Bratislava) . 

Dňom 1. vn. 1934 vstúpi v porsku v platnosť nový ob
chodný zákoník. Návrh toho zákoníka, vypracovaný podko-
111isiou pre právo obchodné pri »Porskej kodifikačnej kon1isii« 
hol touto Ikomisiou prijatý a vydaný tlačou 23. IX. 33 r. jako 
čís. FS, jej edicir p.od názvotn: »Pl'ojekt kodeksu handlowego 
czesé J. « . V najbližšom case bude vládou predlože:ný zákono-
dál~ným sborom k schváleniu. ' 

Návrh nlá nahradit všetky dosiar platné obchodné zákony 
v Pofsku, čím sa stáva ďalšÍnl _ krokonl v ,unifikácii pol'ského 
občianskeho .zákoníka. 

Po stránke formálnf'j návrh ,delí se na2 části (knihy)', a 
tie zase na články. Písaný je struČlne, avšak jasne a ' zrozu
miterne. 

Po stránke obsahovej - návrh je spracovaný v duchu 
najmodernejších obchodných zákonodárstiev (najma švajciar ... 
skeho. anemeckého). Prvá čásť zaoberá sa osobou .obchodníka 
a druhá pojednáva o obchodn)'rch úkonoch. 

Niektoré no~oty, ktoré návrh uvádza do ohchodného :ži-' 
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vota, zaslúžia si pozornosti aj zo strany čsl. právnickej verej
nosti. -

Cásť prvá pristupuje hneď k osobe obchodníka. Definícia 
je stručná: »obchodník je ten, kto vlastnirm mcnom prevádza 
výdelečný podnik«. Týnl· je usnadnené podriadiť obchodnélnu 
právu mnohé obory, ktoré sú dOležité pre hospodársky 'Obrat, 
ako: komisia, špedícia, prevoz, maklerské úkony, podniky diva
delné atd., a ktorých vzťahy k obchodu Sll dosť volné. Návrh 
sa pri tom uchyruje od vypočítávanÍa činností, ktoré sa m.ajú 
považova ť za obchodné. 

Definíciu zárobkového podniku návrh neuvádza. Za zárov
kový možno považovať každý p'Odnik, lnajúci za účel zisk. Je 
to široká interpretácia a preto dáva možnosť podriadiť tonl.U 
pojmu tiež Dl.nohé zeul.edeTské podniky · (hospodárstva) razného 
typu, lebo aj u tirch sa počíta na zisk. To sa vzťahuje predo
všetkým na vačšie zelnedeTské podniky, kde sa hospodárí in
tenzivnejšie a primerane aj investuje. V návrhu sa spomína, že 
lesné, zahradnícke a rybárske hospodárstva nie sú považ'Ované 
za tíe, 'O ktorých návrh .hovúrí; nie sú teda 'Obchodn)-nli a 
'Obch. zákoníku ncpodliehajú. Vačšie zemedeL podniky, ktoré 
majú vačší obchodný obrat a ich nl.ajite]'úvi záleží na zvacsl:nÍ 
svojho úveru, stávajú sa obc'hodnýlni týnl., že majiter podrobí 
~a obchúdnému »rigoru «, dá sa zapísať do obch. záznamu, čím 
~a stane plnoprávnym zapísanýrn úbchúdníkom. 

Pojem »obchodník « je širší než ),' obchodnik zapísaný«(. 
Len zapísaný obchodník lná povinnosti: viesť knihy, nlať firmu 
a prokuristu. 

Povinnosť k zápisu .má ten , kto prevádza podnik vo vac
šonl. rozsahu a vš,etky úbch. srpoločnosti . Či ist), podnik je vac
ším, alebo lnenším, o tom rozhodujú: ministerstvo priemyslu a 
obchodu v dorozurnení s n1in. spravedlnosti a financií. Obchod
ník, ktorého závod, alebo zeInedel'sk~r podnik prestal byť vač
šÍln, maže žiadať, aby búl v obch. zazname škrtnutý. Tím pre
stava byť úbchodníkom zapísaným. Obchodníci, ktúrým sa ne
dostáva náležitostí pútrebných k zápisu dIa nového obch. zá
kona, možu v dobej keď ten nadúhudne platnústi, žiadaC 
'O škrtnutie v obch. zázname. 

Čo sa týka obch. záznamu, finny a ohchodného z,mocne
nia, návrh ponecháva v platnosti dúsavádne predpisy. 

Obch. záznam je verejný. Zápis s.a koná na základe pri
hlášky (úsúhnej alebo písúmnej). Prihlá~ka má byť učinená 
behonl. 14 dní od vzniku skutočnostÍ, úprávňujúcich k zápisu. 
Opomenutie sa trestá pokutami, ktoré mažu byť uložené úpa
tovne. Za škúdy vzniknuvšie opomenutím prihlášky, · alebo 
zmeškaním zápisnej lehoty ručia solidárne osoby povinné ,hlá
sením obchodu k zápisu. Zápisná- povinnosť, skut'Očnústi 
opravňujúce k zápisu a sálm zápis je daný pod dozor 'Obchúd
ným a prielnyse]:nýnl. komoránl.. Ony nlajú právo dávať návrhy 
u rejstrikúvých, súdov a právo z ieh usnesení sa odvúlať. 

Právne následky zápisu voči 'Osobám tretínl ma jú , účinnúsť 
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od doby publikácje zaplSU v »Monitore Polskom.«. Po uverej
není zápisu nikto z osob tretích nelnl0Že sa yyhovárať nezna
losl'ou zapisaných skuročnostC iba, keď dokáže, že sa 0' torrt 
dozvedeť nenwhol. Naopak obchodník ' (zapísaný) pred uverej
nením zá:pisu nenlože, tiež oproti osohálll tretÍ111 oovolávat« sa 
zapísaných skutočností -- iba, keď dokáže, že tieto boly spo
lllenut)Tlll osobánl už pred publikáciou zápisu známe. Prledpis 
ten netýka S3 skutočností vzťahujúcich sa na obchodníkovu 
sposobilosť k pl'. jednanimll. 

Predpisy t~Tka.iúce sa prevodu podniku na inú osobu, líšia 
sa Ú'd d0'sial' platných. Návrh nevyžaduje, aby taký prevod, 
akÝlll je danie do tržby, sriadenie užívacieho práva a pod. ko, I 
nal sa notariálnym aktom, ale musí sa to stať pisomne. Nota, 
riálny akt vyžaduje sa len pri úkonoch právnych, týkajúCÍch 
sa prevodu vlastníctva, alebo zaťaženia nemo-vitého majetku. 

D61ežitou je otázka ručeil1ia a závazkov, vzniknuvších pri 
prevode podniku. Keď podnik (závod) vedie nlajit.ef sátm, vtedy 
za svoje úkony je tiež sánl zodpovedný - čo je samozrejmé. 
Otázka tá može byť aktuálnou v prípade, ked' závod bÚ'I pre
vedený na inú osobu. V takom prípade je slllleTodatné - padIa 
návrhu -- či sa prevod zapísaného závodu stal notariálnYlll 
aktam, alebo bez neho. V pryom prípade návrh stanÚ'ví soli
dárnu zodpovednosť prevoditefa a pre.iímateTa; pre.iímatef ručí 
spolu s prevoditelom za závazky, ktoré:už jestvovaly v dobe 
prevodu a. o ktorých on vede!, alebovedeť ul.al. VÝlninka je, 
keď prejínlllteT je prevoditefovi .osobou blízkou; vtedy platí 
právna domnienka, že o t}Tchto závazk'Ůch vedel. Keď sa pre
v'Ůd nestal notáriálnyln aktom, za záv~hky prevoditefove ručí 
prejímateT. Závazky, za ktoTé prejímatef neručí, ,stanll sa v do, 
be prevodu hned' vymahatefnými u prev'Ůditel'a ._- O'VŠelIIl, keď 
nie sú náležite zaistené. Dosavádny predpis, platný posiaf na 
územ.í byv. Ruskdpol'ska v » Dekretu o obchodnom rejestre« 
z 1919 L, poskytujúci veriteTom prc'Vedeného na inú os'Ůbu 
závodu právo ohradiť sa proti vyplateniu prevoditefovi kúpnej 
ceny - alebo spokojiť ~a do roka od uskutočneni,a prevodu 
z podstaty preveden~ho závodu - bol návrhom zrušený. 

Predpis o vedení obchodn~Tch kníh je stručný. Návrh ne
vY'Počítáva druhov obch. kníh, ale stanoví všeobecne, že zapí
saný obchodník je povinný viesť také obchodné knihy, aké 
dfa všeobecných zásad účtovníctva, berúc p'Ůd úvahu vel'kosf 
a druh podniku, sú nutné. Návrh ďalej žiada, aby obchodník, 
ohfadne vykázania majetkového stavu · a stavu svŮ'.1,ho závodu, 
vyhotovil koncom každého obchodného roku súpis sv'Ů'jh'Ů ma
.letku a sostavil súvahu, odzrkadlujúcu vzá.i'Ůnlll~r pomel' aktív 
a pasív. Súvaha nlá byť v pol'skej valute. 

Obehodné spoločností . Návrh rozoznáva obell. spoločnosti: 
verejná, k'Ůmanditná a tichá. Verejlllá spoločn'Ůsť - je každý 
vačší, výdelpčný podnik, prevá:dzaný pod spoločnym menom, 
ktorý nie je inou obch. spoločnosťoll. Je osobou právnickou, 
má vlastný majet'Ůk, pozostávajúci z vkladov sp0'lo0níkÚ'v a 
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z vecí a práv, nadohudnutých v dobe jestvovania spo!očnosti. 
N akoTko oddelený majetok spoločnosti je sanlostatnou jednot
kou, . je zásadne len on - keď sluluva nezuie inak - zodpo
vedný. za . z-ávazky spoločnosti. S druhej stránky za tieto zá
vazky ruCl veriteTom spoločnosti každý spoločník celým 
svojím majetkom bez obmedzenia a solidárne. Predpis ten 
platí bezpodmienečne a nemože byť žiadnou srnluvou ani ob
medzovan)T ani vynechaný. Co sa týk a vnútorných ' pomerov 
spoločnosti, podobne nerušiteťný predpis zarui:uje spoločníkovi 
možnos[ kontroly stavu lnajetku spoločnosti, stavu závodov, 
kníh a · všetkých dokladov. lné pomery mažu byť upravované 
spoločn:)Tmi smluvami. 

O km.nanditnej spoločnosti platia tie isté predpisy, čo 
o verejnej. RO\zdiel je ten, ž,e kom. spol. 1110Že 'vzniknúť len na 
základe SlnlUVy vo forme notariálneho aktu; ďalej že . koman
ditista ručí za záv:jzky spoločnosti len do výšky svo~iich vkla
dov a to: za tie, ktoré vznikly aj pred jeho vstuporu do spoloč
nosti, konečn.e, že obníženie vklady voči týnl veriteTom spol., 
ktorýc'h pohl'adávky vznikly pred zápisom toho obníženia, nie 
je právne závazné. Noobmedzená zodpovednos·ť komanditistu 
jestvuje len v tom pripade, :k,eď jednajúc memom spoločnosti 
na základe obdržanej plnejmoci túto nepreukázal. 

. Dl'uhá časť - pojednáva o obchodných úkonoch. Návrh 
považuje za 'Obch. úkony právne úkony obchodníkove, ktoré 
vznikly prevodzovaním jeho závodu. Pri tOlU platí právna
domnienka, že každý právny úkon obchodníkov je úkonO'm ob~1 
chodnýlll. Je to doležité, lebo predpisy obch. práva možno 
upJatřlOva[ len na úkony obchodné a v páde pochybnosti je 
nutno previesť dok,az, že daný úkon je spo.icn~T 's prevádzaníiIIl 
obchodného závodu. J esUi činnosf je obchodnou pre jednu 
stranu, má sa použif obch. práva pre obe strany .. Vý·nimka
keď ~ tomto ohl'ade platia iné právne predpisy. Týnl obchodné 
právo pIa tí aj pre neobchodníkov, . . , 

, Z tej zásady sú v samlOm návrhu výnlinky. Na pro čo sa 
týka obchodnej zástavy, pri tej neplatia predpisy obč. práva 

. vzťahujúce sa na formality pri zriaďovaní zástavy. Obchodn:)T 
zákon dáva rnožnosť Tahkej a rýchlej realizácie zástavy. Po
dobne lep-šie je použiť predpisov obch. práva pri práve reten
čnoll1, pri kontekorel1te a pri obchodnonl predaji, ďalej keď 
sa jedná o povinnosť prezre1ia tovaru pri kúpe, s čím je spo
jená otázka ruř.enia predávateTa za vady tovaru. - V tých prí
padoch nložno použif prredrpisov obch. práva len, keď obe s tra -
ny sú obchodníkmi. , 

Aj rad in)Tchprávnych predpisov návrhu má sa vzťa
hova[ len na kontrahenta , ktorý je obchodníkonl. Zo všeobec
ných predpisov právnych patria sem: 1. predpis obslahujúcí 
právnu domnienk'u, že obchQdné zvyklosti sú obchodníkovi 
ználne (oproti neobchodníkovi obchodník nlusí vždy dokazu.,;· 
vaf, že daná obch. zvyklosf hola mu známou); 2. ďalej predpis 
ty'kajúci sa zachovania pečlivoMi pri vedeni závodu obchodní-



& 

138 

kom a neobchodníkOln, predpis o solidárnom ručení O'bchod
níka akO' spoludlžníka alebO' ručiteI pri obchodno.m úkone, a 
kO'nečne predpis" že obchodník, ktorý pri prevádzaní svojho 
závodu sa inej O'sobe smlu-vne zaviazal k náhrade škO'dy" 
v určitom obnose nClnóže požadovať, aby ten O'bnos bol lnu 
zUlenšený. 

K predpisOlll upraveným návrhom a vz[ahujúcim sa na 
rózné druhy, obch. úkonov patria tiež predpisy o zvláštnych 
povinnostiach O'bchodníkových zo smluvy jednateIskej, z ko
misie, z úkonu zasielatel'ského a povoznickej činnosti. 

V návrhu novéhO' poIského obchodného zákoníka nachádza 
sa mnoho podrobných u~tanovení a predpisov líšiacich sa od 
predpisov a ustanovení našeho obchodného zákona ) ale o tých 
lnožu sa záujemci najl~pšie informovať u samého pranleňa" 

Zprávy 

Kríza moderného štátu.*) Rozví}ajúci život dávno prekOl~(ll 
stredoveké pomery, z idOl'ých dnešný štát "zI!ikol. Povaha 
moderného štátu neni prispósobená k tomu, aby uspokojUje 
riešila problémy prítomnosti. V tom pramení kríza moderného 
.~tátu. l'1oderný štát ie dieťatom renesancie, ktorá je reakciou 
na stredoveké hodnoty, ktoré nahradzuje hodnotami novými, 
odkrýva rudskú individualitu, ktOl'Ú stredovek v'f;estranne p'ohl
coval. lndividiu renesancia priná§.a slobodu , činí z neho bytost' 
vol'nlÍ, dáva mll možnost uplatniť sa; zkrátka znamená znovu-
zl'odenic človeka . . 

Individualizmlls ,;e obsiahlým pl'ogramom pre celé gene
rácie, ostáva hybnou silou dodnes. Renesancia uvolňuje predo
všetkým individuum mysliace, ženie ho za polřtickou slobodou, 
a umožňuje kbnečne príchod individualizmu hospodál'ského. ' 

]lI/yšlienka osobnosti, a slobody bola z indivídua pl'enesená 
na štát, ktorý sn domáha podobnzích pl'áv: tak vzniká požada
vok štátnej suverenity. Sloboda jednotlivca i suverenita štátu 
znam,ená" že prClmeňom, obmedzení ;e detern1Žnu;úci sá1m; pred
stavuie právo sebeul'čenia . Princip suverenity v novovekých 
teol'iách predstavuje tendenciu silného, na moci žné nezávislého

J 

samostatného štátu. I zbavuje sa štát každe} nwciJ ktorá bráni 
úplnému rozvinutiu jeho individuality. Vnutl'i sú to rózné 
stavy a korporácie, z vonku snahy ríše rímsko-nerneckej a cirkve 
katolíc1cej. Stát dosiahne svoiho cie/' o. o suuerenita stáva ,sa 
jeho nepopieratel'ným právom) právonl lnedzinárodným sank
ciovaným prívlastkoln. 

Vedomie svrchovanosti zmení však tiež psychologiu štátu. 
Niekdajší spútaný štát stáva sa sebavedum?ím, ochotn?ím po_o 

*) Hlavné, myšlienky prr!dnášky povedanej dňa 7. decembra 1933 na 
inštalácii J . M, prof. Dr. B. Tomsu, 


