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o nekalé soutěži. 

Napsal dr. Fr~ntišek M ti II e r . 

Uchylky soutěže od příkazu práva a slušnosti hudou asi tak 
staré jako soutěž sama a její jeviště: trh. 

Zboží, cena, platidlo, jméno - nic neušlo zištné vypočíta". 

vosti trhu - at na něm vládla primitivní výměna naturálií, nebo 
prohibice merkantilismu nebo volnost industrialisujícího kapita-
lismu. . 

Ta "aurea aetas, quae vin di ce nu11o" existovala jen ve vzní· 
cené. mysli básnické. 

N ekala soutěž, - takto široce pojímána není tudíž plodem 
moderní volnosti soutěžní, jak se zhusta za to má, a víme z dějin, 
že ust~lený mrav a z něho vzniklé právo zvykové a později po~i. 
tivní rušivým zjevům nekalé soutěže ode vždy věnovaly s'vou 
pozornost. 

Nesporno ovšem jest, ~e úkazů nekalé soutěže ' co do množ
ství a odvážnosti přibývalo vzrftstem rozměrft a složitosti trhu, 
jehož volnost podmiňovala nevyčerpatelnost teohniokých pokroků ' 

a vynuoovala těžkopádno~t zákonodárství, v jehož všemohoucnost 
svět,)inak tolik- skeptioký, ochotně věřL 

Tak dalece jest možno říoi, že ve ~tíneoh volnosti soutěže 
na " m04erním trhu vybujela spousta škodných zjevu, na něž ruka 
zákonodárcova dos'ud nedosáhla, ač se stesky zájemců hlasitě 
ozývaly. 

Občan sice státu jako takovému, at byl vrchnostensko-poli. 
cejní či právní nebo hospodářský či sociální, politicky nikdy 
mnoho nedůvěřoval, jsa v tom podporován naukami velkých ' 
myslitelů a konstr~ováním osobní oh svobod ústavních; hospodář
sky však požadoval na státu vždy všeohno, od ochranného ola 
až do socialisace. 

Hmotny zájem vedl hospodářské konkurenty dříve a úsilo· 
. v,něji .nežli širší vrstvy obeoenstva k tomu, že Be domá~ali, aby 
je zákonodárce chránil proti účinkům nekalou označované sou
těže, jejíž skutkové podstaty se dosud vymykaly dosahu positi v
niho práva jak občánského tak trestního. 

Tím se dostal požadavek zákonnéhQ potíráni nekalé soutěže 
také na programy středostavovského živnostniotva, které si slibo· 
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valo novou. zbraň proti hmotně silnějšímu kapitalistickému prů
myslu a jistému mravně nevybíravějšímu obchodu. 

V bývalém Rakousku, kde jinak byla pflda pOdobným sna
hám příznivá" se zahájené propagandě zprvu prakticky nevedlo 
valně, jelikož celé hnuti bylo tendenčně zabarvováno vlivem , 
určitých stran politiqkých a za Litavou vládla mentalita veskrze 
odlišná. 

Příklad Německa, kde byl problém řešen ,po prvé zvláštním 
zákonem (ze dn~ 27. května 1896), opírajícím se ovšem o věcné 
úvahy větší mravní a ekonomické prosperity domácího prtímy
slu ~ obchodu, zavdal podnět k oživené aktivitě v bývalém Ra
kousku, takže v příslušných ministerstvech bez ustání bylo pra
cováno o pokusech náš problem podobně vyřešiti. Příslušné 0-

1I110Vy jsou veřejnosti známy, byly předmětem široce založeny ch 
odborných anket a dostaly se jako vládni předloha i do parla
mentu; než uzákoněny nebyly. 

Ač práce v ministerských kllncelářích na tyto osnovy vy
naložená svědčí o mravenčí pili a uznání hudném konstruktivním 
d&myslu, přece netřeba litovat, že zůstaly jen materiálem; a to 
z důvodů technických i hospodářsko-politických. Teclinicky po
kládám osnovu za pochybenou pro její - kasuistickou methodu, 
převzatou po německém vzoru, a hospodářsko- poli,ticky by byl,o 
bývalo jednostranné uzákonění osnovy v Rakousku, jako jenom 
jedné části konkurenčního kolbiště daného hospodářským a cel
ním územím bývalé společné monarchie} svrchovanou protiúčel
nosti. Ruší vé- účinky takové jednostrannosti bychom pociťovali 
zajisté i my, majíce v státním území části bývalého státu uher
ského. 

Aby se předešlo podobné diskrepanci, bylo naším pI'ičiněním 
pojato do posledního rakousko-uherského vyrovnání z roku -1907 
ustanovení o reciprocitě (článek 17. bod 2. zákona ze dne 30. 
prosince 1907 č. ř. z. 278) a v závěrečném protokolu k tomuto 
bodu bylo sjednáno, že se obě vlády postarají, aby zá .účelem 
zamezení nekalé soutěže -v obou státech vešly v platnost zásady 
v podstatě se shodující. Tak dohoda platila po rozumu zákona 
ze dne 27. prosin~e 1917 č. ř. z. 512 a smlouvy ze dne 18. listo
padu 1917 i na dále. 

Zmíněné pactum de contrahendo bylo tedy jediným plodem 
kodifikace na poli tak bohatém a -sporném v zaniklé říŠj. 
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o nekalé soutěži. 

Našemu domácímu zákonodárství, kterému kyne i v mírových 
smlouvách zmíněný úkol řešit otázku nekalé soutěže, neni tudíž 
co .do zákonného inventáře z Rakouska a z Uher poděděného 
žádnou, tuto látku ex professo ' vyčerpá vajíci úpravou prejudiko
váno. 

Máme úplnou volnost stanovit, co chceme nekalou soutěží 
označit a jak jí I chceme čeliti. O důležitých těchto otázkác4 mate
rielního práva, legislativně.technické methody a procesuálního 

postupu jsem v zásadě již uvažoval ve dvou článcích, z niohž 
jsem jeden před lety uveřejnil v "Oesterreichische Zeitschrift tur 

' Verwaltung" .a druhý v "Der Ec.onomist", časopisu , "N eue freie 
Presse" ze dne :lO. březl?-Cl i918. 

První ělánek, pojatý také do oficiální sbírky materiálÚ k ra
kouské vládní předh>ze, se obíral analYSl právní povahy faktů 
nekalé soutěže po rozumu nútné s p e o i á 'l n í úpravy zákonem 
a druhý článek platil po výtce návrhťtm, jak upravit procesnální 
postup. , 

Nasledující yývody opírají se v podstatě ,o uvedené studie, 
snažíce se jioh ideový rozsah stručně _ a přesněji znázornit. 

Oblast nekalé soutěža po rozumu nutné úpravy zákonem 
n~ní tak široká, jak se v nedosti kritických diskusích a v sche
matisujicích rozborech obyčejni pojímá. , 

Nejsout všechny poruchy a poklesky, ktel'& lze v pestrém 
paralelismu a antagonismu zájmů na trhu se uplatň~jících při
čísti na vrula mravní neb právní zodpovědnosti člověka, zjevy 
neka.lé soutěže v technickém smyslu žádoucího s pec i á I n í h o 
zákona. 

Zneužívá· li soutěžítel svého postaveni na trhu takovým zpd
s,obem, že S,e dopoušti skutků, jež svou absolutní právní povahou 
i mimo jakýkoliv vztah k hospodářské soutěži jsou kvalifikovány ' 
jako krimininální nebo ci vilní proti prá vnost, tu netřeba další zv láštnl 
normy. V takových případech jest objektivně a subjektivně 

právní potřebě dosavadním neb doplnitelným právem trestním a 
občanským již vyhověno, 8na způsobená porucha se trestem nebo 
odškodněním odčiňuje. 

Z moderního života hospodáhkého a sociálního , vzešla však 
hojnost zájmt'i, které, se neda.jí individualisov.at po způsobu naby- _ 
tých práv, ale také ne tak objektivisovat, aby jich porucha byla 
všeobecností pociťována jako zločinná. 

16 
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Zájmy tohoto rázu se pnou í k hos,podářskému trhu vyčerpá- , 
vajíce se snahou, zachovat mu v?lnost soutěže jako spořádanou 
možnost pro každého se tam uplatnit. 

Zájmy tyto jsou povšechné, anonymní, nerozlučné od pojmu 
soutěže a vyžadují právní ochrany ' jako konkretní záruky ab
straktní spořádanosti trhové. 

Zde 'máme ono speci:ficum, čekající na svou zákom;lOu úpravu, 
jejíž předmětem nejsou subjektivní práva konkurentů, nýbrž objek
tivní pořádek konkurence, jakožto její r II c i o n a 1 i s o van á 
volnost. 

Tímto rozborem dospíváme k prakticky půležitému závěru, 

že se při oelé akci potírání nekalé soutěže zákonem s pec i á }
ním jedná o problém práva policejního, takže předem nám 
jest zamítati každou kriminalisaci (soudní trest) těch kterých 
skutkových podstat. 

Hledajíce odpověď na druhou otázku, podle jaké methody 
se má daná látka legislati vně zpracovati~ musíme dbáti i hiijto
rickéh_o vývoje, ja\{o nahromaděného materiálu experimentálního, 
i úvah čistě deduktivních, jako neprejudikovaného tvůrčího 

kriticismu. 

Jest logicky pochopitelno a prakticky sprá vno, že speciali
sující zákonodárství se bralo ve stadiu počátečných pokusů ces .. 
tou kasuistiky, jak nasvěd'čuje přiklad Německa a prvnich kro
čejů mezinárodního práva na tomto poli. Napomáhal tomu též 
zpftsob nazÍráni právnické ortodoxie, která viděla svět jen brej
lemi striktního práva, požadujíc přesné formulky pro veškeré 
konstrukce obligační a trestnÍ. 

Oblast těmito methodami neuchranitelných zájmů hospodářsko
právních zůstávala dlouho terra incognita, ačkoliv už dosti záhy 
se obeznamova1i s objektivní povinností hradit . škodu nezpů~obe-
nou vlastní subjektivní vinou .. \ 

Jest rovněž jenom důsledkem zásadní nespecialisovanosti, 
II nikoliv skutečnou předností, kritikou ve francouzském 'právu tl 
soudnictví jako zvláštní exaktnost pochvalovanou, že tam posta
čovala interpretace článku 1382. code civil (tout fait queleconque 
de l'homme qu.i cause a autrui un dommage, oblige celui par Ja 
faute du quel il est arri vé a 1e réparer). Přezírá se (zde, že 
se,v soutěži ' uplatňují zájmy, kterým se nezjednává reparace zplna 
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ani 'náhradou škody ani trestem, nýbrž hlavně zachováváním 
konkurenčníno pořádku samého. 

Německo konstruovalo ve svém ~ovém, od 1. ledna 1900 
v celé říši platném občanském zákoniku, čl. 823. ~ 825. institut 
náhrady škody na neobyčejně širokém základě, a přece se nestal 
l!Ipeciillní zákon proti nekalé s.outěži ani formálně ani věcně o b s o
let ním, jelikož občanský 'zákoník má na paměti nabytá práva, 
subintelliguje dolus a pracuJe s. náhradou škody . 

Výtka činěná rakouské júdikatuře, že nedovedla využíti nor
mativní po tence všeobecného předpisu § 1295. občanského záko
~i~a tou měrou j~ko ~ranco.uzská judikatura, nebyla. věcně z~ložena, 
JelIkož se tu spra vne pOCltovRla potřeba spec' fieké úpravy, pro 
nepostačitelnost reparačních nástrojů konservativního práva a 
vratkost konstrukce fikti vníeh práv po způsobu franc0uzské 
achalandage. • 

Methodou pouhé interpretace, a to sebe extensivnější, se nedá 
problém potírání nekalé soutěže řešit, i kdyby občanský zákon 
dával soudu k ruce vodítka tak volná, jako je navrhovala osnova 
něm. občanského zákona (§ 705.) prvního čtení řkouc: "als w i d e r
rec h t I i c h gilt auch die hraft der alJgemeinen Freiheit an sich 
e r 1 a u b t e' 'H a n d I u n g, wenn sie einem anderen zum Sohaden 
gereicht und ihre Vornf4hme gegen die guten . Sitten verstosst". 

U porovnání s francouzským znamená německý právní stav 
nesporně pokrok ~vou ~pecialisovaností. 

Právní potřeoě v plném jejím rozsahu německý speciální 
zákon však nevyhovuje pr,o svou methodu kasuistickou. Zaji
šťuje-li něme~ký zákon svou kasuistiku dodatečně tak zvanou ge~ 
nerální klausulí, tož znamená , nutnost takové povšechné klausule 
přece jenom désaveu ' použité methody kasuistieké, a nikoliv jeji 
dotvrzení. . 

Je-li 'za těžko pOjem loyality positivně definovat, jest -tech
nicky nemožno předem všechny druhy a způsoby deloyality 
hospodářské soutěže vypočítávat: Legislativní praxe a doktrina 
~eskupuji sice podle jistých kriterii počiny nekalé soutěže v určité 
ustálené třídní typy, ale i ty řady jsou neúplné a trpí jednak vše
obecnosti jednotlivých tříd a dále tím, že v sebe pojimaji i počiny, 
které vybočují ze specielniho rámoe, jsouce už diferi~ncovány jako 
poruchy rite nabytych práv jinýoh subjektiL 

16* 
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Stojice na stanovisku hospodářsko -policejního~ prá va, nepotře
bujeme nijak nehybných formulí pro legislativní řešení .problému. 

Úctyhodné, v konservativním právu povždy platné impera~ 
tivy: "nuHa poena sine lege" a "conení výslovně zakázáno, jest 
dovoleno" podléhají tam, kde veřejné právo jest prostupováno 
požadavky moderního hospodářského a sociálního života, kom· 
promisům : Vždyť už i dřívější policejní stát si dovoloval podobn~ / 
kompromisy; jichž příklady do dnes p'l a t.í jako známé policejní 
patenty (1854) a nařízení (1857). -

Zamítajíce tudíž methodu kasuistickou a nemajíce rovněž 

možnosti legislativní potřeh~ pOSlloužiti jednotnou, svrchovaně 

exaktní normou, navrhujeme methodu zvláštní, kterou jest zá
roveň dán celý modus, procedendi. 

Ponecháváme zájemcům, aby v mezích objektivního práva 
z volné, nijakými definicemi nepoutané úvahy, uznávali samI, 
je-li ten či onen f>očin . aktem "nekalé soutěže . 

Zájemci jako činitelé soutěže znají trh a jeho věcnou i osobní 
strukturu a dovedou jako odborníci nejlépe posoudit nebo vycítit, 
co jest při vzájemné soutěži contra bonos mOťes. 

NejenQm odbornou znalost věci i nezbytnou objektivnost by 
za.ručovala kolegia exp~rtů~ jsouce exponentem svého povoláni, 
které má kolektivně nejvitálnější zájem na zachovávání spořáda
nosti soutěže. 

N amitalo-li by se, že při takové judikatuře i~ propria causa 
bude docházeti ku třídni ' znemra vnělosti po vzoru solidarity 
hospodářsky zvrhlých kartelů, nebo žesilny jedinec prosadí svůj 
hmotný zájem na úkor ideálního zájmu třídy, tu dlužno odvětit, 
že kontrola veřejným míněním a dozorčím. úřadem k -provádění 
'vot expertů povolaný-m vykonávaná, by byla účinnou zárukou 
proti uskutečňování podobných choutek. Rozumí se samo sebou, 
že by jedinec, in concreto jako strana zúčastněný, byl vyloučen 
ze součinnosti při přislušném sboru znalců. Ale i jinak hy je· 
dinec nebyl tuze sváděn, zneužívat svého soudcovského posta
vení na př. upřílišenou přísností vůči nepohodlnému konkurentu, 
jelikož by tak, stoje sám ' také na kolbišti liOutěže, mohl preju· 
di kovat vlastnímu zájmu. ' 

Odborná znalost zájemců povolaných k činnosti expertů stačí 
úplně pro "úkoly navrhovaných autonomnich' areopagů'; nej~dnát 
se tu o aplikaci dané právní normy, vyžadující soudcovy uče -

. ' ( 
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nosti, tl sborové votum expertu má, podlehajíc přezku mu dozor
čím úřadem, přece jen podmíněnou exek~ovatelnost, a to pro 
obor správní. 

Sbory expertů by předkládaly vota, na nichž se řádně u~nesly, 
příslušnému úřadu politickému jako svému úřadu dozorčímu. Do
zorčí · úřad by pak, aniž by směl meritorně revidovat prejudikát 
expertů, pouze zkoumal, nepříčí-li se expertisa platným předpi
sům práva, pokud toto jest jns cogens, -nebo vyšším celkovým 
zájmftm národního hospodářství v domácí a mezinárodní souteži. 

Neni-li po těchto stránkách závady, nařídí dozorčí úřad pro
vedeni prejudikátuedpovídajícÍm pořadem instanCÍ, buď že vydá 
z á k a z nekalým uznaného počinu nebo pří k a z, kde nekalost 
soutěže jest povahy omisivní, anebo že uloží policejní t r e s t a 
nařídí z a b ft ven í předmětů a pomůcek nekalé soutěže, vždycky 
in concreto vt\či ruši~eli. 

Znalecké sbory, na nichž činná účast by byla občanskou po-
o vinností všech zájemců, by mohl zákonodárce, upravuje do po
drobnosti jich složení a nařízertí, přičleniti existujícím čelným or .. 
ganisacÍm zastupujícím hospodářské zájmy větších okrsků odbo
rových i územních, na př. obchodním a živnostenským komorám. 

Sbory by se u~nášely na svých votech bu~ z popudu dG
zorčího úřadu neb na stížnost určitým způsobem soutěže ome
zovaného konkurenta nebo konsumenta, takže by kruh osob ke o 

stížnosti legitimovaných byl takřka jako - při jakési actio' popu
laris rozsáhlý. Odepře-li znalecký s~or a limine o stížnosti strany 
jednati, může se strana odvolat k dozorčímu úřadu, aby sboru 
jednání uložil. 

Znaleckému sboru by sloužil jako stály technický poradce 
právnicky školený tajemník, který by také uveřejňoval vota sbo
rová, jiéhž provedení dozorčí úřad nařídil. 

Jednáním na základě _ speciálního zákona o potírání nekalé 
soutěže by se nijak nevylučovala, tam kde projedná vaný fakt 
nekalé soutěže jest zároveň kvalifikováp jako trestní čin po roz
umu jiných zákonů anebo jako obligační titul po rozůmu norem 
o náhradě škody, možnost dalšího současného postupu podle těch 
kterýoh předpisft. -

Specialisace našeho positivního práva podle uvedených ná. 
vrhl\ zpamená' očividně zjednodušellí celého problému a odp.9vídá 
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duohu času, vyžadujícímu vydatné odbyrokratitwváni veřejné 

sprá vy, najm,ě v oboru ~árodního hospodÁ.ř~tví. 
Poznávat hospodářskou potřebu a hájit její zájmii i tam, kde 

se tyto zdánlivě uzli, dovede nejlépe - pokud nejde o vylíší 
zájmy národního a státního celku - autonomie odborníků stojí
oích se svou ctí a se s,vým statkem v činném hospodářském 

životě. 

Zivotem zkušeneho člověka zajisté ani , nenapadne, aby pod. 
lamoval aut()ritu institucí, které jsou pilířem ci vilisovaného po
řádku ve státě, a žádal, aby někdo byl' vyjímán z právomooi 
svého řádného soudce j než zatěžování soudce úkoly hospodářské 

policie by rovněž nebylo záhodno. 
Policejní kvalifikace konkurenčních přehmatů po rozumu na

vrhované úpravy skýtá mnohé úlevy po stránce občanské opor-
tunity. . 

V překot~ém reji na trhu zápolících vztahil a zájmii, kde 
nemůže platiti .noatné "ama nesciri", propaganda a její reklama 
snadná zvábí ku přemíře i jinak střízlivého účastníka, a bylo by 
zajisté nepřiměř~no, kdyby se tu ihned ukládaly difamujici tresty 
soudní. 

Tak by se dala zákonem uzpiisob~t ochrana soutěže proti 
jejím výstřelkům pro dosa-h domácí~o trhu, aniž by bylo nutno 
rozvracet po základy jeho vzezření a ži vót. 

Vzájemnost domáciho a světového trhu však nedovoluje, aby 
ji přehlížel ; kdo chce uspokojivě řešit problém nekalé soutěže. 
Jest pravda; že hospodářská neodvislo:3t jest netoliko doprovodem, 
nýbrž i předpokladem politické neodvislosti státu. Ale trh ft sou· 
těž na něm se spravuji pravidly politicky neomezi.telného kosmo
polismu, kterému i široké rámce jako : Střední Evropa, Západ, 
Východ, kontinentalismus jsou tuze těsny. Jest třeba, aby sku
tečně existující mezinárodní reciprocita docház-ela i positivně 

prá vniho výrazu. 
Nástroje mtá mezinárodní právo k podobným účelům ve svých 

povšechných, a zvláštních traktátech (obchodní a speciální smlouvy) 
ft unií oh pohotově. Jest známo, že si jednotlivé zájmové relace 
obzvláštní mezinárodně-konkurenční, aktuality (na př. autorská 
práva umělecká, literární a průmyslová a ochrana označování 
místního- původu zboží) už dříve vynutily přilehajicí konvence 
(Paříž, Madrid, Wasbigbon, Bern). 
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Podotýkáme in parenthesi, že autorská tl podobná práva najmě 
z oboru živnostenského, jako práva firmy, patentů, známek, vzorkft 
nepojímáme - jak jsme svrchu naznačili - v rámec právních 
zájmů, jichž má hájit s pec i á I n i zákoll proti nekalé soutěži, 
jelikož se tu jedná o individuálně nabytá, subjekti vni práva, jichž 
národní a mezinárodní ochrana jest detailem občanského. a trest· 

- ního pl'á va. 
Vítáme s povďěkem, !že tvůrcovi, mírových smluv versailles

ské a st.-germainské pamatovavše ve své obdivuhodné všestrannosti 
i na problém nekalé soutěže, položili články 274. a 275. (Versailles) 
a 226. a 227. (St. Germ~in) základ k slibné úpravě mezinárodní. 

Byt i konstrukcí i dísposic} neodpovídaly -zmíněné stipulace 
přísnější kritice prá vníka a politika, jelikož jsou formálně povrchní, 
meritálně kusé a operují s mezinárodně nejzávažnějším požadavkem 
reciproci,ty jednostranně, dbajíce očividně ochrany několika málo 
druhů zbóží (ochrana označování místního původu vín a lihovin), 
jest přece jich praktický význam jako pOL,ud k autonomn'í úpravě 
celé materie patrný. ' 

, Pro Německo s jeho pokročile speciali ovaným zákonodárstvím 
jest to více povahy exekutivní, kdežto Rakous~ tím uložen značný 
úkon legislativní. ' 

Předpokladem a prvním stupněm mezinárodní úpravy jest, 
aby odborné zákonodárství jednotlivých států dostoupilo jisM 

,úr~vně vzájémné, neboť jednostranně zaostalý stát nemůže pře~ 

jímat bez poškozování vlastních zájmfi. závazků z reciprocity vftči 
vyspělejším státům a jednostranně nad úroveň druhých států pokro
čilý stát by stejně škodil zájmftm vlastních příslušníků. 

Druhý, a to již specificky-mezinárodní stupeň úpravy, je sta
novení reciprocity, t. j. že výhody autonomního práva se poskytují -
i cizincům, bud na základě předpisfi. do'yčných zákonft (jako na 
př. podmínečné předpisy živnostenských zákonů), buď v rámci ' 
všeobecných smluv obchodních (zvláštní stipulace nebo klausule 
nejvyššich výhod) anebo samostatnými úmluvami. 

Třeti a vrcholný stupeň úpravy , znamenají zvláštní odborn' 
smlouvy mezinárodní, jimiž se stanoví nové materiální pravo mezi
státní povahy, jehož uplatňováváni se ponechává úřadům toho 
kterého smluvního státu ap.eb ukládá v tom či onom rozsahu 
zvláštním mezinárodním orgánům (unie, mezinárodni bureau etc.). ' 
Této formy se bude na poli mezinárodní · soutěže, jako dosavad, 
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uživat při úpravě vztahů, jiohž teohnická, hospodářská a práv. 
nická povaha vyžaduje přesné diferenciaoe. 
, Doufejmež, že se smířeným národftm světa podaři -v zájmu 
trhová solidnosti válkou tolika pokleslé vydatně těžiti z moiností 
daných Svazem národfl, jehož praktický -horo9,kop se zdá. po 
stránce sociální a hospodářská slibn'ějši než po stránce politioké. 

My,- kteří jsme do své nově zařizené státní domáonosti pře. 
vzali z trosek Rakouska zákonodárný inventář, máme velmi kusou 
úpra vu posíti vni, ale bohatý a cenný materiál praoovní, z činnosti 
parlamentu, anket a správní i soudní judikatury, jejž -odborná 
literatura s důstatek prozkóumala. 

Z positivních norem, jejíž první ukázky, nasazující na staré 
~ cechové řády, sahají až -do 18. století, zasluhují zvláštního po

všimnutí předpisy rakouského živnostenského řádu (§§ 44-50), 
podrobně I!pecialisujíeí, stanovící povinnosti: práva ft zákazy kon· 
kurenční a postih-l>l1ď veřejný, buď k návrhu strany. (Kompe
tenční předpis § 114. odst. 3. lit. i. jest pro dosah živnos't. spole
čenstev výchovného významu). Z rámce živnostenského práva 
dlužno zde ještě vytknouti zákon o výprodejích - (z 16. -ledna 
1895). 

Zajímavé stati ochrany správného o~načování místního pů
vodu zboží dotýká se speciální zákon o o~načovánÍ chmele (z 17. 
března 1907) . Z ~ak zvaných -válečných zařízení zabývá se mi~ 
nist. nařízení ze dne 26. ledna 1918 (č. 26 ř. z.) ochranou obe
censtva proti jeho klamání při odbytu zboží po stránce jakosti a 
zpflsobu výroby. 

Otázka, zda fl pokud mimo nové Rakousko na- půdě býva
lého Rakousko. Uherska ·poystalé -státy vstupují 'v závazky Ra
kouska· Uherskem jednotlivými obchocTními a jinými mezistátními 
smlouvami v oboru potíráni nekalé soutěže převzaté, neni vý
slovně ujasněna. 

Mezi materiálie-mi · z parlamentní činnosti a z různých odbor
ných anket v Rakousku nahromaděnými jsou zvláštní důležitósti 
ony, jež se obírají nevy-řízenými osnovami zákonů o nesprávném 

/' označóvání původu (provenience), o zkracování co do množství 
a jakosti . zboží (Quantitats- und Ql1alitatsverktirzungen) (XI. sese 
1895 říšské rady" posl. sněm.) a o potírání nekalé soutěže vůbec. 
Touto· roku 1901 parlamentu předloženou osnovou ohtěla rakou
ská vláda, jak ministerstvo obchodu svfm výnosem ze dne 7. 



ho~podářiká a práv-

věta podaři ' v zájmu 
atně těžiti z mo!ností 
horoskqp se zdá po 
po stránce politioké. 

bátnÍ domáonosti pře
áf, máme velmi kusou 
I praoovni, z činnosti 
likatury, jejž -odborná 

f, nasazující na staré 
Iluhují zvláštního po
áho řádu (§§ 44-50). 
I práva a zákazy kon
trhu strany. (Kompe-
dosah živnos't. spole

ži vnostenského práva 
odejích ' (z 16. ledna 

lačování mistniho pů
ačováni chmele (z 17. 
lřízení zabývá se mi..-

ř. z.) ochranou obe
l po stránce jakosti a 

ouako na- půdě býva
upuji 'v závazky Ra
a jinými mezistátními 
že převzaté, není vý-

ti a z různýoh odbor
ou zvláštní důležitósti 
zákonů o nesprávném 
~vání co do množství 
3rkiirzungen) (XI. sese 
nekalé soutěže vůbec. 
~8novou chtěla rakon-

výnosem ze dne 7. 

o nekalé soutěži. 249 

záři 1899 č. 47800 obohodnlm komorám předem oznámilo, na 
základě zkušeností nabytých v Německu zvláštním zákonem o ne
kalé soutěži ze dne 27. května 1896 upraviti celou materii jednótně. 

V Uhrách, kde byla legislativa ' na tomto poli zdrženlivá, 
měli od 30. června 1894 platný zákon, článek XXXIV. z roku 
1893 o správném označování množství obsahu paketovaně pro
dávaného zboží a smluvili roku 1907. s Rakouskem o~hranu ozna
čování místního původu t,okajského vína. 

Obchoa ve službách potřeby umravněného lidstva se řídil 

pravidly- slušnosti a důvěry, staršími nad každé positivní právo. 
Zvrhly-li se konkurenční způsoby na trhu, pak jest naléhavým 
úkolem zákonodárství, aby positi vni,mi sankcemi zabezpečilo ooiatu 
a vrátilo hospodářskému životu ~olidno,.t, která jest jeho základní 

, zárukou domEl- i v cizině. 

Dr. Vol k ar: ' 

Účast občanstva v j~risdikci okresních 
a župních úřadů. 

Rozpadnutím rakousko-uherské monarohie uvolnil se pokrok 
též ve snahách odstraněni zastaralých zvyklosti a norem cen
tralisujíoího, jednostranného systému veřejné vnitřní správy. 
Osvobozeni tl osamostatnění národové chopili se vlastního zbudQ_ 
váni této správy dle potřeb moderniho života, vyhovujících kul
turním a národním požadavB ům. O zdokonaleni soudnictví ve 
správě pracovalo se po desitileťi i v na~em písemnictví, při čemž 
bylo hleděno "na daleko p.okrokovějši úpravu toho oboru veřejná 
správy v našich sousedních němeokýeh státech. Nedá se popírati, 
~e se též se strany n@kterých rakouských vlád a orgánů vědec
kých, · přihliželo na nahromaděné překážky, zadržujici náležitý 
postup veřejné vnitřní správy. Koerberovy studie o reformě ve
řejné správy z roku 1904 vytkly důkladně vady, jichž odůvod
nění nebylo z žádné p,ovolané st,rany popíráno. Návrhy na_ od
klizení a urovnání nedostatků; zvláště zamýšlené vytvořeni správ
ní jllstice však pro různé poměry kulturní, národnostni a poli
ticko-historické jednotlivých z~mí v celku nevyhovovaly, byly 
z valné části cizího právního II kulturního původu i přesvědčení. 




