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JAN FRoHLICH: 

Diferenční obchody v osnove ohčanského zákoníka. 
Po~námlky k §'§ 1089 a 1090 náv,rhu ,superrevi'sni komilse. 

L TeT,mill1ologie. 

Diferenční obchody jsou', velmi častým predmetem soudních 
sporu a dllužno prot o souihlasilti .s tí'm, aby do nového občanského 
zákoníka byla nove pojata zevrubnejší ustanovení o nich. Osnova 
umÍ,sltHa ty,to predpi,sy v hlave PIl, nadeps!ané »Sá~ka, hra a 
smlouvy podohné«. Príslušná u:stanoven~ jsoU' navržena ta~to: 

»§ 10.89. 

(1) Byla-li ujednláIlla ·smlou:va o dodávce ·cenných papiru nebo zbo·Ží 
tak, že dodávka nemá býti provedena, nýbrž že má hýti zaplaceI1i jen rozdíl 
mezi cenousmluvenou a cenou tržní nebo bursovni v dobe dodaCÍ' (dife
renční obchod), 'Spravuje se smlouva ustanoveními 'o sáz'ce a hre. Dife
re1llČní pohledávka však muže býti zajištena zástavnímprávem a hodí se 
ke kompensaci s pohledávkami dlužnikovými. Také zadrž'ovací p,rávo muže 
býti provedeno a zápftijčku danou do diferenčníhoohchodu lze vymáhati. 

(2) To platí stej ne o ·smloiUvách, kterými s'ice skutečné dodám a 
·odebrání cenných papírťt nebo zbo'ží nebylo vyloučeno, pfi kterých však 
z pomeru, které obema stranámbyly nebo mu:silybýti známy, je zrejmé, 
že nejde než o ziskání rozdílu dotčenJého v p,rvním ,odstavci. 

§ 109'0. 

Predpisy o sázce a hre neplatí pri diferelllčních ·obchodech se zbožím, 
když 'byly U'zavreny mezi Oos'0bami, s jejichž rádnou činností obchodní nebo 
živno,stenskou ho,spodáfsky souvisí uzavírání diferenčních obchodu. Ná
mitku sázky a hry nemuže mimo to učinoiti, kdo uzavrel diferenční obchod, 
náležící k predmetu jeho živnosti.« 

Již ze z,araz'enÍ diďerenčních obchodu z,a hru a sázku lze si 
učiniti predstavu ú tom, jak osnova naz.íTá Ill'a tyto sm'louvy. 
Zrejme je považude za »smlouvy podobné«. Budižzde již predem 
podo tčeno , že terminologie, toti'ž označení ji'stých snl~uv jakožto 
diferenčních obchodru, není práve šťas!tná. Predstava obc h o d
n í c h kruh II j e!st velmi málo jednotná. ' Predstava prá v n i, c
k Ý ch kruhu jest o neeo jednotnejšÍ, treba:že jednotlivé 
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právnické definice ,se v detai[ech neshodují.1
) Me'zi naZl'l'anliffi 

obchodních a právníich kruhu jes't však naprostý rozdíl. Rozpor 
ten uhjlká zpravidla oberna stranám - jak obchodnŕkum tak 
i prävníiku1m - hlavne pro shodný ná:z'ev techto t. zv. »obchodu« 
a, jak se mne zdá, také jistým nedorozu.mením. Vzniklia tak. 
právni preds,tava, které v obchodní,m živote nic neodpovírdá~ a 
di'skrepance mezi ' právni naukou ,a prakti'cký·m životem vedIa 
k nejasnostem a rozporum, o kterých vydává 'S!vedectví množstvi 
soudních S·POTU. Bylo by ,skurtečne z'ají'mavé, 'zjistiti historicky 
pre,sne, jaJk vznilk'l v právní vede nynejšÍ ~pÍllsob definovati di
ferenční obchody. ISIll'ad by se ukáJz;alo, že rprávni'cká definice 
vymJ-sf)j'la neco, co v obchodní'm svete není a nebylo. Označeni 
jistých smluv jakožto obchodu diferenčních není šťastné také 
proto, j'el~kož ve ,skurteČrnosrti nejde o »obchody« ve s,mylsQu ob
chodního zákona. Abych se vyhnul nejasnostem vznikajícím mno
hoznačnosrtí' näzvu »diďerenční:ch obchodú«,chci poj,menovati 
sm10uvu podle § 108H, odst. 1. osnovy diferen ,čni sázkou 
(näzev ten odlirvodňudi nílže 'Sub II.) a s,m'l!ouvy podle § 1089, 
odst. 2. osnovy s m lou v a 'm i s di f e r en č n í, m ú mys ie m. 

II. DifelľeDČnÍ sá~ka. 

Osnova v navrženém § 1'0819 označU'je jakOlžto »diferen6ni 
obchod« s:mloU'vu o dodávce cenných papínl nebo zhO'ží, pfi. které 
dodávka nemá býti provedena, nýbrž má býti zaplacen jen rozdíl 
ffi'ezi cenou ,g.m[uvenol1 a cenou tržní nebo bursovní v dobe dodací. 

1. Podle osnovy jest tedy ditfe,renční obchod preďevšÍm 

's ro ~ o u v o II d o dac L Naše záJkonodársrtví arci nezná smI-uv do~ 
dadch j arkožto zrvláštního obligačního typu. V našem právu uvádí 
,sice obchodní zákon dodací s'mloUivu (Lieferungsvertr'ag, čl. 33'8, 
271 č. 2), avš,ak upravuje ji shod'ne s právem 'ôbČlanským jakožto 
sn110uvu trhovou. Není proto jasné, zda 'Podle osnovy mají býti 
diferenční obchody pokládány za zvláštní druh smlouvy. trhové 
resp. naopak, zda jen obchody ve forme trhové smlouvy vY'stu
pujicí m'aji býti posuizovány Jako »obchody diferenční,«. Vzniká 
zejména poch~bnost, zda t1aké komilsionárská 'smiloUiva jest 

1) Sro'V. definice -citované v mé knize »0 právní povaze bursovnich 
obchodu s cennými papíry«, str. 71. 
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»s'mlouvou o' d'Qdávce« ve smy:s'lu cit. ustanovení QsnQvy. Dosud 
totiž dávaJly Izpravi1dla pr]pady kom'i,sionárs:ké s.mlQuvy judirkatuď-e 
podnet, aby se zabývala diferenční námitik'Ou. 

2. Po.dle osnovy jest j ední'm z eharakteristic.kých '~lliaku di
ferenčn~ho obchodu smiluvnÍ us.taJll'Ovení, podl'e kterého d 0'

d á v k a nem á lb Ý tip r o' ve dl en.a. Osnova shoduje ,se v tOln 
s obvyklý'mi definicerni právní lirt'eratury. Avšak nelze pop:fiti, 
že tentO' znak diferenčnfch obchodú predstavuje jiakouslÍ' contra
dictio in adiecto. Jak si vysvetlíime ,sm[o.uvu dodací, pri které 
dodávka je vyloučena? Je-li talmvá slmloU'va lnožná, p.ak lize taJké 
sj ednati sm1louvu darO'vací, pri které se nk nedaruj e, nebo smlou
vu nájenlní, pfi které se vylučuje pou~ívání najatého predmetu 
atd. Nemúže be'žeti o zvláštní typ s:mloUJvy, neboť nelze 
si predstaviti slnlouvu, jež současne s,tipuluje dodání i nedodání. 
Môže to býti jen s'm1ouv:a s.imulovaná, která navenek vysltUlpuje 
jako ,smlouva dodací, »taj ne« však je do.dání' vyloučeno podle 
pravého úmyslu stran. Avšak tím by nevznikl nej,aký nový druh 
sm1loU'vy, nýbrž bylo by nurtnQ posuzovati smlouvu podle pra
vého úrnyslu stran. V našem prípade nebylo by ji možnO' 
považovati pres opačnou definici os;novy zla smlouvu. do.dací, nehoť 
dodání jes1t podle pravého úm'~sllU' st~an vylo.učeno. Definice di
ferenčnítho obchQdu j akožto s,m1loUivy dodací, pfi kteTé se dodání 
vylučuj e, vzhuzuj e vážné pochybnosti o tom, zda v obchodní 
pra!ksi vúbec exi'stuje taková nesrovnalá smlouva. A skurtečne 
ta;kQvá ,slm'louva v obchodním svete v ,této fo:r.:me neexistuje. Na 
tom nemení nk okolno.slt, že v nesčebných ro.zhodnutkh soudy 
dos~ely k názoru, že š[Q o diferenční obchod v tomtO' ,g,m'Y·s1u. 
Vžádném rozhodnutí nešlo slwutečne a dúsledne o. smloUivu do
dací, pri které s,m~uvne bylo do.dáJni vyloučeno, nýhrž šlO' o pÍ'ŕ
p.ady, ve kterých z rúzných indidí sourdmohl logicky nejvýše 
vyvoditi obz'v:láš·te ,aleato.rní po.vahu určitých spekulací. To je 
však pods,tatne neco jiného, než co je obsaženo v definíci shora 
uvedené. Nic na tom také nemení, okoinost, že somi sám pO'dobné 
definice použil, neboť vycházÍ z této definice jen zdánlive. Co však 
máme fí.ci o posudcích ·znalcu, ktefi prece O' diferenčn~ch obcho
dech mluví j ako o nečem, co ,se v o'bchodníim slvete velmi častO' 
vyskytuj e? Tu dlužno po.ukáz,ati nia nedorozumení, které v to.mto 
.smeru panujé mezi obcho,dníky a právníkyaD kterém bylo jedná-
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no shora sub L Lze :zajisté preds'tavi'tisi spekulační engagement, 
pri kterém kupittel nemíní si podržeti koupenou vec anebo pfi 
které .prodatel nemílll1 prodanou vec LZ vlastnkhzás'Ob dodati. 
Ba vlastne každá srpekulace sImeruj e toUko k 'ZÍ,skánÍ' určité diťe
rence me'Zi Ikupni a prodejní cenou, aniž bychom mohli Nd, že 
každá spe,kulace jest proto diďerenčním ob chO'dem, i nepf1hlí'ží
me-li.k tomu, že spekUll'ace není identická .s jednO'tHvou s,mloU'vou. 
úplné pro vedení spekul'ace predpokládá alespoň dve právnicky 
oddélené sm'loUivy, totiž nákuiP a prodej . Aby v j edné a téže 
sm·louve byl ,nákup a prodej téhož predmetu proveden, nelze si 
predstavi,ti ani právnicky ani ohchodne-technicky. 

3. Podle osnovy má býti zaplacen jen r o z d Hme 'z i c e
n o u srn l u v e n o u a c en o ul t r 'ž Th ine bob II r s o v nív dob e 
dodací. 

Smluveno jest tedy zaplacení ji'sté kursovnŕ diďerence a 
proto 'SIe smloU'va Illlazývá »diferenční'm« obcho dem. Kursovní 
diference jest v osnove vY't.čena ve shode s' 'vetšinou právnických 
definicí a z její formulace podává se vlastní podstata smlouvy 
ješte jasneji nežli z vyIoučeného dodání smluvního predmetu. 
Nejde toti'ž o' ,s,mI'ouvu, !která by mohla sloužiti seriosní'mu ob
chodu, nýbrž jde skUlteČllle pouze o zvláštní druh sáJzky. Nazývám 
tuto smlouvu cl i, ie r e n č Th ŕ s á LZ k o ll, abych 'se vyvaroval snad
ný'm nedorozumením, která vni~ajŕ zámenDu obchodnkh operací 
,se smIouvou, jakou ,popi'siUlj e osnova. Dlu!žno pfipomenouti, že 
diferenČllli sá~ka vysky,tuj e s'e v praks,i velmi zrídika. N ekte,rá 
rozhodnutí nejvyššího soudu zdají se sice nasvedčovati opačnému 
názoru, avšak v techto prí'Padech nebylo jasne zjišteno, že by 
speku[ace smeŤO'vala k z.Í!slkání kursorvního rozdílu mezi' kursem 
,smluvený·m a kurse-m v den dodání. 

V lll'Ormálnim prípade jest sp ek ulačnÍ' úmys'} stran j iný. 
Proto taJké obchodní naZÍTánÍ' na diďerenční obchody nemôže 'Se 
krýti s ťormulací v osnove vytčenou . Pri spekulačním obchodé 
musí'm počítati 's kUlrsovním T01)dHem mezi koupí a prodejem. 
Jestliže na pr. dne 115. červfiia koupí'ffi Illejlaké cenné papky nebo 
0boží k ultimu července 'za Ulrčitý sm~uvený kurs, pak nepočitám 
s kursovní'm 'Z>iskem, jenž se podá-vá z ro~dHu mezi tímto ,s'mIuve
ným kurs·em a kursem k ultimuI července. Abych ·moh[ mluvi,ti 
o kursovním zi!sku, musím prece cenné papíTY nebo 1)boží pro-
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dati. To se však memusi státi práve k ultimu :července, nýbrž 
mohu tak urči niti kdY1koliv, jakmile považuji kurs za p:fÍiznivý, 
tedy zejména kdykolirv pfed dodání'm a JkdykoHvpo dodání koU'~ 
.penéh'Ú zboží. Pfi k'ažďé ,s.pekuJlad nutno ro~,Hšovati zahájeni a 
reallisaci pfislušnéh'Ú engagem'ent ,a výsledek ,s:pek'U'lace hudese 
fídi,ti diferenci mezi 'zaháj ením a ukOlll'čení'm p:fÍ'slušného 'speku
lační'ho podniku. 

že se ,speku'lace realisuj e práve v den dodání p:fítslušných 
hodnGt, není nioj ak pra:vidlem, ba naopak náhodou, kteTá nemi 
nikterak typická. Pfipomenouti dlUlžno, 'že diferenčnísázka ve 
formulaci osnovy pfedpokládá vždy 1: h út 'll íl ,speku,laci, toti:ž 
č'asový ,rozdíl me~i dmem ,smlouvy a dnem dodäní. 

4. Co 'Višalk jest diferenčn.í' 'Obchod ve smyslu ob
c hod II í hon a z i' r á ll' íl? Názory obchodníku rO'zcházej í' s,e ta
kovým zplisobem, že lze smele fíci, že v obchodních kruzích není 
jasné 'a jednotné pfedstavy. Možno 's,lyšeti i názor, 'že témef 
každý obchoOd je obchodem diferenČlll'ÍIffi, ponevadž témef pfi. 
každém obchode jde o z,Ílskánr diference ,mezi. nákupní- a prodejni 
cenou. Vetšinou pak bývají 'za diferenční 'Obchody považovány 
obchody ryze speklli..ační, které vynilkají ooovláštní hJa~ardností 
,a neser1o,snos-ií. Hrani'ce mezi seriosmím' a nesle,riosnÍ'm obchodem 
jest arci v koll'kretní,m pfrpade velmi' ,mlhavá. Jds pouze 'ú ro~dH 

dynamkký a nikoHv kvaHtativnÍ'. V každém p:fÍIpade jsou »diďe.;. 

relnční obc'hody« ve smy-sIll' obchodníiho naZÍ'ráni jen zvláštním 
druihem spe-kula0ních oibchodli' ,a ~iši se :proto od diferenční s'ázky 
tím, 'že a) nejde o jednotnousmlo'Ulvu, ve které by se umo actu 
dodáv:k'as'mluvila i vyloučÍ'la, nýbl'\ž jde o spe-kUilační engage
ment, tedy o s,oubor ,s'mluv; ib) neni ,smlurveno plneni ~urs'Ovní 
diference ·mezi smluvený,m ikull's:em 'a kur'sem v den dodání, nýhrž 
j.ako pri každé s'P'ekulaci má spekulant možnost re'alHsovati kdy
koli v; c) spekulace není omezena na lh utní obC:hody. Každá spe
~ulace vyžaduj e 'z, a háj e n í a II k o n ,č e n í engagementu - tedy 
právnkky aspoň dve smlouvy, 'z,pravidla kouipÍ a pro dej . Kursov
ní ztráta nebo zisk 'zjišťujŕ se z o b o u techt'Ú S'mluv. Naproti 
tOIll/U diferenční' sázka 'znamená ~a:hájení i u~ončení engagementu 
v j e od n é smJ.oUlve, pfi čem~ž kursovní diference se počí1tá tak, 
j ak'Ú kdyhy se spekulace realisovala z'rovna v den dodání. 

úhrnem l'z'e tedy fiei, že smloUiva osnovou vylíčená ne ní do-
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dávkou, nýbrž zvláštním druihemdiisimulovalIlé sáJzky, která nemá 
vúbchodním živote positivního vý'zillamu. Osnova s·ama vyhýbá 
se 'tomu, ,aby s,mlouvu označila jako sáJzku neho hru a praví 
'toliko,že s'm1louva se spravuje U'stanoven~mi o sázce a hŤe. 

IH. SmlOiuvy s diferenčnÍ!m úimys1em. 

Právní predpi,sy dané prú di,ferenční sázku mají podle na
v,rženého § 10189, odst. 2. 'platiti stejIlleD ,smlouvách, kterými sice 
slkutečné dodání a údebrání cenných papiru nebo ~boží nebylo 
vyloučeno, pri kterých však z pom'eru, které obema stranám 
by1y nebo musÍ'ly býti známy, je zrejmé, že nejde než o ziskámí 
rúzdí'lu dotčeného v prvníim ods,tavci. · 

Pdkroik prúti dos'avadní literature a jud~kature vidí'm prede
vším v tom,že osnova správne roze'Znává mezi smlouvami, které 
jsou si podobny jen zdánlive. Dos,avadni literatura a judikatura 
snažila se násilne vykládati všechny smlouvy tvrzenim často jen 
fiktivním, že dodání je smlulvne (a to 'zpravidla »mlčky«) vylouče
no. Osnova 'znamená tedy zrejm'Ý pokrok potud, že presne roze'z-ná
vá m'ezi smlou-vou, 'která dodávku vylučuje a sm'luvne z.avazuje to
Iiko k plnení kursoWlí diďerence, ,a meú smlouvou, která smeruje 
k dodávce (dodávka nen~ smiluvne vy1oučena) a pfi které plnení 
kur,sovní diference nemusí, býti součástí smlouvy. Smlouvy tyto 
lišŕ se tedy od diferenční' sázky dos,ti podstatne; osnova jes di
ferenční sázkou také nesme'šuje a neoznačuje je jako diferenční 
'Obchody. Arg. slova »to pl'aU stej ne« j akož i nadpis 37. hlavy: 
slova »a smloUlvy .podobné« (tedy mrnožné ,číslo). 

Rozdi.J ,mez·i obújím druhem s,mluv spo6vá 'v tom, že dife
re,nční' säzka jes1t ve 'Své podstate di'simulúvanou sázkou :sui ge
neris; plnení kUTsovni diďerence jest vlastní'm pred-metem 's,mluv
ního slibu, kdežto naDpak u sm,lurv podle 'Odst. 2. nejde o di'simu
lovanou sázku a p1nooí kursúvní diďerence není 'sou-částí sm1loU'vy. 
Smlouvy tyto j,sou charak'terisovány pohnutkou. U diferenční 

sázky jest získání nahoďilé kUlrsovní dife,rence p:fí.mým s'm'luv
ním duvodern (claUIsa proxi,ma), u smluv podle odst. 2. jest ZÍ'ská
ni kursovní difel1ence konečným účelem (causa finalis), jinými 
slovy po h n u t k o u pro sj ednáni takO'Vých smI uv . K takovým 
pohnutkám se púdle všeobecné zásady o'bligačního práva pri 
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úplatných sm'lourvách jinak .z.pravidla neprihlí1ží, pokud se nes'taly 
součástí s'mlouvy. Z této 'zásady má nyní navržený § 1089, odst. 
2. tvofiti novou a dUle-žitúu výjimku. Jinak dlužno však s púli
továnÍ'm podúiJknúuti, že tentO' odstavec neodstraní dosavadní ne
j asnosti pri výkladu diferenčn-ích _ 'Obchúdu a nes-tane se twdílž dú
state'čnúu prekážkou pro zbytečné súndní spúry. Není na pr. 
zrejmé, o j1aký drulh smluv v tec'htú ptí:padech jde; podle smyslu 
a v soU'vislosti s 'Odst. 1. bude s'e patrne i z-de jedna,ti Ú ,s'mlouvy 
dúdací. N eni též jasné, z j a k Ý c h púmeru, múžnú na diferenční 
ún1ysl súulditi a jasnejší dikce byla by z.ajisté na ·m]S'te (na pr. 
»maj etkúvé púmery«). N eni dále nic rečenú Ú tom, k 'Om u se 
Iná jednati o zí-S'káni rúzdmu,zda toUž kUipujicí-mu či prodávají
címu :či konečne oherna stramám. 

Pripouští1m ovšem, že právnicky naprosto pre-sná fúrm:ulace 
se zde ,sútva púdari. Smlouva s diferenční1m úmyslem, jak j i líčí 
§ 1089, 'Odst. 2. neni zcela presne 'OhraničiteIná. J es,t tú s'mlou-va 
slnerují'CÍ k zislkání .kursovního ro~dí1u, pri čemž jest tentO' úmysl 
ú'bjektivne poznatelný. U'vážíime-li, že spekulantúvi a kúnečne 

každému obchodnikovi j de konec koncu j en ú 'z]skáni ·cenového 
rozdí'lu, vzniká velIká útáz'k'a, kte-rý zvláš,tnÍ -druh spekulačních 
obch údu má osnova na miy-stli. 

J ešte vetší z,mlatelk pUisohi formulace kur,sovního rozdí,lu, pri 
které se púukazuje 'Opet na ods!t. 1. Zde- nutnú opakovati, že 
praktická spekulace nesmerud e k lúskání rozdŕlw mezi cenúu 
sluluvenúu a -cenou v dobe dúdání, nýbrž nutne a vždy k rúzdílu 
nlezi ·cenou kúupe 'a cenúu prúde-je. Konstruúvati, jak činí· 'Osnúva, 
zv lá:Š'tní druh spekulačních s,mluv, pri kte-rý·ch strany spekulují 
na diferenci mezi Ikur,sem ,snrl.u~ený,m a kurse.m v -den dodání, 
jest prúto daJľší ne,srovnaloS'tí, ledaže by se nežal'Ovatelnost takú
výeh smluv mela Olneziti na náhodný prípad, kde se den reali
s,ace sh-úduje '8 dnem dúdání. Nel,ze však nahlédnúuti, prúč ll_á 
spekulant hýti -chránen práve jen tehdy, když má (již predem'?) 
úm'YsI reali'sovati s:vuj engagement .práve v den, kdy dútyčné 
húdn:oty mu hudúu dodány re-sp. údebrány . 

IV. Výjimkapro insidery. 

Navržený § 1090 'Osnúvy rozeznárvá dva prípady, ve kterých 
nehe vznésti »diferenční námitky«. 
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První pfíipad pfedpokládá, že a) obe .strany provozuji fádnou 
obchodní nebo ži~nostens:}{íou ,činnost, ,se kterou uzavílrání dife
renčních ohchodu hOSlpodáJfslky souvi,s'í, 'b) predmetem obchodu 
jest zboží (a contrario cenných papíru), nemusí to však bý-ti práve 
zbo~í, které podle pažadavku sub a) hospodársky souvisí s ob
chodní ,činnosti smluvnkh stran nebo j edné lZ nkh. Druhý pfí'pad 
vylucuj e nám,i,tku »insidera« i prot] »outsiderovi«. Insiderem' jest 
v tomto pÍ'Ícpa:de osoba, !která uzavírá tpO živnostensku takové di
ferenční obchody. Pfedmetemmohou bý-ti též cenné papÍry. 

V obou 'PÍ'Ílpadech vycházi osnova 'lí nesprávné premis,y, že 
sj ednání diferenčnÍtch obchodu, t. j. diferenční säZlky Vy11íčené 
sub II., mUlže býti pf'e:dmetem obchodní 'činn/asti resp. muže 
s touto činn'Osltí s;ouviseti. To j eS1t omyl. Pfedmetem 'Obchodní 
činnosti nebo v has.podáĽské souvislosti s ní mohou býti jen »dife
renční obchody« ve smyslu obchodní mluvy, která jest arci -
jak j i!ž podotčeno - dOIsIti nepresná pN označování ditferenčních 
obch'odu. Nikdy však nemohlOu hý,ti predmetem obchodní ,činnosti 

ryzí diferenční' sáJzky, na které dikce osnovy jasne poukazuje. 

Obj71čejne uvádí Sie mezi pfí.pa:dy hospodársky nutných nebo pro'speš
ných a proto vždy :seriosmch diďerenčn!Ích obchodil t. zv. »h ed gin g«. 
Avšak hedgové 'Obchody nes:jednáva:jí se ve forme diferell'čn!Í sázky (I§ 10g,9, 
odst. 1. osnovy), ač'koli'V právnická literatura to tvrdívá.2 ) Sjednávají se 
ve forme lhilt11'íchobchodil a nijak ,se zevne od jiných lhútnf.ch obchodu 
nelišL Budiž uveden jednoduchý pfí.klad. Dovozce bavlny chce omeziti 
risiko kursovnŕh!o poklesu zboží, který muže nastati za dobu, nežli zboží 
ohdrží a nežli má možnost je prodávati. P,rodá proto bavl!nu na lhiltu, 
ve které muže pribHžne počítati ISI prodejem koupeného z'hoží. PH poklesu 
kursu mU1sí sice .koupené z'božÍ' prodávati lacineji,avšak vyďelá približne 
totéž na lhútn!Ím hedgovém proďeji (predproďeji) bavlny, který nyní 
»kryje«, t . j. nakoupí na hurse z,boží, které jest povinen d'odati v dilsledku 
lhiltního prodeje. 'Pri vzestupu kursu zase opačne vydelává na koupeném 
zboží a · prodrelává n~iltním prodeji. Ni'kd:o VŠ3lk dovozce nenutí, aby 
predprodej realistova] práve v den smluve11'ého plnení, milže podle bursovní 
tendence príslU'šné zboží koupiti Jl'Z dnve, Jmyrm slovy, jde 
o právnicky naprosto s'amostatné smlouvy a nikoliv o jediny »ďife

renčnlÍobchod«. Podohne provádí' se z a j i št e ník 'll r s ude v i s o
vé h o nikoliv diferenční :sázkou, nýbJ:"Ž pravidelným ,obchodem lhiltním. 
Tak na pr. vývozce, který pro,dal do cizi11'Y zboží se ,splatností za 3 mesfce 
a nechce ,spekulovati na cizí menu, pred-prodá devisu na 3 mesírce a pred-

2) ,Srov. na pr. P i 's ko, Lehrbuch ,str. 240. 
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prodej splní pfi splatnosti devisou, jež ho dojde od zahraničn'Ího kupÍ'tele. 
V žádném z techto prípadu nejde tudí;ž o diferenční sázku, nikde se 
smluvne dodáVIka nevY'lučuje, nikde ll'esjednává se placení kursovniho roz
dílu mezi kursem smluveným a: kUTsem v den dodání. 

Ani pre m i o v ýo bc hod nen'Í diferenčmm obcl1'Odem ve ,smyslu 
§ 1089, odst. 1. 'os'novy a to ani rtehdy, múže-li hýti právnickykonstruován 
jako trhová smlouva s právemodstoupem proti' úhrade odstupného. Premie 
musí býti pl'acena i pfi neodsrtoupení, prípadne je écartem ,ceny trhové, 
nikdy však nepfedstavuje neurčitoU! kursovll'Í diferenci, tím méne diferenci 
mezi kU'rsem ,smluven'Ým a kar,sem v den dodánL 

»Insider« není tudÍlž ú snovo Ul vyznačen anr správne anil pres
ne. Ke kte,rÝ111 obchodnírm žilvnostem nál!e'ží hospodársky sjedná
vání ditferenční'ch obchrodú? U kterých je predmetem 'ži'vnosti? 
Jak má hýti pÍ'Íls,lulšný dilJkaJz ul soudu prúveden? Zpr.avidla ~si 
znalci. Tedy dlirkaz nákladný a mlálo spolehlivý. Vh10dneji hy 'zá
kon zmúcni~ 'Vlládu, aby urrčila na:rílZenÍ'm, kterí 'ÚbchodnÍlc'Í' a živ
nostn]ci nemajf práva naJ diferenční námitku. Celkem! však § 1090 
zbytečne komplí'kuje hudú'UlCÍ spory 'ú diferenčních 'Útbchúdech. 
Návrh znalcu, který uvádí: duvodová zprávaa podl,e kteréhú 
diferenční nämitka nemá pfislušeti prot'Úkolovanýnl obchodní
kum, jeS't mnlohem jednodUišší, jasnej ší a lepší. 

V . Záver. 

Osnúva pri úprave diferenčnĽch obchodu vychäzí z nekolika 
nesprávných predpokladu, arci ve ,shode s panUijíd právnickúu 
literaturou. Diferenční obchod vyznačený v § 108'9, odst. 1. jest 
jen zvláštním drulhem sázky a nelze 'Umtú 'zpu&obem vymeziti 
smilouvu, která :by 'zahrnrowl!la též !S'kutečné obchúdy, ať již se
riosni 'čili nk, ať vfce či, méne spekulační. Nel~e protú, jak činí 
navr~ený § 1090, mluviti o živnoscenském provozování diferenč

nkh säzek; takO'vý druh »book1makeru« m.eexistuj e. J e'sot velmi 
úhtÍlžné,najÍti hranki mez:i serilolsnÍ'mi a nes,erilOsní1mi lhútními 
obchúdy, anilž by vzniklO' nebezpečí zmatku a Hhovúle. Lze arci 
roz<li'šovati mezi smlouvami vážne ,mínenými a opačne (§ 869 
obč. 'zák., § 718,3 ,osnúvy). 

Pra k t i c k y znamená však :osnova nesporný a 'značný pú
krok pr.oti dos'avadnÍ'mu zákonnému · stavu a také proti návrhu 
suhk'Úmitétu, jenž vlastne byl jen prerkladem § 7,64 nem. ohč.zák. 
Diferenční obchody j sou podle osnovy omezeny na malý počet 
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prípadu. Osnova reší dosurd sporné otázky krytí, kOl11pensace a re
tence, j akož i záJpúj čky do diferenč'nich 'Obchodu dané. Také usta
novení o insi'derech (§ 10.90) je nesporným pokrokem. 

NerozŤešena zústá:vá však otázka diferenční námitky prI 
ko !mi 1sionárs-kýchO'bchodech. Jak ji1ž uvedeno, js.ou to 
zpravidla komisionáiíské obchody, pri Ilfterých bývá uplatňována 
diferenční nánlitka. Zneni osnovy prrpouští dvojí výklad. Ježto 
s·e mluví o »dodávce«, .o »dodáni« a »odehráni«, nikoliv .o »'Obsta
ráni!«, bylo by lZJe hájiti náJ~or, že nelze nanl~tati diferenčníl ob
chod II k01misi'onárs1ké smloUlvy (s výji;mkou s,amOv.stupUi). Avšak 
.ospravedlni ti l'z'e též výklad, .podle kterého se §§ 1089 a 10.90 
vztahiUij í všeobecne i na komisi. V každém pNpadé mel0 by hýti 
jasne rečeno, že nelze diferenční, námiltku činiti tehdy, je.stliže 
komisionár provedi pfÍis'lušný Ik,ryCÍ obchod. To jest podle judi
katury našeho nejvyššítho soudu sporné a 'me10 hy proto býti 
zák-onem U1praVieno. N ebyl by pri této formuliacisice chránen 
prípad samovsltUipu, avšak toho také není treba. Samovstup ko
luisionáre jest toti,ž svaH právni! pov.a;hou nečí:m télner s-tejne 
nesrovnalým jako dodací Is'm,louva, ,pfi které ,s·e dodávka vylu
čuj e. Nej en, ,že odporuj e pOV'aJz.e 'kom,j'sionárské smilouvy, aby 
sverený obchod byl prímo proveden osobou, která má jednati ve 
ved cirzí a nikoliv ve veci vlastní, ale i stanovenÍ' bursovHmo nebo 
tržního kurs'U jaJkožto rOlzhtodujídho ,cenového merítka ,predsta
vuj e bludný kruh. Bursovni kurs vzniká 'z prikazu na burs.e 

, provedených. Pri .samoVlstUipU nemúže príkaz na bUTsovnÍi kurs 
pusobitia prece má tento kurs' rozlhodovati pri provedeni prí
kazu. Jistá spojitost mezi slamoV'stuipem a diferenční námitkou 
jest zr·ejmá. Nenf náho.dou, 'že diferenčnf obchody činí poHže 
práve v z'emich, které u1zákonily samov.stup kom1rsionáre, :totiž 
u nás, v Rakouslku, v MaďarskU! a'V Nemecku. Je.st ,pak na snadé 
otázka, byl-U problém vliJbec správne postaven a není~1i boj proti 
t. zv. dife.renčnímu obchodu, který s'e prý podobá hre ·a säzce, 
bojem proti vetrným mlýnum. 

Chce-li však osnova sletrvati pfi právnické for,mulaci ll' nás 
obvyklé a identiďikovati dľferenčnr ohchody s diferenční sázkou, 
pak bych doporučo'Val v podstate: a) lepší a Jasnejší fo,rmuJad 
§ 1<089, odst. 2., a) vyloučení . diferenční námitky proti komi-
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.s~onarI, který provedI krydobehlOd a c) odnetí difeJ'enčni ná
mitky protolkolovaným obchodníikum. 

Bylo by arci též nutno !Zak~očiti proti zneulŽíváni samovsrtu
pu lmmi'sionáre, dále proti pokoutným komď.s'tonáfum a bankéfum 
(buoketshops), pfípadne proti leh1komyslné a hazardní ,spekulaci. 
To však j ilž presah uj e úkol osnovy oibčanského zákona. 
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