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PŘEDMLUVA. 
 

 Při sepisování této knihy bylo hlavním úmyslem mým podati obecenstvu takové vědomosti 
o papírech cenných, kterých je praxi obchodní nezbytně potřebí; zároveň snažil jsem se postihnouti 
v tomto směru co možná nejnovější vývoj poměrů hospodářských v naší monarchii, obzvláště však 
v zemích českých. Název knihy arci toho plně nevystihuje, jak každý hned ze zběžného jen pohledu 
na obsah sezná; bylo však těžko najíti jiný vhodnější a dostatečně stručný titul spisu. 
 Cenné papíry jsou tak důležitým činitelem hospodářským a vyvinuly se tak přiměřeně a 
obsažně s pokrokem moderní výroby, že při nich nelze již plně látky postihnouti pouze s jediného 
stanoviska. Cenné papíry poskytují jednak velmi mnoho zajímavého s vědeckého stanoviska pro 
mathematika, právníka i národního hospodáře, zároveň však staly se v praxi tak obvyklými a 
nezbytnými, že i nejširší obecenstvo nutně potřebuje důkladnějšího poučení o nich. 
 Měl jsem již po dlouhá léta příležitost zabývati se zvláště oborem tímto a to nejenom se 
stanoviska theoretického, nýbrž i po stránce praktické. Školní zaměstnání samo nutilo mě, abych si 
především všímal toho, jak by nejsnáze a zároveň důkladně vštípeno bylo porozumění a náležité 
pochopení těchto poměrně dosti obtížných partií. Na obchodních akademiích je totiž nutno všímati 
si cenných papírů ve všech nahoře vytčených směrech, je třeba o nich podati základní vědomosti 
mathematické, právnické, národohospodářské, jakož i praktické. Náhodou jsem se mohl ve všech 
těchto směrech zkusiti průběhem dosavadní své učitelské činnosti. 
 
 Výsledky svých studií a prací v této příčině uveřejňoval jsem po různu již více než od desíti 
let a nebude snad mi počteno za neskromnost, když zde své spisy tohoto oboru se dotýkající uvedu, 
jelikož jsou zároveň pramenem a průpravou k dílu tomuto. 
 Se stanoviska mathematického pojednával jsem o cenných papírech ve spisech těchto (které 
jsem na příslušných místech citoval): 
 V „Národohospodářské Arithmetice“. Nákl. Stanislava Pospíšila zetě, v Chrudimi, 1888; a 
„O půjčkách loterních a prémiových i pravděpodobné výnosnosti nejdůležitějších loterních půjček 
rakouských“ (Otištěno z výroční zprávy obch. akademie Chrudimské r. 1886); 
 „O veřejných půjčkách rakouskouherských, o jich zúrokování, konvertování a výnosnosti.“ 
(Otištěno z výroční zprávy obch. akademie Chrudimské r. 1890.) 
 Se stanoviska národohospodářského napsal jsem řadu pojednání o cenných papírech v 
časopisu „Athenaeu“ z roku 1890 a 1893, zvláště vzhledem k úvěru veřejnému a hypothekárnímu a 
v časopisu „Rozhledech“ (I. ročník 1892.) (pod titulem „O našich státních dluzích, se zvláštním 
zřetelem ke škodlivosti soustav, dle kterých se uzavíraly“ ). 
 Po stránce právnické a národohospodářské zároveň dosti obšírně o cenných papírech 
pojednával jsem (zvláště o směnce) ve spise: „O zákonodárství obchodním a živnostenském.“ V 
Praze, nákladem českoslovanské akademie obchodní 1896. 
 Konečně praktických znalostí o cenných papírech měl jsem nutnou potřebu při svém 
učitelském povolání na obchodních akademiích (Chrudimské a českoslovanské v Praze). 
 
 Po takovéto průpravě odvážil jsem se tedy loňského roku k sepsání tohoto díla, kterým se na 
základě vědecky odborných prací měl podati obecenstvu názor o veledůležitém úkolu, jaký přísluší 
cenným papírům ve službách výroby všeliké a obchodních, jakož i dáti praktický návod - arci co 
možná stručný - k různým obchodním operacím s cennými papíry. 
 Podobné soustavné knihy dosud nebylo vydáno nejenom v naší literatuře, nýbrž ani ne v 
jazycích jiných, aby se v ní dbalo především potřeb našeho soustátí. Jestliže tedy sem tam se ve 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 4 

spisu vyskytnou jisté nesouměrnosti, mohu jistě pro takovéto snad vady najíti omluvu u 
shovívavého čtenářstva. 
 
 Pokud jsem užil cizích pramenů, jsou většinou citovány již v mých dřívějších spisech a 
proto nebude potřebí se tuto o nich obšírněji rozepisovati. Uvedu mimo ty, které jsem na různých 
místech spisu již citoval, tyto význačnější: 
 H. Charlon: Théorie mathématique des opérations financières. Paris 1878. 
 Léon Marie: Traité mathématique et pratique des opérations financières. Paris 1892. 
 Saling's Börsenpapiere. I. Theil. (Die Börse und Börsengeschäfte, herausgegeben von R. 
Siegfried. Berlin 1892). 
 Adolf Neumann Hofer: Depositengeschäfte und Depositenbanken. 
 Fr. V. Schwarz: Cheková a odúčtovací zařízení bankovní. V Praze 1895. 
 Hlavním materiálem pro praktickou část spisu byly mi různé - zejména nejnovější - ročníky 
periodického díla: Compass, finanzielles Jahrbuch für İsterreich-Ungarn. 
 
 Tím však se sbírání dat k tomuto spisu neomezilo, jelikož poslední ročník Compassu na r. 
1897. přináší pouze data ponejvíce asi do polovice r. 1896. sáhající, novější údaje a to až do dubna 
1897. musil jsem sbírati z odborných a denních listů současných. Také je nutno se zmíniti, že spis 
celý v podstatě úplně hotov byl již počátkem října r. 1896, kdy byl podán ke honkurenci o čestnou 
cenu vypsanou literárním odborem „Obchodnického spolku Merkuru“ a teprve v březnu a v dubnu 
r. 1897. byl znovu k tisku přehlédnut a doplněn, tak, aby hověl potřebám nejnovějšího vývoje 
hospodářského. 
 Nepotřebuji dokládati pro čtenáře odborně znalého, že většina díla - hlavně praktické jeho 
části - je vůbec zcela samostatného původu a nemohla v té formě býti ze žádného jiného spisu 
převzata ani spracována. V té příčině odkazuji zvláště na jednotlivé oddíly části IV. 
(Rakouskouherské cenné papíry) a části V. (Výpočty o cenných papírech). Při výpočtech nehleděno 
ani tak na početní stránku, jako spíše na hospodářský, finanční a obchodní dosah operací s cennými 
papíry. V té příčině jsou dobrého pozoru hodny úvahy o výnosnosti a o konvertování cenných 
papírů. 
 Pokud se mi podařilo podati výklady o tolika různých a odborných věcech srozumitelně a 
průzračně - nač jsem především upíral všechnu svoji pozornost - o tom nechť rozhodne shovívavé 
čtenářstvo samo. Na shovívavost jeho mohu míti hlavně z té příčiny nárok, že jsem neměl dosud 
předchůdce, který by byl soustavně podal vědomosti v té příčině nutné pro naše vlastní potřeby. 
 Že dílo toto mohlo vyjíti v jazyku českém, za to arci dík přísluší slavnému „Obchodnickému 
spolku Merkuru“, který náklad na ně převzal. 
 
 
 V PRAZE dne 4. července 1897. 
 
 
 
 
          Spisovatel. 
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I. 
Hospodářský a obchodní význam cenných papírů a úprava jich 

cirkulace. 
 
 
 

1. Pojem a důležitosť cenných papírů. 
 
 Moderní hospodářství, ať soukromé ať veřejné, nemůže se nikterak obejíti bez rozsáhlých 
úvěrních jednání. Bez úvěru nelze si nyní představiti ani průmyslové těžení ani moderní obchod, 
bez úvěru není možné ani intensivnější pěstování zemědělství. Podnikatel potřebuje nezbytně 
uvěřených věcí, které by nemusil hned buď svými výrobky nebo jinakým způsobem úplatným 
hotově zapraviti, rovně jako na druhé straně musí svým odběratelům své produkty úvěrovati, sice 
by po většině nemohl počítati na větší odbyt. Velcí obchodnici moderní mohou namnoze pouze 
velikými směnami docíliti slušnějšího zisku, a právě z toho důvodu nemohou ani zboží objednané 
platiti hotovými hned, ani nemohou od svých zákazníků vždy žádati okamžité vyrovnání. Podobně 
hospodářství státní, zemské, obecní a jiných veřejných korporací byla nucena podníti se tak 
obrovských děl a tolika úkolů veřejné správy a zařízení k veřejnému dobru směřujících, že nemohla 
se vydáni z té příčiny vzniklá uhraditi z běžných důchodů pravidelných, nýbrž musilo se sáhnouti k 
pomoci mimořádné, k úvěru; a to tím spíše, že často výtěžky z oněch podniků dají se čekati teprve 
v pozní budoucnosti, i proto také úhrada oněch vydání odkládá se na doby pozdější. 
 Formy, ve kterých se úvěr v obchodu, při podnikání a při hospodařeni vůbec projevuje, jsou 
velmi různé. Nejdůležitějším a nejvhodnějším nástrojem úvěrním staly se cenné papíry. Kromě této 
funkce úvěrní nabyly cenné papíry velmi významné důležitosti při zakládání různých podniků 
bankovních, dopravních, průmyslových a pojišťovacích, kde bylo potřebí sbírati jak základní, tak i 
provozovací kapitál od četných jednotlivců, takže z jednotlivých nevelkých příspěvků sešly se 
obrovské prostředky, které k podobným účelům složiti jednotlivci sebe bohatší nikdy by se nebyli 
odvážili. Tak vznikly v nové době zvláště oblíbené akciové podniky, a podílnictví v těchto 
podnicích nabývá se opětně sjednáním cenného papíru zvaného akcií. 
 
 
 Nejstarším cenným papírem je směnka, - jejíž původ sáhá až do středověku (do 12. a 13. 
století). - Směnka původně byla určena ke sprostředkování platů z jednoho místa do druhého, 
později však bylo jí použito vůbec k úvěrování obchodnímu. Přísný způsob, kterým se pohledávka 
směneční vždy vymáhala, zaručil směnce záhy v obchodě všeobecnou oblibu, k jejímuž rozšíření 
pak zvláště přispěla ta okolnost, že závazek směneční zakládá se v pouhém formálně bezvadném 
znění papíru a ve skutečném podpisu dlužníkově, a že netřeba se ohlížeti nikterak na jakýkoli jiný 
právní důvod, z kterého pohledávka vznikla. 
 Za směnku dostane kupující zboží na úvěr, kdežto prodávajícímu opět směnka přímo 
zastupuje hotové placení. Spolehlivou směnku možno totiž vždy prodati: najdou se vždy jednotlivci 
a zvláště bankovní ústavy, které rády takovouto dobrou obchodní směnku koupí, když si odrazili 
napřed mírný úrok (diskont) za dobu ode dne koupě až do dne splatnosti směnky. Toto kupování 
směnek zove se diskontováním (neb eskomptováním) a bývá jedním z hlavních zdrojů výdělku pro 
bankovní ústavy (výdělek jim plyne z úroku či diskontu směnečního). 
 Vedle směnky ujaly se ještě podobné úvěrní obchodní papíry, jako: kupecká poukázka, na 
níž podobně zavazuje pouhý podpis dlužníkův, aniž třeba uváděti právní důvod, z kterého vznikla 
[čl. 300 a 301 obch. zák.] (arci o kupecké poukázce neplatí přísné předpisy směnečného práva): 
chek, kterým zprostředkuje se placení ze vkladu, jejž někdo si složil u bankéře; warrant, kterým si 
zjednává půjčku ten, kdo uložil zboží jakékoli do veřejného skladiště atd. 
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 Směnka zároveň s ostatními jí podobnými obchodními cennými papíry stala se vzorem pro 
jiné velmi různé a četné úvěrní papíry (částečné dluhopisy nebo dílčí úpisy), jakož i pro papíry 
dávající účastenství v jakémkoli podnikání (akcie). Směnka sama v sobě nese svou cenu; v jejím 
písmě samém je založena její hodnota bez ohledu na to, zdali a jaké právní jednání jí bylo 
podkladem. Dlužník, který se směnkou zavázal (podepsav ji řádně), je povinen ji bezvýminečně 
zaplatiti. Tím stala se směnka vlastně věcí majetkovou, a kdo ji nabude ve vlastnictví, stává se 
věřitelem v takovém rozsahu a s těmi právy, které plynou ze slovného a patrného znění a obsahu 
papíru, a dlužník proti němu nemá a nemůže míti jiných námitek, nežli které plynou buď ze slov 
papíru, nebo které má přímo proti osobě posledního vlastníka bez ohledu na to, jaký byl dlužníkův 
poměr k prvotnímu věřiteli (čl. 81., 82. směn. ř.). Tak nabytí směnky podobá se nabytí jakéhokoli 
věcného předmětu majetkového, a ztráta její (zvláště je-li opatřena rubopisem nevyplněným) rovná 
se pravidelně ztrátě věci movité. Nepoctivý nálezce, nebo kdo ji odcizil, sice nenabývá sám 
vlastnictví, ale každý jeho bezelstný nástupce je již pravým vlastníkem papíru i pohledávky. Právo 
s papírem je pak tak nerozlučně spojeno, je v papír jaksi vtěleno, že věřitel ode dlužníka plnění 
žádati nemůže bez papíru, a, dlužník nesmí plniti, leč za vydaný papír. Z té příčiny, když papír se 
zmaří, nelze právo vykonati, a dlužník byl by osvobozen od plnění proti vší spravedlnosti. V tomto 
případu však za jistých okolností může si věřitel opětně zjednati své ztracené právo zvláštním 
řízením soudním t. zv. amortisací cenného papíru. 
 To, co v předešlém bylo pověděno o směnce, platí více méně o všech cenných papírech. K 
ostatním cenným papírům sice třeba právního důvodu k jich vzniku (mimo kupeckou poukázku a 
kupecký závazný list či dluhopis), bez kterého byl by papír neplatný, ale právo vykonati lze pouze 
na cenný papír, dlužník nesmí totiž plniti leč za presentovaný (předložený) papír (nechce-li se totiž 
vydati v nebezpečí, že by při předložení cenného papíru musil plniti znova). Zrovna tak dlužník 
nemůže činiti jiných námitek, nežli které plynou ze slovného obsahu cenného papíru samého, nebo 
které má proti osobě presentujícího vlastníka. Tím tedy také ostatní papíry cenné zrovna jako 
směnka staly se předmětem práva věcného téměř a také při nich ztrátou papíru pozbývá se právo z 
něho plynoucí; když papír se zmaří, možno pouze amortisaci stejně jako při směnce pohledávku z 
něho nahraditi. Tyto zásady platí jak pro částečné dluhopisy, tak i pro akcie. 
 Právní důvod, z kterého cenný papír vznikl, bývá pravidlem v cenném papíru samém udán. 
Nejčastěji bývá cennému papíru podkladem jednání úvěrní. Veliké podniky nebo veřejná 
hospodářství potřebují uvěřených kapitálů a zjednávají si je výpůjčkami. Výpůjčky takové bývají 
pravidelně tak obrovské, že by se těžko daly od několika málo jednotlivců sehnati. Z té příčiny 
rozdělí se celý dluh na samé menší části v zaokrouhlených obnosech (po 100, 1000, 10.000 zl. 
atd.), a na jednotlivé tyto částečné dluhy vydají se cenné papíry zvané částečnými dluhopisy 
(dílčími úpisy) (Theilschuldverschreibungen, partielle Obligationen, obligations partielles). Tyto 
částečné dluhopisy mívají různé názvy dle dlužníků nebo dle způsobu, jakým úvěr od věřitelů byl 
poskytnut, a potom hlavně také dle toho, jakou záruku si věřitelé vyžádali ode dlužníka. 
Rozeznáváme na základě toho částečné dluhopisy: státní, zemské, obecní, veřejných fondů 
(dlužníkem je stát, země, obec, veřejný fond a zárukou věřiteli jsou důchody těchto hospodářství); 
zástavní listy, hypothekární obligace (dlužníkem jich jsou banky půjčující na zástavy nemovité - na 
rolnické pozemky a domy, - zárukou věřitelům jsou nemovité zástavy - hypotheky); základní, 
meliorační, kommunální a železniční dluhopisy bankovní (dlužníkem jsou banky, které si tímto 
způsobem buď zjednávají základní kapitál, nebo půjčují na zlepšení pozemků - meliorace, 
poskytují úvěr obcím a jiným veřejným hospodářstvím - kommunám, zjednávají peníze ke stavbě 
železnic; podobné dluhopisy všecky vydává na př. zemská banka kr. Českého); prioritní obligace 
(dlužníkem je akciová společnost, zúrokování a splacení těchto dluhopisů je však zaručeno před 
všelikým důchodem poskytovaným akciím, - proto zovou se prioritními, - a zároveři bývá toto 
přední právo knihovně vtěleno na nemovitostech  patřících akciové společnosti); v dřívějších 
dobách také jednotlivcům bohatším povolováno u nás vydávati částečné dluhopisy (tak vznikly 
loterní půjčky Salmovy, Keglevichovy, Waldsteinovy, Pálffyho, hraběte St. Genois atd.), co však 
nyní se již nestává. 
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 Částečné dluhopisy staly se nejoblíbenějšími cennými papíry, a pozná se nejlépe jich 
rozšíření z obrovských důchodů, které prostřednictvím jejich poskytují státy, jiná veřejná 
hospodářství a společnosti akciové svým věřitelům: Rakousko-uherská monarchie platí ročně přes 
300 mill. zl. úroků na své státní dluhopisy, Francie nejméně 1000 mill. franků ročních úroků, Velká 
Britannie na 20 mill. liber sterlinku, Německo a německé státy silně přes 400 mil. říš. m. do roka. 
Dluhopisy železniční (prioritní), zástavní listy, půjčky zemské a obecní dohromady v jednotlivých 
státech dostupují téměř té summy jako částečné dluhopisy státní. 
 Vedle částečných dluhopisů akcie jsou pořade ještě nejdůležitějšími cennými papíry, hlavně 
v zemích západoevropských, kde stát dosud ponechává správu velkých dopravních společností 
soukromému podnikání. Železné dráhy v Anglii a ve Francii z valné většiny jsou podniky 
akciovými, naproti tomu ve střední a východní Evropě částečně postoupily již a částečně ještě 
postoupí akciové společnosti železniční své vlastnictví státu, a místo železničních akcií zastupují tu 
pak částečné dluhopisy státní, ve které akcie byly proměněny. Tak již po většině sestátněny byly 
dráhy v Německu, v Rakousko-Uhersku a Rusku. Ale akciovým společnostem přece zbývá kromě 
toho dosud veliký obor ostatního dopravnictví jako paroplavby, místní dráhy, téměř veškeré větší 
bankovní závody a pojišťovny, jakož i obrovské závody průmyslové a dolování. 
 Akcie neposkytují dohromady ani z daleka tak velikých důchodů jako částečné dluhopisy, 
ale obchod s nimi je přece velmi důležitý, a obraty v nich možná jsou na trhu větší nežli obraty 
částečných dluhopisů. Akcie totiž neposkytují důchod ustálený, nýbrž akcionářům dostane se na 
rozdělení pouze čistý výtěžek, který arci se ustavičně rok od roku mění a mnohdy velmi značnému 
kolísání podroben jest podle toho, jak se podniku akciovému daří. Z té příčiny je cena akcií značně 
promněnlivá, nepoměrně více nežli tomu u částečných dluhopisů. Cena částečných dluhopisů, 
poněvadž jich úrok zůstává trvale stejným, řídí se pouze dle obvyklé úrokové míry, kdežto cena 
akcie není toliko odvislá od dividendy, kterou právě dostal akcionář jako podíl zisku připadajícího 
na akcii, nýbrž mnohem více ještě od toho, jaký se dá výtěžek očekávati do budoucnosti, a kromě 
toho také od různých jiných spekulací, které se při obchodech s akciemi vyskytují. Akcie 
takovýmto způsobem hodí se velmi dobře těm, kteří náruživě milují hru a kteří spekulacemi míní 
nabyti velikých zisků. Proto také akcie jmenují se papíru spekulačními, kdežto částečné dluhopisy 
po většině jsou papíry úspornými, v kterých si jednotlivci nejpohodlněji ukládají své nabyté 
důchody. 
 Ostatní papíry cenné jako směnky, kupecké poukázky, cheky a j. nehodí se ovšem ani k 
pojišťování důchodů, ani ke spekulacím; za to je jich nezbytně potřebí jako výtečných prostředků 
obchodního úvěru, a obchodní i mezinárodní směny, v kteréžto funkci velmi často zastupují placení 
hotovými penězi, o čem bude promluveno až v následujících odstavcích. K těmto obchodním 
cenným papírům můžeme také řaditi papíry, které vznikly z obchodů bankovních, jako na př. 
pokladniční poukázky (Cassascheine), těmito potvrzuje se, že do banky vložen byl určitý vklad, 
který se úrokuje a který banka - pravidelně po výpovědní lhůtě - vlastníku cenného papíru 
(pokladniční poukázky) vyplatí i s úroky. 
 Podle vyložených zásad možno tedy cenné papíry děliti: 1. na částečné dluhopisy, 2. na 
podílné úpisy jistého podniku či akcie, 3. na papíry obchodní, papíry zprostředkující směny a 
úvěr obchodní. Všemi těmito druhy cenných papírů v následujícím zabývati se budeme jen potud, 
pokud jsou předmětem trhu, pokud se jimi jakékoli obchody provozuji, ať si již na burse, nebo v 
bankách neb kdekoli jinde, a zvláštní pozornost věnována bude především papírům rakousko-
uherským. 
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2. Částečné dluhopisy. 
 

 Dlužník, který si vypůjčil na částečné dluhopisy, pravidelně splácí vypůjčený kapitál v 
dlouhé řadě let, nebo, je-li dlužníkem stát, nezavazuje se často vůbec splatiti výpůjčku v určité 
lhůtě. Částečný dluhopis se strany věřitelovy (vlastníkovy) je tedy vůbec nevýpovědný, takže 
vlastník dluhopisu může dostati zaplacenou summu ode dlužníka buď jen tenkráte, když postupem 
času přijde řada na jeho úpis dle určitého plánu, na základě kterého se dluhopisy postupně splácejí, 
anebo když dlužník sám ze své vůle se odhodlá celou půjčku nebo její část splatiti. Arci musí 
dlužník po všechnu dobu řádně svým věřitelům dávati smluvený úrok, sice by jinak byl nucen 
půjčku celou zapraviti. Někdy je úrok, který věřitelé ze svých dluhopisů dostávají, zvláště nepatrný 
nebo vůbec se úroků věřitelům nedostane; za to však buď všecky dluhopisy neb aspoň některé z 
nich, když bývají spláceny, dostávají značnější summy nádavkem (právě to se mezi ně rozdělí, co 
se vlastně jménem úroků mělo všem dluhopisům vypláceti), které slovou výhrami. Dluhopisy tyto s 
vyplácenými výhrami jmenují se úpisy prémiovými Prämienschuldverschreibungen) nebo loterními 
či losy (Lose, lots). 
 Úrok, který majiteli částečného dluhopisu přísluší, nevyplácí se pravidlem přímo na 
částečný dluhopis sám, tak že částečný dluhopis k tomu cíli se dlužníkovi nepředkládá. Ke 
každému částečnému dluhopisu bývá totiž přidán pravidelně arch poukázek, z nichž každá je 
opatřena datem dotyčné lhůty, v kterých se úroky věřitelům vyplácejí, a na každé takové poukázce 
bývá zároveň udána summa úroků splatných1); když přiblíží se čas splatnosti jednotlivé poukázky, 
odstřihne se z archu a předloží se k výplatě. Poukázky tyto zvané kupony (coupons = odstřižky) 
jsou tedy samostatnými cennými papíry, jakmile staly se splatnými a byly z kupónového archu 
vystřiženy. Cenný papír, kterému by budoucí kupony některé scházely, pozbývá tím prodejnosti, 
jelikož nelze z něho plynoucí úrok inkasovati. Kupony splatné, jelikož jsou hned po předložení u 
pokladny dlužníkovy vyplaceny, pravidelně se také v obchodech (hlavně směnárnách) přijímají 
místo hotového placení, po případě beze vší srážky; nejsou-li kupony dosud ještě k placení dospělé,   
diskontují se zrovna dle týchž pravidel jako směnky (sráží se z nich totiž úrok ode dne koupě až do 
dne splatnosti). 
 Když se všechny kupony z určitého kupónového archu již postupně vystříhaly, zbude z 
archu toho naposled poukázka, na kterou se dostane ode dlužníka po jejím předložení nový 
kupónový arch. Tato poukázka, na niž se dostává nový kupónový arch, zove se talonem, a talon 
odloučený od papíru, zrovna tak jako kupon, je vlastně samostatným cenným papírem. Je zřejmé a 
pouze důsledkem uvedených zařízení, že každý kdo nabývá částečného dluhopisu, musí řádně si 
prohlédnouti, zdali u něho jsou všechny příští kupony, a zdali též neschází naposledy talon. 
 Poněvadž kupon se považuje za úplně samostatný cenný papír, bude jej dlužník také tehdy 
vypláceti, když částečný dluhopis mezitím byl již určen ke splacení a placení úroků z něho bylo tedy 
následkem toho zastaveno. Nevšimne-li si majitel částečného dluhopisu toho, že jeho dluhopis byl 
určen ke splacení a stříhá-li kupony dále a předkládá je dlužníkovi, budou se mu vypláceti, ale na 
úkor toho obnosu, jejž při výplatě dluhopisu by věřitel dostati měl. Na př. dne 1. listopadu 1890 byl 
1000 zl. 4 %ní dluhopis (ve dvou půlletních lhůtách po 20 zl. úrokovaný) již splatný, a od té doby 
také přestaly z něho úroky; majitel tohoto dluhopisu však to přehlédl, že jeho dluhopis se dále 
úrokovati nemá a střihal z kupónového archu zbývající kupony až do 1. listopadu 1896 (celkem 
tedy 12 po 20 zl.); po tomto dni zbyl mu pak talon, na který požádal nový kupónový arch; dlužník 
arci nevydá mu požadovaného kupónového archu, nýbrž upozorní jej, že papír byl již 1. listopadu 
1890 k výplatě určen, a vyplatí také obnos papíru (arci po jeho předložení) se srážkou oněch 12 
kuponů, které od 1. listopadu 1890 byly již inkassovány, tedy celkem jen 760 zl. (1000 - 12 x 20). 
Z těchto příčin musí každý vlastník částečných dluhopisů, které se postupně splácejí, dáti si bedlivý 
pozor, není-li snad jeho některý dluhopis již ke splacení určen, sice by od té doby tratil všechny 
úroky z něho a pokud by je pak opravdu na kupony inkassoval, šlo by to na úkor celé summy 
dluhopisu, která byla už dávno splatná. 
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 Státní dluhopisy, které nejsou vůbec ve stanovených lhůtách spláceny, na které tedy věřitelé 
dostávají pouze umluvený úrokový důchod, zovou se rentami. Důchod úrokový z těchto rent jde 
ustavičně, pokud se stát neodhodlá dluhopis sám úplně (nominalní summou t. j. tou, která na 
dluhopisu je psána) zaplatit. Je pochopitelno, že ani kteříkoli jednotlivci ani obchodní společnosti, 
jichž věk a trvání vyměřeno je na konečnou obmezenou dobu, nemohou slibovati takový ustavičný 
důchod; ale ani takovým korporacím, jichž trvání je pravidlem tak neomezené jako trvání státu 
samého, na př. obcím a zemím nedovolil stát vydávati renty, nýbrž vyhradil si právo to výlučně pro 
sebe. Renty zvláště ode dlouhých už časů byly oblíbeny v západní Evropě, a francouzský stát jich 
vydal v nominelní ceně kolem 30.000 mill. franků, z nichž důchod roční obnáší přes 900 mill. 
franků. U nás renty poměrně pozdě přišly v oblibu, ale rozmohly se úžasně po roce 1860. Tak nyní 
je v oběhu rent rakousko-uherských v nominelní summě 3240 mill. zl. v r. m. (do toho již je 
vpočtena nová investiční 31/2 % renta obnosem asi 57 mill. vydaná v r. 1897) - a 1173 mill. zl. ve 
zl. (podle zákonů o korunové měně má býti 119 zl. r. m. = 100 zl. ve zlatě), které dohromady 
vyžadují ročního důchodu úrokového 1941/2 mill. zl. r. m. Také v Německu, v Anglii, v Rusku a 
jinde většina dluhů státních byla uzavřena ve formě rent. 
 Kdežto však u nás, v Němcích a Rusku všechny rentové dluhy byly vydávány po výtce ve 
formě částečných dluhopisů, není tento způsob valně obvyklý ve Franci a v Anglii. Ve Francií 
bývají věřitelé státní zapsáni ve velké knize státního dluhu (grand livre d'inscription), a každý 
takový věřitel dostane potvrzení o své pohledávce výpisem (extrait ďinscription, certificat ďinscr. 
nebo krátce inscription), na jehož zadní straně jsou uvedeny lhůty, ve kterých se mu budou 
vypláceti dlužné důchody. Důchod arci se vyplatí každému, kdo takový výpis o pohledávce na stát 
přinese, a vyplacení důchodu potvrzuje se u kasy státní vytisknutím razítka ode dlužné pokladny, K 
převodu pohledávky samé však nepostačí pouhé převedeni výpisu, nýbrž nutno ve velké knize 
státního dluhu přepsati pohledávku na jméno nového vlastníka. V Anglii vede knihu státních 
věřitelů banka anglická (Bank of England), a kdykoli se část pohledávky ode dřívějšího vlastníka 
přepustí novému majiteli, převede to banka na nové jméno; potvrzení výpisem se věřiteli nedává, a 
proto si musí také úroky ze dluhu vyzvednouti osobně nebo bankou, která se prokáže řádnou plnou 
mocí věřitelovou. - Teprve v pozdějších dobách ve Francii a v Anglii vešly v oběh vedle inscripcí 
také částečné dluhopisy, kterých dosud není příliš mnoho, za to je dosti inscripcí, ke kterým 
přidány bývají kupony znějící na majitele (či doručitele - au portem); takovéto papíry slují pak 
titres mixtes na rozdíl od titres mominatifs, inscripcí to staršího způsobu. 
 Mimo renty vyhradil si stát pro sebe u nás ještě z půjček splatitelných půjčky loterní na 
základě zákona ze dne 28. března 1889 čís. 32. ř. z., které smějí se vydávati pokaždé, když k tomu 
čili se vydá zvláštní zákon říšskou radou přijatý; podle téhož zákona zakázán je také obchod s 
loterními dluhopisy cizozemskými, pokud do té doby (do roku 1889) nebyly ještě v oběhu v naší 
monarchii. Ustanoveni toto je zcela účelné, jelikož obecenstvo velmi náruživě miluje hru a z této 
záliby náramně rádo losy přeplácí kolikráte i tak nesmyslně, že dlužník na loterní dluhopisy 
vypůjčující dostane více od svých věřitelů nežli jim pak v dlouhých letech (v 50 neb i více letech) 
skutečně dohromady zaplatí, takže nejen dostává půjčku naprosto bezúročnou, nýbrž i věřitelé mu 
část půjčeného kapitálu promíjejí.2) Aby tedy někdo kořistil z této slabosti obecenstva, to není 
radno dovolovati rozhodně žádnému soukromníku, ale proto přece nemusily z výhod loterních 
výpůjček býti vylučovány obce a země, zejména pro účely obecně prospěšné nebo v okamžité tísni 
a to tím spise ne, jelikož stát onoho výlučného práva, pro sebe vydati loterní půjčku, od r. 1889 
vůbec neupotřebil. 
 Kdykoli tedy obce a jiná veřejná hospodářství, banky, železnice, paroplavební společnosti a 
některá jiná sdružení, jimž stát k tomu propůjčí právo, chtějí vydávati dluhopisy částečné, mohou k 
tomu voliti nyní pouze formu úpisů splatitelných v určité době. Také stát sám po případě podnikl 
podobné výpůjčky, buď hned původně vydávaje dluhopisy splatitelné, nebo hlavně tím způsobem, 
že převzal dluhy podniků soukromých, přešlých ve vlastnictví státní, jako prioritní obligace 
železnic, dluhopisy veřejných skladišť atd., nebo že akcionářům společností takových dal místo jich 
akcií státní dluhopisy, jež zaváže se v určité (statutární) lhůtě zapravit. 
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 Částečné dluhopisy splatitelné, které obecně obligacemi se zovou, uplácejí se pak tím 
způsobem, že každoročně nebo každého půlletí se věnuje na jich zúrokování a uplácení summa o 
něco větší nežli činí úroky z celé půjčky. Tato stejná summa k tomu cíli věnovaná zove se 
annuitou; poněvadž se pak uplácením dluhu, třeba z počátku velmi pomalým, dluh stále umenšuje, 
bude také úrok z něho stále se umenšovati a za to poroste ponenáhlu podíl annuity na uplácení 
(amortisování) dluhu. Poznáme to nejlépe z číselného příkladu: K umořeni dluhu 100 mill. zl. v 70 
letech a zároveň k jeho půlletnímu zúrokování 2 % (ročně tedy 4 %) bude potřebí stejné půlletní 
annuity 2,133.365 zl. Jak se pak dluh takový uplácí, uvedeno je v následující ukázce umořovacího 
plánu (úroky + splátka = annuitě): 
 

Půlletí Dluh zl. Úrok 2 % zl. Splátka dluhu zl. 

1. 100,000.000 2,000.000 133.365 

2. 99,866.635 1,997.333 136.032 

3. 99,730.603 1,994.612 138.753 

4. 99,591.850 1,991.837 141.528 

5. 99,450.322 1,989.006 144.359 

6. 99,305.963 1,986.119 147.246 

7. 99,158.717 1,983.174 150.191 

8. 99,008.526 1,980.171 153.194 

9. 98,855.332 1,977.107 156.258 

10. 98,699.074 1,973.981 159.384 

11. 98,539.690 1,970.794 162.571 

12. 98,377.119 1,967.542 165.823 

13. 98,211.296 1,964.226 169.139 

14. 98,042.157 1,960.843 172.522 

15. 97,869.635 1,957.393 175.972 

16. 97,693.663 1,953.873 179.492 

17. 97.514.171 1,950.283 183.082 

18. 97,331.089 1,946.622 186.743 

19. 97,144.346 1,942.887 190.478 

20. 96,953.868 1,939.077 194.288 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

41. 91,944.506 1,838.890 294.475 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

61. 84,789.546 1,695.791 437.574 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

101. 58,359.214 1,167.184 966.181 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

138. 6,152.374 123.047 2,010.318 

139. 4,142.056 82.841 2,050.524 

140. 2,091.532 41.831 2,091.534 
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 Odchylka velmi nepatrná, která se na konec v umořovacím plánu vyskytla, plyne odtud, že 
annuita není na posledním místě již zcela úplně přesná. Z umořovacího plánu je viděti, jak původně 
splátka dluhu první půlletí je pouze 133.365 zl., jak jen ponenáhlu stoupá, takže ještě v 20. půlletí 
se jen uplatí dluhu 194.288 zl., 41. půlletí již splatí se 294.475 zl., odtud splátky rostou rychleji na 
437.574 zl. v půlletí 61. a na 966.181 zl. v půlletí 101., a jakmile jedenkráte dluh se zmenšil na 
polovičku (což stane se asi v půlletí 109.; v tomto půlletí 109. je dluh zmenšen na 50.066.512 zl., z 
něhož úrok je 1,001.330 zl. a splátka dluhu již tedy 1,132.035 zl.), ubývá ho již rapidně tak, že v 
následujících 31 půlletích se úplně splatí (amortisuje). 
 Kdyby ona půjčka, jejíž umořovací plán v předešlém byl uveden, byla rozdělena v samé 
stejné dluhopisy po 100 zl. (takových dluhopisů bylo by pak 1,000.000), patrně by se první půlletí 
splatilo dluhopisů 1334, druhé půlletí 1360, třetí půlletí 1388, 4. půlletí 1415 atd., 41. půlletí 2945, 
138. půlletí 20.103, 139. půlletí 20.505, 140. půlletí zbývajících 20.915. - Které z dluhopisů právě v 
určité půlletí budou zaplaceny, to ponechává se náhodě, určuje se to losem; dluhopisy, jichž čísla se 
náhodou při slosování vytáhnou, ty budou v dané půlletí splaceny nominalní summou. 
 
 Zbývá na konec ještě otázka, zdali státy mají z toho opravdu nějaký patrnější zisk, když si 
vyhradily pro sebe rentové dluhopisy. Tato otázku dle dosavadních zkušeností nutno rozhodne 
zodpověděti záporně. Jednak se státy stálým dlužením a neoplácením starých dluhů uvádějí pořade 
ve větší poplatnost a navalují potomkům břemena, která by mohla mírným a ponenáhlým 
uplácením dluhů lehko se umenšovati do budoucnosti, jednak vypůjčovati na renty nesplatitelné je 
zejména tenkráte státu nevýhodné, když úvěr státní je otřesen, takže renty se prodávají za kurs silně 
pod nominalní summou. V naší monarchii vypůjčovaly si vlády na rentu 4,2 %ní v letech 
sedmdesátých velmi zhusta za kurs 60 - 70 %, tedy vlastně na 7 - 6 % ročně a slibovaly kromě toho 
oplatiti za skutečně půjčených 60 až 70 zl. plných 100 zl. Tyto smlouvy byly dvojnásob nevýhodné, 
neboť jednak věřitelé dostávali tehdy mnohem vyšší úrokovací procento nežli by byli žádali, kdyby 
se byl stát dlužil na půjčky splatitelné (dokladem pro to jsou touže dobou uzavírané půjčky 
slosovatelné), jednak toto nad míru vysoké procento jim bylo zaručeno do té doby, pokud úroková 
míra neklesla pod 4,2 %, neboť jejich kapitál opravdu půjčený (60 nebo 70 zl.) musil býti splacen 
summou nominalní (100 zlatými) a když i úroková míra klesla pod 4,2 %, redukuje se jich původní 
procento zápůjčkové poměrné velmi nepatrně jen, právě protože věřitelům musí býti oplacena 
mnohem vyšší summa, nežli kterou skutečně půjčili. 
 
 Ale i když nyní si stát dovedl vypůjčiti na rentu již za kurs skoro paritní (rovný nominalní 
summě), nelze přece rentové výpůjčky tyto naprosto schvalovati, zvláště když úroková míra jeví 
stále tendenci klesající. Naše polovice říše musí stále na př. úrokovati 2500 mill. zl. sjednocené 
renty (4,2 %ní), co vyžaduje ročního vydání 105 mill. zlatých. Kdyby místo toho za tuto summu se 
vydaly obligace splatitelné v 75 letech na 33/4 %, které by se prodaly dle stavu nynějšího peněžního 
trhu asi za cenu nominalní summě bez mála rovnou, zajisté by se za 2600 mill. zl. těchto obligací 
stržilo aspoň 2500 mill. zl., potřebných k uplaceni renty sjednocené (neboť 31/2 %ní dluhopisy 
prodávají se za kurs 93,50 a 33/4 % by tedy mohly se blížiti paritě; v hořejším předpokládáme pouze 
kurs 96 %). Na tuto splatitelnou 33/4 %ní půjčku 2600 mill. zl. v 75 letech, byla by potřebná annuita 
ročních 104 mill. zl., tedy o 1 mill. zl. ještě méně nežli na pouhé úroky dosavadní půjčky rentové. Z 
toho již je velmi dobře patrno, jaký hřích se páše nejen na potomstvu, nýbrž již zrovna na žijících 
současnících, že státy uzavírají dluhy nesplatitelné, věčné. Kromě toho uplácení dluhu musí míti 
rozhodně v zápětí neustálé klesání úrokové míry a tím opět nové zmírňování břemene úrokového. 
 Dokladem velmi dobrým jsou proto anglické konsoly, které při 23/4 %ním úrokování ročním 
prodávají se o 12 % nad nominalním obnosem, ačkoliv od r. 1903 ponesou již jen úrok 21/2 % 
ročně. Toho všeho docíleno jenom stálým uplácením státních dluhů anglických. 
 
 1) Slovní forma těchto poukázek bývá tato na př: „Dne 1. ledna 1898 zaplatí pokladna X (dlužníkova pokladna) 
na tuto poukázku (coupon) 20 zl.“; je-li úrokování půlletní, bude na to následující poukázka zníti: „Dne 1. července 
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1898 zaplatí pokladna X na tuto poukázku 20 zl.“ a další poukázka na týž obnos bude splatná 1. ledna 1899, potom 1. 
července 1899 atd. 
 2) Četné doklady tohoto tak podivného zjevu uvedeny poprvé ve IV. roční zprávě obchodní akademie 
chrudimské: „O půjčkách loteraích a prémiových a pravděpodobné výnosnosti nejdůležitějších loterních půjček 
rakouských. Sepsal Jan Koloušek“, pak od téhož spisovatele v „Arithmetice národohospodářské“ (vydal St. Pospíšila 
zeť v Chrudimi 1888) na str. 88.-92., potom v „Athenaeu“ 1891 v květnovém a červnovém sešitu a v IX. výroční 
zprávě chrudimské obchodní akademie. 
 
 
 
 

3. Akcie. 
 

 Majitelé akcií jsou dohromady vlastníky podniku akciového. Podle toho práva z akcie 
plynoucí nevztahují se pouze na důchod, který se vždy za uplynulý rok akciím vyměřuje, nýbrž 
jsou i jiného rázu, majíť akcionáři vliv také na vedení a řízení podniku. Tento vliv akcionářů 
projevuje se ve valné hromadě, ale při velikém počtu akcií pravidelně není příliš významný (akcií 
jižní dráhy na př. je 750.000, akcií dráhy státní společnosti je 550.000, akcií rak. severozápadní 
dráhy 330.000, akcií úvěrního ústavu vídeňského 250.000) a správní rada od valné hromady 
zvolená pravidelně může skoro neomezeně akciovým podnikem vládnouti. 
 Akcionáři nemohou býti k nižádným jiným příspěvkům přidržováni leč jen ke splaceni 
akcií. Když akcionáři zaplatili 25 % nebo více procent akciového kapitálu a je-li ve stanovách 
společnosti obsaženo, že valná hromada může dalšího placení akcionáře sprostiti, může další 
splaceni akcií skutečně odpadnouti, usnese-li se o tom valná hromada. U nás jsou takto liberované 
(dalšího splacení sproštěné) akcie na př. rak. úv. ústavu pozemkového ve Vídni (İster. 
Bodencreditanstalt), při nichž z upsaného obnosu 200 zl. ve zlatě splaceno 80 zl. ve zlatě (40 %), 
neb akcie rak. hypoteční banky (z 200 zl. splaceno 25 %), akcie pojišťovny „Assicurazioni 
Generali“ (z 1000 zl. k. m. 30 %) atd. 
 Výjimkou mívají akcionáři přece někdy určité povinnosti plynoucí z držení akcie. Tak 
akcionáři mnohých rolnických cukrovarů jsou přidržováni dodati cukrovaru určité množství řepy 
(arci za slušnou a přiměřenou cenu), podobně mohou býti povinni k dodávce suroviny akcionáři 
lihovarů, sladoven, škrobáren, sušíren ovoce atd. Ale nutiti k takovým dávkám mohou akcionáře 
jen společnosti, při kterých akcie je připsána určité osobě, a kde její převod je po případě vázán na 
souhlas společnosti, tedy při akciích, které nemají pohyblivosti ostatních cenných papírů. Kromě 
toho musí býti ustanovení o tom ve stanovách společnosti, a kdyby akcionář skutečně nedodal 
přiřknuté jemu množství suroviny, stihne jej pravidelně pouze újma na dividendě (vyměří se mu 
poměrně menší dividenda, po případě nedostane vůbec dividendy). 
 Akciím arci nemohou se vyhrazovati úroky určité výše, neboť by to bylo proti základnímu 
názoru, že akcionáři jsou vlastníky podniku a že akciový kapitál jejich jest při tom jedinou zárukou 
věřitelům společnosti. Kdyby tedy akciová společnost neměla zisku, nýbrž naopak i ztráty, mohly 
by se úroky akciím rozdělovati zajisté jen na útraty akciového kapitálu, a tím by jediná záruka 
věřitelům společnosti zbývající byla odebrána. 
 Akciové společnosti zakládají se pravidelně na dobu neurčitou, a pouze při těch 
společnostech, jichž úkol je dočasného rázu nebo kterým bývá udělena koncesse na určitou řadu let, 
jako tomu při společnostech dopravních (železných dráhách parních, elektrických, tramwayích), je 
třeba akciový kapitál také v této určité době splatiti. Proto se pro takové akciové společnosti také 
dělá umořovací plán, podobný jako pro splatitelné obligace; při tom se béře určité úrokovací 
procento za základ, ale pouze pro výpočet, kdy kolik akcií má býti uplaceno. Akciím se arci 
opravdu toto procento úrokovací nevyplácí, nýbrž jen právě tolik, kolik dovoluji rozdělovati 
stanovy z čistého zisku společnosti, a za čistý zisk považuje se teprve to, co zbude po zaplacení 
umořených (amortisovaných) a vylosovaných akcií. Amortisované akcie mají však ještě podíl na 
zisku, když zisk ten přesahuje procento, které bylo za základ vzato pro slosování. Aby takoví 
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vlastníci umořených akcií mohli se vykázati, že jim přísluší podíl na zisku, dostávají místo 
vylosovaných a splacených akcií zvláštní úpisy t. zv. požitkové listy (Genuss-schein, ľ action de 
jouissance). Tak na př. z 550.000 akcií dráhy státní společnosti bylo jich koncem, r. 1894 
amortisováno 22.713, a tedy bylo tolikéž požitkových listů do té doby vydáno; poněvadž nominale 
akcie je 500 frs. a dividenda na rok 1894 byla 33 frs. a základem pro slosování akcií je 5 %, dostal 
každý požitkový list na rok 1894 8 frs. (totiž 5 % z 500 frs. je 25 frs. a vybývá nad 5 %ní dividendu 
8 frs.). - Podíl zisku, který se dostane akciím až do výše slosovacího procenta, zove se dividendou, 
a co nad to se vyplácí (zároveň i požitkovým listům), sluje superdividendou, takže superdividenda 
pro akcie dráhy státní společnosti byla na rok 1894 8 frs.1) 

 
 Pokud obnos akcií nebyl od akcionářů úplně splacen a pokud valná hromada dle stanov 
akcionáře neliberovala (nesprostila od úplného splaceni), jsou akcionáři zavázáni obnos akcie úplně 
zapraviti. Akcionáři mohou v tomto případě dostati pouze prozatímní listy (Interimscheine) 
svědčící určitému jménu; interimní listy na majitele smějí se pouze vydati, když byly akcie řádně 
liberovány. Kdyby některý akcionář na řádné vyzvání společnosti obnos akcie nezaplatil, mohl by 
za pokutu pozbyti dosavadní splátky ve prospěch akciového podniku; k tomu cíli musí býti akcionář 
vyzván po třikráte v novinách určených pro vyhlášky společnosti a naposledy nejméně čtyři neděle 
před poslední lhůtou ustanovenou pro doplacení akcie (článek 220. al. 2. obch. zák.). 
 Jakým způsobem se vypočítává zisk, o tom určení bývají obsažena ve stanovách 
společnosti. Když byl zisk řádně zjištěn učiní představenstvo společnosti (správní rada) valné 
hromadě návrh, jak má býti rozdělen. Akcionáři na valné hromadě mohou pak dle své vůle se 
ziskem nakládati, arci pokud to jde v mezích stanov. Každá akcie nemívá vždy pro sebe hlas na 
valné hromadě, je potřebí někdy 5, 10, 20 až 40 akcií, aby na ně připadl jeden hlas. 
 Po většině každá akciová společnost hledá zabezpečiti svou posici tím, že vždy část zisku 
ponechá nerozdělenou pro ty případy, že by se podniku hůře mělo dařiti. Z těchto uschovaných 
částí zisku vytvořují se reservní fondy akciového kapitálu, fondy pensijní pro úřednictvo, fondy pro 
zabezpečení proti nahodilým ztrátám (pojišťovací fondy, fondy pro ztráty kursovní atd.) a jiné. Aby 
také úřednictvo a správa podniku měli živější účastenství na prospívání společnosti, vyměřuje se 
jim ze zisku (někdy jen z té části zisku, která zbude na rozdíl superdividendy) určité procento 
odměny t. zv. tantièmes, konečně jistá část zisku se přikáže vždy na účet roku budoucího. 
Příkladem v té příčině může býti rozdělení zisku banky pro země rakouské (İst. Länderbank) za r. 
1894. Čistý zisk byl 4,599 mill. zl., z něhož odkázáno: řádnému reservnímu fondu 199.000 zl., 
specielní reservě 500.000 zl., příspěvek k pensijnímu fondu 25.000 zl., tantiém pro správní radu a 
úřednictvo (oběma na polovic) 199.000 zl. na dividendy 3,200.000 zl. (16 zl. každé ze 200.000 
akcií) a na účet roku 1895 převedeno 476.000 zl. 
 Dividenda jakožto důchod z akcií vybírá se zrovna tak jako úroky z částečných dluhopisů na 
kupony dividendové, na němž na každém je vtisknut rok, za který se má dividenda bráti, obnos její 
arci nemůže býti udán, jelikož je nejistý, stanoví jej valná hromada teprve podle zisku. Dividenda 
bývá splatná hned po valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, a při valné většině 
společností bývá to vždy v první polovici po ukončení závodního roku. 
 Kdyby valná hromada vědomě rozdělila mezi akcionáře více, nežli činil opravdový zisk 
podniku, musili by akcionáři vrátiti, co jim bylo takto falešně jménem zisku přeplaceno. Když však 
akcionáři přijali dividendu v dobré víře na základě formálně správně sdělané bilance, nepotřebují 
ničeho navraceti, potom za nesprávné rozdělení zisku zodpovědná je pouze správní rada, po 
případě dozorčí rada (byla-li zřízena) a revisoři účtů. 
 Některým akciovým společnostem bývá určitý zisk (určitá dividenda) garantován od státu 
(po případě od země neb obce), když totiž převzali podnik obecně prospěšný a nutný, o kterém se 
napřed nemohlo věděti, zdali se bude vypláceti. Takovým způsobem byly garantovány dráhy 
železné; u nás pravidelně stát jim zaručoval 5 %ní čistý výnos akciového kapitálu; v novější době 
důležitým lokálním železnicím zaručuje částečně stát, částečně země, okresy a obce určitý čistý 
nejmenší výtěžek (4 % akciového kapitálu). Někdy garancie státu a jiných veřejných hospodářství 
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spočívá v tom, že odeberou určitou část akcií kmenových, kterým se vyplácí pak dividenda až 
tehdy, když ostatní akcie dostaly již nejmenší stanovenou dividendu. 
 Při jednotlivých akciových společnostech bývají vůbec dvojího druhu akcie; jedny totiž slují 
kmenovými (Stamm-actien) a druhé prioritními akciemi. Prioritní akcie musí dříve dostati určitou 
dividendu, nežli možno pomýšleti na udělování dividendy akciím kmenovým; mají tedy prioritní 
akcie jakousi podobnost s prioritními obligacemi, ale liší se od nich přece jenom, že pro ně nemusí 
býti tato minimální dividenda dodržena (mohou dostávati po případě dividendu větší, když na to 
čistý výnos stačí, nebo také menší, když není dráha garantována). 
 
 1) Akcií České západní dráhy bylo 60.000 po 200 zl. r. m., z kterých bylo umořeno 1679 na základě 5 %ního 
úrokování; když stát převzal dráhu ve své vlastnictví, dostali od něho akcionáři po 400 zl. 4 %ních dluhopisů za každou 
akcii a majitelé požitkových listu po 200 zl. 4 %ních úpisů. - Superdividenda obnášela pouze 6 zl. na požitkový list. R. 
1896 bylo požitkových listů jižní dráhy 15.569, ústecko-teplické dráhy 2377 s požitkem 50 zl. ročně; vídeňské 
tramwaye 8650 atd. 
 
 
 
 

4. Směnky a jiné obchodní papíry. 
 

 V předešlém (v odstavci 1.) bylo již naznačeno, kterak směnka sprostředkuje obchodní úvěr, 
poskytujíc na jedné straně kupujícímu přiměřenou lhůtu, po které může odebrané zboží uhraditi, na 
druhé straně dávajíc prodávajícímu možnost, aby prodejem papíru cenného (diskontováním 
směnky) zjednal si hned hotové zaplacení. Obchodní směneční úvěr bývá pravidelně velmi levný a 
to, protože banky přijímající úspory na levné procento od obecenstva musejí vklady tyto 
zužitkovati co možná nejrychleji, a k tomu se jim hodí velmi dobře směnky krátkodobé (nejdéle asi 
do tří měsíců splatné nebo něco málo přes tři měsíce). Protože obraty velkých bank bývají v té 
příčině nad míru hojné, mohou se peněžní ústavy tyto spokojiti velmi mírným procentem výdělku. 
Zvláště dobře k eskomptování směnek způsobilé jsou banky cedulové, jelikož za eskomptované 
směnky vyplácejí bankovkami, které je nic nestojí nežli náklady tiskové, po případě to ještě, co 
musí státu poskytnouti banka za propůjčení privilegia svého. V dobách, kdy není žádná tíseň o 
hotové peníze, klesá úřední bankovní míra (bank cedulových) diskontu směnečního na trzích 
západoevropských trvale na 2 % roční, ale skutečná sazba pro nejlepší směnky obchodní bývá 
pravidelně ještě mnohem mírnější, jde často i pod 1 % ročně. U nás arci nejnižší sazba (a to v 
posledních letech pravidelná) úředního diskontu bankovního byla dosud 4 %, ale diskontují se 
dobré směnky obchodní nezřídka mezi 3 - 4 % ročně. Arci sazby tyto značně stoupají tehdy, kdy 
náhodou nastala krise obchodní nebo průmyslová, ale celkem je úvěr, jejž obchodníci dostávají na 
směnky obchodní, nepoměrně levnější nežli úvěr kterýmkoli jiným způsobem zjednávaný. 
 Podle toho také všecky větší banky značnou část svých aktiv mívají uložených ve 
směnkách. Směnka pravidelně bývá pak tím jistější, čím více rukama prošla, čím je na ní více 
podpisů. Kdo směnku druhému totiž postupuje, činí tak pravidelně svým podpisem na rubu papíru 
(rubopisem, o kterém bude obšírněji mluveno v pozdějším), a podpisem tím se také směnečně 
zavazuje, že směnka bude řádně zaplacena. Z této příčiny směnka s podpisy spolehlivých firem je 
papírem naprosto bezpečným a možno ji pak dále před splatností velmi lehko zpeněžiti 
(diskontováním) v případě potřeby. Takovýmto způsobem stala se směnka sprostředkovatelem 
úvěru tím bezpečnějším, čím více jí k této funkci bylo použito (častým převáděním pomocí 
rubopisu), a zastává v té příčině úplně funkci hotových peněz, peněz zvláště pohodlných, protože si 
je každý v libovolném potřebném množství může sám vytvořiti. Arci v novější době, kdy v 
obchodě jsou vůbec běžné papírové peníze (bankovky nebo státovky) a když kromě toho různá 
převáděcí (girová) zařízení poštovní spořitelny usnadnila každou jakoukoli zásilku peněz uvnitř 
říše, tento peněžní úkol směnky uvnitř země ustoupil do pozadí, a zbyl jí po výtce pouze úkol 
úvěrní. 
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 Za to v obchodu zahraničném směnka nabyla velikého významu pro směny mezinárodní a 
nahrazuje placení hotovými penězi téměř napořád. Tato peněžní funkce směnky za hranicemi 
nabývá tím mocnějšího významu, že se pojí zároveň dohromady s úvěrním momentem, a že se 
pomocí směnky dají vyrovnati pohledávky a dluhy četných stran vzniklé následkem vzájemných 
obchodů. Pro znázornění lepší volme si určitý konkrétní přiklad: Firma M v Praze dodala firmě N v 
Hamburku za 100.000 ř. m. surového cukru; vedle toho současně jiná pražská firma P odebrala od 
hamburské firmy Q čaje za 100.000 ř. m. Pokud by tito čtyři súčastnění o sobě nevěděli a neměli 
navzájem úvěru, bylo by třeba k vyrovnání poslati z Prahy do Hamburku 100.000 ř. m. (P posílá je 
za čaj firmě Q) a naopak by se zase vracelo 100.000 ř. m. z Hamburku do Prahy (firma N je posílá 
M za cukr); při tom bychom si musili ještě představovati v Praze dvojí měnění peněz (M by 
směňoval obdržené marky za zlaté, a P by musil opět marky k zásilce do Hamburku koupiti). Takto 
by se děly patrně naprosté zbytečnosti dvojí zásilky a dvojího měnění peněz. Směnka však tyto 
zbytečnosti úplně a dokonale odstraňuje. Poněvadž je firma N v Hamburku dlužníkem firmy 
pražské M (za cukr), vydá věřitel M na svého dlužníka, firmu N, směnku 100.000 ř. m., kterou bude 
hleděti v Praze prodati; prodati směnku podaří se mu zcela jistě, neboť firma P má platit 100.000 ř. 
m. za čaj firmě Q v Hamburku a koupí tedy nabízenou směnku od firmy M a pošle ji svému věřiteli 
Q do Hamburku, který ji pak od firmy N tamtéž inkassuje. Místo, kde se mohou firmy P a M v 
Praze o sobě dověděti a sblížiti, k tomu vhodné je bursa, kam čelnější obchodníci právě denně, neb 
aspoň často musí docházeti, aby se tak dověděli důležitých obchodních zpráv a ušetřili si 
zbytečných obtíží a výloh. 
 Co v předešlém příkladě bylo vyloženo o čtyřech firmách a o dvou místech, může se po 
případě vztahovati na velké množství různých firem a na několik platebních míst. Když obchodník 
P (volíme týž příklad shora trochu pozměněný) potřebuje platit 100.000 ř. m. za čaj do Hamburku 
firmě Q, možné, že nenajde nikoho, kdo by mu mohl směnku takového obnosu nabídnouti, za to 
však najde ku př. směnku 40.000 ř. m. na Hamburk (nebo jiné německé místo), 50.000 frs. na Paříž 
(které po případě věřitel Q v Hamburku velmi ochotně přijme, poněvadž je potřebuje k vyrovnání 
svého vlastního dluhu do Paříže), jež účtuje za kurs 81 M = 100 frs. (jaký na př. toho dne je v 
Hamburku), a konečně 956 liber sterlinku na Londýn, které firma Q zrovna tak ochotně vezme jako 
hořejší směnku na Paříž, a účtuje 1 libru po 20,40 ř. m. Tím se úplně dluh 100.000 ř. m. vyrovná1), 
a zároveň viděti, že takovým způsobem bylo vypořádáno četně pohledávek a dluhů ve čtyřech 
místech: v Praze, Hamburku, Paříži a Londýně. Ve skutečnosti súčastní se na takovém vyrovnání 
často ještě mnohem více různých věřitelů a dlužníků, a po případě ještě více obchodních míst. Aby 
směnky k tomu účelu byly vždy pohotově, o to vedle bursy starají se ještě bankovní ústavy, kterým 
z takového prostředkování kyne dobrá provise. 
 Směnky cizozemské, kterých takto upotřebuje se k mezinárodní směně, zovou se devisami a 
devisami se daleko největší část mezinárodních dluhů a pohledávek vyrovnává. Působí totiž 
zasílání hotových peněz (drahých kovů zlata a stříbra) značné výlohy a jiné potíže, kterým se všem 
vyhnouti lze zasláním dlužného obnosu ve směnce. Někdy ovšem nebude možné sehnati k tomu 
účelu potřebné směnky, nebo by zjednávání jich vyžadovalo značně vyšších nákladů, nežli by 
spojeny byly s koupí a zásilkou hotových mincí. To stává se tehdy, když místo některé má vůči 
cizině okamžitě mnohem více závazků, nežli naopak cizina vůči tomuto místu; tentokráte nebudou 
se moci všecky dluhy v cizině vyrovnati jinými pohledávkami nabytými v cizině, nýbrž bude nutno 
rozdíl těchto dluhů a pohledávek vyrovnati hotovými. Okolnost ta projeví se cenou směnek, které 
vystoupnou patrněji nad cenu mincí, takže rozdíl tento uhradí větší náklad a nepohodlí spojené s 
posíláním hotových peněz (drahého kovu). Jak se to početně vyjadřuje a provádí, o tom bude řeč až 
v následujících pojednáních. 
 
 Vedle směnek také různé kupecké poukázky prostředkují úvěr a ještě častěji platy. Kupecká 
poukázka podstatně se podobá směnce, že pouhé její přijetí podpisem (akceptování) zavazuje k 
placení obnosu na ní psaného, třeba by důvod závazku v ni udán nebyl (po případě třeba by důvodu 
toho vůbec nebylo). Proti směnce má poukázka výhodu menšího kolku (platí se na ni pouze 
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kolkový poplatek 5 kr.), je-li splatná v krátké lhůtě (do osmi dní) a tedy hodí se velmi dobře ke 
sprostředkování platů. K úvěrním službám poukázka je méně způsobilá, jelikož závazek z ní není 
směneční povahy, a protože rubopisy na poukázce rubopisce vůbec nezavazují. Poukázkou dá se 
vykonati jakékoli plnění zastupitelných věcí, tedy dají se poukázkou postoupiti také cenné papíry 
neb i zboží, kdežto směnkou lze pouze peněžité obnosy převáděti; v tomto směru má tedy poukázka 
širší pole; naproti tomu kupeckou poukázku smí vydávati pouze obchodník (ve smyslu obchodního 
zákona), a tím opět je obor její značně súžen. Celkem kupecká poukázka nenabyla ani zdaleka 
podobného významu, co směnka. 
 Ke sprostředkování platů a k úspoře hotových peněz daleko lépe nežli obchodní poukázka 
hodí se chek. Zvyk vydávati cheky rozšířil se obzvláště v Anglii a v Americe. V těchto zemích 
pravidelně žádný trochu zámožnější soukromník nenechává svých hotovostí doma, nýbrž ukládá si 
je u některého bankéře. Tím nabývá se mnohých výhod: není potřebí starati se o bezpečné schování 
hotovostí těchto, uložené hotovosti kromě toho bankéř zúrokuje (arci velmi mírným procentem) a 
vedle toho bankéř obstarává za ukladatele všechny možné služby kassovní. Když ukladatel 
potřebuje vykonati nějaký plat, napíše na svého bankéře poukázku, kterou mu poroučí určitý obnos 
vyplatiti doručiteli té poukázky, (po případě majiteli v poukázce výslovně udanému). Tato 
poukázka, kterou se bankéři ukládá vyplatit určitý obnos ze vkladu (nebo z volné pohledávky, která 
je pro poukazujícího k disposici u bankéře), jmenuje se chekem a píše se na blankety, jichž 
formuláře obyčejně bankéř sám vkladateli dodává. (Bankéř dá vkladateli obyčejně celou knížku 
chekových formulářů, které jsou opatřeny pořádnými čísly a které se musejí také v témž pořádku 
vyplňovati; když některý chek se zkazí, je nutno vrátiti jej bankéři; takovýmito opatrnostmi lze 
mnohdy snadno předejíti falšování cheků, které jinak by se mohlo často vyskytovati.) 
 
 Bankéř však nejen koná za svého klienta platy dle vydaných cheků, nýbrž sám též 
pohledávky pro svého klienta inkassuje, jednak mu cheky od jiných dodané připisuje v prospěch, 
jednak obstarává za něho vybrání splatných jeho směnek, cenných papírů, kuponů, faktur a jiných 
podobných pohledávek. K tomu cíli vede ukladateli běžný účet, do kterého mu všechna inkassa a 
všecky jeho papíry splatné připisuje v prospěch (na stranu věřitelskou, či na t. zv. stranu „Dal“ = 
„Credit“ = „Haben“ = „Avoir“ ),kdežto všechny platy za klienta konané zapisuje mu dluhem (na 
stranu dlužnickou, či na t. zv. stranu „Má dáti“ = „Debet“ = „Soll“ = „Doit“ ). V účtu není žádná 
ze zapsaných položek ani samostatným dluhem ani samostatnou pohledávkou, položka ztrácí 
samostatnosť v účtu a pohledávkou pro klienta (zřídka kdy bývá výsledek dluhem klientovým, 
jelikož bankéř požaduje, aby položky v prospěch klientův měly převahu proti položkám dlužným), 
je pouze rozdíl obou stran účtu (saldo či zůstatek), po případě i s úroky, které z účtu toho 
vyplynuly. Občas dává bankéř svému vkladateli výpis tohoto účtu, aby věděl, jakým ještě   
obnosem disponovati může. 
 Cheky velmi často bývají hned s tím úmyslem vydávány, aby se majiteli nevyplácely 
hotově, nýbrž aby se obnos jejich napsal prostě ve prospěch jeho účtu. Pravidelně se to na blanketu 
chekovém hned zevně patrně vyznačí; takový chek proškrtne se dvěma rovnoběžnými přímkami 
napříč taženými, mezi něž se pravidelně připíší slova „pouze k účtování“. Takové cheky zovou se 
„k říženými“ nebo „crossed cheks“. 
 
 Kterakým způsobem bankéři cheky a jiné úvěrní obchodní papíry u nich nahromaděné 
vzájemně mezi sebou vyrovnávají (jednotliví bankéři mají různé klienty, kteří vzájemně mohou si 
platiti cheky nebo jinými kupeckými cennými papíry), o tom zmínka stane se až později. Pokud 
cheky klientů majících téhož bankéře, dostanou se do rukou bankéřových, lze příkaz jimi daný 
vyříditi prostým přepsáním v účtech, což se zove v bankovním názvosloví girem. 
 
 Prostředkování platů pomocí cheků a jiných podobných cenných papírů (poukázek, bonů, 
atd.) je v Anglii téměř výhradně, hotovými se vyrovnává tam nejmenší část, sotva několik málo 
procent platů. V jiných zemích kromě Severní Ameriky chek nikde již nenabyl tak pronikavého 
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významu. U nás oběh cheků v poslední době sice se značně zvětšil, ale celkem přece jen málo se ho 
používá, za to rozšířila se girová zařízení2) poštovní spořitelny zejména pokud se to týče platu z 
jednoho místa do druhého uvnitř země. Poštovní spořitelna je bankéřem velmi četných obchodníků, 
průmyslníků, bank atd. (dle výkazu za červenec 1896 bylo účastníků chekového zřízení 29.911) a 
spravuje značné hotovosti jejich (dle téhož výkazu 55,84 mill. zl., a sprostředkovala za ten měsíc 
obrat 278 mill. zl.; vloženo bylo 138,6 mill. zl., a vybráno 129,4 mill. zl.), o kterých mohou 
obchodníci tito disponovati chekem poštovní spořitelny. Vedle poštovní spořitelny největší 
množství cheků vykazuje rakouskouherská banka3). Chek, pokud u nás bývá vydán na bankovní 
ústav, požívá výhody kolkové, že platí se z něho pouze 2 kr. poplatku, ať si zní na jakýkoli obnos. 
Arci musí cheky býti splatný co možná v krátké době (po vidění a předloženy mají býti dle nové 
předlohy do 3 resp. do 5 dní), neboť není jich účelem funkce úvěrní, nýbrž po výtce úkon platební, 
má se jimi totiž uspořiti hotových peněz. 
 
 Z bankovního obchodu sluší uvésti ještě jiné papíry podřízenějšího významu pro obchod. 
Jsou to potvrzení, že do banky vloženy byly úsporné vklady. Banka v tom případě vydá vkladateli  
„vkladní knížku“ (Einlagsbüchel) nebo „pokladniční poukázku“ (Cassaschein). Do vkladní knížky 
připisují se eventuální nové vklady a úroky za určitou dobu nevybrané, po případě se z ní odpisuje, 
co vkladatel si vybral. Pokladniční poukázky vydávají se pravidelně na zaokrouhlené obnosy, 
úrokují se určitým procentem, které je tím vyšší, čím je delší výpovědní lhůta, již musí majitel 
poukázky dáti, aby se mu vklad i s úroky vyplatil. Pokladniční poukázky nenabyly velkého 
rozšíření a jsou také podřízenějšího významu pro obchod. 
 
 V některých zemích nabyly důležitosti papíry, které jaksi mobilisují zboží buď uložené do 
(veřejného) skladiště nebo dopravované po moři. Papíry, které skladiště vydává na zboží do něho 
vložené, zovou se skladními listy, a pokud se pomoci těchto papírů na zboží dají vypůjčiti peníze, 
zovou se papíry ty warranty4). Warranty staly se velmi důležitým hospodářským činitelem v 
Severní Americe, kde zvláště podporovaly rozkvět obchodu obilního, také v Anglii mají značnou 
důležitost, zejména vzhledem ke zboží uloženému v dockách (obrovských skladištích přístavních 
měst). U nás warranty dosud nenabyly zvláštního významu, ačkoli se zvláště k tomu cíli dělal 
zákon o veřejných skladištích. Překážkou pro jich rozšíření je, že samým veřejným skladištím není 
dovoleno na warranty půjčovati, a z pouhého ukládání zboží skladiště nemohou dostatečně regii 
svou krýti, nemá-li se uschování zboží náramně zdražiti. Tak nedovedlo se větší skladiště veřejné 
ani v takovém obchodním městě, jako je Terst, vlastní silou udržeti a mohlo býti jen tak 
zachráněno, že je stát se všemi jeho dluhy převzal ve své vlastnictví. 
 
 Při námořní dopravě zboží vyskytuje se cenný papír zvaný konnossament (connaissement, 
bill of lading), kterým se nabývá vlastnictví zboží vezeného po lodi. Zboží smí býti vydáno pouze 
tomu, kdo se jako vlastník konnossamentu řádně legitimuje5). 
 
 1) 50.000 frs. à 81 M. = 100 frs. dá 40.500 ř. m. a 956 liber à 20,40 ř. m., jest 19.502 ř. m., k čemu když se 
připočte 40.000 ř. m na Hamburk, dostaneme 100.002 ř. m. 
 2) Girovému svému zařízení říká poštovní spořitelna nevhodně „ řízení clearingové“. 
 3) V roku 1894 bylo poštovních cheků vyplaceno a přepsáno na jiný účet (girem) celkem 1364 mill. zl. proti 
411/4 mill. zl. v roce 1884; banka rakouskouherská v roce 1894 vyplatila a převedla girem cheků celkem 1949 mill. zl. 
(proti 867 mill. zl. v r. 1888, téhož roku poštovní spořitelna měla cheků 644 mill. zl.). Proti cizině jsou arci tyto obraty 
velmi nepatrné. 
 4) U nás skladní list skládá se ze dvou papírů, z recepissu (vlastnického listu), kterým se nabývá vlastnictví 
zboží, ale s tím obmezením, které je obsaženo v druhé části skladního listu ve warrantu (zástavním listu skladním), pro 
které je zboží v zástavě za určitou půjčku, která na warrant byla poskytnuta. Warrant v účincích svých je úplně roven 
směnce, a pohledávka z něho jednak je zaručena zastaveným zbožím, jednak vymáhá se s přísností směnečného práva, 
a ručí za ni všichni, kdo warrant podepsali. Z té příčiny také má rakousko-uherská banka povinnost warranty 
diskontovati. Nicméně warrant u nás nenabyl valného rozšíření. 
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 5) Pro dopravu suchozemskou obmýšlelo se také něco podobného stvořiti nakládacím lístkem (viz o tom čl. 
413.-419. obch. zák.) (Ladesehein), ale ustanovení ta zůstala beze všeho praktického dosahu, jelikož nelze nakládací 
lístek vydati na zboží, které se dopravuje po železníci. 
 
 
 
 
5. Upravení oběhu cenných papírů zvykovým právem a positivním zákonodárstvím. 

 
 Papíry cenné nevznikly a nerozšířily se na základě určitých positivních zákonných upravení, 
nýbrž z potřeby obchodního úvěru; jich hospodářská vhodnost všeobecně pociťovaná a uznávaná to 
byla, která je vytvořila a která zároveň jim zjednala všeobecný průchod v moderní výrobě všeho 
druhu a v moderním obchodu. Proto také v oněch zemích, v kterých cenných papírů nejdříve a 
nejhojněji bylo užíváno, nebylo o nich skoro naprosto žádných daných zákonů, nýbrž vše řídilo se 
pouze uznaným zvykem, který zastupoval tu místo striktních právních ustanovení. Tak v Anglii na 
př. nebylo ani směnečního práva až skoro do let osmdesátých tohoto století a když uznala se také 
tam v nejnovější době potřeba psaných a bezpečných předpisů, výlučně platných v té příčině, 
nevykonal zákonodárný sbor úlohu tu nijak jinak, leč že prohlásil to zákonem, co všeobecně 
zvykem již za právo bylo uznáváno. Takovým způsobem vznikl tedy teprve nedávno anglický 
zákon o směnce a cheku. 
 Jak o směnce je nám již povědomo, že je to nejstarší cenný papír, tak také první pokusy 
zákonodárství o cenných papírech všude především všímaly si směnky. Arci také tu rozhodovalo 
všude dosavadní zvykové právo, a první jeho kodifikace (vyjádření formou psaného zákona) 
obsaženy jsou v tržních řádech jednotlivých obchodních měst. Arci bylo zvykové právo to, ačkoli v 
podstatě spočívalo na stejných názorech a vzniklo z podobných potřeb obchodních, přece v různých 
místech různé. Různosti ty odstraniti a soulad v zákonodárství sněnečné jednoho aspoň státu 
přivésti, o to první pokus podnikl v 17. století známý francouzský ministr Colbert. Ustanovení 
Colbertova zjednala si v podstatě průchod i do Napoleonova „Code de commerce“ z r. 1806. 
 Dlouhá léta byl směneční řád francouzský, rozšířený také do jiných zemí, podléhajících 
vlivu francouzskému (na př. do Itálie, Španělska, Belgie, Hollandska, Porýnska atd.), jediným 
soustavným zákonem jednolitým, rozšířeným po širokém území. V letech čtyřicátých, tohoto století 
podobný pokus stal se v německých zemích a ponenáhlu uzákoněn „n ěmecký směneční řád“  
(Deutsche Wechselordnung) v letech padesátých ve všech státech bývalého německého spolku (u 
nás cis. nařízením ze dne 25. ledna 1850 čís. 51. ř. z.). - V Anglii zůstalo pořade v platnosti 
zvykové právo směnečné, v čem nestala se podstatná změna ani tehdy, kdy zvykové právo to bylo 
parlamentem oděno ve formu positivního zákona. 
 Podle tohoto vývoje také znáti ve směnečném zákonodárství celé zeměkoule ony tři hlavní 
vzpomenuté směry: francouzský, německý a anglický. Francouzské právo, jakožto nejstarší, 
považuje směnku aspoň formálně pořade za jakýsi druh dluhopisů zvláštních a proto žádá výslovně, 
aby ve směnce udán byl právní důvod (uznávaný arci právem), z kterého vznikla. Za to německý 
řád směnku považuje úplně za abstraktní papír (abstrahuje se tu ode všeho právního důvodu), takže 
pouhý podpis na směnce sám o sobě zavazuje, aniž třeba udati příčinu závazku (a kdyby tu ani 
žádné příčiny k závazku nebylo); v souhlasu s tím vyžaduje se však pro platnost směnky určitá 
forma, co ostatně požaduje také francouzský směneční řád. Anglické zvykové právo pro směnku 
stanovilo nejméně formálních předpisů, ale v různých krajích měla platnost také různá prakse v 
příčině směnečních jednání a závazků, co arci se během času a čilým obchodním stykem 
vzájemným vyrovnávalo. - Celkem však mezinárodní obchod v praktických stycích svých tuto 
ostatně jen podřízenou různost směnečního práva jednotlivých zemí pravidelně skoro setřel: 
mezinárodní obchodní směnka vypadá skoro všude jednostejně, takže v této příčině není 
podstatných růzností; pouze pokud se týče některých kroků potřebných k vykonání a k udržení 
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směnečního práva, jeví se podstatnější různosti, jež nepadají tolik na váhu, jelikož bývají při 
pravidelném obchodu směnkami prostředkovaném pouze výjimkou potřebný. 

Arci staly se pokusy, aby vůbec směneční právo všude stejným způsobem bylo upraveno, 
aby na celém světě panoval jediný směneční řád. Dosud se pokusům těm nedařilo, ale výsledek 
jakýsi se přece objevil tím, že v jednotlivých zemích na základě dosavadních různých směnečních 
řádů hleděli si vytvořiti co možná nejdůslednější svůj vlastní řád směnečný. Tak vznikla zvláště 
zdokonalená zákonodárství států skandinávských, směnečný zákon švýcarský a směnečný řád 
ruský, které vesměs v podstatě se přidržují formálně nejlépe upraveného řádu německého, 
vyhýbajíce se při tom některým jeho nedůslednostem, po případě zbytečnostem.1) 

Pokud se týče ostatních cenných papírů: částečných dluhopisů a akcií, jakož i jiných 
obchodních papírů vedle směnky, o těch dosud v žádné zemi není soustavného zákonodárství, 
nýbrž obchod s nimi a právo jejich je upraveno napořád pouze právním obyčejem. O 
jednotlivostech arci jsou mnohá ustanovení zákonná, ale týkají se dosti podřízených věci, hlavních 
a nejdůležitějších otázek v té příčině si nevšímajíce. Obchodní obyčej, který již všeobecně za právo 
se uznává, však v té příčině zjednal dostatečnou náhradu a není znáti, že by nehotovost 
zákonodárství o cenných papírech bylo jejich rozšíření a oblibě nějak zvláště na újmu. Opětně 
nejlepším dokladem v té příčině je Anglie a Severoamerická Unie, v nichž dotyčné zákonodárství 
je nejchudší, ale při tom obraty v cenných papírech nepoměrně čilejší nežli v ostatních zemích. 
Naopak nejlepší theoretické zákony nedovedly zjednati oblibu papírům, pro které obchodní návyk 
se řádně nezasadil. Příkladem mohou býti zákony o veřejných skladištích v Rusku a u nás, které 
jistě dovedně jsou sdělány, ale pro oběh warrantů přičinily pouze zcela nepatrně, kdežto v Americe 
dávno před tím bez pořádného zákona warranty se staly mohutnou podporou obrovského obilního 
obchodu s Evropou. - Zrovna tak nedocílilo francouzské zákonodárství přílišných úspěchů se svými 
zákony o cheku, placení chekem zůstalo přece ve Francii v plénkách proti jeho obrovskému  
rozvoji v Anglii a v Americe, kde dlouho neměli žádného zákona o cheku. 
 O některých zákonech našich týkajících se cenných papírů se zde zmíníme jen, abychom 
poznali, pokud si těchto věcí zákonodárci všímali. Občanský zákonník zmiňuje se pouze jaksi 
mimochodem o cenných, papírech, jakby možné bylo převésti jejich vlastnictví; je to přirozené, že 
příliš si cenných papírů nevšímal, jelikož při jeho vzniku jich význam byl neveliký. Za to obecný 
zákon obchodní obsahuje již mnohá ustanovení v příčině akcií, potom o papírech obchodních, jako 
o kupecké poukázce, o konnossamentu, skladním listu atd., pro něž přejímá analogická ustanovení 
směnečného řádu (viz čl. 300. - 305. obch. zák.). Cheků2) všiml si u nás posud jen poplatkový 
zákon (ze dne 29. února 1864 č. 20. ř. z.), o skladních listech (recepisech a warrantech) jedná zákon 
o veřejných skladištích (ze dne 28. dubna 1889 č. 64. ř. z.); o loterních půjčkách je zákon ze dne 
28. března 1889 (že jsou vyhrazeny státu); vedle toho je celá řada menších zákonů týkajících se 
celkem vedlejších otázek (jako na př. o příslušnosti soudu v příčině amortisace cenných papírů, o 
kolkování cenných papírů, o daních rentových z cenných papírů, o dani bursovní, o promessách 
atd.). 
 Z těchto ukázek již je zřejmo, že zákonodárství toto je naprosto kusé a musí býti tedy 
nezbytně doplňováno právním obyčejem. Nesmí si však nikdo představovati, že tento právní obyčej 
je pouze výsledkem jakéhosi po případě výslovně neuvedeného právního přesvědčení, jehož 
potřebu všichni súčastněni stejně pociťují, ale které není pořádně ani snad sformulováno. Také toto 
obyčejové právo bývá velmi určitě stanoveno a do jisté míry přímo skoro kodifikováno. Bývá totiž 
obsaženo buďsi ve stanovách burs, nebo v jejich uznaných a úřadně schválených zvyklostech, nebo 
je vysloveno ve stanovních a obchodních podmínkách bankovních ústavů a akciových společností, 
nebo bylo uveřejněno po případě tehdy, kdy cenný papír byl vydáván, ve prospektech a podobných 
závazných prohlášeních. Zejména četné zvyklosti bursovní a bankovní uznávají se napořád od 
obecenstva také při obchodech uzavřených mimo bursu nebo bez prostřednictví banky pravidelně 
jako samozřejmé a obecně předpokládané a jelikož po drahné doby nikomu nenapadlo o 
právoplatnosti jich pochybovati, nutno uznávati, že již obecně v právo vešly a jsou pak již zcela 
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řádným nepochybným právem na základě čl. 1. obch, zák., který výslovně uznává takové právo 
zvykové. 
 Na burse na př. rozumí se při koupi částečných dluhopisů (až na velmi skrovné výjimky) 
cena za 100 zl. (= 200 ř. m. = 250 frs. = 10 liber st.) nominalních bez úroků od splatnosti 
posledního kuponu dle úrokové míry papíru z nominalní summy počítaných (a sice úroky ty 
počítají se zase zcela zvláštním napřed stanoveným způsobem, o čem bude řeč až v příštím); dodati 
se mohou kusy jen ty, které mají všecky správné kupony a talon a podobných ustanovení více. 
Všecky tyto zvyklosti platí také při koupi papírů v bance a zrovna tak při koupi jejich kdekoli jinde, 
aniž je potřebí se o to zvláště dohodovati. Zvyk ten je tak zakořeněný, že ani nenapadne nikomu, by 
to mohlo býti jinak; právě pak v tomto obecném přesvědčení o nezbytnosti těchto pravidel spočívá 
právní jich závaznost, - Z těchto příčin se také mezery zákonodárství o cenných papírech příliš 
necítily a netrpěla se tím valná újma. 
 Hlavní předností cenných papírů stala se jich značná pohyblivost, jich lehká převoditelnost, 
která na druhé straně je nutnou k tomu, aby cenné papíry mohly splniti svůj úvěrní a hospodářský 
úkol. Částečné dluhopisy totiž jsou se strany věřitelovy (vlastníkovy) nevýpovědné, nelze žádati 
buď vůbec jich splacení (při rentách) nebo splácejí se velmi pomalu v dlouhé řadě let (při 
obligacích): akcie jsou pouze ideální podíly vlastnictví podniku, které nikterak nelze prakticky z 
podniku toho vybaviti. Z těchto důvodů by majetek v těchto papírech uložený tratil mnoho na své 
hodnotě, kdyby nebylo možno jej jiným způsobem zpeněžiti, kdyby totiž převod vlastnictví koupí 
nebo jiným úplatným a po případě i bezúplatným způsobem (darováním) nebyl zvláště usnadněn. 
Podobně by obchodní papíry, směnka, poukázka, chek, warrant, konnossament atd. neplnily 
naprosto svého úvěrního a platebního úkolu, kdyby nebylo lze je s lehkostí předávati. Cenný papír 
musí cirkulovati co možná snadno, aby se hodil k těm účelům, pro které je určen. 
 Nejvíce je cirkulace (oběh) cenných papírů usnadněna, když vlastnictví jeho lze převésti 
prostým odevzdáním (tradicí) (arci s tím úmyslem, aby se vlastnictví převedlo) jako se převádí 
vlastnictví věcí movitých vůbec ku př. při penězích, při věcech zastupitelných v krámě, na trhu a 
podobně. Vlastníkem takového papíru dlužno považovati každého, kdo jej právě v rukou nebo ve 
své moci má vydávaje se za vlastníka - kdo tedy je dle právnického názvosloví držitelem jeho - 
pokud se mu nemůže dokázati, že není vlastníkem, či pokud se mu nedokáže držení obmyslné 
(mala fide possesssio). Tedy každý bezelstný držitel (bona fide possessor) papíru je vlastníkem 
jeho. Takovéto cenné papíry zovou se papíry na majitele, papíry doručiteli - au porteur svědčící 
(Papiere auf den Inhaber oder auf den Őberbringer; angl. to bearer). Převodu vlastnictví nevadí ani 
to, když předchůdce nebyl vlastníkem, nebo když i byl držitelem nepoctivým (obmyslným, mala 
fide). - Zloděj, nepoctivý nálezce, ten kdo svěřený papír si bez práva přivlastnil, nestávají se sice 
vlastníky, ale kdo od nich papírů nabyl v držení za okolností nepodezřelých, je již řádným 
vlastníkem. Text papírů těch zní: „vyplatí se doručiteli“, „zaplatím tomu, kdo papír předloží...“ a t. 
p. Za papíry na majitele sluší považovati také ty, které sice svědčí určitému jménu, ale mají 
doložku au porteur: „zaplatím panu X., nebo tomu, kdo papír předloží...“. Jindy opět i papíry přímo 
pouze určitému jménu svědčící dle zvyku obchodního a dle napřed oznámeného dlužníkova 
rozhodnutí, považují se přece za papíry na majitele, jako na př. vkladní knížky mnohých záložen, 
spořitelen a jiných bank. Někdy nelze tuto převoditelnost na majitele zameziti ani jinak, leč zvláštní 
úmluvou učiněnou s dlužníkem, ku př. při vkladních knížkách se umlouvá určité heslo nebo jiná 
formalita, aby se knížka vkladní nevyplatila komukoli, kdo ji přinese. 
 Papírů na majitele je zejména při částečných dluhopisech a akciích nejčetněji: Z 2.495 mill. 
zl. sjednocené renty, která koncem června 1896 kolovala, bylo 1.850 mill. zlatých vydáno na 
majitele, tedy 74,2 %; podobný poměr je také při jiných částečných dluhopisech a akciích. 
 Obchodní papíry jako směnka a kupecká poukázka, skladní list a j. nevydávají se pravidelně 
na majitele, většina směnečních řádů nepřipouští vůbec směnku jako papír au porteur (dle 
anglického směnečního zákona může býti směnka na majitele), nýbrž stanoví, že se vlastnictví její 
převádí rubopisem (indossace, endossement, endorsement, giro). Rubopis je písemné převedení 
papíru na papíru samém, u nás k převodu vlastnictví stačí, když se vlastník postupující papír na 
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jeho rubu podepíše (rubopis nevyplněný - indossace in bianco). Dle jiných zákonodárství (dle 
francouzského) takový rubopis nevyplněný nepostačuje k převedení vlastnictví, dává se jím pouze 
plná moc k inkassování cenného papíru (to je u nás t. zv. rubopis in procura, nebo rubopis k 
inkassu, jehož text je: „za mne panu X. in procura [či k inkassu]“ s následujícím podpisem 
vlastníkovým). Dle francouzského práva žádá se, aby nový vlastník (indossatář, rubopisník) v 
rubopisu byl jménem výslovně uveden i aby se udal právem uznaný důvod, z kterého byl papír 
postoupen. Takový rubopis zove se vyplněným, a jeho znění plné bývá: 
 
 
  „Za mne na řad pana X. Hodnota v hotovosti. 
 
  V Paříži 5. srpna 1896. 
 
 
        Podpis předešlého vlastníka,  
        (rubopisce, indossanta).“ 
 
 
 U nás podobný rubopis (vyplněný) nemusí býti psán zrovna na rubu cenného papíru, může 
býti s rovným účinkem umístěn také na líci papíru. 
 
 Některé papíry dle ustanovení zákona mohou býti převáděny rubopisem také tehdy, když 
svědčí přímo určité osobě. Takové papíry jsou u nás směnky, akcie na jméno vydané, a závěreční 
listy některých peněžních burs (na př. peněžní bursy vídeňské). Aby se převádění takového papíru 
rubopisem zamezilo, musil by v papíru samém býti obsažen zákaz indossace, nebo při akciích 
musila by indossace býti zakázána ve stanovách společnosti (což se také občas stává). Zákaz 
indossace zní: „Zaplaťte za tuto směnku panu X, nikoli na jeho řád ...“ 
 
 Jiné papíry jsou pouze tehdy rubopisem převoditelné, když je  v nich při  osobě  prvého  
vlastníka uvedeno slovo „na řad“, „an die Ordre“, „à ľ ordre“, „to the order“.3) Takové papíry 
jsou kupecká poukázka, kupecky dlužní list, skladní list (obě jeho části), konnossament, pojistka 
lodní a podobné. 
 
 Jakkoli se zdá býti podstatný rozdíl mezi papíry na majitele a papíry na řad, přece 
obchodním obyčejem velmi je zmírněn. V papíru na řad, v kterém je rubopis nevyplněný, může se 
rubopis ten vyplniti od kohokoli (uvésti v něm jméno nového vlastníka - indossatářovo) a také se za 
vlastníka papíru s nevyplněným rubopisem považuje každý bezelstný držitel, zrovna jako by to byl 
papír na majitele. Mimo to lze bez újmy platnosti rubopisy některé nebo všecky přeškrtnouti. Jsou-
li tedy rubopisy nevyplněné na papíru, mohou se všechny následující rubopisy po rubopisu 
nevyplněném jdoucí proškrtnouti, a papír ten se bude pak zplna rovnati papíru na majitele. Tak 
směnka u nás se nesmi vydati na majitele, ale když vydatel napíše směnku na vlastní řad (t. j. sám 
sebe učiní prvým jejím vlastníkem, jak to vždy může učiniti) a na rub dá svůj nevyplněný rubopis, 
bude směnka ta již fakticky papírem na majitele. Z uvedeného je však jasno, že papíry na majitele 
jako papíry na řad jsou lehko odcizitelné zrovna na př. jako peníze a jiné zastupitelné věci, pokud 
jsou tak snadno přenosné. Při papírech na řad sice musí dlužník zkoumati, zdali vlastnictví přešlo 
řádným postupem rubopisu na posledního vlastníka (presentanta) papíru, ale správnost podpisů při 
tom vyšetřovati nepotřebuje; stačí tedy, aby nepoctivý nabyvatel papíru rubopis (podpis) svého 
předchůdce (třeba sebe hruběji) falšoval a tím již odcizený nebo jinak nepoctivě nabytý papír, je-li 
při něm pouze dostatečně správnosti zevní dbáno, může dále snadno kolovati. 
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 Aby této snadné ztrátě odcizením papíru se předešlo, vytvořila se třetí třída papírů, které 
jsou připsány určitému vlastníku, papíry to na jméno nebo papíry rekta (auf den Namen, au nom, 
Rectapapiere). Papíry tyto posuzují se vždy, jakoby vlastně patřily pořade prvotnímu vlastníku v 
nich jmenovanému, také tehdy, když od něho převedeny byly na někoho jiného; proto také 
dlužníkovi přísluší vždy všecky obrany a námitky, které měl a má proti svému prvnímu věřiteli, a 
dlužník také se musí přesvědčiti, zdali papír přešel řádným způsobem (pravidelně způsoby 
předepsanými občanským zákonníkem) ve vlastnictví presentantovo od původního věřitele. Tím 
vším arci oběh papírů těch se náramně stěžuje, a nehodily by se za předmět snadného moderního 
obchodu. 
 Ale obchodní potřeba i při papírech na jméno usnadnila cirkulaci. Jednak dlužník z 
praktických důvodů vzdal se práva činiti vůbec nějaké námitky, které by se odnášely k osobě 
prvotního věřitele, a které by mohly býti nabyvateli neznámy, jednak zase dlužník k pohodlí svému 
vymínil si, že nepotřebuje zkoumati správnost podpisů na listinách, kterými se převádí vlastnictví 
cenného papíru (arci někdy je stanoven podpis legalisovaný), nýbrž stačí pro něho pouze, když 
dodržena bývá zevní správnost. Tím rozdíl mezi papíry na jméno a papíry na řad setřen takřka na 
pouhou zevní formalitu, a papíry rekta staly se z potřeby obchodní také schopnými rychlé 
cirkulace. Je to také zcela přirozené, když pováží se, že na př. pouze renty sjednocené na jméno 
koluje skoro 645 mill. zl. (koncem června 1896) a že tedy správě státního dluhu nelze přísně 
zkoumati u každého dluhopisu, zdali všecky podpisy na postupných listinách jsou správné, a že 
dosti namáhání bude již to státi, aby při tom skonstatovala se pouhá formální zevní správnost 
převodů vlastnických. 
 Někdy ovšem je přímo v interessu súčastněných, aby papír zůstal v rukou jisté osoby nebo 
korporace jako věc nescizitelná; je-li v tom případě psán na jméno, vyžaduje se k převodu jeho 
zvláště obtížných formálností, po případě také povolení úředního k jeho scizení. Byl li papír 
původně vydán na majitele nebo na řad, a má-li se nescizovati, bude nutno jej připsati i určitému 
vlastníku. To buď se stane zcela zřetelným způsobem na papíru samém, anebo se papír na majitele 
nebo na řad zničí a vydá se místo něho rektapapír; takovéto připsání papíru původně volně 
cirkulujícího na určité jméno zove se vinkulováním. 
 Pokud papír existuje, třeba se pak původnímu vlastníku ztratil nebo mu byl odcizen, vždy 
dlužník jej musí plniti tomu, kdo jej předloží a pořádně se jako vlastník (dle vyložených v 
předešlém způsobů) jeho legitimuje. Bez vydání cenného papíru (když je papír na řad, musí kromě 
toho býti napřed kvitován) nesmí dlužník plniti. Kdyby tedy papír nějakým způsobem zašel, buď že 
by se zmařil, nebo že by jej nebylo možno nalézti, byl by dlužník prost svého plnění prostou 
náhodou, a jevil by se obohaceným na úkor posledního vlastníka. V té příčině zákonem se dává 
náhrada vlastníkovi zakročením soudním t. zvanou amortisací. Zmařený papír se ohlásí soudu 
řádně popsaný (co možná slovným obsahem), a žádá se o amortisaci. Soud ediktem (vyhláškou) v 
soudní budově a v úředních novinách vyzve, aby ten, kdo snad papír má, se s ním u soudu přihlásil, 
sice že by po prošlé zákonné lhůtě byl papír ten prohlášen za neplatný. Lhůta tato je stanovena na 
45 dní po vyhlášení ediktu (ale nesmí se počíti nikdy dříve počítat nežli ode splatnosti) při papírech 
na řad; při papírech na majitele a na jméno je lhůta amortisační jeden rok, ale pokud papíry ty 
nejsou v určité lhůtě splatné, musí obnášeti lhůta ona tři roky počítaje ode splatnosti posledního 
kuponu. Když lhůta amortisační projde, může amortisant žádati o vydání amortisačního dekretu, na 
základě kterého pak dlužník je k plnění povinen. 
 
 Arci nelze amortisací veškerá práva z cenného papíru vždy nahraditi, tak na př. nelze nijak 
opět nabýti při ztrátě směnky postihacích práv proti rubopiscům; zrovna tak nemožno kupony 
ztracené amortisovati; když kupon se ztratí, musí to vlastník cenného papíru oznámiti dlužníkovi, 
který však musí přece kupon zaplatiti, když se mu předloží (pouze kdyby do určité doby se s 
kuponem nikdo nepřihlásil, vyplatí se vlastníku cenného papíru obnos jeho). 
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 Kdyby cenný papír po splatnosti nebyl dlužníkovi po delší dobu k plnění předložen, 
promlčuje se právo věřitelovo. Lhůta promlčení při některých papírech je velmi krátká, tak na př. 
předloha o cheku stanoví promlčení jeho na tři po případě na 5 dní. Při jiných papírech jsou arci 
lhůty promlčecí mnohem delší, tak se promlčuje právo ze směnky proti hlavnímu dlužníku v době 
tří let, právo z částečných dluhopisů splatných teprve v době 30 let. Kupony cenných papírů (ať 
částečných  dluhopisů nebo  dividendové)  promlčuji se v době 3 - 6 let, doba ta bývá stanovena 
buď v emissních podmínkách papíru, nebo je určena ve stanovách podniku akciového. 
 K usnadnění oběhu cenných papírů napomáhají také daňové výhody, které státní správa v té 
příčině povoluje. Částečné dluhopisy státní budou dle nového berního zákona vůbec vší daně 
prosty, pro ostatní dluhopisy je navržena daň rentová z kuponů pouze mírnou sazbou 2 % (ale 
přistoupí k tomu ještě všechny samosprávné přirážky), ze zástavních listů zemských bank a také z 
jiných podobných dluhopisů těchže bank bude daň rentová pouze 11/2 %, a zástavní listy rakousko-
uherské banky jsou od daně té vůbec osvobozeny. Že právě rakousko-uherské bance dostalo se té 
výhody, omlouvá se dosavadním privilegiem jejím; ale je věru na pováženou, zdali se mají zdaniti 
zástavní listy ústavů veřejných, které ze zápůjček hypothekárních nikterak netěží, a proč zrovna 
soukromý ústav má požívati osvobození od daně, který z hypothekárních půjček si udělal zdroj 
tučných výdělků (vynáší hypothekární oddělení cedulové bance na 11/4 mill. zl. ročně). - Papíry 
obchodní jako směnka, kupecká poukázka, chek, skladní list atd. se kolkují, ale zvláště při 
krátkodobých papírech těch je kolek dosti mírný (při poukázce do osmi dní splatné je kolek pouze 5 
kr., pro cheky na bankovní ústavy vydané [předloha nová navrhuje tak i pro cheky vydané na 
obchodníky zabývajícími se bankovními obchody, pokud budou zapsáni v rejstřících u obchodní 
komory] je kolek 2 kr.; pro směnky do šesti měsíců splatné obnáší kolek 1/15 %, při čem se obnosy 
směnky zaokrouhlují atd.). 
 Převádí-li se vlastnictví částečných dluhopisů neb akcií podléhá to též t. zv. dani bursovní, 
která činí při množství jedné bursovní uzavírky 10 kr. (bursovní uzavírka je na př. 5000 zl. 
nominalních dluhopisů a podobně velké množství také při jiných papírech). Daň ta je zcela 
nepatrná a nebude se moci nazvati příliš vysokou ani podle nového zákona, který dosud není 
prohlášen, kdy z uzavírky bursovní v částečných dluhopisech se bude platit 20 kr. a v akciích 50 kr. 
 Že papíry státní nejsou podrobeny dani rentové, je zcela přirozené, jelikož by si tím stát sám 
zbytečně svůj úvěr zdražoval, ale podobné výhody by měly požívati také dluhopisy zemí, okresů a 
obcí, neboť všecky tyto korporace podstatně přece sledují tytéž účely, co stát, i proto by také stát 
neměl jim při té práci překážeti, tím že jim zdražuje rentovou daní zbytečně jich úvěr. Jiná je arci 
otázka tehdy, kdy jedná se o dluhopisy soukromé, ty zcela odůvodněně podléhají dani rentové, ale 
ani na ty se nesmí ukládati přílišné dávky, sice by se pak pro dlužníka nevyplácelo částečné 
dluhopisy vůbec vydávati, protože by následkem daně úrok dlužníkův značně vzrostl. Ostatně 
přirozený vývoj jde patrně již k tomu, že dluhopisy veřejné stále a stále se množí, a soukromých 
dluhopisů částečných napořád ubývá, jak to viděti při přeměně akcií a prioritních obligací ve státní 
úpisy. 
 
 1) Viz v té příčině spis dra. Pavlíčka: „Směnka a chek v evropském zákonodárství“. 
 2) Pro cheky je už hotova vládní předloha, která každou chvíli čeká parlamentárního vyřízení. 
 3) Všechno to odvozeno z italského alľordine nebo z franc. à ľ ordre, v češtině překlad není dosti význačný, 
lépe se povedl ruský „нa пpикaзъ“. 
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II. 
 Bursovní obchody s cennými papíry. 

 
 
 
 

1. Peněžní bursa nejvhodnějším tržištěm na cenné papíry. 
 

 V papírech cenných uložena jen proto tak obrovská část národního jmění a důchodů 
občanstva, že se dají velmi lehko sciziti, že pohodlně důchody ty se zpeněžují a že nade všecko jiné 
zboží a jmění se dá s nimi výnosný obchod vésti. Ale tyto všecky výhody nebyly by možné bez 
vhodného a účelného trhu a bez těch zařízení, které si obchod v té příčině za dlouhá století konečně 
upravil. 
 Tímto obrovským trhem na cenné papíry je peněžní bursa (Effectenbörse, Fondsbörse), 
která je místem, kde scházejí se obchodnici, průmyslníci, podnikatelé nejrůznější, zástupci a 
plnomocnici kollektivních hospodářství i všeho druhu spekulanti, kteří míní jednak pomocí 
cenných papírů si zjednati potřebné kapitály ke svým různým podnikům již zařízeným anebo teprve 
chystaným, jednak hledají tam obživu a výdělek lidé, kteří hledí prostředkovati mezi výrobou 
potřebující kapitálů a obecenstvem majícím porůznu tyto kapitály, ale neumějícím jich pořádně 
sužitkovati k účelné a vhodné výrobní činnosti. 
 Ale trh ten nemohl by těmto svým úkolům pořádně vyhověti, kdyby nebyl vhodně 
sorganisován a zařízen pro četné a obrovské obraty potřebné mezi vyrabiteli s jedné strany a 
dodavateli surovin a konsumenty výrobků s druhé strany. Také je takový trh možný jenom tam, kde 
zavládlo při směnách výlučné hospodářství peněžní a úvěrní, kde směny naturální jsou pouze 
řídkou, zcela nečetnou výjimkou, kde tedy také cenné papíry jsou nezbytným prostředníkem při 
všem výrobním a obchodním podnikání. 
 
 Je na první pohled patrné, že bursy peněžní poněkud většího rozsahu mohou býti pouze ve 
velikých střediskách obchodních a že koncentrace ta pořade bude ještě vzrůstati. Zkušenosti z nové 
doby to patrně dokazují, největší peněžní bursa je také v největším obchodním městě světa, totiž v 
Londýně, která je skoro jaksi bursou burs. Protože mezi cennými papíry velmi čelné místo 
zastupují papíry státní a protože stát v moderní době je zároveň největším podnikatelem, největším 
spotřebovatelem (konsumentem) [ku příkladu jen při vojenských dodávkách] a státní hospodářství 
je odkázáno, aby nejrozsáhlejší úvěrní jednání přejímalo, nebude také nápadným zjevem, že 
peněžní bursy v hlavních městech států, v sídlech nejvyšších státních úřadů, budou míti největší 
význam a rozhodující pravidelně pro celou říši. Význam ten arci podporován bývá tím, že hlavní 
města jsou zároveň největšími středisky obchodů. - U nás daleko největší důležitost má vídeňská 
bursa peněžní, vedle níž peněžní bursy budapeštská, terstská a pražská ustupují silně do pozadí. 
Podobným způsobem vyniká pařížská peněžní bursa nad ostatní bursy francouzské, petrohradská 
nad ruské; výjimkou jsou však bursy německé, kde vedle bursy berlínské mají velký význam ještě 
peněžní bursy hamburská a frankfurtská, co vysvětluje se jednak historicky federalistickým 
zřízením Německa, jednak velikým obchodním významem námořního přístavu v Hamburku.1) 

 
 Pečlivá organisace peněžní bursy a obchodů na ní provozovaných byla nezbytně nutná, aby 
se ony obrovské obchody mohly na ní skutečně uzavírati. Především zařízení a spořádání trhu musí 
býti co možná volné a upraveno vždy dle potřeb a náhledů těch, kteří tam obchody skutečně 
uzavírají. Proto také u nás bursa zákonem se konstituuje jako samosprávný spolek členů volících si 
svobodně své řízení (představenstvo či bursovní komoru), které nejlépe dovede vycítiti, čeho na 
usnadnění obchodů bude potřebí. Členy toho spolku jsou pak ti, kteří na burse pravidelné jsou 
přítomni, kteří tam denně své obchody provozují a představenstvu (zastupitelstvu to všeho členstva 
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bursy) dosti spolehlivými se zdají, že také ony závazky, které na sebe vezmou, dovedou opravdu 
splniti. Aby představenstvo bursy (bursovní komora) plnilo řádně úkoly mu svěřené, k tomu cíli 
každá bursa má své stanovy a k tomu také se strany státní moci na burse bývá ustanoven zástupce 
vládní, aby činnost představenstva i jiných orgánů bursy kontroloval a dbal, by se nedělo nic 
protizákonného nebo na úkor stanovám. 
 V některých státech arci bursa není takto samosprávně zařízena. Tak ve Francii officielní 
peněžní bursa a její obchody jsou vedeny od zvláštních úředníků jmenovaných presidentem 
republiky od t. zv. „agents de change“. Místa úředníků těch jsou prodejná a jich vlastníkům 
uložena povinnost složiti kauci jako záruku, že úřad ten bude spolehlivě a řádně zastáván. Cena 
těchto míst a potřebná kauce (kauce bývá pravidlem 250.000 frs.) představují však značný kapitál 
přes 1 million franků, který by arci od jednotlivého úředníka těžko mohl býti sehnán; proto je 
dovoleno, aby se s ním spolčili peněžníci, kteří pak jsou zároveň účastni výdělku agentova. Agentu 
musí však nejméně čtvrtina toho, co stojí jeho místo a kauce dohromady, přináležeti. Takovýmto 
způsobem jsou tedy také ve Francii bankéři a ostatní navštěvovatelé bursy na vedení trhu 
súčastněni a mají i tam značný vliv jako tiší společníci agentů. Na burse pařížské je počtem 
takových agentů šedesát. V těch státech, ve kterých se bursa spravuje autonomně, bývají zřízeni 
také úředníci ke sprostředkování obchodů na burse provozovaných, ale úředníky ty („dohodce“, 
Sensale, Mäkler, courtiers) si jmenuje představenstvo bursy, které nad nimi arci má zároveň 
disciplinární moc; vedle toho však tito dohodci podléhají dozoru stálému se strany vládního 
kommissaře, a vládní kommissař také má nad nimi velmi rozsáhlou a důležitou pravomoc 
disciplinární. 
 Než toto zevnější zařízení peněžní bursy není věcí hlavní. Nezáleží na tom pro obchody 
tolik, jaký řád na venek na burse panuje, ani jak bursa si sama své hospodářské potřeby uhrazuje a 
upravuje; není v podstatě také rozhodujícím, že na burse jsou úředníci nestranně sprostředkující 
obchody, sbližující strany, ačkoli se výkony tyto nemohou podceňovati. Hlavní a největší výhodou 
jest, že na burse se dovede v každou dobu nejlépe setkati nabídka s poptávkou, i že obchody tam 
uzavřené dějí se obzvláštní rychlostí, bezpečností a s tak nepatrnými náklady jsou spojeny, jako 
nikde jinde. (V té příčině, aspoň v menších rozměrech, s bursou pouze bankovní závody dovedou 
konkurovati, ale ty také jen potud, pokud se drží těchže zásad a týchž zařízení, jaká jsou zavedena 
na burse.) 
 Na bursu pravidelně choditi je v místech bursovních nutností nejen pro obchodníky, nýbrž i 
pro všechny větší podniky, tam navštěvovatelé také plní své bursovní i mimobursovní závazky, tam 
bývají splatné papíry jimi vydané; kdyby některého dne obchodník na burse se neobjevil bez 
podstatné omluvy, nebo zvláště kdyby nepřišel splniti tam, co je povinen, bylo by to pro něho 
znamením povážlivým, ano při nesplnění závazků bursovních považuje se to za insolvenci a má v 
zápětí vyloučení z bursy; to vyhlásí se pro všecky patrně na černém prkně bursy. Z těchto příčin 
bývá na burse vždy postaráno o řádnou nabídku i poptávku a to tím důkladněji proto, že zboží, 
které se tam kupuje nebo prodává, nepotřebuje se bráti hned s sebou, nýbrž může se dle podmínek 
smluvních dodati později. - Tak tomu bývá i při obchodech pohotových, kde dodávka pravidelně se 
vykoná buď po uzavření bursy nebo následujícího dne. 
 Obchody na burse uzavírají se rychle, protože není potřebí umlouvati téměř žádné 
podrobnosti smlouvy. Pro každý druh obchodů bývají stanoveny podrobné předpisy, které se 
všeobecně uznávají, a vždy rozumí se, že obchod byl na základě jich uzavřen. Když někdo tvrdí, že 
byl obchod ten uzavřen jinak nežli dle těchto předpisů, musí to dokázati, zejména musí dokázati, že 
výslovně ode stran byla vymíněna tato neb ona odchylka. Tyto zvláštní předpisy pro jednotlivé 
obchody zovou se bursovními zvyklostmi či usancemi a bývají pravidelně smlouvajícím stranám 
dobře povědomy; na ně zvláště dle vyloženého upozorňovati netřeba.2) - Také v příčině seznámení 
stran není na burse obtíží, jelikož bursovním dohodcům jsou navštěvovatelé bursy dobře povědomí, 
kromě toho každý pravidelně dohodci oznámí, jaký by obchod rád uzavřel, a proto sblížení mezi 
kupujícím a prodávajícím bývá velmi usnadněno. - Na officialní burse pařížské agenti, kteří sami s 
cennými papíry svým jménem obchod vedou, mívají pro sebe vykázanou místnost ohrazenou 
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(„parquet“) , kolem níž obecenstvo obchod vedoucí se kupí a příkazy ke koupi nebo papíry k 
prodeji agentům uvnitř podává; agenti pravidelně vyvolávají papíry nabízené zároveň se žádanou 
cenou za ně, a cena jejich se ujednává pak ve formě licitace. Pro ujednání obchodu na burse nebude 
pravidelně potřebí tedy nic jiného, nežli aby se strany shodly o množství určitého druhu papíru, o 
jeho ceně za usanční jednotku, o lhůtě, kdy je nutno zboží dodati a kterak se dá za ně úhrada. Úplně 
určitě na př. je uzavřen tento obchod: „X. prodal firmě Y. dnes (6. srpna 1896) 5000 akcií dráhy 
státní společnosti po zl. 357.- ultimo srpna (t. j. k poslednímu dni měsíce srpna).“ 
 Bezpečnost plnění zajišťuje se mnohými způsoby. Plnění bursovních závazků žádá se od 
představenstva bursy neodkladně v ujednanou dobu a bez výjimek, kdo by závazek takový 
nevyplnil, považuje se hned za neschopného k placení, a mívá to v zápětí exekuci a po případě 
prohlášení konkursu na jeho jmění. Také co do modalit plnění není pochybností, jelikož jsou zcela 
přesně a striktně stanoveny bursovními usancemi a předpisy představenstva vždy řádně na burse 
vyhlášenými; odchylky dovoleny jen na výslovné a prokázané ujednání zvláštní. Kdykoli by pak 
mezi stranami o něčem přes to vznikl nějaký spor, nevyrovnává se před obyčejnými řádnými 
soudy, nýbrž pro tyto spory je zvláštní rozhodčí soud na burse (Börsenschiedsgericht), jemuž 
podléhá každá sporná záležitost z obchodů na burse uzavřených, pokud si strany písemně 
nevymínily, že nemá soud ten rozhodovati. Soudci tohoto soudu bývají voleni od členů bursy (sbor 
soudců rozhodčích; na peněžní burse vídeňské je jich 36) a pro jednotlivé spory strany si vyberou 
každá po jednom (anebo po dvou), a ti pak zvolí si třetího (anebo pátého) ze sboru soudců za 
předsedu; kdyby se takto nedohodli o předsedu, jmenuje jim ho president sboru soudcovského. 
Řízení před tímto soudem je zvláště urychlené a velmi laciné; odvolání z rozsudku je nemožné 
(pouze by se mohla podati proti němu nullitní žaloba, která však exekuce rozsudku nestaví). 
 
 Jak lacino dějí se převody majetkové na peněžní burse, bylo již na konci předešlého 
odstavce vyloženo. Při onom nahoře uvedeném obchodu na 5000 akcií dráhy státní společnosti 
jedná se o převod majetkový 1,814.000 zl. (s úroky usančními) a všechen náklad omezuje se na 
dohodné (odměna dohodcům zvaná obvykle courtage) 892,50 zl. a daň převodní z cenných papírů 
celkem 20 zl., (která i dle nové předlohy nebude příliš veliká, bude obnášeti 100 zl.), tedy celkem 
na 912,50 zl. Kterakých výloh bylo by potřebí pro každý, jakýkoliv jiný převod majetkový 
podobného rozsahu! 
 Nabídka a poptávka na jednotlivé burse neomezuje se však pouze na obvod bursy této, 
nýbrž bursy mezi sebou mají velmi čilé telegrafické i telefonické spojení. Kupující a prodávající na 
jednotlivých bursách dovídají se okamžitě skoro, jaké ceny jsou touž dobou na všech ostatních 
bursách, a jakmile se z rozdílu cen těch dá docíliti sebe nepatrnější zisk, podnikají se hned obchody 
mezi jednotlivými bursami samými. Toto porovnávání cen na různých bursách a zkoumáni, zdali z 
rozdílu nedal by se docíliti nějaký zisk, jakož i provádění vzájemných koupí a prodejů mezi 
bursami, to je tak zvaná arbitrage, kterou se ceny na světovém trhu tak vyrovnávají, že pouze o 
velmi nepatrný zlomek se jen lišiti mohou. 
 Pojem o účinku arbitrage nejlépe si učiníme z konkrétního příkladu: Když směnka na 
Londýn ve Vídni byla za zl. 119,65 (t. j. kdy 10 liber sterlinku směnečního obnosu = 119,65 zl.) a v 
téže době byla 1 ounce standard zlata (jakosti 22/24) v Londýně za 77 shillingů 10 pennů, a když 
banka rakousko-uherská platila 1 kg ryzího zlata za 1638 zl., bylo již možné zlato do Vídně z 
Londýna importovati. Jak skrovný je výtěžek z tohoto obchodu, pochopíme z tohoto výpočtu: 
 
 x zl. =  1000 g ryzího zlata, 
 ryzího zlata 22 g = 24 g stand. zlata, 
 31,1035 g = 1 ounce st. zlata, 
 1 ounce = 934 pennům, 
 2400 pennů = 119,65 zl. 
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 Podle toho nákupní cena za 100 kg zlata ryzího v Londýně činí 163.316 zl., a banka 
rakousko-uherská ve Vídni za toto množství dává 163.800 zl., tedy 484 zl. více, z kterých potřebí 
uhraditi nákupní výlohy v Londýně (na př. courtage, po případě i provisi), zaslání zlata toho z 
Londýna do Vídně, a ve Vídni kromě toho výlohy při koupi londýnské směnky, aby se tím 
vyrovnal obnos v Londýně splatný, a ještě zkoumání jakosti zlata, jelikož se nedodává zlato ryzí, 
nýbrž standardské nebo po případě jiné jakosti, jaká právě je v prutech a tyčích koupených. 
 Arbitrage činí z různých burs peněžních dohromady takřka jediné tržiště, a pošinutí cen na 
jedné z nich objevuje více méně svůj vliv na všech ostatních. Tato vzájemná citlivost burs není 
však vždy výhodou, jelikož cena neřídí se pouze poměrem místní poptávky k nabídce, nýbrž je 
rušena mnohdy všelikými rušivými událostmi sběhlými kdesi ve vzdálených končinách světa, které 
přímo neměly by pražádných účinků na trh domácí. Když na př. někde v jižní Africe vypuknou 
nepokoje, a následkem toho ochabne tam na okamžik těžení zlata, ucítí to téměř bezprostředně také 
bursa vídeňská, ačkoli nemá pražádných zájmů na zdaru těžířských společností jihoafrických. 
Citlivost tu zaviní snad bursa londýnská, která v okamžitých nesnázích vypoví svá pohledávání ve 
Vídni, nebo vrhne na trh sílu rakouských papírů, jež náhodou má v zásobě, aby si tak zjednala 
potřebné hotovosti. Takovým způsobem bursy, které v dobách míru a kdy nevážnou ani obchod ani 
výroba, výtečně plní svůj úkol při směňování statků, bývají jakoby prudkou horečkovou nemocí 
zachváceny, kdykoli nastala nějaká politická, obchodní nebo výrobní nesnáz. Této pohnutosti vy-
užitkují pak snadno žistní jednotlivci, kteří hledí z neodůvodněných strachů a ještě více z 
okamžitých rozpaků jednotlivců co možná kořistiti, hlavně však vrhají se na ty ubohé, kteří toužíce 
po rychlém, zbohatnutí pustili se v záhubnou bursovní spekulaci a hru, ačkoli jim scházejí jak 
hmotné prostředky dostatečné tak i potřebné zkušenosti a nezbytná k bursovním obchodům 
obratnost. 
 Úřední dohodci bursovní mají povinnost, aby uzavřené obchody poznamenávali do svých 
denníků, pokud jich prostřednictvím se staly. Z těchto záznamů pak bursovní komora 
(představenstvo) s pomocí dohodců sestavuje úřední seznamenání cen, které se zove kursovním 
lístkem, (Coursblatt), i které má velikou důležitost a váhu. Ty ceny, které v kursovním lístku jsou 
uvedeny, platí bez výjimky pro všechny jiné obchody mimobursovní v celém obvodu bursy peněžní 
(po případě jsou platný i pro celou říši, jako tomu při mnohých bursách v hlavních městech). Také 
všem úředním výpočtům, soudním výměrům a odhadům bývají ceny tyto základem. Vůbec všecken 
obchod cennými papíry bývá tak bursou ovládán, že obyčejně se zrovna tak mimo bursu nic jiného 
nesmlouvá nežli množství, cena, lhůta dodací a podmínky úhrady, a vše další se předpokládá tak, 
jako by umluveno bylo úplně dle usancí bursovních, které v té příčině se staly již téměř bez odporu 
obyčejovým právem obchodním. 
 
 1) Amsterodam a Nový York nejsou nikterak porušením onoho pravidla hořejšího, třeba totiž tato města nejsou 
dle ústavy městy hlavními, jsou jimi dle faktických poměrů. 
 2) O velmi mnohých usancích peněžní bursy bude v následujícím ještě dosti obšírně vykládáno. 
 
 
 
 

2. Bursovní obchody effektivní a lhůtní (differenční). 
 

 Cenné papíry, které se na burse kupují buď se dodávají „hned“ a zároveň se jich úhradní 
cena „hned“ vyrovná, - takové obchody se jmenuji „effektivními“ nebo „promptními“  nebo jako se 
obyčejně říká, pohotovými = „per cassa“, au comptant; nebo obchody ty se uzavírají na určitou 
pozdější lhůtu a zovou se „lh ůtními“, „terminovými“ (Termingeschäfte, opérations à terme). Při 
obchodech promptních slovem „hned“  rozumí se nejdéle den, který následuje po uzavření 
obchodu; k těmto obchodům možno čítati také obchody na tak zvanou „dodávku v několika dnech“ 
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(Lieferung auf einige Tage), kdy se mohou hodnoty cenné dodati nejdéle do pátého dne po dni 
uzavřeného obchodu. 
 
 Obchody effektivní jsou velkou většinou uzavírány s tím úmyslem nabytí cenných papírů 
trvale, aby v nich se bezpečně a užitečně uložily uspořené kapitály, arci také tyto obchody mohou 
míti ráz spekulační t. j. jsou dělány s tím hlavním úmyslem vydělati na jejich kursu, ale tak se děje 
v řídčích případech. Effektivní obchody mohou se na burse uzavírati v jakýchkoli - i tedy menších - 
summách, pouze že nenajdou tyto obchody výrazu v úředním kursovním lístku, když množství 
dodávané nedosahuje jedné bursovní uzavírky. 
 
 Zcela jiného rázu jsou obchody lhůtní. Obchody ty na bursách rakouských a německých 
uzavírají se s dodávkou na konec měsíce (ultimo) a blízko konce městce se uzavírají také na konec 
měsíce příštího. Na bursách francouzských i anglických vedle obchodů na konec měsíce bývají také 
obvyklé obchody na polovici měsíce (medio). Obchody lhůtní lze uzavírati jen ve velikých 
obnosech a sice nejméně bursovní uzavírku (= Börseschluss). Rozumí se pak u nás množstvím tím 
při státních a jiných dluhopisech 5000 zl. nominalního obnosu; při těch dluhopisech, jichž nominale 
je třemi dělitelno, čítá se 5100 zl., pouze při zlatých zástavních listech uher. úvěrního pozemkového 
ústavu 4800 zl.; při státních loteriích, při losech pro upravení Dunaje, při prémiové půjčce vídeňské 
je bursovní uzavírkou již 2500 zl. nominale; při papírech, jichž cena se udává za kus, čítá se do 
uzavírky 25 kusů (pouze při akciích krajinské průmyslové společnosti, terstských losech po 10 
kusech; při akciích dolnorak. eskomptní společnosti, při akciích rakousko-uherské banky, 
buštěhradské dráhy lit. A, dunajské paroplavební společnosti, rak. Lloydu, severní dráhy 
Ferdinandovy, Assicurazioni generali, při akciích „Kotvy“, cukrovaru ve Velkém Zinkendorfu čítá 
se po 5 kusích; konečně při uherských losích červeného kříže a losech basilikových po 30 kusích). - 
Také obchody tyto dějí se pouze s některými cennými papíry, zejména s těmi, kterých je dosti 
veliká hojnost v oběhu. Na vídeňské burse jsou nejoblíbenější papíry, s nimiž se vede obchod na 
lhůtu: akcie kreditního ústavu ve Vídni a kreditního ústavu uherského, akcie dráhy státní 
společnosti, akcie jižní dráhy, 3 %ní priority dráhy státní společnosti a jižní dráhy, akcie 
severozápadní dráhy, buštěhradské dráhy a pak čelnějších vídeňských bank (banky pro země 
rakouské, vídeňské banky Union, rak. úv. poz. ústavu, vídeňské bankovní jednoty, Anglo-banky 
atd.); konečně mnohé státní papíry uherské, jako uherská zlatá renta; z průmyslových akcií 
„Pražské železářské společnosti“, „Alpské montanní společnosti“ atd. 
 Obchody lhůtní jsou po výtce rázu spekulačního, kupující i prodávající pomýšlejí vydělati 
na stoupání resp. klesání kursů. Arci také k účelu zakládání úspor mohou býti lhůtní obchody tehdy 
uzavírány, když se jich chce koupiti najednou velké množství. Při některých spekulačních papírech 
se vůbec uzavírky effektivní dějí pouze výjimkou, a kdyby tedy někdo do nich chtěl trvaleji své 
jmění uložiti, nebylo by pro něho snadnou věcí papíry ty okamžitě effektivně dostati; proto učiní 
lépe, když peníze prozatím na mírný úrok uloží v bance a koupí papíry na lhůtu (k ultimu) a v den 
dodávky je zaplatí; totéž se bude odporučovati, když někdo míní větší množství takových papírů 
najednou prodati, může je prodati na lhůtu a dostane od některé banky kupní summu hned, po 
srážce přiměřeného diskontu až do doby dodávky. 
 
 Pravidelně při lhůtních obchodech nemívá prodávající papíry prodané v zásobě a míní si je 
teprve později opatřiti. Spekuluje arci při tom na to, že mu bude možné později jich nakoupiti za 
mírnější cenu, zrovna jako kupující míní získati tak, že snad cena papírů stoupne, a že je bude moci 
hned zase prodati za vyšší cenu. Pravidelně obě strany krátce před dodávkou podniknou zrovna 
opačné obchody nežli dříve umluvili; prodávající, který papíry neměl, musí je k dodávce koupiti; 
kdežto kupující papíry nemíní si podržeti a prodá je dříve ještě, nežli je obdržel. Mnohdy se takto 
strany přímo mezi sebou před dodávkou dohodnou a zaplatí si pouze differenci v ceně, aniž vůbec 
dojde k jaké dodávce. Když na př. kupující smluvil akcie k poslednímu po 360 zl. a kurs pak 
skutečně se ustálil posledního na 365, nahradí mu prodávající za každý kus 5 zl., a jsou vyrovnáni. 
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Mnohdy se obě strany shodnou celý obchod ještě neukončiti tohoto posledního, nýbrž odložiti to na 
příštího posledního ; nebo odloží se obchod tím, že místo původních smluvníků nastoupí noví, kteří 
v něm dále pokračují. 
 
 Takto ke skutečné přímé dodávce dojde dosti zřídka, a protože po většině strany tu 
pomýšlejí již napřed na pouhý zisk plynoucí z difference ceny, nazývají se obchody ty také často 
differenčními, ačkoli pojem differenčních obchodů je mnohem užší nežli obchodů lhůtních, neboť 
nekončí vždy lhůtní obchody vyrovnáním difference, nýbrž také dodávkou, po případě se pouze 
dodávka odloží nebo převede jen na jiné osoby nežli byli původní kontrahenti. 
 Čisté obchody differenční, kde strany již napřed výslovně si vymíní, že papíry nedodají ani 
neodeberou, nýbrž že pouze vyplatí strana podléhající svému smluvníku rozdíl ceny, pokud by se 
uzavíraly mimo bursu, neměly by právní závaznosti. Bylo by nutno je považovati za pouhou hru a 
sázku, a úmluvy takové jsou nežalovatelné.1) Jinak tomu na burse, tam jsou takovéto differenční 
obchody zcela dobře možné a úplně žalovatelné a námitka, že jednalo se o hru neb o sázku je bez 
účinku (dle čl. 13. bursovního zákona). 
 
 Ostatně lze tuto překážku hry s cennými papíry mimo bursu snadno obejíti, jelikož lhůtní 
obchody dají se lehko tak uzavříti, že strany pak faktický nestojí o skutečné dodání, nýbrž jen 
vyrovnají skutečnou differenci. 
 
 Rozumí se samo sebou, že lhůtní obchody mohou býti velmi nebezpečné také pro zkušené a 
zámožné bursiany a že při neočekávaných událostech mohou zklamati jich výpočty naprosto. Tím 
hůře se mohou vydařiti těm, kteří jsou méně zámožní a nejsou úplně obeznalí a nad míru zkušení. 
Nebezpečí to je tím hrozivější, že se vždy při lhůtních obchodech jedná o veliké množství 
koupených věcí, a že ztráty klesáním a stoupáním cen způsobené mohou nabyti rozměrů ani 
netušených a to zrovna za dob, kdy proti těmto ztrátám nejhůře je možno čeliti, totiž za 
obchodních, výrobních a odbytových krisí. Neštěstí je při tom tím zhoubnější, že neomezí se 
pravidelně jen na kruhy na burse hrající, nýbrž zasahuje často přímo nesúčastněné, tedy také 
rozhodně nevinné a ty, jimž lehkomyslnost a přílišnou odvážnost nelze ani vyčítati. Neboť pád 
mnohých, kteří na bursu pravidelně docházejí a tedy za dosti zámožné a spolehlivé bývají 
považováni, mívá v zápětí pohromu také pro ty, kteří zcela důvodně jim důvěřovali a poskytli jim z 
těch příčin větší úvěry; mimo to, jakmile se na burse objeví nějaká derouta, nezasáhne pouze ty 
papíry, při kterých jsou k tomu dostatečně odůvodněné strachy, nýbrž nepřímo tím trpí téměř 
všecky hodnoty. Aby totiž, oni, kteří v tom případě tonou, se zachránili, musí nutně prodávati 
zrovna takové papíry, které otřesem nejméně utrpěly, pokud je mají vůbec v zásobě. Takovým 
postupem objeví se na burse mnohem více nabízeného zboží, nežli po případě poptávka může 
snésti, a ceny veškerých hodnot bývají tím stlačovány. Také úvěrní podmínky se za takových 
pohnutých dob bursovních silně zhoršují, jelikož úvěru se nadobyčej mnoho potřebuje a všeobecná 
nedůvěra naopak uskrovňuje velmi účinně jindy hojné a snadno přístupné zdroje úvěru. 
 Při všech obchodech lhůtních arci jsou vždy dvě proti sobě příkře postavené strany. Zájem 
kupujících především se nese k tomu, aby ceny co možná stoupaly, kdežto prodávajícím pravý 
opak toho přináší zisky. Prodávající pravidelně nemajíce prodávaných hodnot - to zove se prodejem 
„à decouvert“ - hledí si je před dodáním ještě výhodně nakoupiti, a k tomu cíli leží jejich všecek 
zisk v tom, že bude cena co možná nízká; kupující naopak nemíníce papírů koupených podržeti, 
hledí je před odebráním výhodně prodati, k čemu arci potřebují naopak ceny co možná vysoké. Tak 
proti sobě stojí tu dva nepřátelské tábory jedněch hledících ceny papírů stlačiti, druhých opět je 
vším úsilím hnáti do výše. První jsou tedy spekulanty na klesání cen - „à la baisse“ či prostě 
„baissiers“, také contremineurs (contremine) zvaní - druzí spekulují na zdražování - „à la hausse“ 
či haussiers. - V Anglii (a také v Americe) jmenují haussiers „bulls“, kdežto baissiers dostali název 
„bears“.2) 
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 Mezi to arci se občas vmísí také vlivy jiné, jako na př. když velcí peněžníci a banky rádi by 
odbyli nové papíry, které ode dlužníků neb od akciových společností se zřizujících převzali; těm 
arci musí na tom záležeti, aby smýšlení na burse bylo co možná příznivé, i ceny aby značně 
stoupaly, neboť jen tak mohou doufati, že za všeobecného rozmachu podaří se jim tyto nové 
hodnoty co nejvýhodněji obecenstvu přepustiti. 
 Tyto navzájem se potírající strany používají ovšem všech prostředků dovolených i po 
případě méně počestných ano i přímo nedovolených, aby tak porazili jen stranu druhou. Používá se 
k tomu různých oklik, po případě ti, kteří nakoupiti chtí za malé ceny, zdánlivě uzavírají značnější 
prodeje, jakmile nedoufají najíti okamžitě v dostatečném počtu dodavatelů, jen aby tím způsobili 
klesání cen, při tom neštítí se rozšiřovati poplašné zprávy buď upřílišené nebo přímo falešné beze 
všeho ohledu, zdali se tím někomu ublíží čili nic. Ti, kteří potřebují odbyti nové papíry mnohdy 
velmi pochybné hodnoty, vychvalují je a vydávají o nich prospekty, jichž udání bývají často 
naprosto nesprávná i přímo vymýšlená; někdy také volí se k tomu cesty přímo zločinné, aby se 
dostalo povolení k vydávání nových papírů i aby mohl se pravý stav věcí utajiti, nešetří se žádných 
nákladů, kupuje se veřejný tisk, který bohužel velmi často ochotně se k podobným službám 
propůjčuje, ano i úspěšné pokusy podplacení jednotlivých členů parlamentu a jiných rozhodujících 
osobností i úřadů byly podniknuty, aby jen různé okolnosti nevyšly na jevo i aby se získalo 
snadněji obecenstvo ke koupi papírů více než podezřelých. Žalostnými doklady podobných 
nečestných machinací byly různé emisse dluhopisů společnosti na prokopání šíje panamské zřízené 
ve Francii. Společnost ta na úplatky tisku, poslanců a různých odborníků vydala v krátké době 
celkem přes 20 millionů franků, a tím podařilo se jí se zdarem opatřiti si peníze, které opět jednak 
rozplýtvány, jednak zbytečně a bezúčelně vynaloženy, takže konec takového počínání nemohl býti 
jiný nežli naprostý úpadek společnosti. Tím způsobeny veliké ztráty všem těm, kteří, důvěřujíce 
tolika závažným, ale napřed již koupeným hlasům, svěřili své těžce snad nastřádané úspory k tomu 
cíli, aby z nich zaplaceno bylo vlastním původcům jejich neštěstí, protože za úplatek jim vychválili 
tak pochybný podnik. 
 
 Podobných dokladů shledalo by se dosti četně třeba ne v tak velkých rozměrech a za 
podobných povážlivých známek pro mravnost veřejnou. Stačí jen upomenouti, kterak nedávno 
zaplaven byl trh londýnský pochybnými hodnotami argentinskými (nesnáze obrovského 
bankovního domu londýnského „Baring Brothers“ tehdy jen mimořádnou pomocí banky anglické a 
banky francouzské zažehnány) i jaké úskoky různé prováděny v letech 1872-1873 bezprostředně 
před vypuknutím pověstného poprasku vídeňského. 
 
 Tyto časté nehody, zaviněné bursovní spekulací a obchody lhůtními, obrátily na se 
pozornost všeho ostatního obecenstva i daly se slyšeti četné hlasy, které vinily ze všeho vůbec 
celou instituci obchodů lhůtních. Vysloven přímo požadavek, že by se měly obchody lhůtní a 
veškeré bursovní spekulace šmahem prostě zakázati. O burse v té příčině pronášeny velmi příkré 
úsudky až i s křesel ministerských (pruský jeden ministr nazval ji „otravným stromem“ 
[Giftbaum]). 
 Pokud nynější kapitalistická výroba trvá, nelze si však moderní hospodářství bez bursy 
mysliti, rovněž tak nemožno odstraniti vůbec obchody lhůtní, ani nebude možné odděliti prostou 
spekulaci a hru od obchodů skutečných a nezbytných. Bursa je střediskem, kam se potřebné 
kapitály ze všech rozdílných a jinak málo patrných zřídel a úkrytů k výrobě svádějí a odkud pak 
zase vyrobené a vypěstené věci mezi konsumující obecenstvo nejsnadněji a nejpohodlněji se 
dostávají. Každý jiný styk mezi producenty s jedné, a dodavately surovin (a kapitálů) i konsumenty 
s druhé strany byl by daleko nepřímější, nákladnější a méně by svému účelu vyhovoval, nežli se to 
děje nyní účelně uspořádaným trhem bursovním. Také obchody lhůtní na burse nelze nijak úplně 
odstraniti, neboť co je arbitrage a její účinky mezi jednotlivými bursami co do místních vztahů, to 
jsou lhůtní obchody v příčině vyrovnávání cen co do času. Jako arbitrage činí z různých burs jediné 
jaksi tržiště a porušení způsobená na jedné burse umírňují se zasáhnutím burs ostatních pomocí 
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arbitrage, tak zase lhůtní obchody vyrovnávají jinak nutné a nedozírné neshody mezi cenami do 
budoucnosti. Proti contremině pracující o to, aby ceny všech hodnot poklesly, pracuje tu vždy 
neúnavná hausse, která výši cen těch opět všemi prostředky hájiti musí, a tak zjednává se určitý 
spojitý postup cen od přítomnosti do budoucnosti, a účinek obchodních a jiných krisí se tím značně 
pro veškeré soukromé i veřejné hospodářství umírňuje. Arbitrage působí, že každé větší porušení 
na jednom trhu ucítí se skoro okamžitě také na trzích ostatních, ale za to jsou vlny pohybu toho 
mnohem slabší a pohyb v celku jeví se ustálenějším, souměrnějším; zrovna téhož dociluje se 
lhůtními obchody co do času, minulost tady vrhla své stíny do přítomnosti, která opět není úplně 
neodvislá od budoucnosti, spekulace velmi často dovede správně vycítiti budoucí blízké situace 
obchodní. 
 Tím arci nemíní se říci, že by nynější poměry nepotřebovaly nápravy. Třeba nelze napořád a 
šmahem lhůtní obchody zatratiti, přece zase nelze popříti, že výstřednosti jejich jsou velmi   
záhubné, i nutno proti nim nějak čeliti. Mnohé lhůtní obchody jsou nezbytné, je potřebí mnohdy do 
budoucna si opatřiti kapitály, připraviti se na zcela dobře předvídanou větší potřebu, a při tom 
nutno zajistiti si určitou cenu hodnot, které bude nezbytné k tomu cíli prodati; jindy lhůtním 
obchodem chce se nabyti pevný podklad k obchodu jinak velmi pochybnému a nejistému, na př. 
když k pozdějšímu dodání směnek nebo jiných papírů chce si obchodník zabezpečiti určitou jich 
cenu. Za to je velmi žádoucno, aby nepovolané a nezkušené obecenstvo bylo od spekulací 
spočívajících na lhůtních obchodech vzdalováno, po případě aby se také druzí mohli dověděti, kdo 
všecko se obchodů lhůtních nebo differenčních súčastní. Mnohdy by taková veřejná povědomost 
někoho zradila z podobných pokusů, nebo by lidé úvěr hráčům poskytující mohli napřed býti již 
varováni. Zrovna tak je slušný požadavek, aby na burse každý za dané sliby ručil, aby zejména při 
odbývání nových papírů byla zodpovědnost za to, že udání o nich veřejně vyhlášená nejsou 
nepravdivá a vypočítaná pouze na oklamání obecenstva. Nebezpečí hry roste zejména také tím, že 
některé papíry jsou buď v pevných rukou, nebo že jich vůbec je nemnoho vydáno a v oběhu; tím 
stává se často, že pak papíry k dodávce nelze vůbec dostati, a posice té kupující mohou nemírně 
proti prodávajícím využitkovati; v takových papírech dlužno spekulace omeziti nebo vůbec 
zakázati. 
 V těchto směrech také novější zákonodárství hledí proti výstřednostem bursovní hry 
bojovati. V té příčině přijat v Německu nový zákon bursovní. Každý, kdo chce na burse účastniti se 
lhůtních obchodů, musí býti zapsán ve vzláštním bursovním rejstříku, a za zápis ten musí zapraviti 
určitý značný poplatek. Kdokoli uvede některé papíry na bursu, a hledí je rozšířiti vyhláškami a 
prospekty, je zodpověděn za všecka udání v prospektech a jiných oznámeních uvedená a ručí 
nabyvatelům za škodu, která by jim těmito nesprávnými ujišťováními vznikla. Představenstvo 
bursy musí dbáti také toho, aby lidé nespolehliví, pak ti, kteří bezdůvodné poplašné a nepravdivé 
zprávy na burse rozšiřují, byli z bursy odstraněni, po případě také k zodpovědnosti za to poháněni; 
v té příčině se má ustaviti na každé burse zvláštní čestný soud, jehož rozsudku podléhají všichni 
členové a navštěvovatelé bursy, a který může z návštěvy bursy rozsudkem vyloučiti. Vládní 
zástupci sami mají pak dozor na burse a mohou představenstvu svá pozorováni oznamovati a 
žádati, aby různé nepřístojnosti byly odstraněny; podobně je povinností jejich vládu o všech 
událostech na burse informovati. Aby v určitých hodnotách byla vůbec spekulace, a kterékoli lhůtní 
obchody připuštěny, vyžaduje se, aby určité dosti značné množství těchto papírů bylo vydáno. (To 
ostatně předpisy některých bursovních komor samy stanoví, tak na. př. budapešťská bursovní 
komora určila, že lhůtní obchody jsou možné pouze při těch papírech, jichž nejméně koluje za 
8,000.000 zl. nominalních; u nás vůbec se lhůtní papíry, jichž nepatrnější množství koluje, ani 
neprovozovaly.) Takto a ještě podobnými jinými předpisy (zvláště proti agenciím zastupujícím 
nečleny bursy) míní se staviti nezřízená hra na burse a omeziti co možná na kruhy povolané, arci 
úplně toho nebude lze dosíci ani sebe přísnějším zákonem, tím méně, kdyby zákon nebyl pořádně a 
obezřetně prováděn. 
 
 1) Občanský zák. §§ 1270.-1272. 
 2) „Býci“ a „medvědi“. 
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3. Formy obchodů uzavíraných na burse. Řízení per arrangement. Prolongace, report, 
deport a různé obchody prémiové. 

 
 Forma pro uzavření obchodů na burse není vůbec předepsána. Dohodci, kteří strany sbližují 
a obchod prostředku jí, mají však povinnost, jak už bylo podotknuto, obchod uzavřený zapsati do 
zvláštní knihy - denníkem zvané - a pokud toho si strany přejí, jsou povinni jim vydati o tom slovný 
výpis z denníku. Tyto výpisy zovou se závěrečními listy (Schlussbriefe). Závěreční list je podepsán 
od dohodce, a když jedná se o lhůtní obchod, podpise jej také strana, která s vlastníkem 
závěrečního listu obchod ujednala. Závěreční list bývá vydán také na řad, ale pro peněžní bursu 
platí, že je rubopisem převoditelný zrovna jako směnka, i když zní pouze na jméno vlastníkovo; 
rubopisy na něm mají úplně stejnou závaznou moc jako rubopisy směneční. Z toho je vidno, že 
místo původních smluvníků (kontrahentů) mohou v obchod nastoupiti zcela noví lidé, pokud jen 
řádným rubopisem byl jim závěreční list postoupen. 
 
 Obchody lhůtní mohou se uzavírati buď jako obchody přímé nebo tak zvaným řízením per 
arrangement (nebo jak v cizině tomuto zřízení říkají „clearingem“). Obchody přímé vyřizují se 
mezi původními stranami, a takovým způsobem se pravidelně ukončují skoro všecky obchody 
effektivní. Při mnohých cenných papírech rozumí se vždy, že byly lhůtní obchody uzavřeny per 
arrangement, pokud si strany výslovně nevymínily opak. 
 
 Arrangementem rozumí se vzájemné úhrnné súčtování všech různých dodávek papírů, které 
jsou nutny v den, ke kterému obchody byly smluveny (ultimo; nebo také medio na 
západoevropských bursách). Toto súčtování provádí na vídeňské burse peněžní akciový podnik 
bankovní: „Girový a kassovní spolek“ (Giro- und Cassenverein); v Berlíně je pro to zvláštní 
účtárna zvaná „Liquidationsbureau“; v Londýně „Stock Exchange Clearing-house“, kde 
arrangement jmenují prostě account; na pařížské burse sprostředkují súčtování to sami „agents de 
change“ atd. Na burse vídeňské, ti, kteří arrangementem obchody uzavřeli, jsou povinni býti členy 
účtárny arrangementové a musí v den plnění na formulářích k tomu dodaných oznámiti své 
obchody s udáním ujednaných kursů. Účtárna vypočítá všecky vyskytlé difference, které mají se 
vyrovnati, na základě kursů k tomu cíli od bursovního představenstva ustanovených, t. zv. 
likvidačních kursů (pravidelně to bývají průměrné ceny, které se toho dne při otevření bursy 
ustálily). Zároveň se každému prodávajícímu udá odběratel - adressa (wird die Hand  angegeben), 
které se pak mají dotyčné papíry plniti. 
 
 Tímto způsobem se pouze menšina lhůtních obchodů vyrovnává; větší část jinak bývá 
dovedena ke konci. Velmi často se strany shodnou, aby se ani papíry nedodávaly, nýbrž aby se 
pouze vyrovnala mezi nimi difference v ceně; jindy opět se svolením stran odloží se vyrovnání 
obchodu až k příští lhůtě (k příštímu ultimo) t. j. obchod se prolonguje. - Prolongace obchodu mezi 
týmiž stranami není příliš častá, častěji se docílí jinými způsoby pokračování v témž obchodu. Proč 
strany chtějí v obchodu dále pokračovati, to může míti důvody různé. Buď zdá se jim, že kursy 
nevystouply dosti vysoko, po případě neklesly přiměřeně nízko, nebo že ztráta byla by nynějším 
okamžikem příliš veliká a nutno ji zmírniti v další době, nebo se vůbec nynější okamžik nepokládá 
za vhodný k ukončení obchodu. 
 Mnohdy jedna strana stojí na tom, aby obchod byl doveden ke konci, kdežto druhá strana by 
ráda v něm pokračovala. Kupující je na př. nucen odebrati papíry a zaplatiti za ně umluvenou cenu, 
ale aby si tuto cenu zjednal prodejem týchž cenných papírů, i tak aby svůj obchod ukončil vlastně 
vyrovnáním difference, k tomu by se nerad odhodlal. Aby mohl v obchodu dále pokračovati, prodá 
sice odebrané papíry, ale hned je opět k příštímu poslednímu odkoupí od toho, komu je prodal. K 
takové koupi papírů patrně pravidelně se odhodlá jen ten, kdo nyní je dostane za nižší cenu nežli je 
umluvená cena prodejní k příští lhůtě dodací. Kdo na př. koupí určité papíry kus po 200 zl. koncem 
července a zároveň postoupí prodejem tytéž papíry po 201 zl. kus koncem srpna, vydělává na 
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každých 200 zl. za měsíc 1 zl. a je to totéž, jako by půjčil 200 zl. za úrok 1 zl. na měsíc (6 % ročně) 
a jako by na půjčku tu dostal v zástavu cenný papír. Od půjčky na zástavu movitou se tento obchod 
liší tím pouze, že se nepotřebují vrátiti tytéž kusy, které byly prodány (dány v zástavu), nýbrž že 
stačí vrátiti totéž množství stejného druhu. Toto okamžité prodávání cenných papírů se zpětnou 
koupí k příští lhůtě dodací zove se reportováním a nadávek, který prodávající za příští zpětnou 
koupi nabízí, zove se reportem. 
 Opačná situace je pro prodávajícího, chce-li obchod svůj prodloužiti a kupující trvá na 
dodávce ve lhůtě původně stanovené. Prodávající může si papíry ty opatřiti koupí od někoho, s 
kterým učiní zase hned smlouvu o prodej stejného množství téhož druhu papíru k příští lhůtě 
dodací, takže vlastně se to rovná zápůjčce papírů na měsíc, jen že se nevrátí tytéž kusy, nýbrž 
pouze stejného druhu totéž množství. Náhrada za takové propůjčeni cenných papírů na jednu lhůtu 
dodací (na měsíc) jmenuje se deportem. 
 Výše reportu řídí se obyčejně výškou úrokové míry na trhu vůbec. Poněvadž reportování 
není vlastně nic jiného nežli poskytnutí peněžního úvěru na krátkou lhůtu, kterému zástavou jsou 
papíry prodané, patrně se bude výše úroků při tom říditi pravidlem dle sazby, která se povoluje při 
půjčkách na zástavy movité (při t. zv. lombardu). Za veliké nabídky úvěrovaných peněz na trhu 
bude tedy report nízký (levný), kdežto při nouzi o úvěr budou sazby reportní stoupati. Za těch dob 
pak, kdy cena papírů silně kolísá a dá se očekávati jejich značné klesáni, bude těžko také zjednati si 
reportováním peníze hotové, jelikož papíry ty přestávají býti úplně bezpečnou zárukou zápůjčky, a 
kdo papíry kupuje je nucen kromě toho důvěřovati osobní spolehlivosti a majetkovým poměrům 
prodávajícího spekulanta. Pravidelná sazba úroková arci bude po většině přibližně ta, která se 
počítá při lombardování cenných papírů. 
 Poněvadž na rakouských a německých bursách se rozumí cena papírů vždy bez usančních 
úroků, které tedy nutno za určitou dobu (od splatnosti posledního kuponu) k ceně kursovní 
připočítati, nebude se rozdílem kursů správně udávati výška reportu. Nejlépe se to pozná z 
některého příkladu konkrétního. Dejme tomu, že akcie kreditního ústavu byla koncem července 
prodávána po 360,50 a že je ten, kdo je povinen je odebrati, také za tuto cenu prodal s reportem k 
poslednímu srpnu 75 kr. za kus t. j. se zpětnou koupí za 361,25 zl. (360,50 + 0,75) k poslednímu 
srpnu. Výška reportu 75 kr. je tu pouze zdánlivá, jak poznáme z tohoto výpočtu účtu prodejního a 
kupního. 
 
  
  Účet prodejní je 31. července:  
 1 akcie kreditního ústavu ke konci července ............. zl. 360,50 
 k tomu usanční úroky 5 % ze 160 zl. (nominale) počítané od 1. ledna 
 t. r. do konce července ............................................... zl. 4,64   zl. 365,14. 
     
  S tím porovnejme účet kupní dne 31. srpna:  
 1 akcie kréd. úst. ke konci měsíce srpna .................... zl. 361,25 
 k tomu usanční úroky od 1. ledna do konce srpna ..... zl. 5,31   zl. 366,56. 
 
 
Jsou tedy úroky z prodejní summy 365,14 zl. za měsíc 1,42 zl. (366,56 - 365,14), čili 0,389 %, což 
v ročních procentech činí 42/3 % jakožto pravou výši skutečného reportu.  
 Poněvadž se vždy při reportování úroky usanční připočítávají, může se při papírech, které 
mají nízký kurs proti ceně nominalní, vyskytnouti také zdánlivý deport, který však, protože se 
připočítávají k ceně vyšší úroky usanční, je přece jen skutečným reportem. Dejme tomu, že při 
akciích jižní dráhy, které byly prodány za kurs 88,50 k poslednímu únoru 1897, byl umluven deport 
40  kr. pro  zpětnou koupi k po slednímu březnu. Výška skutečného reportu vypočte se takto: 
 
 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 34 

  Účet prodejní: 
 prodána akcie jižní dráhy ultimo února ....................... zl. 88,50 
 usanční úroky 5 % z 200 zl. (nominale) od 1. ledna 1896 do  
 posledního února 1897 ................................................ zl. 11,63   zl. 100,43. 
 
 Pro zpětnou koupi k poslednímu březnu smluven deport 40 kr., tedy 
 
 
  Účet kupní: 
 koupena akcie j. dr. ultimo března ............................... zl. 88,10 
 usanční úroky od 1. ledna 1896 do  
 posledního března 1897 ............................................... zl. 12,47   zl. 100,57. 
 
 
Povoleno tedy úroků z prodejní summy zl. 100,43 za měsíc zl. 0,44 čili asi 0,44 %, co činí ročních 
úroků (report) 51/4 %. Tedy zdánlivý deport 40 kr. za kus tu je skutečným reportem 44 kr. za kus. 
 Naopak by se mohl počítati report (po případě deport) pro danou určitou úrokovou míru. 
Dejme tomu, že by ten, kdo chce papíry reportovati (koupiti, aby je příštího měsíce vrátil) a kupní 
summu tedy půjčiti, mínil vytěžiti 6 % úroků. Jsou-li ku př. akcie společnosti státní dráhy k 
poslednímu červenci po 359 zl., budou k tomu usanční úroky (5 % od 1. ledna t. r. z nominalní 
summy 200 zl.) činiti zl. 5,81, a úroky z této prodejní summy zl. 364,81 na ročních 6 % činí za 
měsíc 1/2 % čili zl. 1,82, takže cena pro zpětnou koupi k poslednímu srpnu bude o tyto úroky vyšší, 
tedy zl. 366,63 (364,81 + 1,82). V této ceně však jsou obsaženy usanční úroky od 1. ledna t. r. do 
konce srpna 5 % z 200 zl., což je zl. 6,64, takže bez těchto usančních úroků se musí požadovati zl. 
359,99 zl. Poněvadž cena k poslednímu červenci byla zl. 359.-, je patrně report odpovídající 
úrokovému procentu 6 % zl. 0,99, čili bez mála zl. 1.- (okrouhlou summou). 
 
 Když ke dni likvidace bude míti hausse příliš mnoho závazků (příliš veliké množství papírů 
odebrati), které po většině chce prolongovati, bude velmi nesnadno reportem si zjednati hotové 
peníze potřebné vůči kontremině, která papíry dodává. Zároveň touto značnou nabídkou papírů se 
cena jejich stísní, a jestliže jednotlivci chtějíci papíry reportovati nemají dostatečného úvěru 
osobního, bude pro ně těžko dostati plnou prodejní summu papíru od toho, kdo jejich papíry 
převezme. Z té příčiny musí pravidelně větší množství papírů zastaviti, nežli byli by povinni 
převzíti. Na př. někdo umluvil, že odebere k poslednímu listopadu r. 1895 500 akcií jižní dráhy, ale 
tou dobou byla předloni značná tíseň peněžní na burse vídeňské; proto když musil těchto 500 akcií 
odebrati ten, kdo jinak úvěru zvláštního nepožíval, nemohl si potřebné summy sehnati 
reportováním těchto 500 akcií samých, nýbrž musil k nim ještě přidati na př. 100 dalších (nebo po 
případě i ještě více), aby půjčující byl dostatečně za svou půjčku kryt. 
 Opačná situace může nastati mnohdy pro contreminu, že bude potřebovati k dodávce veliké 
množství cenných papírů, které nebude tak snadnou věcí si opatřiti. Za propůjčení těchto cenných 
papírů bude se musiti odhodlati ke značným deportům a při papírech, kterých náhodou není 
okamžitě na burse s dostatek, může to vésti k velmi choulostivé situaci pro contreminu. To zejména 
platí pro papíry spekulační, jichž vůbec je málo vydáno, nebo pro papíry, které se podařilo hausse 
před likvidací dostati do svých rukou. Často z těchto nesnází pomůže arbitrage, která následkem 
silně zvýšených cen může nakoupiti papírů na jiných bursách a nabídnouti je tam, kde je o ně 
takováto nouze. Někdy vůbec všecky tyto prostředky nepostačují, a je třeba sáhnouti až k pomoci 
mimořádné, jako kdysi v Berlíně musil vypomoci sám ruský finanční ministr Witte spekulantům, 
kteří čítali na příliš nízké ceny papírových rublů, tím že značné množství rublových bankovek v 
největší tísni na jeden měsíc contremině berlínské zapůjčil. 
 Obchody lhůtní právě pro všecky tyto vyložené příčiny mohou se státi pro spekulanty přímo 
záhubnými, ztráty jejich by mohly býti skoro neomezené. Tak, aby se podal příklad, akcie banky 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 35 

pro země rakouské (Oest. Länderbank) byla 2. listopadu 1895 po 267 zl., kdežto 9. listopadu klesla 
již na 225 zl. a 2. prosince 1895 na 201 zl. Poněvadž se lhůtní obchody uzavírají na veliké množství 
kusů, patrně je viděti, jaké tu hrozné ztráty pro jednotlivé strany mohly nastati. Proti takovým 
nejkrajnějším případům se pravidelně chtí mnozí z hrajících krýti a hledí svou ztrátu omeziti na 
určitý maximální obnos. 
 Tohoto omezení ztráty na určitý obnos dá se docíliti tak, že strana může po případě od 
dodávky neb od koupě papírů odstoupiti, když zaplatí nějaký litkup (Reugeld), když se určitou 
sumou totiž od plnění smluveného obchodu vykoupí. Dejme tomu, že na př. určitá akcie byla 
koupena k poslednímu dni měsíce za 250 zl., ale že kupující si smluvil, aby mohl odstoupiti od 
obchodu, když zaplatí za každý dodávaný kus 5 zl. litkupu. Pokud tedy kurs akcie posledního dne v 
měsíci neklesne na 245 zl. (nebo po případě pod ně), odebere patrně kupující papíry za cenu 
bursovní; kdyby však kurs klesl na př. na 244 zl., již neodebere kupující smluvené akcie, nýbrž 
raději zaplatí za každou akcii prodávajícímu 5 zl., neboť by odebráním ztratil více (totiž 6 zl. na 
každé akcii). Naopak kdyby prodávající umluvil dodávku akcií za 240 zl. a vymínil se, že 
zaplacením 5 zl. za každou akcii bude svého závazku k dodávce po přídadě prost, bude dodávati 
papíry vždy, pokud nevystoupnou nad 245 zl.; kdyby však cena akcie byla bezprostředně před 
dodávkou za 246 zl., patrně by nedodával již, nýbrž by zaplatil umluvených 5 zl. litkupu za každý 
kus. (Kupující by pouze tehdy získal, kdyby cena vystoupla nad 250 zl.; zrovna tak by prodávající 
ve voleném příkladě získal, kdyby cena klesla pod 240.) 
 Takto uzavírané obchody zovou se prémiovými (Prämiengeschäfte, opérations à prime). 
Prémií zove se ono výkupné, onen litkup, který musí strana za každý kus zaplatit, když chce od 
obchodu ustoupiti. V německém názvosloví bursovním činí se rozdíl mezi prémií pro kupujícího, 
která se zove „Vorprämie“ , a prémii pro dodávajícího papíry, kterou nazývají „Rückprämie“. (V 
hořejším příkladě je „Vorprämie“, pro 250 zl. 5 zl., že neodebere totiž kupující při kursu 244 zl., 
nýbrž zaplatí 5 zl. litkupu, kdežto „Rückprämie“ je v druhém uvedeném případě pro prodávajícího). 
- Vedle těchto jednoduchých prémií jsou ještě prémie tak zvané dvojnásobné (doppelte Prämie),   
kdo takovou prémii složí, má právo určité množství cenných papírů za týž stanovený kurs dle své 
vůle buď prodati nebo koupiti. Tímto způsobem může jeho ztráta obnášeti také jen nejvýše 
umluvenou prémii: Dejme tomu, že někdo si vymíní dodávati neb odebrati 100 akcií kreditních 
koncem měsíce po 360 zl., když zaplatil napřed prémii 5 zl. za každý kus (tedy prémii 500 zl. 
celkem). Když akcie ty budou pak koncem měsíce pod 360 zl. bude je dodávati; vystoupnou li nad 
360 zl., bude je odebírati; budou-li zrovna na 360 zl., nebude ani dodávati ani odebírati, v tomto 
případě bude také jeho ztráta největší, totiž zrovna 5 zl. za akcii (prémie, kterou napřed zaplatil). 
Získati může, když buď akcie ty klesnou pod 355 nebo vystoupnou nad 365. Jeli na př. v době 
plnění kurs 357, koupí je za tuto cenu na burse ten, kdo prémii zaplatil, a dostane od toho, kdo 
prémii dostal, za ně po 360 zl., čím získá na každé 3 zl., ale poněvadž zaplatil již 5 zl. prémie, bude 
výslední jeho ztráta celkem 2 zl. na kuse. Kdyby akcie naopak vystouply na 363 zl., odebere je po 
360 zl. a prodav je po 363 zl., vyzíská opět 3 zl. na každé, takže výslední ztráta jeho bude táž jako v 
předešlém případě 2 zl. za kus (protože již zaplatil prémii 5 zl.). Kdyby akcie ty klesly na 352 zl., 
nebo vystouply na 368 zl., získal by po každé 8 zl. a tedy po srážce prémie 3 zl. na kuse (při kursu 
352 zl. by dodával, při 368 zl. by odebíral). 
 Zvláštní druh prémiových obchodů této dvojnásobné prémii zcela podobný, v účincích pak 
totožný, je tak zvaná stellage (franc. option, angl. put and call). Při stellagei neplatí se vůbec 
prémie, nýbrž jedna strana si vymíní, že může buď za určitou (nižší) cenu dodávati nebo za určitou 
cenu (vyšší) odebrati papíry. Ku př. smlouva zní, že bude buď dodávati akcie kreditní koncem 
měsíce po 355 zl., nebo že je odebere po 365 zl. Tento případ je patrně úplně stejný s předešlým, 
kde byla zaplacena prémie 5 zl. za akcii a bylo vymíněno za kurs 360 zl. buď dodávati nebo 
odebírati; rozdíl je pouze v tom, že dříve placena byla prémie, kdežto při stellagei prémie vůbec 
není. Kdyby kurs v čas dodávky byl 360 zl., bude pro plnícího lhostejné, zdali bude dodávati po 
355 zl. neb odebírati papíry po 365 zl., ztráta jeho bude vždy 5 zl. na kusu, a to je také maximální 
možná újma. Je-li kurs pod 360 zl., bude dodávati (při kursu 357 zl. bude tratit 2 zl. na kusu jako 
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dříve, jelikož dodává po 355 zl., je-li kurs nad 360 zl. bude odebírati po 365 zl. papíry (při kursu 
363 zl. tratí rovně 2 zl. na kusu); získati může jen, když klesnou akcie pod 355 zl. nebo vystoupí 
nad 365 zl. 
 Obchody t. zv. násobné (Nochgeschäfte; angl. put and call of more) jsou pouze obvyklé na 
burse vídeňské a v Anglii; kupující si vyhradí odebrati v den dodávky za určitý kurs buď množství 
smluvené nebo toto množství dvojnásobné, po případě trojnásobné neb i víceronásobné; rovně tak 
prodávající smí dodati za určitou cenu buď množství smluvené nebo množství dvojnásobné, 
trojnásobné atd. (pravidelně se jedná pouze o množství dvojnásobné). Když na př. smluvil dodávku 
po 360 zl. a bude kurs v den dodávky 357 zl., dodá jistě množství co možná veliké (dvojnásobné 
nebo trojnásobné), jelikož na každém kusu vydělává 3 zl.; je-li však při téže úmluvě kurs 363 zl. v 
den dodávky, dodá patrně pouze množství jednoduché. 
 Při obchodech prémiových a stellagei musí ten, kdo obchod prémiový uzavřel, ohlásiti do 
určité doby, zdali míní při obchodu setrvati, nebo zdali se ho vzdává, oželev prémii. Toto 
prohlášení je však zbytečné, kdy rozhodnutí je patrné ze stavu kursu samého; když někdo koupil za 
360 zl. uvoliv se k prémii 5 zl., patrně odebere papíry, pokud kurs jejich je vyšší nežli 355 zl.; 
neboť ztráta jeho bude pořade menší, nežli kdyby zaplatil prémii. Prohlášení se musí státi toho dne, 
kdy obchod se plní, na některých bursách však třeba prohlášení to učiniti den i dva dni před tím, 
nežli se obchod plní. 
 Z obchodů prémiových, hlavně ze stellage a dvojnásobné prémie je jasně patrno, že se při 
všem tom vlastně o žádné skutečné, z opravdivé potřeby hospodářské plynoucí, dodávky a koupě 
cenných papírů nejedná, nýbrž že to jsou rozhodně spekulace hazardního rázu, nesoucí se za 
pouhým výdělkem nabytým prostou a čirou náhodou beze všeho přičinění, a také k takové hře není 
třeba žádné zvláštní intelligence. Ti, kteří ze hry takové již napřed určitým obmezeným výkupným 
vyváznouti hledí, nebo ti, kterým, jako tomu při stellagei, je konečně lhostejno, zdali papíry budou 
zrovna stoupati nebo klesati, pro které jenom kolísání cen (ať nahoru ať dolů) může býti prospěšno 
(na př. získávají jen dle nahoře voleného případu, když kurs vystoupne nad 365, nebo klesne pod 
355), ti všichni dávají takto zřetelně na jevo, že nevědí, čeho se mají vlastně od budoucnosti nadíti, 
pouze svěřují se slepému štěstí, i aby při tom naprosto všeho nepozbyli, pojišťují se, aby ztráta 
jejich nepřesáhla určité meze. Proto také ti, co prémiové obchody uzavírají, zovou se v bursovní 
mluvě „pojištěnými“ (Versicherte, assecurati), kdežto ti, kteří od nich prémii přijímají šlovou 
„pojiš ťujícími“ (Versichernden, assecurantes) a odtud také pochopíme, proč onen litkup za 
nesplnění obchodu se jmenuje prémii zrovna jako při pojišťovacích obchodech. 
 
 
 Na burse vedle koupě a prodeje cenných papírů a vedle obchodů čistě spekulačních 
uzavírají se ještě mnohé jiné, které jsou ve spojení po většině se živností bankovní. Tak mnozí 
jednotlivci zabývají se tam diskontováním směnek lombardováním cenných papírů a jiných 
cenných věci (půjčováním na zástavy movité), inkassují se tam soukromé cenné papíry (směnky, 
poukázky, po případě cheky), dělají se tam přípravné kroky k zakládání nových podniků akciových 
atd. Ale to vše je pouze mimořádně předmětem bursovních jednání, pravidelně činnost tuto 
provozují banky, a banky zároveň jsou po většině prostředníky pro široké obecenstvo, aby mělo 
přístupu k burse; bankéři bývají pravidelně kommissionáři četného svého zákaznictva a pokud je 
potřebí zastupují je také svým jménem na burse.  
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III.  
Bankovní obchody založené na cenných papírech. 

 
 
 

1. Kterak činnost bankovní souvisí úzce s cennými papíry. 
 

 Bankéři (banquiers) jsou z povolání sprostředkovateli úvěru; jim jednotlivci svěřují své 
kapitály, jichž nedovedou nebo nemohou při podnikání využitkovati a od nich je zase dostávají na 
úvěr podnikatelé, kteří by jinak neměli dostatečných prostředků ke svému provozování a ke své 
výrobní činnosti. Patrně tu bankéři jsou podobnými činiteli, kteří úmyslem zjevným sledují totéž, 
co také je stanoveno za úkol činnosti sprostředkovací pro cenné papíry. Cenné papíry jsou také 
prostředníky (arci beze vlastní vůle jako bytosti neživé) mezi kapitálem, kterého by jinak nedalo se 
použiti k výrobě a mezi podnikatelem, který pomocí cenných papírů si zjednal potřebný kapitál ke 
své činnosti. Je tedy mezi uvědomělou činností bankéřů a mezi úkolem neživých cenných papírů 
patrná a významná shoda, jejíž výsledek má býti vlastně jeden a týž. Odtud také musí býti veliká 
příbuznost jednání bankovních s tím, co za úkol vytčeno cenným papírům, a příbuznost ta objevuje 
se tím, že banky jednak zabývají se velmi horlivě obchody s cennými papíry, jednak že svou 
sprostředkující činnost opírají hlavně o samý institut cenných papírů, které namnoze svůj vznik 
zase vzaly z jednání bankovních. V té příčině stačí jenom poukázati na chek, který je možný jenom 
při vyvinutém bankovnictví a který naopak zase bankám vykonává neocenitelné služby. Také 
směnka vzala svůj původ z bankovních a směnárních obchodů, jak už bylo dříve vyloženo. 
 Již v předešlém několikráte naskytla se příležitost zabývati se různými bankovními papíry. 
Banky, aby svou prostředkovatelskou činnost pro úvěr dobře splnily, musily hleděti k sobě přilákati 
porůzné po případě malé, ale velmi četné kapitály. To však je možné jen tenkráte, když banka je 
dostatečně spolehlivá a když ti, kteří jí své kapitály svěřují, mohou jí naprosto důvěřovati a 
bezpečiti se, že jich nepozbudou, ani že se jim neztenčí. Takovouto důvěru v nejširších vrstvách 
obecenstva těžko by si dovedli zjednati a udržeti jednotlivci a proto při bankovnictví zejména 
ustupují stále firmy jednotlivců (třeba sebe bohatších) společnostem akciovým a společenstvům 
hospodářským a svépomocným (záložnám a úvěrním spolkům). Jelikož opět tato spolčení aspoň v 
některých odborech nevydrží konkurenci s ústavy veřejnými (jako s hypothečními bankami 
zemskými, s bankami zemskými, s poštovní spořitelnou atd.), v těchto směrech nahrazovány bývají 
v novější době ústavy veřejnými nebo poloveřejnými. Spolehlivost při bankách může pouze tehdy 
býti obecenstvu pořádně patrná, když možno činnost jejich řádně kontrollovati, a veřejné kontrolly 
schopné jsou právě jen ústavy akciové, společenstva a zvláště podniky veřejné (státní, zemské, 
obecní atd.). 
 Banky musejí však vedle spolehlivosti, toho dbáti, aby kapitály potřebné také proto jim byly 
svěřovány, že je to jednak se značnými výhodami materiálními pro ukladatele, že tedy poskytuje se 
ukladatelům buď důchod, nebo že se mu za to vykonávají jisté cenné služby neb i obé zároveň; 
jednak že může pohodlně kteroukoli dobou svým kapitálem disponovati dle své vůle, že totiž může 
kdykoli z podniku bankovního vložený kapitál neporušený a nezkrácený po případě rozmnožený 
vybaviti. K tomu cíli banky jednak musí uvěřené prostředky, pokud mohou na ně trvaleji počítati, 
uložiti co možná produktivně, jednak nesmějí přijití do rozpaků, když se vklady jim uvěřené budou 
požadovati zpět. Musí tedy bankovní ústavy pečlivě vyzkoumati ze zkušenosti, jak mnoho smějí z 
uvěřených věcí trvaleji propůjčiti produkci, aby při tom ještě stále byly schopny splniti kteroukoli 
dobu žádost vkladatelů o vrácení jich vkladů. Tento úkol může býti dosti obtížný a mohou i při 
největší obezřetnosti nastati doby, kdy bankéři je nemožné, při velkém návalu (t. zvaném runu) 
obecenstva hlásícího se o své vklady všem okamžitě neb aspoň s dostatečnou rychlostí vyhověti. 
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Taková situace je arci pro banku osudnou a po případě i záhubnou, neboť odejímá nutnou důvěru, a 
kolikráte zcela solventní ústav padl za oběť nedůvěře obecenstva, jehož požadavkům o vrácení 
vkladů nemohlo býti dosti rychle učiněno zadost. 
 Z předešlého je patrně viděti, že užitečné uložení kapitálů bance svěřených je odvislé od 
doby, na kterou byly uvěřeny; čím je doba ta delší, tím snáze bude bance možno prostředky tyto 
propůjčiti produkci na určitou delší dobu. Když banka je povinna vrátiti vklad každou chvíli, kdy si 
vkladatel vzpomene, nemohla by patrně vůbec vklady takovými disponovati. Odtud také banky 
cedulové, které vydávají za uložené cenné věci (za kovy drahé, za mince) poukázky okamžitě 
splatné t. zvané bankovky, nemohou poskytovati vkladateli žádných jiných materiálních výhod 
kromě těch, že cenné věci (drahé kovy, mince) svěřené bezpečně uschovají, slibujíce je okamžitě 
vydati, kdykoli se vlastníku jich zlíbí. Jsou tedy bankovky povahou svou přirozeně papíry 
nesúročitelnými, a jestliže opravdu za ně lze drahý kov (minci) v každé době okamžitě dostati, 
mohou patrně zastupovati úkol peněz, stávají se tak papírovými penězi. Z té příčiny arci nelze 
bankovky počítati mezi vlastní cenné papíry, bankovky jsou daleko lépe směnitelné nežli cenné 
papíry, jsou penězi po případě také dokonalejšími (jestliže o jich směnitelnost za kov úplně 
dostatečně postaráno) nežli peníze kovové ! 
 Dlouhé zkušenosti v bankovnictví prokázaly, že vklady, třeba na sebe kratší dobu uvěřené, 
nicméně nikdy skoro najednou nebývají zpět žádány a že banky část jich přes to mohou trvaleji 
uložiti také tehdy, kdy vkladatelé jsou oprávněni žádati je každou chvíli zpět. Tím spíše banky 
mohou disponovati oněmi vklady, které jsou v bance na určitou nejmenší dobu - na lhůtu 
výpovědní - vázány. Proto budou banky po případě také vklady okamžitě výpovědné úrokovati - 
arci jen velmi mírným procentem, - kdežto vklady na výpověď mohou súrokovati tím vyšším 
procentem, čím je lhůta výpovědní delší. Při vkladech okamžitě vypověditelných, má-li je banka 
úrokovati, žádá se, aby nebyly příliš veliké, aby tím nebyla banka snad přece uvedena do nesnází. 
Proto často banky vklady súročitelné, pokud nepřesahují určitou výši, vyplatí hned, kdežto vklady 
větší musí se napřed vypověděti. 
 Banky, které tímto způsobem přijímají vklady, jednak hned bez výpovědi splatné, jednak na 
krátkou výpovědní lhůtu, stávají se dlužníky, kteří po případě v krátké době musí svému závazku 
dostáti; pravíme tu, že banka učinila obchod passivní krátkodobý (stala se dlužníkem na krátkou 
dobu). K tomu musí banka přizpůsobiti svou činnost produktivní, aktivní. Její obchody aktivní musí 
býti také krátkodobé ve shodě s obchody passivními. K tomu se právě hodí výtečně jednotlivé 
cenné papíry: Banka může ku př. diskontovati (kupovati) spolehlivé krátkodobé obchodní směnky, 
diskontovati warranty, kupony později splatné (v krátké již době), převzíti budoucí spolehlivá 
inkassa; může poskytnouti půjčku krátkodobou na spolehlivé cenné papíry, kupovati státní 
súročitelné poukázky v nedlouhé době splatné (jako na př. u nás salinky - poukázky státní, jimž 
zástavou jsou solní doly a solivarny státní, nebo jako v Uhrách jsou t. zv. tresorové lístky - 
Tresorscheine) nebo diskontovati jiná pozdější plnění státních pokladen, jako restituční lístky (na 
vrácení daně na hranicích za vyvezené zboží ku př. za pivo vyvezené), bonifikační lístky (na prémie 
za vyvezený cukr nebo líh) atd. Patrně všemi těmi způsoby poskytuje banka velmi účinný úvěr, 
platíc hotovými (po srážce mírných úroků) bezpečná plnění budoucí, která převádí tak ve svůj 
majetek. Diskont, který si při tom sráží a úrok, který za takovou půjčku dostane, jsou jejím 
výtěžkem hrubým, z kterého může pak vypláceti mírné úroky vkladatelům, hraditi svou regii a po 
případě vyzískati nějaký výdělek. Pokud banka omezí se při tom na tyto aktivní obchody zcela 
bezpečné a krátkodobé, nemůže přijíti nijak do nesnází (leda by ji zasáhla pohroma nějaká 
nepředvídaná, nikterak zaviněná, i neodvratná). 
 Ale jsou u nás mnohé banky, které na jedné straně podnikají závazky téměř napořád 
krátkodobé (krátkodobé passivní obchody), na druhé straně však vedle již zmíněných krátkodobých 
aktivních obchodů po většině neb aspoň povážlivou částí svých vkladů provozují aktivní obchody 
na dlouhou dobu počítané. To jsou zejména naše spořitelny a mnohé záložny přijímající vklady na 
krátkou výpověď splatné nebo vůbec i okamžitě vyplácené a půjčující na hypotheky, kupující 
domy, pozemky atd. Půjčky na hypotheky jsou pravidelně dlouhodobé, a i když jsou výpovědné, 
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přece nelze je v krátké době realisovati. Tím by mohly tyto ústavy přijití do nesnází, ale jednak 
mívají dosti četně krátkodobých úvěrů (směnek krátkodobých cenných papírů, které se dají rychle a 
bezpečně zpeněžiti, krátkodobých půjček na zástavy movité - na cenné papíry atd.), jednak 
obecenstvo do nich ukládající míní trvaleji v nich své úspory užitečně uložené ponechati, třeba 
mělo právo je odtamtud po krátké výpovědi vyzvednouti, konečně i jich prostředky vlastní 
(reservní fondy) jim mohou v tísni vypomoci. Nicméně bezpečiti se úplně by nemohly přece za 
všech okolností, při náhlých otřesech hospodářských a při všeobecné nedůvěře jedenkráte 
probuzené přišly by zajisté mnohé z nich do těžkých osudných nesnází. Příklady toho již historie 
ukázala; tak ve Francii veliký ústav „Caisse ďépargnes“ musil z těchto vyložených příčin 
likvidovati, ačkoli prostředky jeho dostačily hojně a nad dostatek k uspokojení všech věřitelů.1) 

 
 Pokud se týče jednotlivých vkladů, bývají vkladní knížky na menší obnosy pravidlem bez 
výpovědi vypláceny (při menších bankách i na menší obnosy se žádá výpověď), ostatní knížky jsou 
na výpověď tím delší, čím vyšším procentem se úrokují a čím je větší vklad. Jsou-li vklady na 
pokladniční poukázky, bývá při nich lhůta výpovědi vždy patrně udána, zároveň se daná výpověď 
na nich poznamená, také zde výše procenta řídí se délkou výpovědi. Vklady na běžný účet 
(kontokorent) jsou arci splatný hned, a poněvadž kromě toho banka vkladatelům prokazuje určité 
služby, nepočítá se z nich buď žádný úrok anebo velmi mírný. Při tom však bývají majitelé účtů 
povinni u banky udržovati určitý nejmenší vklad, sice by banka jinak s nimi hned své bankovní 
spojení přerušila. Disponovati o vkladech nad toto minimum mohou pomocí nám již známých 
papírů: cheků a poukázek, nebo mohou učiniti u banky splatnými směnky (směnky domicilované) a 
po případě i jiné papíry. 
 Takovýmto způsobem sejde se u každé banky množství cenných papírů. Pokud patří papíry 
ty jednomu vkladateli banky a dlužná úhrada jich jde též na účet jiného vkladatele u téže banky, 
zapíše se to prostě do účtů obou vkladatelů, jednomu v prospěch, druhému dluhem. To zove se 
girovým obchodem banky. Jdou-li však papíry ty na účet vkladatelů u různých bank, nabývají tu 
banky vůči sobě vzájemné pohledávky v cenných papírech (chekách, směnkách, warrantech, 
poukázkách atd.), které by bylo zbytečné všecky vyrovnávati hotovými, poněvadž se jednotlivé z 
nich prostě kompensují t. j. pohledávka se ruší jiným vzájemným dluhem; cenné papíry jedné banky 
dají se prostě vyměniti za cenné papíry banky druhé, čím pohledávky se úplně nebo částečně mezi 
sebou vyrovnají. Aby se vyrovnávání to snáze mezi různými úvěrními ústavy zdařilo, mohou si to 
banky zrovna tak zaříditi pro sebe, jako to mají jich vkladatelé u nich zřízeno. Mohou si totiž 
zvoliti jednu banku k tomu, aby jim vedla účty a papíry, které na vzájem proti sobě mají splatné, 
aby jim do těch účtů zapisovala. Obyčejně se k tomu cíli zástupci bank dohromady v určité 
místnosti pravidelně občas scházejí (buď denně nebo několikráte v týdnu), papíry splatné buď si 
navzájem uznají nebo dle okolností také odmítnou a pokud jich položky navzájem se neshladí, 
zapíše se zůstatek (rozdíl, saldo) do jejich účtu u banky toto řízení vedoucí. Řízení to se jmenuje 
súčtovacím nebo clearingem (Abrechnungsverfahren), a místnost, v které se to odbývá, zove se 
clearing-house (Saldosaal, súčtovací síň). 
 Pokud banky nezbytně musí povolovati úvěr dlouhodobý a po případě s jich strany 
nevýpovědný (dlužníkovi svému, pokud řádně umluvené dávky plní, nesmějí půjčku vypověděti), 
musí sobě zrovna takový úvěr také zaopatřiti. Toho banka docílí opět jen cennými papíry, na které 
si potřebné kapitály opatřuje. Banka na př. půjčí na rolnický statek, na dům, neb obci nebo dráze a 
sice tak, že se půjčka oplácí annuitami stejnými - v nichž zahrnuty jsou úroky - po celou řadu let 
(po dobu 30 - 100 let po případě) i nemůže naléhati, aby dlužník splatil půjčku tu dříve. K tomu 
účelu musí banka vydávati částečné dluhopisy, které jsou úplně shodně, jako půjčky dlužníkům 
bankovním poskytnuté, splatný a jichž vlastníci je také nemohou vypověděti, nýbrž splácejí se dle 
známých nám již umořovacích plánů. Tyto částečné dluhopisy může buď banka na burse nebo z 
volné ruky prodávati a obnosy stržené vyplatiti svému dlužníku, jemuž půjčku povolila, nebo je dá 
svému dlužníkovi, aby si je sám dle své možnosti a vůle prodal i tak si sám peníze opatřil. Častější 
je, že banka sama dluhopisy na účet dlužníkův prodává, počítajíc si za to mírnou provisi. Za dluhy 
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tyto ručí pak nejen jmění banky samé, nýbrž zároveň i dlužníci banky (do výše svého dluhu každý a 
dle smlouvy zápůjčkové) a po případě ručí také věc, kterou na to dali v zástavu, jako rolnické 
pozemky, domy, důchody obecní nebo jiných korporací, důchody železné dráhy a její nemovitý 
majetek atd. Dluhopisy ty pak zovou se zástavními listy (pokud rolnické pozemky a domy jsou jim 
zástavou), obligacemi komunálními (dlužníky jsou obce a jiná veřejná hospodářství, po případě i 
stát), úpisy železničními, melioračními (na úpravu potoků, řek a zlepšení pozemků) atd. 
 Částečné dluhopisy vydávati smějí arci jen některé banky, které k tomu dostanou koncessi 
od státní moci. Dříve tato koncesse se udílela napořád jen akciovým společnostem (rakousko-
uherské bance; rak. úvěrnímu ústavu pozemkovému = Oest. Bodencreditanstalt; Central-Boden-
Creditbank; haličské akc. hypoth. bance atd.); v novější době se pravidelně koncesse dává ústavům 
veřejným, zemským (různým zemským hypothečním bankám jako v Čechách, na Moravě, ve 
Slezsku, v obojích Rakousích atd.; zemské bance království Českého; zemské bance království 
haličského); ale ještě v nejnovější době byla zřízena a koncedována železniční banka akciová ve 
Vídni s právem emisse dluhopisů železničních. To však rozhodně není k veřejnému prospěchu, aby 
se koncesse takové dávaly soukromým podnikům, když to lépe dovedou zastati ústavy veřejné. 
 
 Banky totiž, které půjčují pomocí částečných dluhopisů, nejsou tu vlastně ani pravými 
věřiteli ani naopak vlastními dlužníky vydaných úpisů. Jich činnost je pouze sprostředkovací. Arci 
jejich jmění je věřitelům zároveň zárukou, ale záruky od banky samé není vlastně ani potřebí když 
se půjčuje zcela svědomitě a opatrně, jako tomu vždy bývá při takovýchto ústavech. Akciový 
kapitál, který má věřitelům zároveň ručiti za dluhopisy, bývá poměrně vůči půjčkám nepatrný, a 
jeho snaha při tom vždy je vydělávati zvláště pro dividendu akcionářům. Při veřejném podniku je 
dostatečnou zárukou věřitelům ta korporace, která banku zřídila, totiž země, a není potřebí 
obchodům takové zemské banky ani žádného značnějšího základního kapitálu. Činnost takové 
banky se totiž omezuje na vydávání (tisknutí) částečných dluhopisů a prodáváni jich na burse nebo 
jinakým způsobem (na účet dlužníků), potom na inkassování dlužných annuit, a z těchto annuit 
vyplácí pak kupony a slosované dluhopisy. Služby ty jsou tak jednoduché, že stojí minimální 
náklady a pokud dlužníci jsou svědomití k placení, nepotřebuje banka pražádných svých kapitalií. 
Proti prodlenému placení od některých dlužníků stačí jednak stanoviti vyšší procento úroků z 
prodleni, jednak se může banka tím krýti, že annuity ode dlužníků žádá předelhůtně, kdežto 
věřitelům platí polhůtně; když banka si zahospodaří jakýsi reservní fond, není potřebí potom ani 
annuit předelhůtních. Na svou regii může banka vybírati zcela nepatrnou přirážku k úrokové míře 
rozdělenou na několik prvních let půjčky.2) 
 Také hypotékami soukromé ústavy půjčující na zástavní listy tam, kde jsou zřízeny ústavy 
zemské, nemohou naprosto konkurrovati a omezují činnost svou na ona území, kde veřejných  
ústavů podobných není.3) 
 Půjčky na částečné dluhopisy jsou se strany věřitelovy nevýpovědné, ale dlužník pravidelně 
může svůj dluh spláceti rychleji nežli stanoveno umořovacím plánem, ba po případě může celou 
půjčku splatit najednou. Podle toho stanoví vlastně umořovací plán půjčky nejmenší přípustnou 
mez splátek, více splatiti nežli dle umořovacího plánu vypadá, nemůže se dlužníkovi brániti (arci 
někdy také dlužník nesmí svou půjčku spláceti rychleji, nežli dovoluje umořovací plán, záleží to 
vždy na jeho původní úmluvě s věřitelem). Když tedy dlužníci bance splácejí své dluhy rychleji 
nežli jsou povinni, bude také banka dluhopisy sama týmž rychlejším tempem spláceti. 
 Dlužníci používají toho práva ke splacení dluhu, když uzavřeli kdysi půjčku na vysoké 
procento, a nyní by si mohli vypůjčiti na procento mírnější. Splatí tu starý vysoko úrokovaný dluh 
dluhem novým, který se pak již níže úrokuje. Na př. si vypůjčil dlužník na 5 %ní dluhopisy, a od té 
doby klesla by míra úroková na 4 %, zaplatí tedy svůj starý 5 %ní dluh tím, že požádá nové 
dluhopisy 4 %ní, jimiž se splatí staré 5 %ní. Tuto přeměnu obyčejně banka, která na částečné 
dluhopisy půjčku poskytla, provede sama na požádání dlužníkovo, a zove se to konvertováním 
nebo konversí půjčky. Takovou konversi svých půjček provádí občas také stát, když se jeho úvěr 
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polepšil, a se státním dovolením konvertují své půjčky také akciové společnosti železniční. O 
konversi půjček obšírněji pojednáno bude v následujícím ještě. 
 Z aktivních pravidelných obchodů bankovních největší důležitosti jsou diskontování směnek 
obchodních a půjčování na zástavy movité čili t. zv. lombard. Lombardu velmi příbuzný je report, 
o kterém mluveno již v předcházejícím. Reportem zabývají se banky tehdy, když mají přebytek 
peněz a jsou zlákány vysokou mírou úroků, které se po případě dají lehko vydělati. Arci má 
reportování vždy do sebe něco nebezpečného a riskantního, i banky proto často raději volí ke svým 
půjčkám formu lombardu, nežli reportu, aby nemohly při nahodilém značném poklesu kursů 
cenných papírů pozbýti část svých půjčených peněz. 
 Pro platební funkci u nás velikého významu nabyly cenné papíry poštovní spořitelny, 
kterými se hlavně prostředkuje vyrovnávání splatných obnosů s jednoho místa do druhého a 
ušetřuje se zároveň zasílání hotových peněz uvnitř říše. Nejjednodušší papír toho druhu je poštovní 
poukázka, kterou se poukazuje poštovní úřad vyplatiti peníze adressátovi bydlícímu pravidelně v 
jiném místě; připojená poštovnímu příkazu (Postauftrag, mandat de poste) slouží poukázka k 
inkassu papírů cenných v jiném místě spatných a k odevzdání inkassovaných obnosů vlastníku 
jejich. Ti, kteří mohou disponovati volným vkladem (přes 100 zl.) a jsou účastni chekového řízení 
poštovní spořitelny, činí platy své pravidlem pomocí cheku poštovního, který je papírem na 
majitele nebo poukázkou poštovního spořitelního úřadu. Účastníci chekového řízení mohou býti 
zároveň mezi sebou spojeni girovým řízením pošt. spořitelny (které se jmenuje nevhodně 
clearingovým řízením). Poštovní spořitelna vede pak těmto členům běžné účty a ve prospěch těch, 
kteří mají u ní účet otevřený, mohou se konati platy u kterékoli sběrny poštovní pomocí složních 
listů (Erlagschein). 
 
 1) Arci jednotlivé veliké spořitelny se pro svou velikou zámožnost a také pro různost a četné množství 
ukladatelů nepotřebují nikterak takových nehod strachovati. K tomu nám mohou dokladem býti bilance „První 
Rakouské Spořitelny“ ve Vídni a zvláště „České Spořitelny“ v Praze. „První Rak. Spoř.“ měla koncem r. 1895 asi 199 
mill. zl. vkladů a vedle toho vlastních reservních fondů 91/2 mill. zlatých; to vše bylo kryto 1033/4 mill. zl. hypotečních 
dluhopisů, 10 mill. zl. půjček státu a veřejným fondům poskytnutých, 191/3 mill. zlat. eskomptovaných směnek, 261/4 
mill. zl. v cenných papírech, 361/2 mill. zl. v půjčkách na cenné papíry, 73/8 mill. zl. v realitách, 2 mill. zl. v hotovosti a 
na běžných účtech (u poštovní spořitelny, rak. uh. banky) atd. (Z uvedených aktiv bylo asi 121 mill. zl. trvale vázáno, 
kdežto asi 82 mill. zl. je krátkodobých pohledávek nebo úplně mobilních.) - Ještě lepší poměr byl touž dobou při 
„České spořitelně“; v ní bylo vkladů asi 110 mill. zl. a 243/4 mill. zl. vlastního jmění, co bylo kryto aktivy: 701/2 mill. 
zl. půjček hypothekárních a obcím, 55/8 mill. zl. ve směnkách, 41/4 mill. zl. v půjčkách na cenné papíry, 361/3 mill. zl. v 
cenných papírech, 1,4 mill. zlatých v salinkách, 11/4 mill. zl. v realitách, deposita, vklady na běžné účty a hotovosti přes 
10 mill. zl. atd. (Z uvedených aktiv je asi 72 mill. zl. dlouhodobých úvěrů a přes 62 mill. zl. krátkodobých úvěrů a 
lehko realisovatelných kusů jmění.) 
 2) Česká zemská hypotheční banka vybírá pouze 1/4 % ročně na regii a to jen pro prvých osm let, po osmi 
letech neplatí dlužník na regii již naprosto ničeho; mimo to by již výnos nastřádaných reservních fondů stačil ukryti 
nejen regii, nýbrž by dal ještě dosti slušný zisk. Jak naproti tomu akciové společnosti pracují nepoměrně dráže, vidíme 
z příkladu rakousko-uherské banky, která i při půjčkách na 50 let a delší ještě doby poskytnutých počítá si po celé 
trvání půjčky ročně 3/4 % provise; arci tím způsobem vydělává ročně až 11/4 mill. zl. na svých hypothekárních 
dlužnících a to prostě skoro za nic. 
 3) Banka rakouskouherská nerozpůjčí nyní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku již ode dávných dob naprosto 
nic, zbytky nepatrné má jen z minulých dob, v Dolních Rakousích od té doby, co je zřízen zemský ústav, také již nic 
nerozpůjčila. Ze všech 137 mill. zl., které má rozpůjčené na hypotheky je 82 % půjčeno v Uhrách, 7 % v Haliči, sotva 4 
% v Dolních Rakousích, 4 % v Bukovině, 3 % v Chorvatsko-Slavonsku. 
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2. Obchody zakladatelské; emisse akcií a částečných dluhopisů. Bursovní a 
kommissionářské obchody bankéřů. 

 
 Dosavade bylo vykládáno po většině o obchodním úvěru jakož i o úvěru k provozováni 
založených již podniků potřebném, sprostředkovaném bankovními cennými papíry. 
Sprostředkování to je nad míru důležité pro hladké vyřizování četných moderních styků 
obchodních a hospodářských, které by bez toho byly náramně spletitými. Ale banky kromě toho 
přímo svou prostředkovací činností zasahují tvořivě do výroby a obchodu, přímo vyvolávajíce nové 
podniky nebo napomáhajíce starým, aby se podjaly úkolů, se které by bez této pomoci bank nebyly. 
 
 Tato povzbuzující a jaksi tvořivá působnost bank se zvláště významně jeví při zakládání 
podniků akciových (někdy také podniků jiné společenské formy, jako společnosti kommanditní neb 
akciové kommandity atd.) podnikajíc pro ně práce zařizovací, opatřujíc jim důvěru obecenstva a 
tím zároveň potřebné kapitály. Tyto obchody bankovní zovou se běžně obchody zakladatelskými 
(Gründergeschäfte, Crédit mobilier), a mohou je podnikati v širších rozměrech pouze banky 
vládnoucí většími kapitály a fondy, které zároveň mají volnost nakládati svým jměním dle svého 
dobrého zdání. Obchody ty jsou totiž dosti riskantní a mohou býti často spojeny se značnými 
ztrátami, jako naopak zase kynou z nich pěkné výtěžky, když se zdaří, jakých se tak snadno při 
pravidelných obchodech bankovních nedá docíliti. Z té příčiny nemohou se pravidelně obchodů 
těch súčastniti banky cedulové, ústavy úvěrní vydržované od veřejných hospodářství (obcí, zemí), 
ani banky, které po výtce se zabývají přijímáním vkladů od obecenstva. 
 
 Také tato zakladatelská činnost bank a jejich účastenství při produkčních a hospodářských 
investicích opírá se podstatně o cenné papíry, především o akcie a v druhé řadě také o různé 
částečné dluhopisy jako prioritní obligace, veřejné dluhopisy atd. 
 
 Akciové společnosti potřebují četných příprav, aby mohly vejíti v život. Dle našeho zákona 
akciového potřebí k založení společnosti sepsání stanov (od notáře nebo soudu), koncese státní a 
zapsání společnosti do rejstříku obchodního. Před splněním těchto formalit společnost právně 
neexistuje a jedná-li se jménem jejím, jsou za to zodpovědní osobně pouze ti, kteří ujednání učinili, 
nikoli tedy budoucí společnost. Ke koncessi státní se však vyžaduje, aby akciový kapitál byl upsán, 
úřední praxis u nás požaduje také částečné splacení akcií a jich plné zajištění, po případě se také až 
pečlivě zkoumají podmínky existenční pro takovou společnost. A přece mezi tím třeba již různých 
jednání na účet budoucího podniku, třeba pojistiti po případě základní podmínky budoucího 
závodu, potřebí využití času a sebraných po případě kapitálů, nutno navnaditi obecenstvo, aby k 
novému podniku hledělo s důvěrou i aby se shledaly dostatečné a vhodné kapitály, po případě 
pozemky potřebné, budovy, zařízení průmyslová, vůbec vše, co by dávalo záruku, že podnik v 
pravý čas a s dostatečnými prostředky vejde v život a bude způsobilý podníti se úkolu, který si 
vytkl. Za všechna tato jednání, která po případě jsou tak důležitá, že od nich především je odvislý 
příští zdar anebo nezdar podnikání, nemůže arci stačiti odpovědnost leckoho. Zde třeba míti k 
jednajícím, „k zakladatelům“  (jak se totiž zovou) plnou důvěru; obecenstvo již podle těch, kteří 
podobné přípravné práce vedou, posuzuje výhodnost anebo nevýhodnost chystaného závodu. 
Kromě toho k těmto přípravným pracím potřebí je již namnoze značných kapitálů a musí býti zde 
někdo ze zařizujících, kdo buď kapitály ty sám poskytne, neb aspoň musí míti dostatečnou důvěru, 
aby mu byly uvěřeny. 
 Tyto všecky přípravné kroky učiniti nejlépe dovede banka, nebo chystají-li se podniky ty 
obzvláště velkolepé, celé spolky bankovních ústavů a bankéřů jednotlivců, tak zvané syndikáty 
bank (bankovní družstva). Tím způsobem počaly všecky větší dráhy (pokud je nepodniká stát), tak 
vznikly veliké dopravní společnosti paroplavební, průplavy, značnější podniky průmyslové, 
stavební i bankovní. Banka některá nebo syndikát bank vydá prospekty vyzývající obecenstvo k 
upisování akcií, sama po případě jich na se vezme větší počet, nebo získá (po případě i pouze 
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nastrčené) lidi, kteří upíšou značnější obnosy. Jakmile podnik zdá se býti zabezpečeným, začnou se 
ostatní přípravy, po případě začne již provozování samo a potřebné k tomu peníze, pokud se 
nesešly splácením na upsaný akciový kapitál, založí banka buď ze svého, nebo zjedná k tomu cíli 
potřebný úvěr jinde. Když konečně všecky přípravy jsou hotovy, podnik koncedován a právně 
existuje, vydají se upisovatelům od banky buď prozatímné listy (Interimscheine) nebo když kapitál 
úplně již je splacen, hotové akcie. Tu obyčejně pro zařizovatele nastává vhodná doba, aby dali si 
všecko schváliti, co podnikli pro nově zřízenou společnost, a také pravidelně odbudou na trhu 
akcie, které na své jméno nebo pod cizím jménem byli před tím převzali. 
 Při podobných obchodech může míti bankovní ústav, když vše se zdaří, několikerý zisk. Za 
úvěry poskytnuté počítá si obyčejně velmi slušný úrok; jestliže sprostředkoval koupi různých 
objektů a různých jiných zařízení pro podnik, přísluší mu za to provise, podobně i za ostatní 
všechny nutné přípravné kroky; konečně snaží se vydělati při odbývání upsaných akcií, které arci 
nemíní si na vždy podržeti, nýbrž jakmile se zdá, že se podniku začíná dobře dařiti, hledí je 
obecenstvu s výhodou prodati. Obyčejně zařizující banky nerady samy akcie upisují, jelikož je to 
nejriskantnější část z celého zakladatelského jednání, a starají se hned z počátku vší mocí, aby 
obecenstvo samo je rozebralo. Jestliže však přes to značnější podíl jim zůstane v rukou, používají 
různých bursovních (i mimobursovních) spekulací k tomu, aby se cena jejich uměle zvýšila a tak 
aby se jich za nejlepších podmínek zbyly. Tyto manoeuvry na umělé zvyšování ceny akcií zovou se 
agiotageí, a v té příčině byli různi zakladatelé akciových společností až nechvalně a po případě i 
špinavě vynalézaví. 
 Také v jiných směrech zakladatelské obchody neměly a nemají vždy nejlepší pověst, tak 
často se nově zřízeným společnostem přepustí za nepřiměřenou cenu pozemky, budovy, různá 
zařízení již hotová a dává se to pak schváliti od valných hromad v tom směru naprosto 
nepoučených a nevědomých, často i povolných jen proto, že v nich rozhoduji lidé nastrčení od 
samých zakladatelů. V té příčině u nás pověsti velmi nekalé získali si zakladatelé různých podniků 
za tak zvaného „hospodářského rozkvětu“ před r. 1873. Kterakým způsobem se dá podobných 
situaci vykořistiti, toho doklady až hnusné podala historie společnosti pro prokopání šíje panamské 
a společnosti francouzské jižní dráhy, obou podniků zřízených ve Francii, v té zemi, kde je 
poměrně nejpřísnější zákon akciový. To, co zakladatelé (neb i jednotliví čelní akcionáři) do 
společnosti dají místo peněžitých vkladů, zove se „apports“ . - Tolik je jisto, že zrovna velicí 
zakladatelé to byli, kteří nabyli obrovského jmění (příkladem může býti baron Hirsch při stavbách 
tureckých drah). 
 Zřízením akciové společnosti a odbytím akcií nekončí však ještě prostředkovací činnost 
bank. Podniky tyto pravidelně nevystačí s vydaným akciovým kapitálem a musí podnikati 
výpůjčky, které arci mají pro své zúrokování a splácení přednost proti akciím. Výpůjčky ty umístiti 
pomáhají ústavům těm opět banky, vydají k tomu cíli částečné dluhopisy zvané obligacemi 
prioritními, které prodávají obecenstvu. 
 
 Vydávání částečných dluhopisů obstarávají banky také veřejným hospodářstvím jako státu, 
zemím, okresům a obcím. Půjčky takové buď převezmou na svůj účet za jistou cenu a hledí je pak 
prodejem na burse nebo v peněžních ústavech odbyti. Výdělkem pro banku - pravidelné to bývá 
syndikát bankovní - při takovýchto emissích je docílený rozdíl mezi kursem, za který půjčka byla 
ode dlužníka převzata, a kursem, za jaký se emissním domům podaří částečné dluhopisy pak 
odbyti. Jiný způsob emissí je ten, že banky provedou na částečné dluhopisy veřejnou subskripci, 
seberou všude přihlášky, po případě i splátky na upsané dluhopisy a že za tuto námahu si vymíní 
určitou odměnu (provisi). 
 
 Zrovna takový způsob bývá někdy při konversích dluhů, kdy se místo starých dluhopisů 
vysoko zúročitelných vydávají nové níže úrokované, obyčejně také s jiným umořovacím a 
slosovacím plánem, nežli který byl původně stanoven pro dluhopisy staré. Konverse pravidelně se 
provede tak, že se majitelé starých dluhopisů vyzvou, aby se do určité lhůty s nimi přihlásili, i aby 
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si volili, buď, zdali chtí, aby se jim zaplatil dlužný obnos dluhopisu, anebo zdali raději by nevzali 
za svůj starý dluhopis úpis nový níže úrokovaný. Kdo nechce dluhopis nový místo starého, tomu se 
dlužný obnos hotově vyplatí a summy k tomu potřebné seženou se zase prodejem nových 
dluhopisů. Majitelé starých dluhopisů pravidelně nedovedou lepším a výnosnějším způsobem 
kapitály své uložiti nežli jak bývá to možno pomocí nových níže úrokovaných dluhopisů a proto 
bývají z největší části ochotni k této přeměně svých dluhopisů v níže úrokované. Příkladem velmi 
vhodným pro doklad je konverse francouzské renty 41/2 %ní v rentu 31/2 % Dluhopisů těch koluje v 
nominalní summě 6800 mill. fr. a téměř všichni vlastníci renty 41/2 %ní, podrželi si dluhopisy, z 
kterých jim na příště nevyplácen, leč důchod 31/2 %ní. Ke splacení dluhu skoro se žádný věřitel 
nepřihlásil, protože nová 31/2 % renta značně se platila na burse přes 100 frs, kdežto stát za ni byl 
povinen splatit jen rovných 100 frs.1) Také konverse rakouské a uherské renty 5 %ní a jiných ještě 
(ponejvíce železničních) dluhopisů státních v r. 1892 se úplně vydařily; tehdy arci nové 4 %ní 
dluhopisy nebyly prostě vyměňovány za staré, nýbrž na staré dluhopisy výše úrokované dáván byl 
v nových dluhopisech nadávek, který byl poměrně tak výhodný pro vlastníky starých dluhopisů, že 
by splacením svých dluhopisů v nominalní summě nejen ničeho nebyli vyzískali, nýbrž by svých 
peněz byli pak pouze mnohem nevýhodněji dovedli využitkovati. 
 
 Banky některé bývají vůbec jen zřizovány pro určité obchody zakladatelské (Crédits 
mobiliers). Tak jsou banky pro zřizování železnic zařízené t. zv. „banky železniční“, které arci při 
tom mohou poskytovati také zřízeným dráhám další potřebné úvěry; zrovna tak bývají banky 
průmyslové pro zařizování podniků průmyslových a opatřování jim dalšího úvěru. Pravidelně se 
však skoro žádná banka neomezuje na činnost pouze zakladatelskou a pěstuje při tom také jiná 
odvětví bankovních obchodů. 
 
 Při menších obnosech státních půjček známého a obvyklého již typu nebývá volena nová 
samostatná emisse, nýbrž finanční ministerstvo si vyvolí některou banku za kommissionáře, aby 
dluhopisy za denní kursy prodala na burse. Tak to na př. bývalo při vydávání t. zv. „umořovací“ 
renty (Tilgungsrente), kterou náš finanční ministr měl povolenu na uplácení splatného dluhu ve 
slosovatelných obligacích.  
 
 Druhdy stát dostal přímo peníze vypůjčené od banky, jíž pak dluh splácí ročními stejnými 
annuitami, a za to povolil bance vydati dluhopisy bankovní, kterými si mohla peníze potřebné 
sehnati. Takovým způsobem byla uzavřena výpůjčka státní r. 1866 (zákonem ze dne 24. dubna) u 
rak. úvěrního ústavu pozemkového ve Vídni. Stát zavázal se platiti 51/2 % úroků a umořiti celý dluh 
v 91 půlletních annuitách, půjčce té byly zástavou státní statky v Uhrách. Na účet toho pozemkový 
ústav vydal zástavní listy po 300 frs. úrokované 5 % a splatné zrovna týmž způsobem, jakým stát se 
zavázal bance dluh amortisovati, dluhopisů těch vydáno 500.000 (tedy v úhrnné summě 
150,000.000 frs). Patrně úvěrní ústav získává při této operaci 1/2 % ročních úroků, neboť sám platí 
svým věřitelům 5 % a od státu dostává 51/2 %. Takto vydávati státní půjčky je naprosto nevýhodné, 
neboť se tím za poměrně velmi laciné sprostředkování služby výplatní povolil bance stálý a značný 
zdroj výdělku úplně skoro zadarmo nabytého. Vždyť stát beztoho má mnoho jiných dluhů a proto 
vyplácení kuponů a slosovaných dluhopisů také při této půjčce nezpůsobilo by už téměř žádných 
větších nákladů. Ostatně od r. 1866 již nebyla tímto divným a nehospodářským způsobem žádná 
větší půjčka od státu uzavřena. 
 Banky veřejnému účtování podrobené, jako jsou akciové společnosti, výdělková i 
hospodářská společenstva a úvěrní ústavy veřejné, nesúčastní se bursovní spekulace přímo, a také 
dotyčné zákazy buď výslovně bývají obsaženy ve stanovách anebo se aspoň mlčky předpokládá, že 
banka se nepustí do hazardních lhůtních obchodů. Nebylo by zajisté nejen jmění banky samé 
lhůtními obchody přivedeno v nebezpečí, nýbrž ohrožovaly by se tím i kapitály od obecenstva 
bance uvěřené. Arci jiných obchodů (effektivních) bursovních účastní se všecky banky velmi čile, 
tak kupují a prodávají na burse (i mimo bursu) cenné papíry a drahé kovy, escomptují tam směnky, 
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warranty, slosované cenné papíry a dosud nesplatné kupony, přijímají ke všem podobným 
obchodům příkazy od svých zákazníků (kommittentů). V příčině prodávání a nakupování cenných 
papírů kommissionářským způsobem požívají bankovní ústavy, které jsou pod dozorem státním, 
zvláštních výhod: jim přísluší na věci (cenné papíry a jiné cenné hodnoty) kommittentovy zástavní 
právo takové, že se mohou hojiti ze zástavy beze všeho zakročení soudního a bez předběžného 
oznámení dlužníkovi prodejem zastavených věcí na burse za běžnou cenu, jakmile je dlužník v 
prodlení (dle čl. 311. obch. zák. a nař. min. státního ze dne 28. října 1865 čís. 110 ř. z.). Banky na 
burse také lombardují cenné papíry (dávají na jich zastavení půjčky) a nezřídka súčastňují se i 
reportu arci jen vůči firmám spolehlivým a na dostatečnou záruku. 
 
 Zákaz spekulačních obchodů lhůtních vztahuje se však pouze na banky podrobené 
veřejnému účtování, zvláště na banky pod dozorem státním. Naproti tomu bankéři soukromí 
nepotřebují se vzdalovati obchodů lhůtních a také je velmi často provozují, ale ani ti ne vždy na 
svůj účet, nýbrž obyčejně jen jako kommissionáři vyřizujíce příkazy svých zákazníků. Těmto svým 
zákazníkům dávají v té příčině také různé rady a pokyny a vůbec jsou jim při obchodech těch 
nápomocni svou vlastní zkušeností; tito bankéři tvoří jakési zastoupení širokého obecenstva 
spekulace chtivého na burse. Kdo nemůže sám ani býti členem bursy ani ji navštěvovati, svěří se v 
té příčině svému bankéři, aby tak aspoň jeho prostřednictvím měl účastenství na rozčilující a po 
případě mnohý výdělek slibující hře bursovní. Postavení bankéřů, pokud sami příliš ve hře se 
neengažují, je dosti výhodné, neboť za závazky svých kommittentů mohou si zjednati dostatečné 
ukrytí (složenými kaucemi a zastavením papírů nakoupených a jiným podobným způsobem) a za 
své namáhání a pokyny dávané účtují si provisi dosti značnou; kromě toho mohou reportováním, 
opatrnými obchody jinými, vyřizováním effektivních zakázek k. př. arbitrageí, prodejem papírů na 
splátky) zjednati si bezpečné zdroje výdělku. 
 
 Toto obecenstvo (klientela) zastupované jednotlivými bankéři bývá v dobách krisí a náhlých 
otřesů na burse na veliké nebezpečenství všem ostatním spekulantům bursovním z povolání. 
Kdykoli totiž proti všemu nadání náhlé poklesnutí cen přivodí pro množství hrajících citelné ztráty, 
pravidelně bankéři nemohou vymoci od mnohých svých zákazníků další prostředky nutné k 
pokračování ve spekulaci a často nebývají ani dostatečně ukryti za podniknuté již závazky. V 
takové kritické době použijí bankéři svého práva zástavního (na základě psané úmluvy dle čl. 311 
obch. zák.) a prodávají šmahem hodnoty od zákazníků sobě dané na úhradu; bývají to zrovna 
obyčejně ty papíry, které již v ceně před tím poklesly. Nucenými exekučními prodejemi těchto 
papírů, - co děje se v takových dobách ve velikém množství - tísní se jejich ceny ještě hůře a hausse 
na burse, která již měla těžké postavení a citelné ztráty následkem dřívějších pokleslých kursů, 
nestačí na odebrání všeho toho zboží, které se tu podobnými exekucemi náhle a neočekávaně 
objeví na burse; pouze pomoc jiných burs prostřednictvím arbitrage, jsou-li bursy ty náhodou akce 
takové schopny, může tehdy úplnou deroutu odvrátiti. Také obecenstvo, které jinak bursy se straní, 
přispěje v těch dobách na pomoc, když následkem neobyčejně stlačených cen vyplatí se cenné 
papíry kupovati pro výnosnější ukládání úspor. (Papír totiž je dosti po případě spolehlivý a důchod 
z něho lze koupiti lacino, jelikož těmito nahodilými spekulacemi cena jeho přes míru poklesla.) 
 
 Aby se o takových nehodách a velikých ztrátách pro súčastněné obecenstvo nabyl řádný 
pojem, třeba uvésti konkrétní příklad nějaký. Někdo na př. spekuloval na stoupání cen a koupil si 
za tím účelem prostřednictvím svého bankéře 500 akcií banky pro země rakouské. Dne 2. listopadu 
1895 byly akcie ty po 267 k poslednímu listopadu a stály tedy i s usančními úroky 138.070 zl.; 
hrající klient ponechal papíry ty zástavou u svého bankéře a nepotřeboval tedy je platit hotovými, 
stačilo, když dal kauci 5 - 10 %, po případě i mnohem více procent kupní summy podle toho, jak se 
zdál bankéři spolehlivým, zbytek mu jeho kommissionář uvěřil, musil se však zavázati, že stále 
bude bankéři zálohou určité procento, tak aby prodejní summu dle kursu udaná záloha přesahovala 
o dané procento summu kupní. 
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 Dejme tomu, že bankéř požádal 10 % zálohu summy, tedy 13.807 zl. Dne 9. listopadu klesly 
akcie ty na 225 zl. k poslednímu listopadu a prodejní cena jejich byla tedy pouze již 117.070 zl. a 
tedy s danou zálohou 13.807 zl. nedosahovala ani kupní summy (byl bankéř neukryt pro 7193 zl. a 
kromě toho je povinen kommittent doplniti zálohu 10 % nad kupní summu, tedy celkem by měl 
složiti 21.000 zl., - někdy se žádá pouze ještě 10 % pokleslé ceny kursovní, tedy mimo doplnění 
kupní summy 7193 zl. ještě 11.707 zl., tedy celkem 18.900 zl.). Když kommittent tohoto žádaného 
obnosu nesložil, mohl bankéř okamžitě závazku svého se sprostiti prodejem oněch 500 akcií, čím 
stržil 117.070 zl. a o zbytek kupní summy (pokud nebyl uhrazen danou zálohou) 7193 zl. i se všemi 
výlohami sběhlými nastupoval pak na svého kommittenta; daná záloha tedy propadla ve prospěch 
bankéřův na účet kupní summy. 
 
 Když takových nucených prodejů se musilo za stísněných cen provésti větší množství, 
zajisté nebude pak divno, že kursy následkem toho tak úžasně mohly najednou klesnouti. Arci na 
bursách, na kterých je vyvinuta mohutná hausse, nenatropí tato klientela mimobursovní tak snadno 
takový poprask, ale v dobách stísněného úvěru a připojili se k tomu ještě výrobní a obchodní krise, 
mohou z toho vzniknouti těžká porušení aspoň na nějakou dobu pro celý hospodářský vývoj 
určitých odvětví výrobních. Zvláště těžkou zodpovědnost berou v té příčině na sebe burzovní 
agencie, které rozličnými úskoky a navnazováním hledí nalákati k bursovním spekulacím 
obecenstvo naprosto nezkušené. Proti těmto agenciím namířena jsou také mnohá ustanovení 
bursovního zákona německého. 
 
 Soukromí bankéři (bez povinnosti k veřejnému účtování) zabývají se rádi také prodejem 
cenných papírů na splátky, zvláště velmi často nabízejí losy na splátky. Obchody ty jsou velmi 
výnosné pro bankéře, jelikož nezřídka 10 - 20 % úroků se tu od kupujících požaduje. Pro 
obecenstvo jsou arci takové koupě dvojnásob neprospěšné, jednak loterní půjčky přeplácejí se již 
beztoho nesmyslně, když kupují se hned za hotové, za druhé splátkové obchody zdražují kupní 
cenu nad míru vysokými úroky a kromě toho, když kupující splátek nedodrží, stihnou jej různé 
nepoměrně veliké konvencialní pokuty, po případě i zaplacené splátky propadnou ve prospěch 
bankéřův.  
 
 Ještě horší je kupování promess na losy. Promessou rozumí se úmluva, dle které vlastník 
losu postoupí jej vlastníku promessy (po případě za určitou nevelkou náhradu), kdyby v nejblíže 
příštím tahu připadla na los ten větší výhra. Promessy se přeplácejí pateronásobným až 
desateronásobným obnosem své pravděpodobné hodnoty2) (kdyby totiž někdo skoupil všecky 
možné promessy určité půjčky loterní, stály by ho pětkráte až desetkráte tolik, nežli by pak 
skutečně mu bylo vyplaceno všech výher). 
 
 1) Rovně se vydařila konverse pruské renty 4 % ve 31/2 %, protože nové úpisy 31/2 %ní se prodávaly hned asi 
po 104 M za 100 M nominalních. 
 2) Doklady pro to viz v „Národohospodářské  arithmetice“ od spisovatele této knihy str. 92. 
 
 
 
 

3. Escompt a lombard. Deposita v uschování a ve správě a ostatní služby bankovní 
při cenných papírech. 

 
 Escomptem směnečním prokazují banky obchodnímu a výrobnímu úvěru nejplatnější 
služby a sobě zároveň zjednávají nejstálejší i nejsnadnější výdělek. Srážka úroková, již při tom 
banky vyzískají, řídí se arci vždy dle stavu trhu a dle snadnosti, s jakou lze si opatřiti úvěr. 
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 Nejdůležitějším ústavem pro diskontování směnek bývají všude cedulové banky. Pro ně 
totiž je nejlehčeji opatřiti si potřebný úvěr, vydávají za směnky diskontované pouze bankovky, 
které je nic nestojí leč nepatrné tiskací náklady. Zvláště v těch zemích, kde bankovky není potřebí 
směňovati za drahý kov (za mince), kde mají zákonitý nucený oběh, je nad míru věcí lehkou pro 
cedulovou banku poskytovati takto zadarmo (z moci propůjčeného privilegia) zjednaný úvěr na 
zcela spolehlivé směnky. V zemích, v kterých bankovky se směňují každou chvíli za měnu 
zákonitou v kovu (za mince), banka cedulová sice také má snadný úvěr, ale smí ho použiti pouze 
tak dalece, aby každou dobu mohla na požádání vyplatit za svou bankovku kovem dle zákonité 
sazby. 
 Již dříve stala se zmínka, že sotva kdy se všecky bankovky sejdou, aby za ně banka musila 
vyplatit hotové peníze, zvláště pokud banka požívá všeobecné důvěry. Větší část vydaných 
bankovek pravidelně koluje a pouze menší jich množství bývá presentováno bance k výplatě. 
Nicméně banka musí každé doby toho dbáti, aby také pro případ silnějšího přítoku bankovek byla 
možnost okamžitě je vyplatit. Z té příčiny musí míti stále značné množství drahého kovu 
přichystáno v zásobě, které arci se bude říditi, množstvím kolujících bankovek a tedy množstvím 
poskytovaného úvěru. Všecky bankovky nepotřebují arci býti uhrazeny kovem, ale jistě velká jich 
část, - pro jednotlivé země je při dané zásobě kovu stanoven různě nejvyšší obnos bankovek 
neuhrazených kovem; někde zase určeno je, že musí aspoň určité procento bankovek býti kryto 
kovem.1) 
 Když obchod bude míti velikou potřebu hotových peněz, bude si je hledět opatřiti 
vydáváním směnek a nabízením jich bance; banka sice za diskontované směnky vyplácí 
bankovkami, ale bankovky ty jsou splatný okamžitě, kdežto směnky za ně nabyté splatí se až v 
době pozdější. Kdyby tedy banka náhle příliš mnoho takových směnek escomptovala, mohlo by se 
státi, že by jejího pokladu kovového povážlivě ubylo (presentováním bankovek k výplatě) a že by 
úhrada za to (splatnými směnkami) přišla již pozdě. Tomuto náhlému návalu směnek se banka tedy 
musí rozhodně brániti, tím že pro nabízené směnky bude čítati vysoké procento úrokové srážky a 
tak velmi mnohé přílišným zdražením úrokové míry odežene (nebo je přinutí zaopatřiti si drahý 
kov jiným lacinějším způsobem). Banky, které nemají povinnosti směňovati své bankovky za drahý 
kov, jsou nuceny v tom případě zdražovati úvěr, protože přes určitou míru vydané bankovky 
podléhají pak dani. - Takto vysokými diskontními sazbami banka musí se hájiti proti nemírnému 
úbytku svého pokladu kovového; někdy stačí již mírné zvýšení diskontní sazby, druhdy však jen 
úžasným stupňováním diskontu banka dovedla obhájiti své zásoby kovové. Tak banka anglická 
dosti často je nucena stanoviti diskont na 5 i 6 %, a občas ani s tím se nevystačilo a diskont 
vystoupl až i jednou na 10%.  
 Když naopak úvěr je všeobecně levný, nemohla by cedulová banka tak snadno své 
přebytečné kapitály zužitkovati, kdyby udržovala vysokou diskontní sazbu. Když její zásoba 
(portefeuille) směnek se tenčí, je to tedy pokynem, aby snížila diskont a hleděla aspoň značným 
rozpůjčením postradatelných peněz třeba za mírný úrok vydělávati. Za takových dob slabé spotřeby 
peněz a chabých obchodů bankovních klesá diskontová sazba úřední na bursách západoevropských 
i trvale na 2 % a kromě toho na burse cedulová banka, chce-li najíti dosti materiálu k 
escomptování, musí jíti často ještě mnohem níže pod tuto úřední sazbu. 
 
 Podle toho je diskont banky cedulové patrně velmi spolehlivým barometrem tlaku 
peněžního; vysoký diskont bankovní ukazuje tíseň peněžní, všeobecnou potřebu rozsáhlých úvěrů; 
nízký diskont je znamením, že úvěru není daleko tolik potřebí, kolik se ho nabízí. Proto také v 
dobách, kdy výroby určité intensivněji se počínají provozovati, kdy jsou tak zvané campagnes pro 
jednotlivá odvětví průmyslová, stoupá pravidelně diskontní sazba. U nás to bývá na podzim, kterou 
dobou začíná výroba surového cukru, kdy vede se značně obchod s obilím, potřebí zvýšiti dolování 
uhlí atd. Také v jiných státech touž dobou jsou větší požadavky na úvěr a vzájemně to pak objevuje 
své účinky v celé světové tržbě; proto na podzim pravidelně všeobecně diskont stoupá a po 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 48 

vánocích zase ponenáhlu klesá. Arci postup ten může často mimořádnými i neočekávanými 
událostmi býti pozměněn. 
 
 Příkladem cedulové banky musí se arci rovně říditi banky ostatní, jich diskontní sazba 
přizpůsobuje se diskontu banky cedulové (t. zv. diskontu bankovnímu - Bankzinsfuss). Ostatní 
banky nemají pak tolik neomezené prostředky k propůjčování úvěru diskontem jako banky 
cedulové, jejich prostředky se řídí právě množstvím vkladů jim uvěřených a vedle toho rozsahem 
jiných pravidelných obchodů aktivních. Proto také banky cedulové vykazují nejvyšší summy 
diskontovaných směnek. Mezi nimi nachází se též mnoho směnek reescomptovaných. 
Reescomptem rozumí se podávání směnek k escomptu od banky některé, která jich sama 
diskontováním nabyla. Reescomptem přicházejí v oběh také takové směnky, které by jinak 
nemohly býti spolehlivým uložením kapitálu. Menší banky půjčí svým klientům peníze na směnky, 
nebo diskontují směnky jejich, protože jsou jim dobře povědomý jich hospodářské poměry; když 
pak směnky takové jsou opatřeny rubopisem takového menšího bankovního závodu jinak 
spolehlivého, jsou již schopné escomptu u větších bank. Takto tedy prostředkováním malých bank 
ve formě reescomptu mohou dostati také nepatrní živnostníci, malí obchodníci a jmi producenti v 
malém úvěru vlastně od vzdálených velikých bank.2) 

 
 Zvláštní pečlivost musí banky věnovati výběru materiálu k diskontování podávanému. 
Jednak to musí býti směnky spolehlivé, opatřené tedy podpisy osob k placení schopných - obyčejně 
se žádají dva až tři podpisy takové, - jednak nesmějí směnky ty býti na příliš dlouhou dobu vydané, 
musí to býti tedy směnky po většině krátkodobé - ; banka rakouskouherská neescomptuje směnky, 
které jsou přes 92 dní splatné. - Aby se mohla banka dověděti, které firmy jsou spolehlivé, či 
vlastně které a kolik podpisů na směnce stačí, k tomu jsou zvláště zřízeny u discontních oddělení 
kommisse - shory censorů (Censorencollegien), - které rozhodují, hodí-li se podávaná směnka k 
escomptování. Ke zjednání úvěru pomocí diskontu zřizují se po případě u jednotlivých bank spolky 
úvěrní, jichž členové ručí solidárně, za zaplaceni směnek; k tomu cíli musí zaplatiti členský 
příspěvek, z kterého se sbírá reservní fond a tímto reservním fondem kryjí se pak možné 
insolvence. 
 
 Dle stejných zásad jako směnky diskontují se také warranty. O warrantu platí vůbec 
směneční právo a kromě toho je mu zástavou zboží ve skladišti uložené. Warrant, má-li býti 
escomptování schopný, smí obsahovati obnos půjčky jen do určitého procenta ceny zboží 
zastaveného. Diskontová sazba pro warranty je zrovna tak vysoká jako pro směnky. - Touž 
úrokovou mírou diskontuje banka rakouskouherská slosované cenné papíry, kupony, částečné 
hypothékámí poukázky (salinky), pokud do jich splatnosti není déle nežli tři měsíce. 
 
 Směnky, které jsou na delší lhůtu splatné nežli na tři měsíce (92 dní) nediskontuje banka 
cedulová (leč v omezené míře z prostředků a na účet svého reservního fondu, pokud k tomu stačí) a 
proto majitelé jich, třeba byli sebe spolehlivější, musejí se obraceti na jiné banky. Proto také výše 
diskontu bývá při směnkách dlouhodobých značně vyšší nežli úřední bankovní sazba. Pro ostatní 
banky se pak dosti dobře vyplácí diskontovati takovéto delší směnky, jednak si tím ukládají své 
kapitály na vyšší procento, jednak si mohou zjednati později snadno reeskomptem u banky 
cedulové za nižší procento hotové peníze, takže vlastně pokud není směnka splatná déle 6 měsíců, 
neukládajícím banky své peníze také na delší lhůtu nežli tři měsíce (tři měsíce směnku podrží a 
potom ji mohou již u banky cedulové reescomptovati). 
 
 Jak tím při trochu jen vyšší sazbě se dá dosti značně po případě vydělati, poznáme z tohoto 
příkladu: Směnka splatná 15. listopadu byla diskontována 26. července; summa směneční 3000 zl. 
Poněvadž je doba splatnosti 112 dní, nemůže býti diskontována od banky cedulové; pro nejlepší 
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směnky čtyřměsíční se pak toho dne na burse počítal diskont až 41/4 %. Diskont směnky hořejší 
vypočteme dle známého vzorce: 
 

4 % za 112 dní zl. 3112
9000

1123000 ÷=×
= 37,331/3 zl. 

 
a k tomu připočteme 1/4 % co je 1/16 předešlého obnosu 2,331/3 zl. 39,67 
Za 20 dní (dne 15. srpna) se může již směnka reeskomptem prodati rakousko-uherské bance a 
diskont činí  
 

4 % za 92 dní zl. =×
9000

923000
zl. 30,67. 

 
 Vydělalo se tedy za oněch 20 dní celkem zl. 39,67 - zl. 30,67 = zl. 9.- čili za den 0,45 zl. Ze 
summy 3000 zl. činí to 0,015 % denního, což je 5,4 % ročně. Při okamžité tísni peněžní bývá rozdíl 
mezi bankovní sazbou a sazbou pro směnky čtyřměsíční po případě i 1/2 % a výše ještě. 
 
 Vedle eskomptu nejdůležitější a nejpravidelnější aktivní obchod bankovní jsou půjčky na 
zástavy movité (gegen Handpfand), pravidelně a po výtce (skoro výlučně) jsou to půjčky na cenné 
papíry (aspoň u větších bank), totiž na částečné dluhopisy a akcie V bankovním názvosloví zovou 
to lombardem, co má původ historický, jelikož to provozovali původně italští (lombardští) 
peněžníci (tehdy arci jen na cenné věci jiné, jako na drahé kovy, skvosty, po případě zboží). 
Lombard ovšem není tak rozšířený jako směneční diskont, nicméně je velmi vydatným zdrojem 
důchodů pro úvěrní ústavy také proto, že úroková sazba půjček těch je vyšší vždy nežli sazba 
diskontní3) Proč sazba lombardu je dražší, nežli diskontová míra úroková, vysvětluje se z 
několikera příčin. Cenné papíry v zástavu dané musí se zvláště uchovávati, aby se po vypršení 
půjčky mohly vrátiti, (často se ovšem mohou vrátiti také jen kusy téhož druhu a stejného množství). 
Kapitály od banky na papíry půjčené vážou se trvaleji nežli diskontem směnečním, jelikož za 
směnku lze si zjednati peníze kdykoli reeskomptováním. Konečně je manipulace určitá při těchto 
půjčkách nutná, jelikož se musí o nich a o jejich spláceni vésti pořádné seznamy, kdežto při 
směnkách se pouze jedná o jich inkasso. 
 
 Na cenné papíry nepůjčí se nikdy jich plná kursovní cena, nýbrž jen od 50 - 90 % kursovní 
hodnoty podle spolehlivosti cenných papírů. Jednotlivé banky smějí půjčovati jen na zvláště 
spolehlivé papíry, na př. na papíry poskytující sirotčí jistotu (pupillarsichere Papiere). Jsou to 
papíry, v kterých se také ukládá jmění sirotků deponované u soudů (odtud jméno „sirot čí“  jistoty). 
Tato vlastnost sirotčí jistoty uděluje se u nás mocí zákonodárnou (říšská rada se schválením 
panovníkovým) a přísluší zejména všem státním a jiným veřejným dluhopisům, zástavním listům 
hypotečních bank a některým prioritním obligacím drah a zvláště spolehlivým akciím drah, ku př. 
akciím drah garantovaných. Pouze na papíry sirotčí jistoty smějí půjčovati spořitelny a banky 
veřejné vůbec, také pravidelně banka rakousko-uherská, která uveřejňuje výkaz všech papírů, které 
lombarduje, zároveň až do kterého procenta kursovní hodnoty povoluje půjčku. - Vypůjčující musí 
stále krýti svou půjčku určitým procentem kursovní hodnoty, když při klesání kursů úhrada 
cenných papírů na to nepostačuje, musí se buď část půjčky splatit anebo se musí zástava doplniti 
novými cennými papíry. 
 
 Na lombardované cenné papíry dostane dlužník listinu, v níž uvedeny zastavené papíry a 
podmínky půjčky; listina ta je zároveň legitimací pro vyzvednutí cenných papírů, když byl dluh   
splacen; bývá vydána na jméno nebo na majitele, a bezelstný její držitel se považuje za vlastníka 
papíru zastavených; kdyby se zmařila, nutno ji amortisovati zrovna jako každý jiný cenný papír na 
majitele. V listině té bývá; pak mimo udaný již obsah na př. tento text ještě: „Na zástavu udanou 
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bylo vyplaceno 5000 zl., slovy Pěttisíc zlatých r. m., jako hotová záloha. Zavazuji se tedy ode 
dneška za tři měsíce splatit tento obnos, načež se mi vrátí zástava; kdyby klesla cena kteréhokoli 
cenného papíru daného v zástavu, zavazuji se bez jakéhokoli vyzvání ihned tolik k zástavě dodati, 
aby banka byla vždy kryta 20 % pod denním kursem za poskytnutou půjčku. Kdybych tak přesně 
dodati k zástavě opomenul, nebo kdybych se splacením půjčky prodlel, je banka oprávněna 
uhraditi si obnos půjčky prodejem všech cenných papírů beze všeho soudního řízení a sice tak, jak 
to stanoví čl. 311. obch. zák. a čl. III. minist. nařízení z 28. října 1865 čís. 110 ř. z. - Banka je 
oprávněna považovati každého, kdo jí tento zástavní lístek přinese, za vlastníka zástavy a míti jej za 
zplnomocněného, aby podnikl jakoukoli vůbec dovolenou změnu s dotyčnou zástavou. Kdyby se 
tento lístek ztratil, musil by se amortisovati u obchodního soudu.“ - Bankovní ústavy pod dozorem 
státním mohou při každém prodlení dlužníkově použiti onoho vytčeného výhodného zástavního 
práva (dle čl. 311 obch. zák. a cit. cís. nařízení), třeba by si to výslovně ani v listině nevymínily. 
 
  
 Banky přijímají cenné papíry k uschování, jsou to původní pravá deposita, kde bankéř se 
zavazoval vrátiti svěřenou věc in specie, t. j. zrovna ty individuální kusy, které od schovatele 
obdržel (depositum regulare).4) Nyní často také již při papírech cenných nestojí ukladatel na tom, 
aby mu vráceny byly na požádání zrovna ty kusy, které uložil, nýbrž žádá pouze stejné množství 
téhož druhu (tantumdem ejusdem generis - to je již depositum irregulare, banka stává se 
vlastníkem papírů a má pouze vůči schovateli obligační závazek). Má-li se vlastnictví uložených 
kusů stále reservovati pro ukladatele, bude arci potřebí složitější manipulace a tedy také vyššího 
poplatku za uschování. Někdy se podá bance depositum takové uzavřené, a vlastník si může pak na 
legitimaci sám vše potřebné v příčině jeho pořizovati; deposita taková bývají uschována ve zvláště 
bezpečných skříních, k nimž přístup pravidelně je možný jen společným otevřením se strany 
ukladatele (nebo jeho zplnomocněnce) a se strany banky (obě strany mohou jen dohromady svými 
klíči otevříti). 
 Vedle těchto deposit k pouhému uschování svěřují se bance papíry cenné ke správě. Banka 
pak činí všechna potřebná opatření, aby užitečně spravovala jmění jí takto svěřené. Inkassuje jich 
splatné kupony (které po případě zapíše do běžného účtu klientova, vede-li mu jej náhodou), 
prohlíží slosovací listiny, zdali papír snad není ke splacení určen, přihlásí papíry k případné 
konversi nebo ke splacení dle vůle schovatelovy, opatřuje v čas nové kupónové archy (na talony), 
zaměňuje po případě zatímní (interimní) lístky za definitivní cenné papíry, vykonává právo 
odebrati nové akcie ke starším při nových emissích, a platí za uschovatele nutné splátky na 
nesplacené dosud cenné papíry (akcie). Za to arci má nárok na nahrazení všech hotových nákladů 
jakož i účtuje si mírnou pro visi za svou správu. 
 
 
 Banky jsou pravidelně zařízeny také na všeliké effektivní obchody s cennými papíry. Lze 
kupovati a prodávati u nich cenné papíry zrovna za týchž podmínek a dle týchž úplně usancí jako 
na burse. V té příčině banky vůči širokému obecenstvu zastupují úplně funkci burs; komu není 
možný přístup na bursu, může tímto prostřednictvím účastniti se všech výhod (effektivních) 
obchodů bursovních, pouze differenční a lhůtní obchody nelze tak snadno v bankách uzavírati, o 
čem však již byla řeč dříve. 
 
 Banky konají však také všechny jiné nutné služby vzhledem k cenným papírům. Splatné 
kupony a splatné cenné papíry honorují a to pravidelně (aspoň ve větších městech) úplně beze vší 
provise. Opatřuji na dodané talony nové kupónové archy a vůbec konají všechny ony nahoře 
uvedené služby, obstarávané pro ty, kteří jim dali deposita do správy. 
 Těmito všemi službami, jež banky k vůli svým ostatním obchodům buď zcela nezištně neb 
aspoň za minimální poplatky na prospěch majitelů cenných papírů podnikají, nabyly cenné papíry 
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teprve pravé obliby a jsou schopny té obrovské cirkulace a velikolepého hospodářského úkolu, 
který jim v moderním hospodářství připadl. 
 
 1) Banka rakouskouherská smí vydati bankovek 21/2 násobné množství, nežli má kovu v zásobě (40 % 
bankovkového oběhu musí býti uhraženo). Od r. 1894 však za to zlato, které do ní vložily obě naše vlády a za které si 
vybraly bankovky (dle sazby 1 kg. ryzího zlata = 1640 zl. r. m.), smí právě jen tolik bankovek kolovati, kolik jich vláda 
dostala od banky za své zlato; zrovna tak za státovky, které má banka v zásobě smí býti vydáno stejně velké množství 
bankovek. Když tedy banka by měla 430 mill. zl. kovu (zlata a stříbra) a 10 mill. zl. státovek a jestliže z toho množství 
vlády 120 mill. zl. zlata vložily za stejný obnos bankovek, může banka vydati: především 130 mill. zl. za zlato od vlád 
uložené a za státovky a k tomu 21/2 násobně tolik za zbývající množství 310 mill. zl. kovu, Čili 775 mill. zlat., tedy 
celkem 905 mill. zl. bankovek (775 + 130) směla by vydati. Aby však vydávání bankovek přes potřebnou míru se 
nedělo, jest stanoveno, že 200 mill. zl. smí jich kolovati neuhrazených (zlatem a státovkami) úplně beze vší daně, co 
nad to se jich vydá, že podléhá dani 5 % ročně (a sice pro rata temporis) Při předpokládané zásobě kovu směla by tedy 
banka vydati 640 mill. zl. bankovek nezdaněnýcn a 265 mill. zl. dani podrobených. 
 2) O rozsahu portefeuille-u směnečného u jednotlivých bank našich koncem roku 1895 učiníme si pojem z 
uveřejněných bilancí. Směnek měly: 
 

 mill. zl.  mill. zl. 
rakouskouherská banka 2191/2 banka pro země rak.    19,0 
anglorakouská banka 141/4 dolnorak. escomptní 241/2 
bankovní jednota víd. 22,1 první rak spořitelna 191/3 
rak. úvěrní ústav pozemkový 12,9 Unionbanka vídeňská 18 
kreditní ústav 34,6   

U pražských bank touž dobou byl escompt směneční: 
česká escomptní banka 13,1 Česká spořitelna 5,6 
česká Union 15,7 Zemská banka kr. Čes. 7,9 
Živnostenská banka 11,8 Hospodář. úvěrní banka 3,7 

 
 Proti 2191/2 mill. zl. směnek u rakouskouherské banky escomptovaných měla touž dobou říšská banka 
německá portefeuille 768 mill. ř. m. (asi 451 mill. zl.), banka francouzská asi 850 mill. fr. (asi 405 mill. zl.) a banka 
anglická asi 261/2 mill. liber sterlinku (318 mill. zl.). 
 3) Pro porovnání uvádíme zde lombard (výhradně na cenné papíry) důležitějších bank koncem r. 1895. 
 

 mill. zl.  mill. zl. 
banka rakouskouherská 461/4 banka pro  země rak. 61/2 
rak. úv. ústav pozemkový 28 dolnorak. eseompt spol. 53/4 
bank. jednota víd. 43/4 první rak. spořitelna 361/2 
kreditní ústav 171/2 Unionbanka víd. 141/4 
  Anglorak. banka l5/8 

 
 U pražských bank touž dobou se lombard zvláště všude nevykazoval a byl celkem nepatrný - Sluší však 
podotknouti, že v hořejším výkaze v lombard započteny také půjčky reportem poskytnuté. 
     Zajímavé je srovnati výkazy ty s r. 1894. Tehdy činil lombard (a report) u 
 

 mill. zl.  mill. zl. 
rak.-uh. banky 381/2 banky pro země rak. 9,7 
anglorak. b. 15,2 dolnor. esc. banky 91/2 
rak. úv. úst. pozem. 371/4 I. rak. spořit. 30,8 
bankovní jed. vídenské 51/4 Unionbanky 20.- 
kred. úst. 27,8   

 
 Mimo banku rakousko-uh. a první rak. spořitelnu měly všechny banky mnohem menší lombard a report r. 
1895, co se vysvětluje tehdejším popraskem bursovním. 
 4) Ostatní vklady peněžité, kde bankéř stává se vlastníkem jich, zovou se také deposity, ale je to tak zvané 
depositum irregulare. 
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IV. 
Rakousko-uherské cenné papíry. 

 
 

1. Státní a jiné veřejné dluhopisy. 
 

 Mezi všemi částečnými dluhopisy nejčelnější místo zaujímají výpůjčky státní. V dřívějších 
dobách konkurrovaly skoro stejně s nimi ještě železniční obligace prioritní, ale od těch dob, co stát 
převzal ve vlastnictví četné dráhy soukromé, je převaha státních dluhopisů naprostá a 
nepopiratelná. O velikosti jich oběhu učiníme si pojem, když uvážíme, že podle rozpočtů na rok 
1897 vykázáno na úroky a (nemnohé) splátky dluhů v naší polovici říše asi 170 mill. zl. a v Uhrách 
skoro 143 mill. zl.1) To představuje při 4 % ročním úrokování kapitál asi 7.800 mill. zl. čili 
průměrně na každého obyvatele asi 188 zl. (nebo v důchodu ročním na hlavu 71/2 zl.). - Vedle 
státních dluhopisů koluje ještě množství dluhopisů zemských a obecních, které skoro arci ustupují 
do pozadí proti výpůjčkám státním. 
 Veřejné dluhopisy naše dělí se jednak dle svého původu, jednak dle dlužníků v tyto čtveré 
skupiny: a) Všeobecný státní dluh, b) dluh království a zemí v říšské radě zastoupených, c) dluh 
zemí koruny uherské, d) jiné veřejné půjčky. V kursovním lístku vídeňské bursy uváděny bývají 
ještě vyvazovací obligace zemské, ale ty po většině se splatily a mimo to v podstatě nejsou nic 
jiného nežli dluhy zemské a mohly býti zařaděny do oddělení d), totiž jiných veřejných půjček. 
 
 1) Některé z dluhů těch arci nejsou ve formě částečných dluhopisů, ale je to jen nevalné procento. 
 
 
 
 

a) Všeobecný státní dluh (Allgemeine Staatsschuld). 
 

 Před r. 1867 byly uzavírány půjčky na účet společný celé monarchie. Vyrovnáním 
rakousko-uherským v r. 1867 dluhy ty byly připsány na účet království a zemí v říšské radě 
zastoupených, a Uhři připlácejí pouze na jejich úroky 30,161 mill. zl. ročně a na splátky zástavních 
listů státních statků 150.000 zl. ve zlatě, tedy celkem ročně asi 301/3 mill. zl. - Dluh tento v r. 1868, 
pokud byl nesplatitelný, sloučen byl v jeden typus renty a uvalena naň stejná daň 16 % z kuponu; na 
dluh splatitelný dána daň 20 % z kuponu a 20 % z výher (byly to po většině půjčky loterní); pouze 
zástavní listy rak. úvěrního ústavu pozemkového a nemnohé železniční obligace nebyly zdaněny. 
 
 Takto sice r. 1868 formálně staly se dluhopisy tyto dluhem naší polovice říše, ale původem 
svým byly to přece jen dluhy celé monarchie. Ale záhy na to dluh tento byl tak rozmnožován, že již 
nemohl se čítati nikterak také dále na společný účet Uher. Protože státní rakouské důchody tenkráte 
nedovolovaly, aby se slosovatelné výpůjčky opravdu spláceti mohly, vymohla si vláda od říšské 
rady zmocnění, aby směla na účet všeobecného dluhu vydávati nové rentové obligace k umoření 
dluhů splatitelných. Ale splátky ony byly počítány jednak chybně (příliš vysoko), jednak přímo ke 
krytí značných schodků z běžných vydání stále se v rozpočtu opakujících, bylo použito nových 
emissí renty. Takto dluh všeobecný vzrůstal a nově na účet jeho vydlužené summy spotřebovány 
jedině na prospěch rozpočtů cislajtanských a nikoli také na prospěch Uher. Tím tedy dluh ten, 
původně nepopiratelně společný celé monarchii fakticky i právně stal se dluhem pouze království a 
zemí v říšské radě zastoupených. - Renta, která takto stále znovu byla každoročně vydávána, zove 
se dle svého původního účelu rentou umořovací (Tilgungsrente) a bylo jí průběhem doby vydáno 
téměř na 600 mill. zl. r. m., ačkoli sotva polovice té summy bylo použito na opravdové umoření 
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jiných dluhů; zbytku bylo upotřebeno na ukrytí schodků běžných vydání státních. To také objevilo 
se v summě požadovaných úroků na tento dluh; stouplo totiž vydání naň do dneška od r. 1871 asi o 
23 mill. zl. ročně. 
 Od r. 1897 počínaje nebude již vydávána renta umořovací. 
 Všeobecný státní dluh má tyto části: 
 1. Sjednocená renta (Einheitliche Rente); název „Sjednocená“ volen, protože v něm všecky 
různé dřívější dluhy nesplatitelné zanikly. Úroková míra byla původně 5 % ročně, po zavedení 16 
% daně (roku 1868) snížena byla tedy na 4,2 %. Veškerých dluhopisů jest nyní v úhrnné summě asi 
2495 mill. zl., které vyžadují ročních úroků od státu 1043/4 mill. zl. Dluhopisy jsou z větší části 
vydány na majitele (74,1 %) a z menšiny (25,9 %) na jméno. Důchod při papírech na jméno vybírá 
se na kvitance prosté kolků, kdežto při papírech na majitele vyplácí se na kupony. 
 Renta tato původně byla dvojí: papírová a stříbrná, dle toho, v jakých penězích (papírových 
anebo stříbrných) se úroky platily. Nyní se mezi oběma druhy fakticky nečiní jiných rozdílů, leč že 
jsou kupony splatný v jiných lhůtách. 
 Kupony papírové renty jsou splatný: 1. února a 1. srpna, nebo 1. května a 1. listopadu; 
kdežto u stříbrné renty jsou splatné 1. ledna   a 1. července,  nebo 1.  dubna a 1. října. 
 Zajímavé je, kterak papíry na majitele jsou rozděleny v kusy různých obnosů. Bylo totiž 
koncem června 1896: 
 

66.510 kusů à 50 zl. tedy 3,325.500 zl. 
1,584.052 kusů à 100 zl. tedy 158,405.200 zl. 
1,397.002 kusů à 1000 zl. tedy 1.397,002.000 zl. 

29.146 kusů à 10.000 zl. tedy 291,460.000 zl. 
úhrnem :     3,076.710 kusů  1.850,192.700 zl. 

 
 Kusů na jméno bylo pak: 
 282.023 dohromady 644,737.550 zl., v průměrném obnosu asi 2286 zl. jeden kus. (Papírová 
renta má průměrný obnos kusu na jméno mnohem vyšší, asi 2954 zl., kdežto u stříbrné renty je 
průměrný obnos kusu   asi 1192 zl.)  
 Běžné úroky se počítají vždy od splatnosti posledního kuponu (při čemž měsíc je za 30 dní). 
Úrok ze 100 zl. obnáší ročně 4,20 zl. a protože rok má dle tohoto počítání 360 dní, bude na den 420 
kr.: 360 - 11/6 kr. úroků. Koupí-li tedy někdo 15. srpna renty 5000 zl.  s kupony  k 1. listopadu, 
patrně se počítají úroky od 1. května do 15. srpna1) za = 29 + 30 + 30 + 15 = 104 dní. Ze 100 zl. za 
1 den jsou úroky 11/6 kr., tedy z 5000 zl. za 104 dní budou úroky 104 * 11/6 * 50 = 6067 kr. = 60,67 
zl. 
 
 2. Loterní půjčka z r. 1854. Původně vydáno 200.000 dluhopisů à 250 zl. konv. měny2) a 
bude splacena r. 1904. Úroky byly 4 %, ale po srážce 20 % daně zredukovaly se na 3,2 %. 
Poněvadž jsou dluhopisy po 250 zl. k. m. bude tedy celoroční úrok z každého 8 zl. k. m., což činí 
úroků na jeden den v rak. měně: kr. 840 : 360 = 21/3 kr. Úroky se vyplácejí ročně jednou (1. dubna) 
na kupony znějící na jméno, které musí býti kvitovány. Vylosované dluhopisy dostávají výhry; tak 
na př. v r. 1897 vyplácejí se tyto výhry (1. dubna a 1. října dohromady): 1 los à 100.000, 1 à 30 
000, 1 à 10 000, 1 à 5000, 5 à 2000, 5 à 1000, 50 à 400, 6436 à 300 zl. konv. m. - Výherní daň činí 
20 % jako při všech ostatních státních losech (vyplatí se tedy na výhru 10.000 zl. k. m. o daň méně; 
nominalní obnos 250 zl. se totiž od výhry odečte a z rozdílu 9750 zl. k. m. činí daň 1950 zl. k. m., 
takže výhra opravdu vyplacená bude 8050 zl. k. m.). - Annuita potřebná ke splacení dluhu po 
srážce daní je ročně o něco menší nežli 23/4 mill. zl. r. m. 
 
 3. Loterní půjčka z r. 1860. Původně bylo vydáno 400.000 dluhopisů à 500 zl., ale vydávaly 
se také pětiny některých celých dluhopisů (à 100 zl.). Půjčka bude splacena do r. 1917 a annuita ke 
splaceni její ročně potřebná (po srážce daní) je přes 10 mill. zl. Dluhopisy se úrokují 4 % ročně (ve 
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dvou polouletních lhůtách dne 1. května a 1. listopadu), byly původně 5 % a daň na ně 20 % je 
snížila ve 4 %. Také daň výherní je 20 %. 
 
 4. Loterní půjčka z r. 1864 je nesúročitelná a bylo jí vydáno 400.000 losů à 100 zl. Annuita 
k umoření jejímu ročně potřebná je skoro 2 mill. zl. po srážce daní. Daň výherní je 20 %. Také 
polovičky dluhopisů některých (à 50 zl.) byly vydány. Splacena bude 1918. 
 
 5. Zástavní listy státních statků (Staats-Domänenpfandbriefe), o kterých byla učiněna 
zmínka již dříve. Je to vlastně dluh rak. úv. ústavu pozemkového (ost. Bodencred.-Anstalt) vydaný 
v dluhopisech à 300 frs. (120 zl. ve zlatě) původní summou 500.000 kusů. Stát na tuto půjčku platí 
ročně 51/2 % ročních úroků, kdežto banka listy ty úrokuje pouze 5 %. Kromě toho banka, aby 
nemusila tak vysoké úroky všem dluhopisům platit, počala je upláceti rychleji, nežli dovoloval 
umořovací plán; proti tomu opřeli se majitelé dluhopisů a přinutili banku k dodržení umořovacího 
plánu. Stát musí bance dávati roční annuitu asi 3,6 mill. zl. ve zlatě, čili přes 41/4 mill. zl. r. m. 
 
 Ostatní výpůjčky všeobecného státního dluhu jako losy z r. 1839, losy Comské 
(Comorentenscheine), priority dráhy vídeňsko-hlohnické a některé jiné prioritní dluhy menší již 
byly splaceny. 
 
 Avšak k všeobecnému dluhu dlužno ještě připočísti částečné poukázky hypothekární 
(Partielle Hypothekar-Anweisungen), které rakouský finanční ministr dle potřeby vydává a jimž 
hypothekou jsou státní doly a solivarny; odtud i jejich běžný název salinky. Salinky jsou pouze na 
kratší dobu vydány (3 nebo 6 měsíců), súročitelné různými procenty dle okamžitého stavu trhu 
peněžního. Jich oběh maximální smí býti 100 mill. zl. (nebo nyní dle změněného zákona o nich 
pouze 70 mill. zl.) a je kombinován s oběhem státovek tak, že původně státovek a salinek 
dohromady všech bylo 412 mill. zl. Do konce r. 1896 však smělo býti salinek nejvýše 70 mill. zl. a 
státovek se salinkami smí kolovati 182 mill. zl. Až budou státovky vzaty z oběhu, musí ovšem také 
salinky zmizeti. To nastane po vyrovnání s Uherskem po r. 1897. - Salinky jdou však pouze na účet 
Cislajtanie. 
 
 Na všeobecný státní dluh dle dat v hořejším uvedených, počítáme-li zároveň roční úrok pro 
salinky asi na 11/2 mill. zl., je roční požadavek něco přes 125 mill. zl., z čeho na naši polovici přijde 
asi 95 mill. zl. (požadavek ten bývá o něco výše uváděn v rozpočtech, jelikož třeba platiti také 
úroky na dluhy, které nejsou vydány ve formě dluhopisů). 
 
 1) Poslední kupon byl totiž splatný dne 1. května. 
 2) 100 zl. konvenční měny = 105 zl. r. m. 
 
 
 
 

b) Dluh království a zemí v říšské radě zastoupených (Staatsschuld der im 
Reichsrathe vetretenen Königreiche und Länder). 

 
 Tento státní dluh má dvojí původ. Jednak na krytí schodků rozpočtových a různých nových 
investicí vydávala naše polovice říše nové půjčky ve formě rentových dluhopisů, za druhé vznikal a 
rostl dluh ten přejímáním soukromých drah ve státní vlastnictví. Stát obyčejně převzal na se při tom 
všecky prioritní dluhy akciových společností a za akcie vydal buď nové částečné dluhopisy, nebo 
dosavadní akcie přeměnil ve státní obligace, kolkem na ně výraziv, že je přejímá ke súrokování a 
splacení. Dle toho kursovní lístek vídeňský rozeznává trojí druh státních dluhopisů železničních: 
Statní dluhopisy železniční (nové místo akcií, Eisenbahnstaatsschuldverschreibungen), železniční 
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akcie překolkované na statní dluhopisy (Zu Staatsschuldverschreibungen abgestempelte 
Eisenbahnactien), konečně státní železniční priority (Vom Staate zur Zahlung übernommene 
Eisenbahn-Prioritätsobligationen). V podstatě se tento trojí druh obligací od sebe neliší, pouze 
prioritní obligace požívají předního zástavního práva na nemovitosti dotyčné dráhy proti akciím. - 
Kromě těchto dvojích hlavních dluhů jsou ještě některé menší, jako půjčky pro upravení Dunaje, na 
něž státní pokladna přispívá 1/3 (druhé dvě třetiny kryjí Dolní Rakousy a Vídeň); půjčka na 
vídeňská dopravní zařízení, na kterou také společně přispívají stát, země Dolní Rakousy a Vídeň 
(většinu převzal stát). Stát také přispívá na zemské dluhy haličské a bukovinské, které povstaly 
přeměnou bývalých vyvazovacích dluhů (Halič dostává ročně 1,489 mill. zl., Bukovina 0,221 mill. 
zl.). 
 
 Finančním zákonem na rok 1897 byla utvořena nová kategorie státních dluhů, t. zv. 
investiční 31/2 %) renta, jejíhož výtěžku bude použito k různým novým nákladnějším podnikům a 
stavbám státním. 
 
 Podle toho jsou tedy tyto dluhopisy v oběhu: 
 
 1. Rakouská zlatá renta 4 %, která vydávala se na základě zákona ze dne 18. března 1876. 
Až do toho roku schodky budžetní byly kryty umořovací rentou sjednocenou (také později byla 
renta umořovací vydávána a to ve zvýšeném množství). Ale vše to nepostačovalo na ohromná 
neukryta vydání, i proto vydány samostatného druhu obligace rentové na zlaté ve zlatě (8 zl. ve 
zlatě = 20 frs). Volena úroková míra 4 %. Renty té bylo vydáno v letech sedmdesátých 340,85 mill. 
zl.; na to se ustalo od jejího vydávání, až po roce 1892 po zavedení zákonů o nové měně korunové 
znova jí bylo vydáno 150 mill. zl. ve zlatě nominalních. Celkovou summou jí koluje tedy 490,85 
mill. zl. ve zlatě, které podle toho vyžadují 19,634 mill. zl. ve zlatě (dle zákonů o korunové měně je 
to 23,36446 mill. zl. r. m.) ročních úroků. - Kommisse pro správu státních dluhů ve svých výkazech 
přepočítávají rentu tu na 5 % úrokování a tedy ji uvádějí obnosem daleko menším 392,68 mill. zl. 
Toto účtování postrádá naprosto všeho reálního podkladu a nemá ani s theoretického stanoviska 
nižádného oprávnění ani nijakou cenu; také k tomu se nehodí, aby se tím zdánlivě výše dluhu 
zmenšila, poněvadž je toto falešné převádění na jinou úrokovací míru z věcných důvodů prostě 
každému nepochopitelné a nápadné na první pohled. Obligace jednotlivé kolovaly koncem června 
1896: 
 

 kusů  ve zlatě 
na majitele 227.063 à 200 zl. 45,412.600 zl. 
na majitele 406.652 à 1000 zl. 406,652.000 zl. 
na majitele 2.842 à 10.000 zl. 28,420.000 zl. 
na jméno 1.239  10,365.600 zl. 
dohromady kusů 637.796  490,850.200 zl. 

     
 2. V letech osmdesátých pro ukrytí budžetních schodků volen byl jiný druh renty na zl. v r. 
m. a s úrokovou mírou 5 %. Renty té bylo vydáno v různých emissích celkem 238,9 mill. zl., takže 
roční náklad na ni činil téměř 12 mill. zl. - V r. 1892 byla tato renta konvertována valnou většinou 
(asi 95 %) v novou rentu 4 % t. zv. korunovou a pokud ke konversi nepřihlášena, byla splacena 
nominalním obnosem, k čemu použito znova prodaných úpisů korunové renty 4 %. Emissní kurs 
nové renty byl pod paritou, takže vlastníci staré dostali několik procent nádavkem na své bývalé 
dluhopisy. 
 Korunová 4 % renta vydána takto obnosem 259,649 mill. zlatých = 519,298.000 korun a 
vyžaduje ročních úroků 10,38596 mill. zl., takže konversi docílilo se značné úspory 1,559 mill. zl. 
ročních. Obligace jednotlivé kolovaly takto koncem června 1896: 
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 kusů   
na majitele 44.075 à 100 K 4,407.500 K 
na majitele 132.286 à 200 K 26,457.200 K 
na majitele 94.912 à 2000 K 189,824.000 K 
na majitele 7.061 à 10.000 K 70,610.000 K 
na majitele 4.790 à 20.000 K 95,800.000 K 
na jméno 20.080  132,181.900 K 
dohromady 303.204  519,280.600 K 

 
takže dosud zbývá vydati 17.400 K, které jen proto nevydány, že některé staré obligace se vůbec 
ani ke konversi ani ke splacení nepřihlásily. 
 
 3. Státní železniční dluhopisy. Jsou to místo akcií vydané dluhopisy; a sice dráhy 
Albrechtovy 3,525 mill. zl. r. m. splatné do roku 1964 (4 %); dráhy Eliščiny původně byly 5 % a 
konvertovaly se v r. 1890 ve 4 % celkovým obnosem 44,2875 mill. zl. ve zlatě; splatí se do r. 1972 
annuitou asi 1,85 mill. zl. ve zlatě = asi 2,2 mill. zl. r. m.; 51/4 % dráhy Františka Josefa 42,4166 
mill. zl. slosovatelné teprve od 1946-1962, roční úroky 2,2 mill. zl.; 4 % dráhy Plzeňsko-Březenské 
původně 7,1576 mill. zl., splatí se do r. 1963, úrokový náklad a splátka asi 0,3 mill. zl.; 4 % dráhy 
Rudolfovy vydané místo bývalých 43/4 % konversi v r. 1892 úhrnným obnosem 58,235 mill. zl. = 
116,47 mill. K. splatí se do r. 1960 annuitou 2,518 mill. zl. (místo bývalé annuity 2,73 mill. zl.); 4 
% dluhopisy arlberské dráhy místo bývalých 5 % vydané, které konvertovány byly r. 1892 
úhrnným obnosem 12,5716 mill. zl., splatí se do r. 1961 annuitou 0,54 mill. zl. Sem sluší také 
připočísti nové priority západní české dráhy vydané r. 1895, které jsou emittovány místo bývalých 
akcií a požitkových listů v úhrnném obnosu 23,5508 mill. zl.; kromě toho ještě téže půjčky vydány 
další obnosy k účelům nových staveb, takže jí celkem koluje asi 281/2 mill. zl.; budou spláceny do 
r. 1965. Za týmž účelem vydána také 4 % prioritní půjčka moravskoslezské ústřední dráhy v 
úhrnném obnosu 161/2 mill zl., z čehož akcionářům místo jich akcií dáno 14,2284 mill. zl., a 4 % 
priority moravské pohraničně dráhy, které byly vydány místo dřívějších priorit a akcií v úhrnném 
obnosu 12 mill. zl., zároveň z toho také vykonány nové investice na dráze té. 
 
 4. Železniční akcie překolkované v dluhopisy státní: 53/4 % akcie dráhy Eliščiny I. emisse 
(původní trať) po 200 zl. konv. m. 9,40695 mill. zl. r. m., tytéž 51/4 % akcie II. emisse (Linec-
Budějovice) 3,5056 mill. zl. a 5 % akcie III. emisse (Salcburk-Tyrolsko) 6,402 mill. zl.; slosování u 
nich začne teprve po roce 1912. Akcie dráhy Karla Ludvíka à 200 zl. konv. m. úrokují se 5 % z 200 
zl. r. m. (tedy mají kupony půlletní po 5 zl. rak. měny), úhrnem 45,27264 mill. zl., které se začnou 
upláceti od roku 1900 a sice každá akcie musí býti splacena 210 zl. r. m., kdežto před 1900 by se 
musila splatit 220 zl., po té době bude je možno také konvertovati. 
 
 5. Železniční priority od státu k placení převzaté: Priority Albrechtovy dráhy mají býti 
pouze 4 % r. 1891 vydané v obnosu 20 mill. zl. r. m. a jimi se měly konvertovati staré 5 % v r. m. a 
ve zlatých ve zlatě, ale všecky tyto různé druhy dosud ještě kolují. Priority české západní dráhy 
mimo již na hoře uvedené, ještě 4 % ve stříbře v původní summě 14,303 mill. zl. a 4 % ve zlatě asi 
1 mill. zl. - Priority 4 % dráhy Černovicko-Novosielické celkem 2 a půl mill. zl. - Dvojí priority 
dráhy Eisenerz-Vordernbergské 4 %, jedny z r. 1890, druhé z r. 1892 po 3 mill. zl., splatí se do r. 
1963. - Dvojí priority Eliščiny dráhy: 3,6 % (po srážce daně) původně 54,417 mill. říš. marek a 4 % 
původně 108,2916 mill. říš. marek; první se splatí do roku 1911, druhé do r. 1955. - Priority dráhy 
Františka Josefa 4 %, původně 69,0486 mill. zl., splatí se do r. 1953. Priority haličské dráhy Karla 
Ludvíka 4 % z r. 1890 původní summou 75 mill. zl., splatí se do r. 1956. 4 % priority lokální dráhy 
Lublaň-Kamen 0,8 mill. zl. 4 % priority Lvovsko-Černovicko-Jasské dráhy 10 mil. zl. splatné do r. 
1955. Priority 4 % Plzeňsko-Březenské dráhy, konvertované z 5 %, vydáno jich 11,94 mill. zl. a 
splatí se do r. 1963.  
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 Priority Rudolfovy dráhy 4 % dvojí: 29,0783 mill. zl. ve zlatě (vlastně v říšských markách), 
splatné do r. 1967 a ve stříbře 70,1946 mill. zl. r. m., splatné do r. 1950. - Priority arlbergské dráhy 
4 %  9,8512 mill. zl. (do r. 1953 splatné). 
 Konečně 3 % priority společnosti lokálních drah v úhrnné summě 35 mill. zlatých splatné 
do 1974. 
 
 6. Loterní půjčka 5 % pro upravení Dunaje původně 24 mill. zl. splatí se do r. 1920. 5 % 
dluhopisy pro upravení Dunaje původně 61/2 mill. zl., splatná též do r. 1920. - 4 % dluhopisy pro 
vídeňskou dráhu městskou, které dosud úplně vydány nejsou a bude jich bezmála 100 mill. zl. 
celkem vydáno. 
 
 7. Investiční renta 31/2 % vydána na základě finančního zákona na r. 1897 a určená k tomu, 
aby se z ní prováděly stavby a různé jiné investice státní. Prozatím jí bylo od státu na r. 1897 asi 
581/2 mill. zl. prodáno za kurs 92 %. Z této renty musí býti ročně vždy 2 % jejího obnosu upláceno, 
ale k tomu cíli na účet toho mohou býti také jiné státní renty vzaty z oběhu ve stejném nom. 
obnosu. Nejspíše tak bude brána z oběhu sjednocená renta. 
 
 Novější půjčky jako mnohé prioritní obligace a půjčka pro dopravní účely vídeňské vydané 
znějí arci již vesměs na korunovou měnu, zrovna jako na př. korunová renta rakouská a nová 
investiční renta 31/2 %. 
 
 
 
 

c) Dluh zemí koruny uherské (Staatsschuld der Länder der ungarischen Krone). 
 

 Uherský státní dluh má podobný původ jako rakouský a proto také se vyskytují stejné typy a 
formy jeho, jako u nás. Železniční dluhy uherské však jsou podstatně jinak založeny nežli tomu u 
nás, byly totiž buď svedeny v jediný státní dluh větší, nebo stát pouze platí společnostem dosud 
existujícím stálou roční rentu, aniž za to byly jaké dluhopisy vydány. Tak na př. odbyta společnost 
rak.-uherské státní dráhy za své tratě na území uherském roční annuitou, podobně odkoupeny 
jednotlivé linie od dráhy jižní, od uhersko-haličské dráhy atd. Kromě toho je v Uhrách několikero 
státních dluhů, které v naší polovici říše připadly na účet jednotlivým zemím, jako na př. uherský 
vyvazovací dluh, dluh na výkup výčepního a propinačního práva, na výkup vinného desátku a 
podobné dluhy jiné. Podobné půjčky jako na upravení Dunaje jsou rovně v Uhrách na upravení 
řeky Tisy a znovu vystavění Segedinu, na upravení plavby v železných vratech dunajských atd. 
 
 1. Uherská zlatá renta. Původně byla vydávána renta 6 % na uhrazení budgetních deficitů, 
která byla konvertována postupně v letech 1881-1885 v rentu 4 %, tehdy jí k tomu cíli bylo vydáno 
545 mill. zl. ve zlatě. Na to r. 1888 k úhradě nových deficitů vydáno jí 47 mill. zl. ve zlatě. Na 
účely upravení měny a na různé jiné potřeby povoleno jí vydati celkem 90 mill. zl. ve zlatě, takže v 
úhrnném obnosu jí má býti 682 mill. zl. ve zlatě. Úrokový roční požadavek na to byl by 27,28 mill. 
zl. ve zlatě (dle zákonité relace 32,4632 mill. zl. r. m.). Obligace její jsou vlastně na cizí měny: na 
10 liber sterl., 50, 100 a 1000 liber st.; na 250, 1250, 2500, 25000 frs. a na 202,50 atd. říš. marek, a 
kupony se vyplácejí v anglické měně (1 libra st. = 20,41 ř. rň. = 25,22 frs.). 
 
 2. Uherská korunová renta 4 %. Dříve bývala vydávána zrovna jako u nás uherská renta 5 
%, a bylo jí do r. 1892 382 mill. zl. v oběhu. Po r. 1892, kdy zavedeny zákony o měně korunové, 
byla tato renta konvertována a s ní velké množství ještě jiných obligací po většině železničních a 
vydáno z té příčiny nové renty celkem 531 mill. zl. = 1062 mill. K. 4 % korunové renty. Obligace 
znějí podobně jako při naší rentě korunové na 100, 200, 500, 1000 (takovýchto kusů u nás není), 
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10.000 korun. Emissní kurs korunové renty byl arci dosti nízko pod paritou a majitelé 5 % staré 
renty dostali několik procent na své staré obligace nádavkem, nicméně ušetřila uherská vláda 
těmito konversemi přes 3 mill. zl. ročně na úrocích. 
 
 3. Uherské půjčky železniční vznikly z velmi četných starých konversí v r. 1889, ale vedle 
nich zůstaly nicméně některé nesloučené v tyto dluhy železniční. Jsou pak tyto železniční 
dluhopisy: 41/2 % ve zlatě; původně 182 mill. zl. (= 455 mill. frs. = 368,55 mill. ř. m.) v 
dluhopisech na majitele po 100 zl. ve zlatě (250 frs., 2021/2 ř. m.); do ř. 1899 nesmějí se 
konvertovati; uplácejí se do r. 1964 annuitou 81/2 mill. zl. ve zlatě (10,115 mill. zl. r. m.).-
Dluhopisy 41/2 % ve stříbře, původně 1191/2 mill. r. m. v obligacích po 100 zl., uplácejí se annuitou 
5,576 mill. zl. r m. do r. 1964. - Dluhopisy 41/2 % uherské východní dráhy z r. 1876 původně 
9,9893 mill. zl. ve zlatě splatí se do r. 1950. - Investiční půjčka sjednocená z r. 1888 41/2 %, 
původně 30,62 mill. ř. marek; splatí se do r. 1949, na které participují také některé dráhy soukromé. 
 
 4. Dluh 41/2 % na výkup práva výčepního z r. 1890, celkem 230 mill. zl. v obligacích po 50, 
100, 500, 1000, 5000, 10.000 zlatých, splatí se do roku 1960 annuitou asi 10,837 mill. zl. - 
Chorvatsko-slavonská půjčka k témuž účelu 16,65 mill. zl. 
 
 5. Uherská prémiová půjčka z r. 1870, nezúročitelná půjčka loterní, původně 30 mill. zl. 
splatná do r. 1920. 
 
 6. Loterní půjčka 4 % na upravení Tisy a znovuvystavění Segedinu v obnosu 44 mill. zl. 
uplatí se do r. 1930 annuitou 2,4 mill. zl. - 3 % dluhopisy na upravení Železných vrat z r. 1895, 45 
mill. K. ve zlatě (t. j. 1,875.000 liber sterl.) v úpisech po 480 K. = 20 liber sterl. = 408 ř. marek = 
504 frs., splatná v 90 letech od r. 1896. 
 
 7. Uherská vyvazovací půjčka 4 % z r. 1889. Vyvazovací dluhopisy byly ve všech zemích 
monarchie vydávány; bylo jich potřebí po r. 1848 na vyvazení rolnických pozemků z robot, desátků 
a ostatních břemen z doby patrimonialních vrchností. Břemena ta se odhadla v penězích a 1/3 z nich 
musily vrchnosti leviti, 1/3 splatili sami majitelé rolnických usedlostí a 1/3 splatily zemské fondy, 
které k tomu cíli vydaly obligace původně 5 %, na které v naší polovici říše však byla vyměřena 10 
% daň (v Uhrách 7 % daň); úrokovaly se tedy v našich zemích dluhopisy ty 41/2 %, v Uhrách 4,65 
%. Dluhy ty splatily se v jednotlivých zemích již úplně, jako na př. v Čechách, v Dolních 
Rakousích, ve Slezsku, Tyrolsku atd., jinde z nich naděláno nových dluhů zemských 
(konvertovány, po případě bylo znova k tomu ještě vypůjčeno) jako na Moravě, v Horních 
Rakousích, v Haliči, Bukovině a jinde. - Zrovna tak provedena konverse uherských vyvazovacích 
obligací v roce 1889 a vydáno nových dluhopisů (à 100, 500, 1000, 5000, 10.000 zl.) summou 
1991/2 mill. zl., které se uplatí do r. 1960 annuitou roční 8,52 mill. zl. - Podobně v r. 1891 
konvertován chorvatsko-slavonský vyvazovací dluh na 8,073 mill. zl., který se v téže době uplatí, co 
uherský. Sem sluší připočísti chorvatsko-slavonské hypotheční dluhopisy k vyvazení pozemků 
původně 3,7 mill. zl.; splatí se do r. 1902. 
 
 Vedle těchto všech dluhopisů vydává uherské finanční ministerstvo k potřebám pomíjejícím 
t. zv. tresorové listy splatné v 6 měsících a zaručené hypothekárně; jsou to podobné úpisy jako u 
nás salinky a také se k podobným účelům dávají v oběh. 
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d) Jiné veřejné půjčky. 
 

 Mezi ostatní veřejné půjčky řadí se dluhopisy jednotlivých zemí, měst a fondů různých, 
které vesměs jen v daleko menších obnosech vydány jsou nežli půjčky státní. Mezi zemskými 
dluhy přední místo zaujímají dluhopisy haličské, mezi městskými dluhopisy města Vídně. 
 
 Haličské dluhopisy na burse znamenané jsou: 6 % z r. 1873 původně 1,6 mill. zl., splatí se 
do roku 1901; 4 % z r. 1891 původně 11/2 mill. zl., splatí se do roku 1932; haličská vyvazovací 
půjčka 4 % z r. 1893 místo staré konvertovaná úhrnným obnosem 29,425 mill. zl. r = 58,85 mill. K 
splatí se do r. 1943; konečně 4 % haličská propinační půjčka z r. 1889, původně 62,2 mill. zl., 
splatí se do r. 1916. Na všecky tyto půjčky haličské je potřebná roční annuita asi 51/2 mill. zl. 
 Z ostatních zemských dluhů jsou tyto v částečných dluhopisech vydány: Štýrská železniční 
půjčka do nejvyššího obnosu 10 mill. zl., dosud celá nevydána; moravská a hornorakouská, obě po 
9 mill. zl. uzavřeny obě po většině ke konvertování dřívějších vyvazovacích dluhů; bukovinská 
zemská půjčka k vyvážení pozemků (konvertovaná stará), 6,79 mill. zl. - Všechny tyto půjčky jsou 
4 %. - Bukovinská propinační 6,983 mill. zl. je 5 % a splatí se do r. 1912. - Tyrolská zemská 4 % 
vydaná místo bývalých 41/2 % a 5 % v obnosu 5 mill. zl. - Krajinská zemská půjčka 4 %, 4 mill. zl. 
- Půjčky dalmatinské a gorická jsou jen v menších obnosech vydány. 
 Mezi zemské půjčky dlužno počísti také 5 % půjčku na upravení údolí Temeše a Begy v 
obnosu 12 mill. zlatých, splatnou do roku 1935 a 4 % půjčku bosenskou v obnosu 12 mill. zl. z r. 
1895, splatí se do r. 1955. 
 Z vídeňských půjček jsou v dluhopisech částečných tyto: 5 % ve zlatě z roku 1874 v 
dluhopisech à 1000 zl. a 200 zl., 10 mill. zl., splatná do r. 1914 annuitou 0,58 mill. zl. ve zlatě; 
půjčka 5 % z r. 1867 25 mill. zl. r. m., splatí se do r. 1912; prémiová (loterní) půjčka z r. 1874 
původně 30 mill. zl., splatí se do roku 1924 annuitou 165 mill. zl.; 4 % půjčka z r. 1894 171/2 % 
mill. zl. = 35 mill. K, splatná do r. 1984. 
 
 Z ostatních městských půjček je nejčelnější budapešťská 41/2 % z r. 1890 v 25 mill. zl. nyní 
(r. 1897) byla vydaná nová budapešťská půjčka 4 % nominalními 50 mill. zl. Zmínky také zasluhují 
terstské půjčky po většině loterní, terstské půjčky k vystavění a vydržování veřejného skladiště, 
kterou vydala obec zároveň s obchodní komorou v obnosech 1 mill. zl. z r. 1880 a 11 mill. zl. z r. 
1889 převzal stát k placení, když zároveň také veřejné skladiště přešlo ve vlastnictví státní; tyto 
půjčky měly by se tedy řaditi mezi dluh království a zemí v říšské radě zastoupených. 
 
 Kromě toho je celá řada menších již obecních dluhů jako měst Bozenu, Brna, Budějovic, 
Gorice, Hradce Štýrského, Innsbrucku, Karlových Varů, Lublaně, Plzně, Smíchova, Teplic, Ústí 
nad Labem atd.1) 

 

 1) Pod touto naposledy uvedenou rubrikou v kursovním lístku bursy vídeňské uvedeny jsou ještě některé 
půjčky cizozemské jako italská renta, bulharské, srbské a turecké dluhopisy. V kursovním lístku bursy vídeňské jsou 
veřejné půjčky skoro totožně spořádány pod těmito nadpisy: A. Allgemeine Staatsschuld. B. Staatsschuld der im 
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. C. Staatsschuld der Länder der ungarischen Krone. D. 
Grundentlastungsobligationen (nyní pouze uherské a chorvatsko-slavonské). E. Andere öffentliche Anlehen. - V 
kursovním lístku bursy pražské jsou pak jen dvě rubriky veřejných dluhopisů: A. Rakouský a uherský státní dluh. B. 
Jiné veřejné půjčky, obsahující obligace zemí, obcí a korporací. 
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2. Zástavní listy a ostatní bankovní částečné dlužní úpisy. Prioritní obligace drah 
soukromých.   Jednotlivé loterní půjčky. 

 
 Po státních a jiných veřejných dluhopisech nejčelnější místo zaujímají obligace prioritní 
drah a bankovní obligace na hypotheky vydávané, nebo kryté důchody veřejnými (státními, 
zemskými, okresními a obecními). Obligace prioritní kdysi závodily se státními dluhopisy o první 
místo, ale nyní pořade silněji zaměňují se v dluhopisy státní, a zdá se, že během doby aspoň z 
většiny místo nich budou kolovati státní úpisy. Z té příčiny poměrně proti nim také již vynikly a 
ještě více vyniknou dluhopisy bankovní, protože jich stále přibývá. - Za to menší půjčky loterní 
jednotlivých soukromníků, dobročinných spolků a obcí zaniknou naprosto, jelikož jich nové 
vydávání dle zákona ze dne 28. března 1889) je dovoleno pouze k účelům státním (viz. o tom str. 
9). 
 
 
 
 

a) Zástavní listy a jiné bankovní částečné dluhopisy. 
 
 Zástavní listy (obligations foncières, angl. mortgages, Pfandbriefe) zavedeny byly u nás 
poměrně pozdě, kdy už v Němcích bezmála celé století podobného druhu papíry kolovaly. V druhé 
polovici minulého století za vlády Friedricha Velikého vznikla zvláštní společenstva vlastníků 
statků rytířských, zvaná „Landschaften“ (mohlo by se to překládati „zemstva“), která za úvěr 
svých členů ručila, i potřeboval-li kdo z nich peníze si vypůjčiti, opatřily se mu vydáním 
částečných dluhopisů zvaných „Pfandbriefe“ = zástavní listy, jelikož jim zástavou byly nemovité 
statky onoho zemstva. Společenstvo pak staralo se, aby jeho členové-dlužníci pořádně platili úroky 
i splátky. Nejstarší taková Landschaft vznikla ve Slezsku r. 1770, v krátkých letech na to také v 
jiných provinciích pruských. - Zařízení to se dosti dobře osvědčilo, ale vadilo mu to, že zůstalo 
omezeno jenom na určité nemovitosti a že bylo původně stanoveno mezi členy společenstva 
solidární ručení. Do jiných států mimo Prusko nebyla instituce tato převzata. (Výjimku učinila 
Halič, jak později bude vyloženo.) 
 
 Teprve v létech padesátých tohoto století zřízen ve Francii (ale již dle dosti osvědčeného 
vzoru belgického) veliký bankovní ústav (akciový, ale se značnou státní kontrolou), který měl 
poskytovati nejen úvěr na hypotheky, nýbrž vedle toho obcím a departementům pomocí částečných 
dluhopisů. Ústav ten nazván „Crédit foncier“, a jeho služba v podstatě sprostředkovací byla již tak 
upravena, jak o tom na svém místě v předešlém (str. 40) byla řeč. Velikolepá funkce ústavu tohoto 
pozná se z té skutečnosti, že různých svých dluhopisů má v oběhu přes 2500 mill. frs. 
 
 Teprve podle vzoru tohoto francouzského bankovního ústavu akciového zřizovány u nás 
podobné banky. První toho druhu je rak. úv. ústav pozemkový (österreichische Boden-creditanstalt, 
Crédit foncier ďAutriche, vlastně officielní titul: Société generál I. R. privilegiée du Crédit foncier 
ďAutriche), který založen r. 1864. Již r. 1866 projevila se mu značná přízeň vládní, neboť vydati 
směl zástavní listy státních statků s výdělkem tím mimo jiné, že 1/2 % ročně z půjčeného obnosu mu 
připadlo za velmi laciné zprostředkování. Že tuto přízeň si dovedl také později udržeti i rozhojniti, 
toho doklady naskytnou se později. Banka tato založena kapitálem francouzským a vydáno 120.000 
akcií à 200 zl. ve zlatě (500 frs.), na které však pouze bylo splaceno 40 % (200 frs. na jednu akcii). 
 Již před tím bylo také povoleno bance národní (nynější rakousko uherské) zříditi oddělení 
hypothekární s právem vydávati zástavní listy. Ale z počátku byl tento hypothekární obchod 
nepatrný a počal se silněji rozvíjeti teprve v letech sedmdesátých. 
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 Oba tyto ústavy nebyly a nejsou výlučně bankami hypothtečními, nýbrž zabývají se velmi 
horlivě také jinými obchody bankovními, tak súčastní se úvěrní pozemkový ústav mnohých 
bankovních syndikátů k emissi státních a prioritních dluhopisů, prováděl různé konverse a jiné 
neodvážné spekulace emissní. 
 
 Ale brzy vidělo se, kterak režie hypothekárního oddělení je tak skrovná a služba bankovní 
při tom je tolik jednoduchá, že by s velikou výhodou bylo pro dlužníky, aby vznikly čisté 
hypotheční banky, které by pro svou důležitost měly postaveny býti pod kontrolu veřejnou, ne-li 
přímo býti ve správě veřejné. 
 
 Je to zvláštní znamení pokročilosti našich zemí českých, že první toho druhu veřejný ústav, a 
sice zemský, zřízen byl už r. 1865 v Čechách. Hypotheční banka království Českého stala se pak 
vzorem, který pomohl ke zřízení podobných bank také v jiných zemích. Tak založen zemský 
pozemkový ústav úvěrní ve Slezsku (r. 1869), po té na Moravě (r. 1876), na to v Přímoří (Istituto di 
Credito Fondiario, r. 1881).  
 Když za dlouhá léta po tom poznaly se také jinde nepochybné výhody, kterých se domohli 
hypothekární dlužníci zemských ústavů, rozhodly se konečně také jiné země do té doby vzpírající 
se myšlence zemských ústavů, zříditi zemské hypotheční banky. Tak Dolní Rakousy v r. 1889 a 
Horní Rakousy r. 1890 atd. Banka dolnorakouská vytlačila okamžitě všechny ostatní soukromé 
ústavy, zejména rak. úv. poz. ústav, rakousko-uherskou banku a akciovou banku dolnorakouskou a 
její půjčky dosáhly v r. 1896 již výše přes 50 mill. zl., za necelých 7 let trvání (banka rakousko-
uherská měla koncem r. 1895 hypoth. půjček v Dol. Rak. již jen 5,759 mill. zl. a r. 1896 5,283 mill. 
zl., a summa ta se stále ukrovňuje - ještě r. 1892 činily hypothekární půjčky rak.-uh. banky v 
Dolních Rakousích 7,849 mill. zl.; akciová banka dolnorakouská měla hypothekárních půjček 
koncem r. 1895 jen 7,602 mill. zl., při čem se neomezovala pouze na zemi dolnorakouskou). S 
bankami zemskými nemohou arci soukromé podniky akciové nikterak konkurrovati, jak to v 
dřívějším bylo již dostatečnými doklady dolíčeno. 
 
 Z cislajtanských emissních ústavů bankovních je největší rakouský úvěrní ústav pozemkový, 
který měl koncem r. 1895 v oběhu svých různých dluhopisů hypothekárních, kommunalních, 
prémiových (vydávaných na účet půjček poskytovaných obcím) a zástavních listů státních statků 
(Staatsdomänenpfandbriefe, které už byly dříve zařaděny mezi všeobecný státní dluh) 173,588 mill. 
zl. Po odečtení zástavních listů státních statků zbývalo tu pořade ještě 140,680 mill. zl. čistě 
bankovních dluhopisů.1) 
  
 Po této bance je největším ústavem hypothekární oddělení rakousko-uherské banky, která 
však hlavně má své obchody v zemích koruny uherské. Koncem r. 1895 měla zástavních listů 
128,541 mill. zl., a z jejich hypothekárních půjček (v úhrnné snmmě 134,290 mill. zl.) připadalo 84 
% na Uhersko.2) 
 
 Po těchto dvou soukromých hypothečních bankách je největší ústav Hypotheční banka 
království Českého s oběhem zástavních listů koncem r. 1895 109,925 mill. zl. a koncem r. 1896 
113,378 mill. zl. Obchody této banky jsou nyní celkem neveliké a oběh zástavních listů jen velmi 
pomalu vzrůstá (koncem r. 1892 bylo jich 104,477 mill. zl., koncem r. 1894 108,994 mill. zl.). 
Příčinou toho bylo již značné hypothekární zadlužení statků v Čechách a do jisté míry také jakási 
ztrnulost bankovníno řízení; v nejnovější době však byly usneseny zemské zákony ulehčující 
výpůjčky u hypotheční banky, následkem jichž se dá čekati další velmi značný rozvoj 
hypothekárních půjček tohoto zemského ústavu. - Z ostatních zemských hypothečních bank nejvíce 
vyniká (a vynikne ještě více) dolnorakouský zemský hypothekární ústav, který měl koncem r. 1895 
zástavních listů 44,213 mill. zl. a koncem r. 1896 již přes 51 mill. zl. Ústav tento vzroste hlavně pro 
tu okolnost, že bude vydávati také kommunální dluhopisy na půjčky obcím a meliorační na 
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zlepšování pozemků (koncem roku 1892 měl teprve 25,382 mill. zl. zástavních listů v oběhu). - 
Hypotheční banka markrabství moravského měla koncem roku 1895 zástavních listů 43,259 mill. 
zl. (vzrůst při této bance je minimální, koncem r. 1892 měla zást. listů 42,213 mill. zl.; koncem r. 
1894 42,783 mill. zl.). - Slezský úvěrní ústav pozemkový (zemský) měl koncem roku 1895 v oběhu 
10,557 mill. zl. zást. listů. - Hornorakouský zemský hypothekární ústav měl koncem r. 1895 listů 
zást. 8,669 mill. zl. a Istrijský pozemkový ústav úvěrní 3,398 mill. zl. 
 
 Zajímavou zvláštností je „Galicyjskie Towarzystwo kredytowe ziemskie we Lwowie“ , které 
je úplně po způsobu bývalých zemstev (Landschaften) pruských zřízeno a půjčuje pouze na 
velkostatky v Haliči a v Bukovině (až do polovičky jich odhadní ceny). Ústav je vzájemný, a 
všichni členové jeho ručí solidárně za všechny závazky až do výše 5 % poskytnutých a knihovně 
vtělených zápůjček. Řízen je valnou hromadou, která sestává ze 74 poslanců, volených od 
veškerých velkostatkářů haličských a bukovinských na 6 let. Zástavních listů měl koncem r. 1895 
101,316 mill. zl., patří tedy mezi největší hypotheční banky naše a vzrůstá velmi rychle v poslední 
době (koncem roku 1892 měl zástavních listů 82,822 mill. zl. koncem roku 1894 97,964 mill. zl.). 
 Velmi důležité jsou banky, poskytující úvěr obcím, okresům a po případě i zemi a státu. 
Takovou bankou po dlouhá léta jedinou byl rak. úvěrní ústav pozemkový a teprve r. 1883 založena 
byla k tomu cíli Zemská banka pro království Haličské a Vladiměřské s velkovévodstvím 
Krakovským; pro úvěr kommunální tato banka jen nepatrné služby vykonala, neboť oběh jejich 
obligací kommunálních byl koncem r. 1895 pouze 3,387 mill. zl. a dosud nedostoupil ani výše 4 
mill. zl.; ústav tento je více hypothekárním, měl totiž r. 1895 33,179 mill. zl. zástavních listů. - Za 
to, nepoměrně úspěšněji se vyvinuje Zemská banka království Českého, která zahájila vlastní svou 
činnost teprve až r. 1890 a má již nyní (v březnu 1897) přes 60 mill. zl. různých dluhopisů v oběhu. 
Banka tato půjčuje pouze na ty nemovitosti, na které nemůže půjčiti hypotheční banka král. 
Českého jako na mlýny, na různé tovární a průmyslové závody, ale k tomu cíli nemůže vydávati 
zástavní listy; nanejvýše smí k tomu použiti svého základního kapitálu, který si opatřuje vydáváním 
základních dluhopisů (4 %) (Fondsschuldscheine) až do výše 10 mill. zl. Do té doby je základních 
dluhopisů vydáno 3 mill. zl. (co nejdříve se jich vydá nově 2 mill. zl.). - Hlavním obchodem 
emissním zemské banky je však vydávání dluhopisů kommunálních, železničních a melioračních na 
základě poskytnutých půjček obcím, okresům, zemi (a po případě státu) nebo na stavbu železnic 
nebo konečně ke zlepšení pozemků a upravení řek a potoků v království Českém. (Koncem března 
1897 bylo vydáno dluhopisů: základních 3 mill. zl., kommunálních 42,833 mill. zl., železničních 
13,617 mill. zl., melioračních 2,259 mill. zl.) Jak obchody banky té vzrůstají, poznáváme z toho, že 
koncem roku 1892 byl oběh jejich všech dluhopisů 8,538 mill. zl., koncem r. 1894 20,272 mill. zl., 
koncem r. 1895 28,327 mill. zl., kdežto v březnu 1897 již 61,709 mill. zl. (Banka kromě toho 
zabývá se také jinými bezpečnými obchody bankovními jako escomptováním směnek [hlavně 
reescomptem], obchody kontokorrentními, poskytuje úvěry stavební atd.) 
 
 Úspěchy tyto pohnuly také jiné sněmy zemské k podobným zařízením a jest zřízena 
Zemědělská banka (Landesculturbank) na Moravě, která vydává kommunální a železniční úpisy, a 
zemské hypotheční bance dolnorakouské propůjčeno právo poskytovati půjčky obecní a meliorační 
a vydávati k tomu cíli také dotyčné obligace. 
 
 Kromě těchto zemských ústavů je hojně ještě bank akciových zabývajících se 
hypothekárními půjčkami a majících právo vydávati zástavní listy. Tak v Haliči je akciová 
hypotheční banka s kapitálem akciovým 5 mill. zl. a s oběhem zástavních listů koncem r. 1895 
47,813 mill. zl. V Dolních Rakousích kromě uvedených je Centrální pozemková úvěrní banka 
(Central-Bodencreditbank) s akciovým kapitálem 4 mill. zl. a s oběhem zást. listů 27,715 mill. zl. a 
rak. hypotheční banka s kapitálem 1/2 mill. zl. a v r. 1895 se 7,602 mill. zl. zástavních listů. - V 
Bukovině je Bukovinský úvěrní pozemkový ústav s kapitálem 0,8 mill. zl. a se 2,88 mill. zl. 
zástavních listů. - Vedle toho mají také jednotlivé spořitelny právo vydávati zástavní listy, tak první 
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moravská spořitelna v Brně s 93/4 mill. zl. zástavních listů, štýrská spořitelna s 4,2 mill. zást. listů, 
a s velmi nepatrným jen oběhem dále bukovinská spořitelna a první rakouská spořitelna ve Vídni. 
Jevil se tedy oběh zástavních listů a jiných podobných bankovních obligací v naší polovině říše 
koncem r. 1895: 
 
 

Rak. úvěrní ústav pozemkový 173,6 mill. zl. 

Rak.-uherská banka 128,5 mill. zl. 

Česká zemská hypoth. banka 109,9 mill. zl. 

Haličský úvěrní ústav pozemkový 101,3 mill. zl. 

Haličská akciová hyp. banka 47,8 mill. zl. 

Dolnorak. zemská hyp. banka 44,2 mill. zl. 

Moravská hyp. banka 431/4 mill. zl. 

Haličská zemská banka 36,6 mill. zl. 

Česká zemská banka 28,3 mill. zl. 

Úvěrní central. pozem. banka 27,7 mill. zl. 

Úvěrní ústav slezský 10,6 mill. zl. 

Hornorak. zemská banka hyp. 8,7 mill. zl. 

Rak. hyp. banka 7,6 mill. zl. 

Istrijský úv. pozem. ústav 3,4 mill. zl. 

Zástavní listy spořitelen a j. 15,2 mill. zl. 

 
 
 Kolovalo tedy v naší polovici říše koncem roku 1895 asi 787 mill. zl. různých zástavních 
listů a ostatních bankovních dluhopisů. 
 
 V Uhrách převládají napořád hypothekární ústavy akciové, zemských, státních anebo jiných 
veřejných ústavů není. Jediný je ústav vzájemný půjčující velkostatkům a k účelům melioračním: 
Uherský úvěrní ústav pozemkový (Crédit foncier de Hongrie), který měl koncem roku 1895 
146,324 mill. zl. zástavních listů a melioračních úpisů v oběhu (z toho 23,029 mill. zl. 
melioračních). Kromě toho je v Budapešti ještě společenstvo, jehož účastníkem také je uherská 
vláda, půjčující na malé statky, s oběhem 16,754 mill. zl. (koncem roku 1895) zástavních listů; je to 
t. zv. Zemský úvěrní ústav pozemkový pro malostatkáře (Institut de crédit foncier de petits 
propriétaires). - Ostatní všechny banky jsou akciové. Největší je Uherská hypotheční banka s 
akciovým kapitálem 10,3 mill. zl. ve zlatě a s oběhem různých obligací hypothekárních, 
kommunálních a zástavních listů koncem r. 1895 140,084 mill. zl., který do konce roku 1896 
vystoupil na 190,2 mill. zl. (jak silně tento ústav vzrůstá, poznáváme i z let předešlých: koncem r. 
1892 měl obligací 96,084 mill. zl. a koncem r. 1894 124,396 mill. zl.). Dále Peštská kommercialní 
banka s akciovým kapitálem 10 mill. zl. a s oběhem zástavních listů a kommunálních dluhopisů na 
konci r. 1895 96,067 mill. zl.; Peštský vlastenecky spořitelní spolek s akciovým kapitálem 5 mill. 
zl. a s oběhem zástavních listů a kommunálních obligací koncem r. 1895 58,479 mill. zl. Koncem r. 
1895 byl stav uherských zástavních listů, kommunálních obligací a melioračních úpisů tento: 
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Uherský úvěrní úst. pozem. 146,3 mill. zl. 

Uherská hypotheční banka 140,1 mill. zl. 

Peštská kommercialní banka 96,1 mill. zl. 

Peštský vlast. spořitelní spolek 58,5 mill. zl. 

Sjednocená spoř. hlavního města Budapešti 24,3 mill. zl. 

Peštská zemská centrální spořitelna 18,9 mill. zl. 

Centrální hypotheční banka uher. spořitelen 18,6 mill. zl. 

Zemský úvěrní ústav pozemkový pro malostatkáře 16,8 mill. zl. 

Pozemkový úvěrní ústav v Sibini 10,7 mill. zl. 

Všeobecná spořitelna v Sibini 10,7 mill. zl. 

Různé menší spořit. v Aradu, Budapešti, Kološi, Sibini, Temešváru 11,4 mill. zl. 

Zemská hypotheční banka Chorvatsko-slavonská (akciová) 6,8 mill. zl. 

 
 Kolovalo tedy v Uhrách koncem r. 1895 celkem 559,2 mill. zl. těchto dluhopisů. V celé 
monarchii byl jejich oběh koncem r. 1895 celkem asi 1350 mill. zl. a vzrostl do konce r. 1896 velmi 
značně.3) 

 
 Lze odhadovati oběh zástavních listů, kommunálních a jiných bankovních obligací koncem 
r. 1896 v monarchii naší jistě aspoň na 1500 mill. zl. 
 
 Kromě toho vznikají stále ještě nové ústavy emittující podobné dluhopisy. Tak zřízena 
počátkem r. 1896 ve Vídni akciová banka: 4) Rak. úvěrní ústav pro podniky dopravní a veřejné 
práce, která hlavně bude vydávati dluhopisy železniční, s akciovým kapitálem 5 mill. zl. - Vídeňská 
bankovní jednota s uherskou bankou pro obchod a průmysl založily 1895 Zemskou banku 
bosenskou s akciovým kapitálem 10 mill. zl., na nějž prozatím splaceny 4 mill. zl. - V Budapešti 
zřízena 1895 Akciová společnost uherské agrární a důchodové banky (Banque hongroise des rentes 
et du crédit agricole société anonyme) původně S akciovým kapitálem 12 mill. zl., který co 
nejdříve bude asi zdvojnásoben. O dluhopisech těchto bank dosud není ještě zprávy, ale nelze 
pochybovati, že jimi vzrůst bankovních dalších úpisů bude velmi vydatně podporován. 
 
 1) Zde uváděna vesměs data z konce r. 1895 pro snazší srovnání, jelikož pro většinu bankovních ústavů byla 
dosud pouze pro ten rok data dostupná. Pro jednotlivé banky uvedeme také data nejnovější pod čarou Tak rakouský 
úvěrní ústav pozemkový měl koncem roku 1896 v oběhu 1801/4 mill. různých částečných obligaci a po srážce 
zástavních listů stát. statků čistě bankovních obligací 1483/4 mill. z1. 
 2) Koncem r. 1896 byl oběh zástavních listů rakousko-uherské banky 133,483 mill. zl. Z hypothekárních 
půjček 136,798 mill. zl. připadalo jich na uherské země 116,395 mill. zl., t. j. 85,1 %, na Halič 8,750 mill. zl. čili 6,4 %, 
na Bukovinu 5,743 mill. zl. čili 4,2 %, na Dolní Rakousy 5,283 mill. zl. tedy 3,87 %, na všechny ostatní země pouze 
0,4 % (na Čechy jen 37.723 zl., t. j. sotva 0,028 %). 
 3) Tak bankám v naší polovici říše přibylo částečných dluhopisů do konce r. 1896: rakousko-uherské skoro za 
5 mill. zl. rak. úvěrnímu ústavu pozemkovému za 7,7 mill. zl., zemské bance království Českého asi za 26 mill. zl., 
hypotheční bance král. Českého za 3,45 mill. zl. a dolnorakouské hypoth. bance přes 7 mill. zl., tedy pouze u těchto pěti 
ústavů přibylo na 50 mill. zl. V Uhrách u jediné hypotheční banky uherské přibylo různých obligací přes 50 mill. zl. 
 4) Založila ji Dolnorakouská escomptní společnost. 
 
 
 
 

b) Prioritní obligace drah a jiných společností. 
 

 Stavby železných drah a jich opatření vozidly a jiným příslušenstvím vyžadovaly 
obrovských kapitálů. Pojem o tom si učiníme příkladem dráhy jižní, která (také pro italské linie) 
vydala různých cenných papírů (akcií a částečných dluhopisů), za které stržila 620 mill. zl. ve zl. 
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(1550 mill. frs.). - Takovéto veliké summy nedají se sehnati pouze akciovým kapitálem. Pro první 
dobu se sice může počíti s pracemi z prostředků sebraného akciového jmění, ale později třeba vzíti 
na pomoc úvěr, který se dosti lehko dostane, poněvadž dráha má nemovitosti nabyté, které může 
dáti v zástavu. Dluhopisy částečné, které za tím účelem vydávají, mají tedy zástavní právo na 
všecko jmění dráhy a musejí býti zúrokovány a dle umořovacího plánu slosovány a spláceny, dříve 
nežli se může vykazovati zisk k rozdělení akcionářům. Z této přednosti, kterou tedy mají tyto 
částečné dluhopisy proti akciovému kapitálu, plyne jejich název „prioritních“ , totiž přednějších 
obligací. - Vedle železnic mohou arci také jiné dopravní podniky vydávati prioritní obligace jako 
na př. paroplavební společnosti, elektrické dráhy, ano i podniky průmyslové a hutní, pokud by 
původní akciový kapitál nestačil a vydání nových akcií by se neodporučovalo. 
 Prioritní obligace čelnějších a výnosnějších drah jsou zrovna tak hledaným papírem jako 
zástavní listy, neboť i ony jsou dobře zástavou a výtěžkem dráhy kryty a z té příčiny obecenstvo v 
nich rádo ukládá své úspory. Také prioritním obligacím velkých drah zrovna jako zástavním listům 
je propůjčena vlastnost sirotčí jistoty (pupillarsichere Papiere). Arci nemůže to platit pro všechny 
dráhy úplně stejně, neboť některé nejen že nevynášejí dividendy, nýbrž nestačí jich výtěžek ani na 
zúrokování priorit. Celkem však je tak pochybných podniků velmi málo, jelikož obyčejně nelze 
železnou dráhu stavěti dříve, pokud se nevidí možnost naprostá, že aspoň priority budou bezpečně 
úrokovány a splaceny. Kde bylo spojení nutné a obava, že by se dráha nevyplácela, pravidelně 
podnik jen tak se umožnil, že státní pokladna převzala za schodky drah garancii. Poněvadž pak 
dosti často se musilo k této státní garancii sáhnouti a to v míře velmi povážlivé při některých 
společnostech, vedlo to konečně k sestátnění mnohých takových drah (později arci sestátňovány i 
jiné dráhy negarantované, nebo pro které státní garancie nebylo potřebí) a tím dluhopisy tyto staly 
se úpisy státními. Dnešní dobou již více nežli polovice našich železnic přešla ve vlastnictví státní, 
ale poněvadž jsou to dráhy vesměs méně výnosné, nelze nikterak říci, že proto je také polovička 
dluhopisů železničních státními. Dosud má kapitál soukromý alespoň v naší polovici říši proti 
státním železničním obligacím velikou převahu. To také ještě stupňováno tou okolností, že mnohé 
dráhy naše měly své linie v jiných státech, které je od nich odkoupily za určitý důchod a tím zůstaly 
obligace soukromými, ačkoli dráhy, pro které byly původně vydány přešly ve vlastnictví cizích 
států. Tak společnost státní dráhy prodala své linie v Uhrách uherskému státu, společnost jižní 
dráhy musila za určitý důchod vzdáti se svých italských linií a postoupila také jednu trať za týchž 
podmínek státu uherskému (trať ze Záhřebu do Karlovce); společnost uhersko-haličské dráhy 
dostává roční důchod od Uher za bývalé své tratě na uherské půdě atd. 
 
 Nebudeme vypočítávati všech prioritních půjček, pouze pro nejdůležitější dráhy se o nich 
zmíníme. V první řadě jsou to prioritní obligace společnosti jižní dráhy a prioritní obligace 
společnosti státní dráhy. 
 
 Společnost jižní dráhy vydala v různých emissích, které jsou označeny pismenami A, C, O, 
K, H, J, D atd. (celkem 16 emissí) 4,338.099 kusů 3 % obligací prioritních po 500 frs. = 20 liber st. 
= 200 zl. ve zlatě, které však vynášejí ročně pouze po 13 frs. úroků (dva půlletní kupony po 6,50 
frs.), jelikož 2 frs. se srážejí na daně a poplatky z těchto cenných papírů. Obligace tyto budou 
splaceny r. 1968 (některé emisse již r. 1954) [do konce r. 1895 jich bylo umořeno 400.185]. - 
Kromě těchto prioritních 3 % vydala jižní dráha ještě 5 % priority 250.000 po 500 frs., na které stát 
částečně přispívá a které se budou brzy asi konvertovati a pak 4 % prioritní obligace 25.000 po 400 
říš. marek a 5000 po 200 říšs. marek. Celkem bylo nominalní summou vydáno různých prioritních 
obligací jižní dráhy, počítáme-li 100 ř. m. = 125 frs., 2319 mill. frs. 
 
 Společnost státní dráhy vydala dvojí 3 % prioritní obligace po 500 frs. (kupony beze srážky 
daně, půlletně frs. 7,50) a sice pro staré tratě (I. až X. emisse) 1,138.652 kusů a pro doplňovací 
linie (I-IV. emisse) 425.000 kusů. V r. 1895 (v březnu) vydána nová 3 % prioritní půjčka 100 mill. 
říšs. marek, kterou se mají konvertovati dřívější prioritní půjčky 5 % (a sice 155.000 po 200 zl. ve 
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zlatě a 14.594 po 150 zl. ve stříbře pro dráhu Brno-Rosice vydané, z kterých však již celkem z 
první 2969, z druhé 991 kusů bylo umořeno); tato nová 3 % půjčka vydána v dluhopisech po 200, 
1000, 10.000 řišs. m. - Konečně jest ještě 4 % prioritní půjčka v obligacích po 400 říšs. mar. a po 
2000 řišs. m. celkovou summou 90 mill. říšs. marek. Dohromady, nepočítáme-li půjčky 
konvertované, bylo vydáno na 781,826 mill. frs. a 190 mill. říšs. marek, čili (dle počtu 100 říšs. m. 
= 125 frs.) 1019,326 mil. frs., z nichž arci již silně přes 100 mill. franků umořeno je. 
 
 Společnost severní dráhy cís. Ferdinanda měla různé půjčky prioritní po většině 5 %, které 
konvertovala a vydala za ně a zároveň na nové linie 4 % prioritní obligace úhrnnou summou až do 
120 mill. zl. r. m. 
 
 Společnost severozápadní dráhy má 5 % prioritní obligace ve třech emissích (I. em., II. em. 
a r. 1874), první dvě emise 343.824 kusů po 200 zl. ve stříbře a z r. 1874 46.666 kusů po 600 říšs. 
marek a konečně v r. 1885 byly vydány 4 % prioritní obligace (po 1000 zl. a po 200 zl.), celkem 11 
mill. zl. Celkem tedy bylo priorit vydáno 79,765 mill. zl. r. m. a 28 mill. řišs. marek. 
 
 Podle toho tyto čtyři největší společnosti emittovaly částečných dluhopisů 3373 mill. frs. 
(říšské marky přepočítány na franky) a 200 mill zl. r. m., které po všech splátkách representují 
dosud kursovní cenu asi 1200 mill. zlatých r. m. 
 
 Z ostatních prioritních půjček železničních zasluhují zvláštního vytčení pouze ještě priority 
českých drah jako priority dráhy buštěhradské (původně přes 401/2 mill zl., nyní až do výše 68 mill. 
zl.), Duchcovsko-podmokelské dráhy (ve státní správě původně přes 42 mill. zl.), Pražsko-
duchcovské dráhy (také ve státním držení, po konversi asi 49 mill. říšs. m. 3 % obligací, 
Jihosevero-německé dráhy (samostatná prioritní půjčka 24 mill. zl.), České severní dráhy (213/4 
mill. zl. ve zlatě), Ústecko-teplické dráhy (přes 13 mill. zl. ve zlatě). 
 
 Ze společných drah, po většině na uherské půdě probíhajících drah jsou priority Košicko-
bohumínské dráhy (57,6 mill. zl. r. m. a 141/2 mill. zl. ve zlatě), priority haličsko-uherské dráhy 
(391/4 mill. zl.), priority uherské západní dráhy (25,1 mill. zl.). Uherských velkých akciových 
společností železničních není, neboť byly jejich tratě sestátněny a jich priority splynuly se státním 
dluhem uherským. Větší trochu ze samostatných je Barcs-Pakraczská s 11 mill. zl. akciovým 
kapitálem (30.000 akcií kmenových, 25.000 prioritních) a Transdanubická (12,548 mill. zl. v 
30.520 kmenových a 94.964 prioritních akcií) atd. Kromě toho je tam však mnoho menších 
akciových společností po většině lokálních drah, jichž prioritní obligace arci vytýkati netřeba. 
 
 Také některé jiné společnosti mimo dráhy vydávají prioritní obligace. Tak na př. u nás 
vydaly prioritní půjčky paroplavební společnosti Adria 3 mill. zl. 41/2 % prioritní obligace z r. 
1891, které se mají uplatit do r. 1911; Dunajská paroplavební společnost mimo loterní půjčku 
vydala ještě prioritní 6 % 3 mill. zl.; rakouský Lloyd má různých prioritních půjček starších asi na 
7 mill. zl. ve zlatě a nové 4 % prioritní půjčky z r. 1895 4,2 mill. zl. ve zlatě. 
 
 Vedle toho hutnické akciové společnosti vydaly částečné dluhopisy tak zejména Alpinská 
montanní společnost 41/2 % prioritní obligace 25 mill. frs.; Trifailská dolovaci společnost na uhlí 
má dvě prioritní půjčky 4 % v původní summě 6,15 mill. zl. ve zlatě; Česká montanní společnost 
má hypothekární 4 % půjčku z r. 1896 místo bývalé 5 % ve zlatě, celkem 14.200 dluhopisů po 500 
K. = 7,1 mill. K. = 3,55 mill. zl. Pražská železářská společnost původně 5 % prioritní půjčku 31/2 
mill. zl.  
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 Akciové  společnosti  průmyslové jen velmi zřídka vy dávají  prioritní  obligace; tak  vydala  
Union železářská a na výrobu plechu celkem 1,15 mill. prioritních obligací (dvě emisse 6 % a 5 %) 
a Pottendorfská přádelna prioritní půjčku 0,9 mill. zl. atd. 
 
 
 
 

c) Jednotlivé loterní půjčky. 
 

 Od r. 1889 není dovoleno vydávati žádné loterní půjčky mimo loterie státní; cizozemské 
losy zapovězeny až na ty, které již před rokem 1889 zde kolovaly a jsou opatřeny k tomu cíli 
státním kolkem. Z těchto loterních půjček, pokud jsou soukromé, platí se výherní daně 15 %. - Stát 
od r. 1889 nevydal vůbec již žádnou loterní půjčku, pouze zrovna před platností zákona 1889 bylo 
dovoleno rak. úvěrnímu ústavu pozemkovému vydati ještě 40 mill. zl. nové emisse 3 % prémiových 
dluhopisů, které ještě dosud úplně nebyly vydány. 
 Státní loterní půjčky uvedeny byly již mezi státními dluhopisy a jsou to súročitelné losy z r. 
1854, a z r. 1860 a nesúročitelné z r. 1864; potom loterní půjčky uherské: prémiová z r. 1870 a 
tisské losy z r. 1880. Ze soukromých losů uvádějí se prémiové dluhopisy rak. úv. ústavu (celkem 
dvojí emisse z r. 1880 a 1889, jichž dosud ještě koluje 651/2 mill. zl. koncem r. 1896) a pak 
prémiové dluhopisy 4 % uherské hypotheční banky (v původním obnosu 40 mill. zl.) a téže 
hypotheční banky 3 % prémiové dluhopisy, mezi zástavními listy a kommunálními obligacemi 
bankovními. 
 Pro rak. úvěrní pozemkový ústav bylo povolení, aby směl vydati prémiové dluhopisy nad 
míru cennou výhodou a výtěžek z toho posoudíme, když povážíme, že sám ústav si vypůjčoval na 
tyto dluhopisy kapitály sotva na 33/8 % ročně zúrokované, kdežto je obcím půjčoval napořád na 5 -
6 % ročně, čimž nejméně 2 % ročně vydělává na úrocích ze všech takto půjčených summ. Při tom 
jsou obce vypůjčující vázány velmi nevýhodným ustanovením, že nemohou půjčku rychleji 
umořiti, nežli je stanoveno umořovacím plánem a tedy že ji nemohou nikdy také konvertovati. Ještě 
dosud, kdy již zemská banka Česká půjčuje velmi výhodně nejvýše na 4,2 % obcím (při čem arci 
téměř nic nevydělává), může s ní pořáde rak. úvěrní ústav pozemkový vítězně konkurrovati, neboť 
4 % kommunální dluhopisy zemské banky jsou po 99,40, kdežto 3 % prémiové dluhopisy rak. 
úvěrního ústavu pozemkového touž dobou se prodávaly za 118 zl. Že tím způsobem finanční správa 
naše tak vydatná podporovala soukromý výdělkářský ústav, toho sluší zajisté velmi litovati. - Odtud 
také si vysvětlíme veliký zisk tohoto ústavu z hypothekárního a kommunálního úvěru 1,144 mill. 
zl. ve zlatě (za r. 1895) čili asi 1,36 mill. zl. r. m. 
 
 Ostatní loterní půjčky vesměs pocházejí ze starších let (před rokem 1889). Jsou to 
především městské půjčky loterní: basilikové losy Budapeštské (z r. 1886) summou 4 mill. zl. po 5 
zl. kus; losy Budínské; 2 mill. zl. v 50.000 losech; Innsbrucké losy 1 mill. zl. po 20 zl. kus (z r. 
1871); Krakovské losy 11/2 mill. zl. po 20 zl. kus; Lublaňské losy 11/2 mill. zl. po 20 zl. kus; 
Stanislavské losy 1/2 mill. zl. po 20 zl. kus; Salzburské losy 1,7263 mill. zl. po 20 zl. kus; Terstské 
losy jsou dvojí po 100 zl. a 50 zl., první 41/2 %, druhé 4 % (kdežto všechny ostatní menší losy jsou 
nesúročitelné) celkem 3,252 mill. zl. - Dále byly vydány loterní půjčky pro různé fondy jako 
Červeného kříže rakouského a uherského (dohromady 10 mill. zl., losy rakouské 600.000 po 10 zl., 
uherské 800.000 po 5 zl.); losy Rudolfovy nadace 2 mill. zl. po 10 zl. kus. 
 
 Ze soukromých losů nejdůležitější je prioritní loterní půjčka úvěrního ústavu vídeňského, 
tak zvané kreditní losy, jichž vydáno r. 1855 420.000 po 100 zl. (celkem 42 mill. zl.) a slosují se do 
r. 1923; Dunajské paroplavební společnosti losy 6 mill. zl. k. m. po 100 zl. kus. Potom různých 
velkostatkářů: Claryho losy 1,68 mill. zl. konv. měny po 40 zl. k. m.; losy St. Genois ďAneaucourt 
3,2 mill. zl. konv. m. po 40 zl. k. m. kus; losy Palffyho 3,72 mill. zl. konv. m. po 40 zl. kus; losy 
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Salm-Reiffersheidovy 4 mill. zl. k. m. po 40 zl. kus; losy Waldsteinovy 2,070 mill. zl. konv. m. po 
20 zl. kus. - Vedle těchto loterních půjček je ještě soukromá neloterní půjčka Schwarzenbergova 
6,654 ř. marek uváděna mezi zástavními listy. - Výherní listy (Gewinnstscheine) vydané po 
slosovaných prémiových obligacích rak. úvěrního ústavu pozemkového a uherské hyp. banky. 
 
 Loterní půjčky úžasně se přeplácejí, mnohdykráte se platí za ně summa taková, že 
pravděpodobně nejen se ztrácejí úroky, nýbrž až i přes polovici kupní summy. Kdyby totiž někdo 
koupil všecky losy některé půjčky, co jich koluje, za bursovní cenu, nedostal by za dlouhá léta, co 
se budou losovati, vyplaceno všech výher dohromady, někdy ani polovinu toho, co za ně hned musí 
zaplatiti. Tím horší je arci kupování losů na splátky, kde kupující musí zaplatiti obyčejně lichvářské 
úroky a vydává se ještě v šanc všem různým konvencionalním pokutám. Rovně jsou politování 
hodni ti, kteři kupují promessy, protože je přeplácejí až desateronásobnou jich pravděpodobnou 
cenou. 
 
 
 
 

3. Akcie různých podniků rakousko-uherských. 
 

 V předešlém odstavci byly uváděny částečné dluhopisy, které až na zcela nepatrné výjimky 
vydaly akciové společnosti. Pozorovati je pak, že, zejména akciové ústavy bankovní a železniční 
podnikly největší emisse, že však ostatní akciové společnosti průmyslové a hutní jen velmi skrovně 
použily tímto způsobem svého úvěru. Rovně je zcela zřetelný postup, že bankovních dluhopisů 
stále přibývá, kdežto železniční napořád se proměňují v dluhopisy státní a dá se čekati v 
budoucnosti rozhodně ještě silnější proměna v tom směru. 
 Zcela shodným způsobem vypadají pak poměry ty také vzhledem k akciovému kapitálu. 
Bankovní a železniční závody potřebovaly velikého kapitálu akciového, železnice mnohem více 
nežli banky, ale v novější době železniční akcie se uskrovňují, jsouce přeměňovány ve státní 
dluhopisy. Naproti tomu společnosti průmyslové, hutní a pojišťující nepotřebují takových kapitálů 
akciových, jaké jsou obvyklé při ústavech dopravních a bankovních. Průmyslovou výrobou 
napořád ještě nedovedl ovládnouti akciový kapitál, jako tomu při bankách a drahách. Při výrobě 
průmyslové váží ještě velmi mnoho podniky jednotlivců proti společnostem, kdežto při podnicích 
dopravních již se jednotlivci skoro ani nevyskytují, pro banky čím dále tím více pozbývají svého 
významu. Ale všeobecnění společnosti akciové má obyčejně za následek, že počíná je v zápětí na 
to vystřídati správa veřejná; u dopravních podniků patrno to již napořád, u bankovních také již dosti 
zřetelně (tak poštovní spořitelna, zemské banky, obecní spořitelny atp.). Kdežto tedy pro účely 
státní stále nových a nových úvěrů bylo třeba a jednotlivé soukromé papíry proměňovaly se ve 
veřejné dluhopisy, rozvoj akcií šel vedle toho mnohem volnějším tempem, ano v jistých oborech   
ustupuje a ustoupí ještě akcie ponenáhlu skoro úplně, jsouc nahrazována částečným dluhopisem 
veřejným (doklady nejnápadnější toho jsou při železnicích německých, ruských a uherských; méně 
již při našich). 
 
 S tím také souvisí povaha akcie, která původně byla myšlena jako papír poskytující podíl ve 
vlastnictví určitého podniku a tím tedy vliv na řízení tohoto podniku. Tuto povahu dovedla udržeti 
akcie dosud aspoň do jisté míry při podnicích průmyslových s menším akciovým kapitálem, ale 
naprosto jí skoro pozbyla při velikých bankovních a ještě více při dopravních ústavech. Množství 
akcionářů shromážděné ve valnou hromadu, které má suverénně rozhodovati o podniku stalo se 
pouhou naprosto bezvýznamnou formalitou; a když tak poklesl význam veškeré valné hromady, 
čím více bezvýznamným je vliv jednotlivého akcionáře na vedení a osudy velikého akciového 
podniku ? 
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 Z těch příčin akcie stala se pouze nositelkou určitého majetkového důchodu, zrovna jako 
částečný dluhopis; jediný rozdíl je v tom, že při akcii důchod ten je podroben stálým změnám, 
kdežto při dluhopisu se nemění leda konversemi, když totiž všeobecně poklesla úroková míra. Tak 
akcie poskytuje více proměn působením náhody a stala se oblíbeným papírem všem, kteří by rádi 
štastnou konjunkturou lehčeji nabyli jmění; stala se papírem, jak už to bylo dříve s důrazem 
vytknuto, spekulačním. K takové spekulaci se opět lépe hodí akcie bankovní a dopravní, protože 
jsou obecně známy a proto snadno směnitelný, kdežto z akcií průmyslových pouze málokteré 
dovedly na sebe upoutati obecnou pozornost, co zase je dobře vysvětlitelno složitostí jednak a 
jednak omezeností akciových průmyslových podniků. 
 
 O mnohých velikých bankách mluveno již dříve při některých příležitostech. Nejdůležitější 
akcie bank probereme podle velikosti jich akciového kapitálu kombinované s okamžitou jich cenou 
tržní. 
 Především uvedeny jsou tu banky vídeňské, z přirozených příčin největší to ústavy v 
monarchii. 
 
 Rakousko-uherská banka s privilegiemi banky cedulové s akciovým kapitálem 90 mill. zl. 
ve 150.000 akciích po 600 zl. Akciový kapitál banky té na základě nového vyrovnání s Uhry   
zvětší se na 105 mill. zl., tím že každá akcie z reservního fondu dostane přiděleno 100 zl., tak že 
nominalní obnos akcie bude 700 zl. [Kurs akcií 7. dubna 1897 byl 935 zl.; dividenda na r. 1895 
byla 44.20 zl., na r. 1896 43.40 zl.] 
 
 Úvěrní (kreditní) ústav pro obchod a průmysl [Creditanstalt für Handel und Gewerbe] s 
kapitálem 40 mill. zl. v 250.000 akciích po 160 zl. Akcie zovou se krátce kreditními (kreditky) a 
jsou nejdůležitějším spekulačním papírem na bursách rakouských a německých. [Kurs akcií 7. 
dubna. 1897 byl 349 zl. dividenda na r. 1895 obnášela 19 zl., na r. 1896 18 zl.] 
 
 Rakouský všeobecný ústav pro úvěr pozemkový [Oesterreichische allgemeine 
Bodencreditanstalt]. Akciový kapitál této banky není příliš značný, za to však ústav vládne 
velikými reservními fondy a má nad míru cenné právo vydávati zástavní listy a kommunální 
obligace. Akcií jest 120 000 po 200 zl. ve zlatě, na něž však jen 40 % splaceno, tedy 9,6 mill. zl. ve 
zlatě [Kurs akcií byl 7. dubna 1897 438 zl., dividenda na r. 1895 i 1896 byla po 37,50 frs.] 
 
 Banka pro země rakouské [Banque des pays autrichiens; Oest. Länderbank] s akciovým 
kapitálem 40 mill. zl. rozděleným na 200.000 akcií po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 byl 229,20 zl.; 
dividenda na r. 1895 14 zl., na r. 1896 12 zl.]. 
 
 Bankovní jednota vídeňská [Wiener Bankverein]. Do r. 1896 byl akciový kapitál 25 mill. zl. 
v 250.000 akciích po 100 zl. R. 1896 byl rozmnožen novou emissi o 71/2 mill. zl., zároveň byly dvě 
staré akcie sloučeny v jednu novou, takže nyní je 162.500 akcií po 200 zl. (321/2 mill. zl.) a další 
zvýšení je možné až na 200.000 akcií či 40 mill, zl. [Kurs 7. dubna 1897 byl 249 zl.: dividenda za r. 
1895 byla na starou akcii 8 zl., tedy 16 zl. na novou akcií, za r. 1896 15 zl.] 
 
 Anglorakouská banka (Angloösterreichische Bank) s akciovým kapitálem (v r. 1896 
zvětšeným) 24 mill. zl. = 200.000 akcií po 120 zl. [Kurs 7. dubna 1897 151,15 zl.; dividenda za r. 
1895 9 zl. za rok 1896 8,50 zl.]. 
 
 Unionbanka (vídeňská) [Unionbank] s akciovým kapitálem 12 mill. zl. ve 60.000 akcií. 
[Kurs 7. dubna 1897 280,50 zl.; dividenda za r. 1895 17 zl., za rok 1896 16 zl.]. 
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 Dolnorakouská escomptní společnost. (Niederösterreichische Escomptegesellschaft) 19.600 
akcií po 500 zl. = 9,8 mill. zl. [Kurs 7. dubna 1897 byl 735 zl.; dividenda za r. 1895 37,50 zl., za 
rok 1896 32,50 zl.] 
 
 Depositní banka (Allgemeine Depositenbank) 40.000 akcií po 200 zl. = 8 mill. zl. [Kurs 7. 
dubna 1897 byl 220 zl.; dividenda za r. 1895 13 zl., na r. 1896 12 zl.]. 
 
 Kromě těchto poměrně větších bank.jsou ve Vídni ještě tyto menší: Allgemeine 
Verkehrsbank s akciovým kapitálem 5,6 mill. zl.; Centrální úvěrní banka pro úvěr pozemkový 
(Central-Bodencreditbank) se 4 mill. zl.; Vídeňský Girový a Kassovní spolek (Wiener Giro- und 
Cassen-Verein), známý již z předešlých statí, s 3 mill. zl.; Mercur s 3 mill. zl.; Rak. úvěrní ústav 
pro podniky dopravní a veřejné práce s 5 mill. zl.; Vídeňská lombardní a escomptní banka, s 2,4 
mill.  zl., Rak, hypotheční banka s 1/2 mill. zl. 
 
 Z těchto vídeňských bank mají filialní závody v Praze: Rakousko-uherská banka; Úvěrní 
ústav, jehož odděleni pro kommissionářský nákup a prodej cukru je největší cukerní bankou u nás 
vůbec; Banka pro země rakouské; Vídeňská bankovní jednota; Anglorakouská banka. 
 
 
 
Pražské bankovní akcie jsou tyto: 
 
 Česká escomptní banka [Böhmische Escomptebank] s 20.000 akcií po 200 zl., podle svých 
obchodů dosud první bankovní ústav v Praze. [Kurs akcií 7. dubna 1897 628 zl.; dividenda za r. 
1895 i 1896 po 30 zl.] 
 
 Česká banka Union v 80.000 akciích po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 130,25 zl.; dividenda 
za r. 1895 i 1896 po 7 zl.] 
 
 Živnostenská banka pro Čechy a Moravu s 8 mill. zl. rozdělených na 80.000 akcií; akciový 
kapitál zvětšen byl v r. 1896 o 3 mill. zl. a nové akcie dostanou dividendu teprve za r. 1897. [Kurs 
dne 7. dubna 1897 129 zl.; dividenda za r. 1895 i 1896 po 7 zl.] 
 
 Hospodářská úvěrní banka [Landiwirtschaftliche Creditbank] rozhojnila letos svůj akciový 
kapitál na 17.500 po 200 zl. = 3,5 mill. zl. (dříve byl kapitál 21/2 mill. zl.] Banka tato má právo 
vydávati důchodové listy hypothekarní jednoroční zajištěné hypothekárními úvěry. Liší se tedy tyto 
dluhopisy od ostatních zástavních listů brzkou dobou splatnosti, oběh jejich je pravidelně asi 1 mill. 
zl. [Kurs akcií byl 7. dubna 1897 280 zl.: dividenda na r. 1895 i 1896 po 15 zl.] 
 
 První pražská zastavárna s akciovým kapitálem 450.000 zl. (2250 akcií po 200 zl.). 
[Dividenda za r. 1895 18 zl.] 
 
 Přehled bank pražských je arci kusý, když se obmezujeme pouze na akciové podniky. Velmi 
důležité jsou však oba zemské ústavy: Hypotheční banka král. Českého a Zemská banka kr. Č., o 
kterých bylo mluveno obšírněji při zástavních listech. Kromě toho jsou důležité závody bankovní: 
Česká spořitelna a Pražská městská spořitelna, dohromady se vklady téměř 170 mill. zl. (2/3 z toho 
asi v České spořitelně, 1/3 v městské spořitelně) a velmi mnoho záložen a jiných úvěrních spolků. 
 
 V ostatních městech mimo Prahu a Vídeň jsou jen menší akciové banky: Haličská 
hypotheční banka ve Lvově se 4 mill. zl. (viz o ní v odst. o zástavních listech); Moravská escomptní 
banka v Brně s 3 mill. zl. (zvětšen kapitál v r. 1896); Banca Commerciale Triestina s 21/2 mill. zl.; 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 71 

Štyrská escomptní banka v Št. Hradci s 2 mill. zl. atd. - Z českých bank venkovských jsou jen dvě 
akciové: Kolínská úvěrní banka s 1 mill. zl. (nedávno zvětšeno) s filiálkou v Praze a 
Královéhradecký záložní ústav s 1/2 mill. zl. 
 
 Velmi mnoho akciových bank (nepoměrně více nežli u nás) je v Uhrách. V následujícím 
uvedeny budou jen nejvýznačnější banky v Budapešti. 
 
 Peštský vlastenecký spořitelní spolek s akciovým kapitálem nyní 5 mill. zl. v akciích po 
1000 zl. (5000 akcií). Kurs akcií byl koncem r. 1894 9200 zl., koncem r. 1894 7800; dne 17. dubna 
1897 dle kursovního lístku budapeštské bursy 7900 zl.; dividenda od r. 1891 po 400 zl. [t. j. 40 % 
akciového kapitálu]. O bance té již zmínka se stala při zástavních listech. 
 
 Peštská Commercialní Banka s akciovým kapitálem 121/2 mill. zl. v 25.000 akciích po 500 
zl. [Kurs 7. dubna 1897 byl 1182 zl.; dividenda na r. 1895 i na r. 1896 po 65 zl.] 
 
 Všeobecná kreditní banka s akciovým kapitálem 14 mill. zl., 70.000 akcií po 200 zl. [Kurs 
7. dubna 1897 385,50 zl. za r. 1895 dividenda 22 zl., za r. 1896 21 zl.] 
 
 Hypotheční banka uherská s kapitálem 10,3 mill. zl. ve zlatě v 3000 akciích plně splacených 
po 200 zl. a 97.000 splacených 50 %, tedy po 100 zl. [Kurs polovičně splacených akcií dne 7. 
dubna 1897 233,50 zl., za r. 1895 a 1896, dividenda po 48 frs. pro plně splacenou akcii.] 
 
 Escomptní a směnární banka uherská s akciovým kapitálem 15 mill. zl. = 30 mill. K. v 
75.000 akcií po 400 K. [Kurs 7. dubna 1897 237,5 zl., za r. 1895 dividenda 16 zl., za rok 1896 14 
zl.] 
 
 Uherská banka pro obchod a průmysl s akciovým kapitálem 10 mill. zl. ve 100.000 akciích 
po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 99 zl., za r. 1895 dividenda 7 zl.; za rok 1896 6 zl.] 
 
 Zemská centrální spořitelna s kapitálem 3,6 mill. zl. v 12.000 akciích po 300 zl. [Kurs 7. 
dubna 1897 750 zl., poslední dividenda za r. 1895 i 1896 po 40 zl.] 
 
 Menších bank je tam ještě několik. 
 Z těchto bankovních akcií jsou pro světovou spekulaci důležité kreditní akcie (vídeňské), 
akcie úv. pozemkového ústavu (hlavně v Paříži se s nimi vede obchod) a na, burse vídeňské a na 
bursách německých jsou pak kromě toho akcie Anglobanky, banky pro země rakouské, bankovní 
jednoty, vídeňské Unionbanky, pak Peštské commercialní banky, Uherské kreditní banky hlavními   
spekulačními papíry bankovními. 
 
 
 O hlavních železničních akciích a akciích jiných podniků dopravních mluveno bylo již za 
příležitosti prioritních obligací. Nejdůležitější akcie železniční jsou: 
 
    Akcie jižní dráhy počtem 750.000 po 500 frs.; některé byly však již slosovány, takže v r. 1896 
bylo 15.569 požitkových listů (které arci dosud nedostávají žádný důchod, jelikož není 
superdividendy). [Kurs 7. dubna 1897 byl 77,25 zl., dividenda za r. 1895 5 frs., na r. 1896 bude 4 
frs.] 
 
 Akcie dráhy státní společnosti I. a II. emisse 550.000 kusů po 500 frs.; roku 1896 bylo již 
24.460 požitkových listů [od r. 1893 byla již superdividenda (3 frs. 1893, 8 frs. 1894, 3 frs. 1895). 
[Kurs akcii 7. dubna 1897 byl 337,75 zl., dividenda za r. 1895 28 frs., za rok 1896 bude 31 frs.] 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 72 

 
 Akcie severní dráhy Ferdinandovy 74.5111/4 kusů po 1000 zl. konv. měny. [Kurs akcií 7. 
dubna 1897 3385 zl.; dividenda za r. 1895 137,25 zl., za rok 1896 149,25 zl.]. Podle své ceny, jakož 
i podle výšky dividendy zaujímají akcie tyto nejpřednější místo mezi všemi společnostmi akciovými 
u nás. 
 
 Akcie severozápadní dráhy jsou dvojí: Lit. A hlavní tratě, jejíž výtěžek je garantován 
(kmenové akcie), na počet 180.000 kusů po 200 zl. r. m. [Kurs 7. dubna 1897 259 zl., dividenda za 
r. 1895 11 zl.; za rok 1896 bude 11 zl.]. Lit B t. zv. dráha polabská (Elbethalbahn) negarantovaná 
počtem 150.000 po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 262 zl., dividenda za r. 1895 11,75 zl., za r. 1896 
bude 11,75 zl.]. Se dráhou severozápadní jedním řízením je spojena dráha jihoseveroněmecká 
spojovací (dříve také zvána pardubickou drahou) s 75.000 akcií po 210 zl. (čili 200 zl. konv. 
měny). [Kurs 7. dubna 1897 209,50 zl.; dividenda za r. 1895 a 1896 po 9 zl.] 
 
 Akcie dráhy Buštěhradské jsou dvojí: Lit. A hlavní tratě (kmenové akcie) I.-VI. emisse 
počtem 21.600 po 500 zl. konv. měny. [Kurs 7. dubna 1897 1540 zl.; dividenda za r. 1895 63 zl., za 
r. 1896 68,50 zl.]. - Lit. B I.-IV. emisse 86.500 zl. po 200 zl. r. m. [Kurs 7. dubna 1897 536 zl., 
dividenda za r. 1895 22,50 zl., za r. 1896 24 zl.]. Požitkových listů dráhy buštěhradské lit. A bylo r. 
1896 již 856 (superdividenda r. 1895 36,75 zl., r. 1896 42,25 zl.). 
 
 Akcie dráhy Ústecko-Teplické 38.095 kusů po 500 zl. [Kurs 7. dubna 1897 1690 zl.; 
dividenda za r. 1895 i 1896 75 zl.]. — Požitkových listů r. 1896 bylo 2377 a superdividenda jím 
vyplácená za r. 1895 i 1896 byla 50 zl. 
 
 Akcie české severní dráhy s akciovým kapitálem 93.333 akcií po 150 zl. [Kurs 7. dubna 
1897 261 zl.; dividenda za r. 1895 a 1896 po 12,75 zl.] 
 
 Akcie obou Duchcovských drah (Pražsko-Duchcovské, Duchcovsko-Podmokelské). Tratě 
obou železnic jsou v držení státním, ale společnosti akciové existují dosud, dostávajíce stálý roční 
důchod, z něhož vyplácejí ještě annuity na prioritní obligace. Pražsko-Duchcovská dráha 33.310 
prioritních akcií po 150 zl. nominalních. [Kurs 7. dubna 1897 143,25 zl., dividenda stálá 6 zl.]; 
54.000 akcií kmenových po 100 zl. (na něž byly redukovány). [Kurs 7. dubna 1897 89,50 zl., 
dividenda za r. 1895 3,50 zl.] - Duchcovsko-Podmokelská dráha má 40.800 akcií po 50 zl. 
(následkem redukce a zničení splacených akcií prioritních). Kurs 7. dubna 1897 60,50 zl.; 
dividenda za r. 1895 2,50 zl.]. 
 
 Akcie dráhy Lvovsko-Černovicko-Jasské 135.000 po 200 zl. (560 požitkových listů r. 1896) 
[Kurs 7. dubna 1897 288 zl., dividenda 13 zl. za 1895.] Dráha jest ve státním držení. 
 
 
 Z ostatních železničních akcií uvedeme jen některé ještě již méně důležité: 
 
 Akcie dráhy Košicko-Bohumínské počtem 113.205 po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 191,50 
zl. dividenda na r. 1895 7,944 zl. Dráha je garantovaná na 4 % ročně se srážkou kolku 5,6 kr. za 
kupon]. 
 
 Akcie Uhersko-Haličské dráhy původně 61.600 po 200 zl., z nichž splaceno 24.531 
připadajících na uherské linie, tak že jich zbývá 37.069. [Kurs 7. dubna 1897 207,50 zl., dividenda 
9,944 zl. 5 % se srážkou kolku]. - Dráha je v držení státním. 
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 Akcie uherské západní dráhy jsou jen pro rakouskou část dráhy v oběhu ještě 13.703 kusů 
po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 208,25 zl., dividenda 9,877 zl.] 
 
 
 Z ostatních akcií dopravních podniků zasluhují zmínky: 
 
 Akcie vídeňské tramwaye. Původně 39.880 akcií po 170 zl. a 28.569 akcií po 200 zl. (emisse 
z r. 1887), akcie ty překolkovány vesměs na obnos 200 zl. a bylo z nich r. 1896 8650 amortisováno 
a vydány za ně požitkové listy. [Kurs 7. dubna 1897 byl 440 zl., poslední dividenda 17 zl. a tedy 
superdividenda pro požitkové listy 7 zl.] 
 
 Akcie Dunajské paroplavební společnosti 48.000 kusů po 500 zl. konv. měny. [Kurs 7. 
dubna 1897 467 zl., dividenda za r. 1895 12 zl., za r. 1896 21 zl.] 
 
 Akcie rak. Lloydu 24.000 po 500 zl. konv. měny. [Kurs 7. dubna 1897 378 zl.; dividenda za 
r. 1895 21 zl., za rok 1896 12 zl.] 
 
 Akcie severozápadní paroplavební společnosti (po Labi), dosud 20.000 akcií po 200 zl. (s 
právem vydati 60.000 akcií). [Kurs 7. dubna 1897 nebyl udán, dividenda za r. 1895 8 zl.] 
 
 Akcie Pražské Vltavské paroplavební společnosti, 400 akcií po 200 zl. [Dividenda za r. 1895 
25 zl., za rok 1896 20 zl.] 
 
 Akcie uherské paroplavební společnosti Adrie 25.000 po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 174 
zl., dividenda za rok 1895 10 zl.] - Akcie paroplavební společnosti uherské po Dunaji a po moři. 
(Société anonyme hongroise de navigation fluviale et maritime) 50.000 akcií po 200 K. = 100 zl., 
založené v r. 1895. 
 
 
 Akciových podniků průmyslových je velmi četně, ale význam obchodů s akciemi těmito je 
proti obchodům s akciemi bankovními a železničními dosti podřízený. Akcií pro jednotlivý podnik 
bývá jen málo vydáno a již z té příčiny se zejména pro obchody differenční nehodí, tím méně pro 
bursovní spekulaci ve velkém slohu; kromě toho bývají poměry podniků průmyslových spletité; 
jich stav hospodářský nedosti průhledný. Některé akcie arci i v té příčině činí výjimku. Na př. 
 
 Akcie alpské montanní společnosti (İsterr. alpine Montangesellschaft), jichž 300.000 zl. po 
100 zl. [Kurs dne 7. dubna 1897 80,20 zl., poslední dividenda 3 zl.]. - Papír tento je velmi hledaný 
spekulační papír na bursách našich, německých a francouzských, a obchody s ním jsou tak časté 
jako s nejhledanějšími akciemi bankovními a železničními. 
 
 
 Z ostatních rakouských (mimočeských) akcií zasluhují zvláštní zmínky ještě tyto dvě: 
 
 Akciová společnost Dynamit Nobel 15.000 akcií po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 765 zl., 
poslední dividenda 50 zl.] 
 
 Rakouská tovární společnost na zbraně (İsterr. Waffenfabriksgesellschaft) 30.000 akcií po 
100 zl. [Kurs dne 7. dubna 1897 285 zl., poslední dividenda 12 zl.] 
 
 



O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu 
 
 

 
www.securityprinting.org 74 

 Nejčetněji akciových průmyslových podniků je v zemích českých a sice hlavně v království 
Českém. Nejdůležitější z nich uvádíme v následujícím: 
 
 
Důlní podniky v zemích českých: 
 
 Pražská železářská společnost (Prager Eisenindustriegesellschaft) s 41.250 akciemi po 200 
zl. Společnost tato se sloučila s Teplickými válcovnami. Akcie její jsou vedle akcií alpské mont. 
společnosti nejdůležitějším papírem průmyslovým vůbec. [Kurs dne 7. dubna 1897 byl 642 zl., 
dividenda poslední 32 zl.] Podle kursovní hodnoty akcií je podnik tento větší a důležitější nežli 
montanní společnosti alpské. 
 
 Mostecká společnost pro dolování uhlí (Brüxer Kohlenbergbaugesěllschaft), 80.000 akcií 
po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 257 zl., dividenda poslední 11 zl.] 
 
 Česká montanní společnost [Böhmische Montangesellschaft, dříve Fürstenbergovy doly], 
23.000 akcií po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 620 zl., poslední dividenda 36 zl.] 
 
Severočeská společnost na těžení uhlí (Nordböhmische Kohlenwerkgesellschaft) v Mostě s 21.000 
akcií po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 381 zl., poslední dividenda 18 zl.] 
 
 Západočeský akciový důlní podnik (Westböhmische Berghau-Actien-Verein), 42.000 akcií 
po 100 zl. [Kurs 7 dubna 1897 129,50 zl., poslední dividenda 7 zl.] 
 
 Rosická dolovací společnost (na Moravě), 27.000 akcií po 200 zl. [Kurs 7. dubna 1897 216 
zl., poslední dividenda 12 zl.] 
 
 Montanní a průmyslové závody dříve Joh. Dav. Starck [Montan- und Industrialwerke 
vormals Joh. Dav. Starek.] 27.000 akcií po 200 zl. [Na burse nejsou znamenány, poslední 
dividenda 7 zl.] 
 
 Libšická společnost železářská (Eisenwerk Libšic) 3000 akcií po 100 zl. [Dividenda 12 zl.] 
 
 
 Důležitější akciové strojnické továrny a na zpracování kovů v zemích českých: 
 
 Poldina huť na Kladně (Poldihütte, Tiegelgusstahlfabrik), 15.000 akcií po 200 zl. [Kurs 7. 
dubna 1897 259,50 zl., poslední dividenda 13 zl.] 
 
 Akciová společnost strojírny dříve Breitfeld a Daněk s rozmnoženým kapitálem 22.500 po 
100 zl. [po zakoupení Salmových hutí]. [Kurs 7. dubna 1897 183 zl., poslední dividenda 10 zl.] 
 
 Pražská akciová strojírna dříve Ruston & Comp [Prager Maschinenbau - Actiengesellschaft 
vorm. Ruston & Comp.], 10.000 akcií po 120 zl. (200 zl., z nichž splaceno 60 %.) [Poslední 
dividenda 7,80 zl.] 
 
 První brněnská tovární společnost strojnická (Erste Brünner Maschinenfabriksgesellschaft), 
12.000 akcií po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 175 zl., poslední dividenda 12 zl.] 
 
 Akciová společnost pro stavbu strojů dříve Brand & Lhuillier v Brně (Actiengesellschaft für 
Maschinenbau), 5000 akcií po 200 zl. [Dividenda poslední 10 zl.] 
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 První česko-moravská továrna na stroje, 3000 akcií po 200 zl. [Poslední dividenda 15 zl.] 
 
 
 Papírna: 
 
 Elbemühl (v Hostinném), 16.200 akcií po 100 zl. [Kurs 7. dubna 1897 94,75 zl., dividenda 
0.] 
 
 
 Velice vyvinutý textilní průmysl český nemohl by se pořadně posuzovati podle akciových 
společností, největší továrny jsou v rukou jednotlivců. Uvádíme jen: 
 
 Pražsko-Smíchovskou kartounku, 50.000 akcií po 60 zl. [160 zl. nominale, z něhož 371/2 % 
splaceno, dividenda se nevyplácí.] 
 
 
 Velmi mnoho akciových podniků vzniklo v těsném spojení se zemědělstvím, jako 
cukrovary, lihovary, pivovary, sladovny, lučební továrny na umělá hnojiva atd., kterých tu ani 
zdaleka plný výčet podati nelze. Většina těchto akcií vůbec není předmětem čilejšího obchodu 
nalézajíc se v pevných rukou. Jenom některé více vynikající závody toho druhu uvedeme: 
 
 První česká společnost pro raffinování cukru, 10.000 akcií  po 100 zl. [Dividenda 0.] 
 
 Česká společnost pro průmysl cukerní. 12.000 akcií po 100 zl. (je možno však vydati až 
200.000 akcií). 
 
 Pečecká raffinerie cukru, 160 akcií po 5000 zl. 
 
 Krásno-Březenská raffinerie, 180 akcií po 5000 K. 
 
 
 Z pivovarů nejdůležitější: 
 
 Smíchovský akciový pivovar, jehož kapitál zvýšen již na 1 mill. zl. = 5000 akcií po 200 zl. 
[Dividenda poslední 80 zl.] 
 
 Plzeňský akciový pivovar, 1,200.000 zl. v 8000 akciích. [Dividenda 72 zl.] 
 
 Dále jsou pivovary Vinohradský 1 mill. zl., Pražský 11/2 mill. zl. akciového kapitálu, 
Budějovický, na Moravě Přerovský, Olomoucký atd. 
 
 Rakouský spolek pro chemický a mettalurgický průmysl v Ústí nad Labem, 6000 akcií po 
500 zl. - Akciové továrny na hnojiva v Pečkách, v Kolíně, v Budějovicích a j. 
 Z různých jiných průmyslů uvedeme: Dříve Sellier & Bellot na patrony a kapsle v Žižkově, 
nyní se zvětšeným kapitálem 1 mill. zl. 
 
 
 Kromě podniků průmyslových třeba se zmíniti o akciových pojišťovnách; akcie jejich jsou. 
po většině ve zcela pevných rukou a proto se nehodí nikterak ke spekulaci, také pro bursu mají 
vůbec podřízenou důležitost. Největší assekurační akciová společnost je v Terstu „Assicurazioni 
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Generali,“ jejíž akciový kapitál je 51/4 mill. zl., ale pouze s 30 % splacením (tedy něco přes 11/2, 
mill. zl.); akcií je 5000. Vídeňská pojišťovací společnost a vídeňský Phönix mají akciový kapitál po 
2 mill. zl. a potom je ještě několik společností s 1 mill. zl. (Vídeňská spol. poj. na život a důchody, 
první všeobecná rak. úrazová poj. spol., Dunaj a Kotva), ostatní akciové pojišťovny jsou vesměs 
menší. - Z českých je akciovou pouze: První česká zajišťovací banka v Praze, 6000 akcií po 100 
zl.1) 

 

 
 1) V kursovním lístku vídeňské bursy jsou dále po veřejných půjčkách uvedeny tyto rubriky celkem shodné s 
rozdělením zde podaným s některými úchylkami, které jsme na dotyčných místech uvedli: pod písmenami F. 
Pfandbriefe, Hypotheharobligationen und Schuldbriefe, G. Prioritäts Obligationen, H. Diverse Lose, J. Actien von 
Banken, K. Actien von Transportunternehmungen, L. Actien von Industrieunternehmungen, za nimiž beze zvláštního 
nadpisu jdou konečně akcie pojišťovacích podniků. (Pod písmenem M. jsou pak v kursovním lístku vídeňském kursy 
devis a pod N. kursy valut) - Stejné rozdělení je také v pražském kursovním lístku a sice: C. Zástavní listy a obligace, 
D. Prioritní obligace. E. Různé losy, F. Akcie bank, G. Akcie dopravních podniků, H. Akcie průmyslových podniků. 
(Pak následují rubriky: J.  Kursy směnek, K. Kursy valut.) 
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V. 
Výpočty o cenných papírech. 

 
 
 

1. Počítání ceny papírů dle kursovního lístku vídeňského a kursovního lístku bursy 
pražské. 

 
 Rozdělení cenných papírů v kursovním lístku peněžních burs vídeňské a pražské bylo 
obšírně vyloženo v předešlém oddílu. - Zbývá ještě vysvětliti, kterak jsou v nich udávány ceny. 
 
 Co se týče zevního zařízení kursovního lístku, jsou v něm udávány při každém papíru ceny 
(kursy) trojího druhu. Především udány jsou ceny při obchodech skutečně na burse uzavřených, a 
sice kurs nejnižší (niedrigster Cours) a kurs nejvyšší (höchster Cours), tedy zač se nejlaciněji resp. 
nejdráže prodalo. V pražském kursovním lístku je prostě rubrika: „U činěné uzavírky“. 
(Vorgefallene Schlüsse.) Za tím jdou kursy závěreční (Schlusscourse) t. j. ceny ustálené před 
uzavřením bursy, a sice opět je tam uvedena cena dvojí, nižší zvaná „peníze“ (Geld), vyšší „zboží“ 
(Waare); to znamená při nižším kursu ceny, za které byli kupující ochotni koupiti (za které na 
papíry se poptávali), při vyšším kursu ceny, za které byli prodávající ochotni papíry přepustiti (za 
které papíry k prodeji nabízeli). Tyto závěreční kursy jsou nejdůležitější a vlastní úřední ceny, které 
také v mimobursovním, hlavně v bankovním obchodě vesměs za platné se uznávají, a sice tak, že ti, 
kteří od bankéře kupují, platí kurs vyšší (zboží, Waare) a kteří bankéři své papíry prodávají, 
dostávají za papír kurs nižší (peníze, Geld); difference je patrně zisk bankéřův. - Konečně za třetí 
bývají udávány pro porovnání jenom ještě ceny závěreční z předešlého dne, t. zv. „Kursy závěreční 
předešlé odpolední bursy“ (Schlusscourse der letzten Mittagsbörse), ty arci jsou uvedeny pouze, 
aby se vidělo, zdali cena papírů od včerejška klesla nebo vystoupla. V pražském kursovním lístku 
tato rubrika schází a místo kursů závěrečných je nadpis „Poslední kurs“ (Letzter Cours). 
 
 Podstatnou částí kursovního lístku jsou tedy právě závěreční kursy a proto také, kdykoli se 
podává výtah z kursovního lístku, uvádějí se jen tyto závěreční kursy. Rozhodující je pak pouze 
bursa odpolední, kdežto bursa večerní (Abendbörse) postrádá také úředního rázu, a úřední kursovní 
lístek se pro ni nesestavuje. 
 
 Podobné znamenání cen jako na burse vídeňské vyskytá se také na jiných cizozemských 
bursách, pouze jednotlivosti a názvy v té příčině bývají jiné, tak na př. na berlínské burse uvádějí se 
kursy skutečných uzavírek slovem „bezahlt“  (skratka bz. nebo b.); kdežto když uzavírka se nestala 
a pouze tu byli, kteří papír nabízeli, aniž se za nejnižší žádanou cenu našel kupec, nazývá se tento 
nejnižší kurs „Brief“ (skratka je B.; je-li při tom B. bz. Brief bezahlt znamená to, že nějaká část se 
za tu cenu skutečně prodala); konečně když byla po papíru pouze poptávka a nebyl ani, kdo by za 
nejvyšší podání papír nabídl, zove se toto nejvyšší podáni „Geld“  (tedy zrovna opačně než-li ve 
Vídni, kde Geld znamená nejnižší podání; skratka pro to je G., a je-li G. bz. Geld bezahlt, znamená 
to, že čásť žádaného množství se skutečně za tu cenu koupila). - V Paříži jsou při lhůtních 
obchodech uvedeny kursy počáteční a závěreční, kdežto při obchodech effektivních (au comptant) 
uvedeny všechny skutečně ujednané ceny. - V Londýně bývají udány ceny skutečně uzavřených 
obchodů (business done) a kursy závěreční (closing quotations). 
 
 Před rubrikami vyhrazenými pro ceny ještě je uvedena lhůta a úroková míra pro počítání 
úroků z cenného papíru. Je totiž zvykem na bursách našich, (a zrovna tak na bursách německých,   
nikoli však na bursách anglických a francouzských), že se nahrazují úroky z nominalní summy 
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cenného papíru od splatnosti posledního kuponu do dne koupě, a sice dle udané úrokové míry. 
Proto také při oněch papírech, jichž cena se udává za kus, je nutné uvésti ještě také nominalní 
summu papíru. 
 
 Při počítání úroků se měsíc čítá za 30 dní a rok za 360 dní, poněvadž se tím počet 
zjednodušuje. Také se nehledí na to, zdali je nominalní summa ve zlatých r. m. nebo ve zlatých ve 
zlatě udána, Úroky jsou tu pokaždé stejně počítány, jakoby to byly zlaté r. m. Pro cizí měny 
stanoveno pak, že 1 frs. se počítá za 40 kr., 1 marka říš. za 50 kr., 1 zl. konv. měny za 1,05 zl. r. m. 
 
 Vzorec pro počítání úroků na dni je povědom: 
 
Kapitál násobený procentem a počtem dní a dělen 36.000 čili užijeme-li za skratky začátečních 
písmen, je 
 

36000
dvk

u
××=  

 
 V tomto vzorci patrně pro jednotlivá procenta dá se krátit; a sice 
  

je-li   p = 3, 
12000

dk
u

×= ;   p = 4, 
9000

dk
u

×= ;   p = 41/2, 
8000

dk
u

×= ;   p = 5, 
7200

dk
u

×=  

 

p = 6, 
6000

dk
u

×= ;  p = 3,6, 
10000

dk
u

×= ;  p = 21/2, 
14400

dk
u

×= ;  p = 2, 
18000

dk
u

×=    a. t. d.,  

 
kterýmižto vzorci dá se počet náramně zjednodušiti. 

 
 Uvedeme některé příklady počítání úroků z cenných papírů (počítání je stejné jak na 
bursách našich tak i německých.) 
 
 a) Dne 19. února byla ujednána koupě 15.200 zl. rak. zlaté renty. Náhrada úroků bude se při 
tom počítati takto: Kupon poslední byl splatný dne 1. října předešlého roku a tedy je počet dní: d = 
29 (říjen) + 30 (listopad) + 30 (prosinec) + 30 (leden) + 19 (únor) = 138; úroková míra jsou 4 % a 
nominalní obnos ve zlatě čítáť se jako ve zl. r. m., tedy dle vzorce pro 4 % 
 

07,23332,699
3

462,15
9000

13815200 =÷=×=×=u  z. rak. m. 

 
 
 b) Nebo jiný příklad pro počítání úroků: Dne 16. července koupeno 11 akcií Dunajské 
paroplavební společnosti. Náhrada úroků se tu čítá takto: Akcie paroplavební společnosti Dunajské 
má nominale 500 zl. konv. měny, a tedy 11 akcií je 5500 zl. konv. měny, což se převede na r. m. 
dle usance, že 1 zl. k. m. = 1,05 zl. r. m.; nominale tedy v r. m. 5775 zl.; úroky (dle udání 
kursovního lístku) hradí se 5 % od 1. ledna t. r. do 16. července, tedy dní d = 29 + 30 + 30 + 30 + 
30 + 30 +16 = 195 pro 5 % je známý vzorec 
 

41,156825,19
8

6525,19
72

19575,57
7200

1955775
8

1 =×=×=×=×=u  zl. r. m. 
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 c) Jiný příklad úroků z nominalní summy ve francích. Dne 27. června prodáno 25 akcií 
společnosti státní dráhy. Nominale akcie státní dráhy je 500 frs. po 40 kr., tedy 200 zl. a 25 akcií dá 
summu 5000 zl. pro počítání úroků. Úroky jsou udány v kursovním lístku 5 % od 1. ledna t. r., tedy 
dní: d = 29 + 30 + 30 + 30 + 30 + 27 = 176 a 5 % úroková náhrada 
 

22,12291100
9

2250
7200

1765000 =÷=×=×=u  zl. r. m. 

 
 

 d)  Konečně přiklad úroků ze summy znějící na říšské marky. Dne 25. září prodáno 6600 ř. 
m. priorit Eliščiny dráhy 4 %ních, s daní 10 % z kuponů. Nominale 6600 M. po 50 kr. = 3300 zl.; 
počet dní od 1. dubna (splatnosti posledního kuponu) d = 29 + 30 + 30 + 30 + 30 + 25 = 174; 
procento úrokové je 4 se srážkou daně 10% t. j. 0,4, tedy 3,6 %, pro něž je vzorec známý. 
 

42,573374,1
10000

1743300 =×=×=u  zl. 

 
 
 Cena papírů na našich bursách bývá udávána různě při jednotlivých papírech. Při 
částečných dluhopisech se rozumí téměř napořád cena za 100 zl..nominalních (ať r. m., ať ve zlatě, 
ať v konv. měně) nebo za 200 K., nebo za 200 M.1) nebo za 250 frs. a sice udává se zlatými a 
krejcary rakouské měny. Když tedy se řekne 10.000 zl. renty po 101,20, znamená to, že 
nominalních 100 zl. renty se prodává po 101,20 zl. r. m. arci bez úroků, náhradu úroků k tomu 
nutno připočísti. Zrovna tak, když se řekne, že bylo prodáno 12 losů z r. 1854 po 144.-, znamená 
to, že nom. 100 zl. konv. měny (celé množství 12 losů je 3000 zl. konv. m.) bylo prodáno za 144 zl. 
r. m. (zase bez úroků). Nebo konečně, když 12.000 ř. m. priorit Eliščiny dráhy bylo po 121,65, 
znamená, že 200 M., stojí 121,65 zl. r. m. 
 
 Pouze při velmi řídkých částečných dluhopisech bývá udána cena za kus částečného 
dluhopisu. Tak jsou znamenány za kus: zástavní listy státních statků, 3 % priority dráhy státní 
společnosti (ale nikoli priority poslední emisse z r. 1895, které jsou udávány za 200 M.) a 3 % 
priority jižní dráhy a konečně všechny losy mimo loterie státní (ty, které na vídeňské burse jsou 
uvedeny písmenem H. Diverse Lose a na pražské burse G. Různé losy; také tak znamenány turecké 
a srbské losy). Řekne-li se tedy, že se koupilo 7200 frs. zástavních listů státních statků po 158.- 
znamená to, že 1 takový dluhopis (nominale kusu je 300 frs.), stál 158 zl. r. m. - Italská renta udává 
se za 100 italských lir ve zl. r. m. 
 Cena akcií se vesměs udává za kus. Tedy 40 akcií kreditních po 360 znamená, že jedna 
akcie stojí 360 zl. Arci rozumí se vždy, jako při všech papírech cena bez úroků usančních, třeba 
úroky ty vždy nahraditi t. j. k ceně připočísti. Také cena akcií, které jsou překolkovány na státní 
dluhopisy, udává se za kus.2) 
 
 Podle těchto udání bude nám již možno vypočítati cenu papírů kterýchkoli. Pouze ještě je 
třeba zmíniti se o courtagei a dani. Courtage (od slova courtier, co znamená dohodce) se dává 
odměnou dohodci za jeho sprostředkování a stanoví ji u nás pro každou bursu příslušné 
místodržitelství. Při papírech, které jsou znamenány za 100 zl. nom. (200 M., 250 frs.), činí 
courtage 1/2 ‰ (pro mille) kursovní ceny (bez náhrady úrokové počítané) a sice platí ji jak 
prodávající tak kupující (tedy dohodce dostane 1 ‰); courtage ta nesmí býti menší nežli 1/4 ‰ 
nominalní summy, to však u nás naprosto nemá praktického významu, jelikož žádný papír není tak 
nízké ceny kursovní, aby neobnášela courtage přes 1/4 ‰ nominalní summy. Při papírech, které 
jsou za kus znamenány, obnáší též tolik courtage (1/2 ‰ z kursovní summy pro každou stranu), ale 
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nesmí býti menší nežli 7 kr. za kus pro jednotlivou stranu (nebo dohodce nesmí dostati méně nežli 
14 kr. za kus). 
 
 Daň platí se z každé „bursovní uzavírky“ (co je bursovní uzavírka, o tom mluveno již při 
obchodech lhůtních) a obnáší 10 kr. z jedné uzavírky, neúplná uzavírka počítá se za plnou. Tato 
daň dle zákona, jehož platnost počne teprve dnem jeho vyhlášeni, se však zvýší a bude obnášeti při 
státních papírech 20 kr., při akciích 50 kr. z každé uzavírky. 
 Jednotlivé příklady následující vypočteme, jako by se uzavírky staly na burse, při 
bankovních, obchodech s cennými papíry odpadá patrně courtage placená dohodci; jinak je počet 
úplně stejný. Jsou-li koupě a prodeje provedeny od kommissionáře, přistupuje k tomu ještě provise 
(odměna kommissionářovi). 
 
 Příklad 1. Dne 3. srpna 1896 bylo koupeno na burse 15.600 zl. sjednocené renty stříbrné s 
kupóny: duben - říjen (poslední kupon tedy byl splatný 1. dubna 1896 a následující bude splatný 1. 
října t. r.) po 101,85 zl. Z toho sestaví se účet následovně: 
 
15600 zl. po 101,85 (t. j. 100 zl. nom.) zl. r. m. 15.888,60 úroky usanční 4,2 % za 122 dní (od 1. 
dubna)............................................................................... 222,04 
                                                                         zl. r. m. 16.110,64 
 
k tomu kupující hradí courtage 1/2 ‰ ze zl. 15889 ........zl. r. m. 7,94 a daň (po případě ji hradí 
prodávající) ze 4 uzavírek.............0,40................................. 8,34 
                                                                         zl. r. m. 16.118,98 
 
 Úroky nahrazované jsou od 1. dubna t. r. (za 122 dní) činí 4,2 % (totiž vlastně 5 % se 
srážkou 16 % daně) a počítají se, jak už při výkladu o rentě této bylo uvedeno: ze 100 zl. za 1 den 
činí úrok 11/6 kr.; tedy jsou: 156.122. 11/6 = 222,04 zl. 
 
 
 Příklad 2. Dne 31. prosince 1895 bylo prodáno 13 losů loterní půjčky z r. 1854 po 145,50. 
Los 1 má nominale 250 zl. konv. m. a tedy je nominale 13 losů: 3250 zl. konv. měny (13.250). 
 Účet je pak tento 
 
3250 k. m. po 145,50 (100 zl. k. m.) 4728,75 usanční úroky od 1. dubna  
za 269 dní ............................................... 81,30 zl. r. m. 4810,35 
z tohoto musí prodávající hradit courtage    
(1/2 ‰ ze zl. 4729) ................................................. zl. r. m. 2,36 
a daň ze dvou uzav .............................................................. 0,20 ............. 2,56 
dostane tedy (o courtage a daň méně) .................................... zl. r. m. 4807,79 
 
 Úroky se počítaly v tomto příkladě zase již známým způsobem (kdy se vykládalo o této 
loterní půjčce) a sice činí 21/3 kr. z 1 losu za den a tedy jsou 
 
13 (losů) ×  269 (dní) ×  21/3 = 81591/3 kr. = 81,60 zl. 
 
 
 Příklad 3. Dne 7. dubna 1897 bylo koupeno 84.000 frs. (33.600 zl. ve zl.) zástavních listů 
státních statků (Staatsdomänenpfandbriefe) po 156,25 zl. Tyto listy jsou udávány za kus po 300 frs. 
(120 zl. ve zlatě) a je jich tedy 280 kusů; kupon poslední byl splatný 1. března; je tedy kupní účet 
 
280 kusů po 156,25 ....................................... zl. r. m. 43.750,- 
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usanční  úroky 5 % za 36 dní ........................................... 168,- ..................... zl. r. m. 43.918,- 
k tomu 1/2 ‰ courtage ze zl. 43.750 ................................... 21,88 
daň ze 7 uzavírek .................................................................. 0,70 ...................................... 22,58 
                                                                                                                           zl. r. m. 43.940,58 
 
Úroky se čítají ze summy nominalní 33.600 zl. dle vzorce pro 5 %. 
 

1682366
7200

3633600 =÷=×=u  zl. 

 
 
 Příklad 4. Dne 31. prosince 1894 bylo prodáno (bez courtage v bankovním obchodě) 53 
akcií Eliščiny dráhy (ve státní dluhopisy překolkované) I. emisse (53/4 %) po 258 zl. Akcie ty jsou 
udávány za kus, který má nominalní summu 200 zl. konv. měny, ale počítají se úroky, jakoby byly 
vydány na rak. měnu; kupony jsou splatný 1. ledna a 1. července: 
 
53 akcií po 258 zl. ......................................... zl. r. m. 13.674,- 
53/4 % úroky z 10.600 zl. r. m. za 179 dní ....................... 303,05 zl. ... 13.977,05 
od toho daň ze 3 uzavírek (platí prodávající) ................................................ 0,30 zl. ... 13.976,75 
 
 Úroky se zase počítaly z 10.600 zl. za 179 dní napřed na 6 %  
 

23,316
6000

17910600 =×=u  zl. .................... 6 % 

 
 od toho 1/4 % což je 624

1 ×  ......... 13,18 ................................ 1/4 % 
                                                                303,05 zl. ......................... 53/4 % 
 
 
 Příklad 5. Dne 28. června 1895 bylo koupeno 8000 zl. 4 %ních zástavních listů ve zlatě 
všeob. rak. úv. poz. ústavu po 122.-. Kurs udán je tu, jako při všech skoro dluhopisech za 100 zl. 
nom., poslední kupon 1. května. 
 Účet kupní: 
 
8000 po 122 ................................................... zl. r. m. 9760,- 
úroky 4 % za 57 dní ........................................................ 50,67 zl. ... 9810,67 
courtage 1/2 ‰ ze zl. 9760 ................................... zl. r. m. 4,88 
daň (ze 2 uzavírek) ............................................................ 0,20 zl. ........ 5,08 zl. ... 9815,75 
 
 Úroky na 4 % se počítají dle vzorce 
 

67,50
9000

578000 =×=u  zl. 

 
 

 Příklad 6. Dne 3. srpna 1896 prodáno bylo 20.000 frs. 3 %ních priorit jižní dráhy à 170,10, 
s kupony 1. ledna a 1. července. - Priority tyto jsou znamenány za kus po 500 frs., tedy je jich 40 
kusů: 
40 priorit à 171,10 ................................................. zl. 6844,-  
úroky 3%ní za 32 dní (od 1. července) .......................... 21,33 zl. ... 6865,33  
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courtage ............................................. zl. 3,42  
daň .......................................................... 0,20 hradí prodávající ....... zl. 3,62 ... zl. 6861,71 
   
 Úroky 3 % se čítaly: 
 

33,21
12000

328000 =×=u  zl. 

 
 
 Příklad 7. Dne 3. srpna 1896 koupeno bylo 40 losů půjčky Claryho po 59.-, místo všech 
výloh účtoval komissionář 1/3 % provise: 
 
 40 losů à 59.- ............................ zl. 2360,- 
 k tomu 1/3 % provise ............................ 7,87 ... zl. 2367,87 
 [Courtage by při těchto losech byla 7 kr. za kus, tedy 2,80 zl. a daň 20 kr.] 
 
 
 Příklad 8. Dne 17. února 1897 prodáno bylo 12.000 zl. uh. půjčky železniční 41/2 %ní ve 
zlatě po 122,50. Kupony 1. února a 1. srpna. 
 Účet prodejní: 
 
zl. 12.000 à 122,50 ............................. zl. 14.700,-  
úroky 41/2 % od 1. února ...............................114,- ................ zl. 14.814,- 
odečte se courtage 1/2 ‰ ............................. zl. 7,35 
daň (3 uzavírky) ............................................... 0,30 ............................7,65 
                                                                                                  zl. 14.806,35 
 
 Úroky se počítají dle vzorce pro 41/2 %  
 

114
8000

7612000 =×=u ,- zl. 

 
 

 Příklad 9. Dne 18. srpna 1896 koupeno bylo 15 akcií rak. všeobecného úvěrního ústavu 
pozemkového à 444 ultimo (t. j.: k poslednímu srpnu). - Je tedy účet kupní: 
 
15 akcií à 444 zl. ...................................... 6660,- 
úroky 5 % od 1. ledna do 31. srpna ............. 39,83 ................... zl. 6699,83 
courtage 1/2 ‰ ............................................... 3,33 
daň ................................................................. 0,10 .............................. 3,43 
                                                                                                     zl. 6703,26 
 
 Úroky se počítaly opět z nominale 15 akcií à 200 zl., z nichž však splaceno jen 40 %, tedy je 
úhrnná nominalní summa 1200 zl. a dní od 1. ledna do posledního srpna je 239, tedy vzorec na 5 % 
úrok 
 

83,396239
7200

2391200 =÷=×=u  zl. 
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 Příklad 10. Dne 18. srpna 1896 prodáno bylo (efrektivně) 35 akcií uherské banky pro 
průmysl a obchod à 105,25. Účet prodejní: 
 
35 akcií à 105,25 ................................ zl. 3683,75 
5 % úroky od 1. ledna (za 227 dní) ........... 110,35 ................... zl. 3794,10 
courtage 7 kr. za kus ................................ zl. 2,45 
daň ................................................................ 0,20 .......................... zl. 2,65 
                                                                                                     zl. 3791,45 
 
 Úroky byly zase počítány ze 3500 zl., neboť nom. jedné akcie je 100 zl., od 1. ledna, tedy 5 
% 
 

35,110
7200

2273500 =×=u  zl. 

 
 Courtage se musila čítati po 7 kr. za kus nejméně a ne 1/2 ‰ protože by obnášela pouze 1,84 
zl. 
 
 
 Příklad 11. Dne 15. května 1895 koupeno bylo 12 akcií Ferdinandovy severní dráhy à 3635. 
 Účet kupní: 
 
12 akcií à 3635 ................................ zl. 43.620,- 
úroky 5 % od 1. ledna ............................... 234,50 ................ zl. 43.854,50 
courtage 1/2 ‰ ze zl. 43.620 ................... zl. 21,81 
daň (3 uzavírky) ............................................ 0,30 ............................ 22,11 
                                                                                                  zl. 43.876,61 
 
 Úroky se počítají: 12 akcií nominalní summy à 1000 zl. konv. m. činí 12.000 zl. konv. m. 
čili = 12.600 zl. r. m., od 1. ledna se počítá 134 dní, tedy úroky 5 % 
 

50,234
7200

13412600 =×=u  zl. 

 
 
 Příklad 12. Dne 27. července 1896 bylo koupeno 30.000 K rak. korunové renty à 101,15. 
Kurs rozumí se za 200 K. 
 Účet kupní: 
 
30.000 K à 101,15 .......................... zl. 15.172,50 
úroky od 1. března ................................... 243,33 ................. zl. 15.415,83 
courtage 1/2 ‰ ze zl. 15.172 ................... zl. 7,59 
daň ............................................................... 0,30 ............................... 7,89 
                                                                                                 zl. 15.423,72 
 
 Úroky se počítají ze 30.000 K = 15.000 zlatých za 146 dní na 4 %: 
 

33,243
9000

14615000 =×=u  zl. 
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 Příklad 13. Dne 28. června 1895 bylo koupeno M 16.000 4 %ních priorit Eliščiny dráhy 
(státní dluhopisy) (nezdaněných) à 123,50. Kurs rozumí se vůbec jako při dluhopisech za 200 M = 
100 zl., a tedy účet: 
 
16.000 M = 8000 zl. à 123,50 ........... zl. 9880,- 
úroky od 1. dubna ...................................... 77,33 .................... zl. 9957,33 
courtage 1/2 ‰ ......................................... zl. 4,94 
daň ................................................................ 0,20  ............................. 5,14 
                                                                                                    zl. 9962,47 
 
 Úroky počítány z nom. 16.000 M = 8000 zl. od 1. dubna za 87 dní na 4 %: 
 

33,77
9000

878000 =×=u  zl. 

 
 
 Příklad 14. Dne 17. dubna 1897 bylo prodáno 10.000 zlatých zástavních listů 31/2 %ních 
České hypotheční banky po 93,75 zl.  
 Účet prodejní: 
 
zl. 10.000 à 93,75 .............................. zl. 9375,- 
úroky od 1. prosince 31/2 %ní .................. 132,22 .................... zl. 9507,22 
courtage ................................................... zl. 4,69 
daň ................................................................ 0,20 .............................. 4,89 
                                                                                                    zl. 9502,33  
 
 Počítány úroky 3 % za 136 dní: 
 

33,113
12000

13610000 =×=u  zl. 

 
 k čemuž se připočte 36

1 ×  %. 
 
 Z těchto příkladů již asi bude zcela dobře patrno, kterak se vypočítá cena částečných 
dluhopisů a akcií, když máme po ruce kursovní lístek kterékoli naší bursy peněžní, v kterém si 
vyhledáme lhůtu, od níž třeba počítati úroky, jakož i úrokovou míru; při akciích pak nutno také si 
vyhledati nominalní obnos akcie. Potíže další již se nevyskytují, protože různé všechny případy již 
úplně danými příklady byly vyčerpány, ostatní jsou již jim úplně podobny. 
 
 Ku konci ještě vypočítáme si příklad o reportu s cennými papíry. 
 
 Příklad 15. Ke konci července bylo reportováno 50 akcií uherské kreditní banky a umluveno 
bylo k poslednímu srpnu na každé akcii 75 kr. reportu; cena kupní byla 391,50. Tomu, jak víme z 
předešlého, sluší rozuměti takto: Bankéř koupil 50 akcií po 391,50 k poslednímu červenci a zaváže 
se téže osobě, které je odkoupil, posledního srpna zase prodati s reportem 75 kr. t. j. dráže jeden 
kus o 75 kr., tedy po 391,50 + 0,75 = 392,25 zl. Podle toho bude především účet prodejní koncem 
července: 
 
50 akcií à 391,50 ............................ zl. 19.575,- 
5 % úroky z 10.000 zl. (akciemá nom. 200 zl.) od 1. ledna 
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za 209 dní ................................................. 290,28 ................. zl. 19.865,28 
courtage 1 ‰ ......................................... zl. 19,58 
daň ................................................................ 0,20 ............................. 19,78 
                                                                                                  zl. 19.845,50 
 
 Kdo prodal totiž akcie bankéři, musí hraditi dohodci celou courtage (l ‰) i daň, takže 
bankéř vyplatí pouze 19.845,50 zl., když se zaplatí daň a dohodci odměna. 
 
 Pro účet kupní koncem srpna: 
50 akcií à 392,25 ............................ zl. 19.612,50 
5 % úroky od 1. ledna za 239 dní ............. 331,94 ................ zl. 19.944,44 
k tomu courtage zase celé 1 ‰ ................... 19,61 
daň ................................................................ 0,20 ............................ 19,81 
                                                                                                 zl. 19.964,25 
 
 Musil tedy kupující (celkem i s výlohami) zaplatiti koncem srpna 19.964,25 zl. a dostal (po 
zaplacení výloh) koncem července 19.845,50, byly tedy úroky za tu dobu od něho placené 118,75 
zl. Vidíme pak, že 1 % té summy prodejní (půjčené) je 198,46 zl., tedy platil vypůjčující si za 
měsíc procent: 
 

5984,046,19875,118 =÷  % 
 
 Za rok činilo by procento summu 12eronásobnou, čili bylo by 7,18 %. 
 Pro bankéře arci vypadne procento úrokovací jinak, půjčil totiž summu koncem července 
19.865,28 zl. (z čeho si vypůjčující hradil pak ještě courtage a daň) a dostal pouze koncem srpna 
19.944,44 zl. (zbytek kupní summy šel na courtage a daň), takže proň byl výnos pouze 79,16 zl., 
což je za měsíc procent 
 

3985,0865,1916,79 =÷  
 
čili ro čně 4,78 %. Tento veliký rozdíl mezi procentem bankéřovým a mezi procentem toho, kdo si 
vypůjčil na report peníze, je způsoben dvojnásobnou courtagei při koupi a prodeji, která činí 2 ‰ 
dohromady. Proto pravidelně se hledí bankéř s tím, kdo u něho hledá půjčku na report shodnouti 
bez prostředkování sensalova a pouze je pak rozdíl o dvojnásobnou daň, který arci není veliký, činí 
pouze o 0,40 zl., kdežto courtage by činila 39,19 zl. 
 
 Také povaha obchodů reportových to již s sebou nese, že se lze při nich zcela dobře obejíti 
bez bursovniho dohodce. 
 
 1) M. budeme označovati říšské marky.  
 2) Jsou to akcie Eliščiny dráhy a akcie Haličské dráhy Karla Ludvíka. 
 
 
 
 

2. Vyrovnávání platů a inkasování pohledávek v cizině pomocí devis. - Obchod s 
devisami. 

 
 V předešlém dostatečně obšírně vyloženo, kterak devisami bývá sprostředkováno placení do 
ciziny. Zbývá pouze vyložiti podobné problémy početně. Z té příčiny třeba především vyložiti 
dotyčné usance nejčelnějších burs evropských, především bursy vídeňské (které jsou totožné a 
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usancemi bursy pražské a budapešťské). Zároveň však potřebí jest podati vysvětlení v příčině 
diskontu a úrokové míry, která se béře za základ. 
 Při směnce třeba hleděti k její splatnosti, neboť dle toho se řídí také její cena. Směnka 
později splatná jest lacinější než-li směnka téhož obnosu, která dospěje dříve. Proto při udávání 
ceny směnky nutno hleděti k její splatnosti a jestliže při tom určitou splatnost vezmeme za základ 
(či jako Angličané říkají za „standard“ ), bude každá směnka dříve splatná, nežli je tento základ 
(standard), dražší a každá směnka naopak později splatná bude lacinější nežli základ. Pokud se týče 
úrokové míry, rozhoduje úroková míra dotyčné cedulové banky a tedy pro směnky anglické bude 
se počítati dle úrokové (diskontové) sazby banky anglické, pro směnky na Paříž bude platit diskont 
banky francouzské, pro směnky na německá místa počítá se diskont říšské banky německé atd. 
Diskont ten bývá vždy v kursovním lístku uveden při kursu devis. 
 Ve vídenském, (pražském) kursovním lístku cena cizích směnek udává se: 
 
 Základním množstvím, za které cena je udána, bývá 100 jednotek cizí měny, tedy udává se 
cena za 100 M, za 100 frs., za 100 holl. zlatých (skratka pro to je: hf) za 100 am. dollarů (skratka je: 
$), za 100 rublů (papírových či kreditních, skratka R°), za 100 italských lir; pouze na Londým 
udává se cena za 10 liber sterlinku (skratka je £). 
 
 Základní splatnost směnek je a vista t. j. rozumí se při udávané ceně směnky splatné po 
vidění (po předložení); cena bývá konečně udána zlatými r. m. Splatností a vista rozumí se toto: 
směnky na německá místa jsou totiž splatný den po datum kursovního lístku; směnky na ostatní 
místa evropská mimo ruská jsou splatný dva dny po datum lístku kursovního; konečně směnky na 
Petrohrad a na ruská místa vůbec jsou splatny tři dni po datum kursovního lístku, kdežto směnky na 
Nový York 15 dní po datum kursovního lístku. 
 Poněvadž je cena směnek u nás udávána na základě lhůty a vista, - patrně tedy je to cena 
směnek co nejdříve splatných, - budou všechny směnky, které mají splatnost pozdější, rozhodně 
lacinější a musí se tedy vypočtený diskont od směneční summy odčítati. Diskont počítá se pak - jako 
úroky - ze směneční summy, pouze se obnos její zaokrouhluje na celé zlaté, franky, marky, ruble 
atd., při čemž zlomek menší nežli 1/2 se zanedbává, 1/2 a více se bére již za 1. Tedy zl. 4115,35 béře 
se za 4115 zl. při počítání diskontu, kdežto zl. 2685,50 se již považuje za zl. 2686. Dni počítají se 
dle kalendáře a rok za 360 dní. 
 Vyrovnávání obnosů do ciziny ať již je to plat v cizím místě nebo inkasso z cizího místa, 
může se díti dvojím způsobem: Dejme tomu, že A má platit 10.000 M do Berlína firmě tamější B. A 
buď koupí směnku (nebo několik směnek) obnosu 10.000 M a pošle ji firmě B do Berlína - to je 
způsob prvý -; nebo A požádá firmu B, aby vydala naň směnku ve Vídni splatnou ve zl. r. m. tak 
vysoko, aby za to se mohlo stržiti v Berlíně 10.000 M - to je druhý způsob. - Obojím způsobem se 
docílí stejně zaplacení dluhu; v prvním případě pravíme, že A poslal firmě B berlínskou rimessu; v 
druhém případě zase, že B uhradil svou pohledávku na firmu A trattou vídeňskou. 
 Opačný postup je při inkassu: Má li firma C inkassovati 15.000 frs. od firmy D v Paříži, 
může buď vydati na firmu D směnku (trattu) v Paříži splatnou, kterou si na vídeňské (nebo 
pražské) burse prodá; nebo přikáže firmě D, aby poslala směnku (rimessu) vídeňskou (pražskou, 
nebo na jiné naše město) ve zl. r. m. toho obnosu, co by se ho dostalo v Paříži za 15.000 frs. Patrně 
tu bude třeba učiniti obchody s devisami buď v místě dlužníkově nebo v místě věřitelově, a bude to 
záležeti od vzájemných cen na obou místech, pro který způsob se súčastnění rozhodnou. Zároveň 
však jest patrno, že nelze se omeziti pouze na počítání devis dle našeho kursovního lístku, nýbrž že 
nutno znáti také početní způsoby ostatních burs cizozemských, s kterými se třeba vyrovnávati. 
 Také prostřednictvím třetího a čtvrtého i více míst se může vyrovnání státi, zásadně tu pro 
vyrovnávání pomocí třetích míst není však podstatného rozdílu při výpočtech; zoveme takové 
vyrovnávání pomocí třetích míst vyrovnáním nepřímým, kdežto je-li jednáno pouze mezi místy 
súčastněnými, zoveme to vyrovnáním přímým. 
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 Podle předeslaných výkladů bude již počítání ceny devis ve Vídni a tím také v ostatních 
místech rakousko-uherských věcí snadnou. Při koupi a při prodeji na burse třeba účtovati také ještě 
courtage a daň; courtage obnáší 8/10 ‰ a platí ji kupující s prodávajícím na polovici (pokud si nic 
jiného nevyjednali), tedy každý po 4/10 ‰. V následujícím nebudeme courtage ani daň zvláště 
počítati, jelikož také jiné výlohy (na př. zásylky směnek, kolky a podob.) zanedbáváme, ale musíme 
si toho býti vědomi, že se tu vždy rozumí cena bez výloh a že tedy při koupi bude nutno ještě 
výlohy připočísti, při prodeji pak odečísti. 
 Pro snadnější porozumění následujících výpočtů uvedeme výtah z kursovního lístku bursy 
vídeňské ku př. ze dne 19. srpna 1896, při čemž vynechány ostatní rubriky pro ceny až na kursy 
závěreční: 
 

M. Devisy: Úroková míra Peníze Zboží 

Amsterdam za 100 hf. vista 3 % 98,85 98,95 

Brussel za 100 frs. vista 3 % -.- -.- 

Německá bankovní místa za 100 M vista 3 % 58,60 58,75 

Londýn za 10 £ vista 2 % 119,65 120.- 

New-York za 100 $ vista 5 % -.- -.- 

Italská bankovní místa za 100 lir vista 5 % 44,15 44,30 

Francouzská bank. místa za 100 frs. vista 2 % -.- -.- 

Paříž za 100 frs. vista 2 % 47,50 47,575 

Petrohrad za 100 rublů vista 6 % -.- -.- 

Ruská bank. místa za 100 rublů vista 6 % -.- -.- 

Švýcarská bank. místa za 100 frs. vista 31/2 % 47,40 47,45 

Curych za 100 frs. vista 31/2 % 47,40 47,45 

 
 V uvedeném výtahu scházejí kursy pro Brussel, Nový York, francouzská místa, Petrohrad a 
ruská místa. Pro francouzská místa možno vzíti však zároveň kurs na Paříž, pro ruská místa a 
Petrohrad se kurs nikdy zvláště neudává, nýbrž béře se za základ kurs kreditního ruble, který byl 
toho dne 1,26875 zl. „peníze“ a 1,27125 zl. „zboží“, takže kurs směnky by byl 126,875 zl. resp. 
127,125 zl. za 100 rublů vista. Scházejí tedy pouze kursy na Brussel a na Nový York, které také 
zřídka kdy (hlavně na Nový York) bývají udávány. 
 
 Příklad 1. Vídeňská firma je dlužná do Paříže 5425,16 frs. k 3. říjnu t. r. a vyrovnává dluh 
ten koupí směnky dne 19. srpna na burse vídeňské k témuž dni splatné, kterého dlužný obnos je 
splatný. 
 
 Řešení může býti dvojím způsobem: a) Směnka 5425,16 frs. je splatná 3. října, kdežto 
směnky v kursovním lístku uváděné jsou a vista, t. j. dva dni po datu kursovního lístku či 21. srpna 
splatné. Je třeba tedy čítati diskont od 21. srpna do 3. října; dni dle kalendáře čítané jsou v srpnu 
10, v září 30, v říjnu 3, tedy dohromady 43 a diskont 2 % bude 
 

96,122425,5
18000

435425
18

7 =×=×
 frs. 

 
 Směnka kupovaná je později splatná nežli směnka v kursovním lístku udaná a tedy lacinější 
o diskont. Diskontovaná suma je tedy 5425,16 - 12,96 = 5412,20 frs.; - 100 frs. vista stojí 47,50 
(kurs arci se tak musil umluviti na burse) a tedy 5412,20 frs. bude státi 5412,20 × 0,475 = 2570,80 
zl. 
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 Druhý způsob b). Převedeme směneční summu, jakoby to byla směnka a vista splatná, na 
rak. měnu: 
 

5425,16 × 0,475 = 2576,5 zl. 
 

 Z této směneční sumy převedené na zlaté počítá se pak diskont zrovna jako dříve za 43 dní. 
 

15,62577,2
18000

432577
18

7 =×=×
 

 
a tedy diskontovaná kupní cena směnky je o diskont menší 2576,95 - 6,15 = 2570,80 zl., zrovna 
jako dříve. 
 
 
 Příklad 2. Petrohradská firma, která je dlužná vídeňské firmě R° 7200 k 31. říjnu žádá, aby 
položka ta se vyrovnala směnkou (trattou petrohradskou), kterou si vídeňská firma pak prodá na 
vídeňské burse dne 19. srpna; docílený kurs kreditního ruble byl 1,2710 t. j. 100 rublů vista čítalo se 
za 127,10 zl. 
 R° 7200 à 127,10 za 100 rublů = 9151,20 zl. Od toho nutno odčítati diskont. Směnka vista  
na Petrohrad rozumí se 3 dni po datu kursovního lístku tedy 22. srpna splatná; počítáme dni (dle 
kalendáře): 9 (v srpnu) + 30 (září) + 31 (říjen) = 70 a diskont 6 %ní. 
 

76,106151,91
6000

709151
6

1 =×=×
 

 
 Prodejní summa směnky bude tedy 
 

9151,20 - 106,76 = 9044,44 zl. 
 
 
 Příklad 3. Berlín prodává ve Vídni dne 19. srpna 10.000 zl. uh. zlaté renty effektivně, a 
žádá, aby se obnos ten uhradil berlínskou rimessou splatnou 5. listopadu. Pro uhrazení všech výloh 
a jako provisi dohromady při prodeji si Vídeň má čítati 4 ‰. Vídeň provedla prodej renty à 122,35 
a směnku vista účtuje po 58,75. 
 Bude dle těchto cen prodejní účet: 
 
10000 zl. renty uherské à 122,35 = zl. 12235,- 
4 % úroky od 1. července ........................ 53,33 ................ zl. 12288,33 
od toho si srazí vídeňská firma 4 ‰ provise ................................. 49,15 
                                                                                              zl. 12239,18 
 
 Na vyrovnání se má koupiti směnka (rimessa) berlínská splatná 5. listopadu. Kurs směnky 
vista smluven je po 58,75 a tedy třeba čítati diskont 3 % od 20. srpna (t. j. jeden den po datu 
kursovního lístku) do 5. listopadu dle kalendáře za 11 + 30 + 31 + 5 = 77 dní: 
 

376979,0605875,0
12000

7775,58
12

5 =×=×
 

 
 O tento diskont bude směnka 5. listopadu splatná lacinější nežli směnka a vista splatná, tedy 
100 M 5. listopadu splatných = 58,75 - 0,376979 = 58,373021 zl. 
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 Dle toho se směneční summa najde 
 
 100 M stojí 58,373021 zl.  
 x    M .......... 12239,18 zl. 
 
 čili  x = 12239,18 ÷ 0,58373021 = M 20967,19 k 5. listopadu. 
 
 Vídeňská firma pak účtuje koupi této směnky následovně: 
M 20.967,19 splatných a vista bylo by à 58,75 zl.  
    20.967,19 × 0,5875 = 12318,22 zl. r. m. 
 Diskont 3 % od 20. srpna do 5. listopadu za 77 dní je  
 

04,79
12000

7712318 =×
  zl. 

 
odečte-li se od hořejší summy vyjde diskontovaná kupní cena směnky 

zl. 12318,22 - 79,04 = zl. 12239,18 
zrovna tolik, kolik měla vídeňská firma zaslati k vyrovnání za prodanou rentu uherskou. 
 
 
 Příklad 4. Z Amsterodamu přišel příkaz do Vídně 19. srpna, koupiti 12.000 zl. sjednocené 
renty stříbrné a za to se má summa kupní uhraditi trattou na Amsterodam splatnou 25. října. Při 
koupi si účtuje vídeňský kommissionář 1/3 % provise, ale žádné výlohy další již. Renta koupena s 
kupony 1. dubna - 1. října po 101,65 a směnka na Amsterodam účtována po 98,90. 
 Účet kupní je 
 
12000 zl. sjednocené renty stř. à 101,65 ............................................ zl. 12198,- 
4,2 % úroky od 1. dubna za 138 dní ........................................................... 193,20 
                                                                                                             zl. 12391,20 
provise 1/3 % ................................................................................................. 41,30 
má se vyrovnati trattou ..................................................................... zl.  12432,50 
 
 Směnka a vista je za 98,90 a rozumí se tím směnka splatná 21. srpna (dva dni po datu 
kursovního lístku); směnka k vyrovnání má býti splatná 25. října, tedy za 10 + 30 + 25 = 65 dní a 
tedy se vypočte 3  %ní diskont 
 

535708,050989,0
12000

6590,98
12

5 =×=×
 zl. r. m. 

 
o který je směnka 25. října splatná lacinější, takže 100 hf k 25. říjnu = 98,90 - 0,535708 = 
98,364292 zl. r. m. 
 
 Podle toho se obnos tratty vypočte 
 
 100 hf = 98,364292 zl. r. m.  
 x     hf = 12432,50 zl. r. m. 
 
 čili x = 12432,50 ÷ 0,98364292 = 12639,24 hf k 25. říjnu.  
 
 Účet prodejní z této tratty sestaví pak vídeňská firma: 
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12639,24 hf à 98,90 ................ zl. r. m. 12500,21 
diskont 3 % za 65 dní ................................ 67,71 
                                              zbývá  zl. 12432,50 
 
čím zrovna účet kupní vyrovnán; diskont vypočetl se známým způsobem: 
 

71,67
12000

6512500 =×
 zl. 

 
 

 Příklad 5. Faktura splatná 15. listopadu £ 375,, 16„ 8 (což se čte liber sterl. 375, shillingů 
16, penny 8) vyrovná se směnkou na Londýn k téže splatnosti (k 15. listopadu) dne 19. srpna. 
 Kurs směnky na Londýn 10 £ a vista = 119,85; £ 375„ 16„ 8 = £ 375,833 (1 £ = 20 shillingů 
= 240 penny) a tedy bude účet kupní na tuto směnku sestaven následovně: 
 
£ 375,833 à 11,985 (1 £ = 11,985 zl.) .............. zl. 4504,35 
diskont 2 % za 86 dní ................................................ 21,52 
vyrovnání faktury (arci bez výloh) .................. zl. 4482,83 
 
 Diskont se počítal: směnka a vista rozumí se splatná 21. srpna a tedy počet dní = 10 + 30 + 
31 + 15 = 86 a diskont 2 % je 
 

52,21
18000

864504 =×
 zl. který se odečte. 

  
  
 Z těchto příkladů již je dostatečně zřejmo, kterak si Vídeň (po případě totéž platí pro Prahu) 
vyrovnává své platy a inkassuje pohledávky v cizině, ale pouze tak činí jednostranně používajíc k 
tomu výlučně bursy vídeňské. Ale již hned z předu tohoto odstavce bylo podotknuto, že se to může 
vyrovnati také na trhu (burse) cizím. K tomu však je potřebí znáti usance platné na cizích bursách. 
Naznačíme zde jen některé význačnější zvyklosti na bursách evropských, ale pro omezenost místa 
látky ani zdaleka nechtíce vyčerpati. Stačí jenom vše načrtnouti tak, aby se poznalo, jak v 
podobných případech nutné je počítati. 
 
 Na německých bursách udává se cena směnek za 100 jednotek cizí měny (za 100 zl. r. m., 
za 100 hf, za 100 R°, za 100 frs. atd.), kromě ceny směnky na Londýn určované za 1 £. Základní 
lhůta bývá dvojí, buď je směnka krátkodobá (kurze Sicht), nebo dlouhodobá (lange Sicht). 
Směnkou krátkodobou rozumí se po většině směnka splatná za 8 dní.1) 
  
 Směnkou dlouhodobou zase směnka buď za 2 měsíce splatná (na př. na Vídeň, na Paříž, na 
Švýcary, na Amsterodam), nebo splatná za 3 měsíce (na Londýn, na Petrohrad). Cena rozumí se v 
říšských markách. Bylo-li tedy v Berlíně udáváno 19. srpna 1896: 
 
 Vídeň krátká lhůta 170,40, dlouhá lhůta 169,60, rozumělo se tím, že 100 zl. za 8 dní 
splatných stálo 170,40 M a 100 zl. za 2 měsíce splatných že stálo 169,60 M. Pro týž den bylo 
znamenáno Londýn krátká lhůta (8 dní) 20,385 M = 1 £ splatná za 8 dní, dlouhá lhůta 20,34 M = 1 £ 
splatná za 3 měsíce, Paříž krátká lhůta (8 dní) 80,95 M = 100 frs. za 8 dní, Amsterodam kr. lhůta (8 
dní) 168,45 M = 100 hf za 8 dní, Italská místa krátká lhůta 75 M = 100 lir za 10 dní. 
 Dni měsíců čítají v Německu po 30 vesměs a rok po 360 dnech. 
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 Když téhož dne ve Vídni předpokládáme kurs směnky na něm. místa po 58,70, t. j. 100 M 
vista = 58,70 zl. r. m., máme rozhodnouti, jak by Vídeň inkassovala pohledávku v Berlíně, ku př. 
10.000 M. Aby počet se usnadnil, nepřihlížíme naprosto k výlohám při jednotlivých způsobech 
těchto. 
 Inkassuje pak Vídeň, buď že vydá trattu na Berlín a prodá ji doma, nebo dá si poslati z 
Berlína rimessu a sice buď na krátkou lhůtu nebo na lhůtu dlouhou. 
 
 a) Trattou stojí 10.000 M à 58,70 zl. 5870,- 
     b) Rimessa krátké lhůty je za 8 dní splatná a proto potřebí počítati diskont, aby se převedl 
kurs na vista. Na Berlín a vista se počítá 1 den po datu kursovního lístku, je tedy difference proti 
berlínské krátké lhůté 7 dní, ale pravidelně se tu počítá celých 8 dní (počet je beztoho pouze 
přibližný). 
 Tedy 100 zl. za 8 dní = 170,40 M, diskont 4 % (bankovní sazba ve Vídni) je 
 

 15,0
9000

8,4170 =×
 M, o tento diskont bude směnka, která je hned splatná dražší, tedy  

 
100 zl. a vista = 170,55 M, z čeho plyne, že 
10.000 M vista = 10.000 ÷ 1,7055 = 5864 zl. 

 
 
 c) Rimessa dlouhé lhůty je za 60 dní (dle berlínského počtu) splatná a tedy znamená: 
 
 100 zl. za 60 dní splatných = 169,60 M. 
 Diskont 4 % za 60 dní je pak 
 

 13,1
9000

60,6169 =×
 M , o který bude 100 zl. a vista dražší, tedy 

 
100 zl. a vista = 169,60 + 1,13 = 170,73 M 

čili 10.000 M a vista = 10000 ÷ 1,7073 = 5857 zl. 
 
 

 Z toho je viděti, že by Vídeň nejméně stržila, kdyby si dala poslati rimessu dlouhé lhůty 
(5857 zl.), více by již jí přišlo rimessou krátké lhůty (5864 zl.) nejvíce by vytěžila ze tratty (5870 
zl.). Arci nebylo přihlíženo zároveň k výlohám při každém případu, i tím se výsledek může něco 
pozměniti. 
 Ale vyrovnání může se díti také nepřímo přes jiné místo (nepřímá redukce). Tak na př. byla 
směnka na Paříž ve Vídni 19. srpna 1896 47,55 (= 100 frs. a vista), kdežto v Berlíně 100 frs. za 8 
dní = 80,95 M. Difference ve lhůtě platnosti je 6 dní a tedy pařížský diskont 2 % 
 

 027,0
18000

6,9580 =×
 M, takže je o diskont dražší: 

 
 100 frs. a vista = 80,977 M. Z toho bude řetězec 
       
                                       x zl. = 10.000 M 
                              80,977 M = 100 frs. a vista  
                      100 frs. a vista = 47,55 zl., z čeho x = 475500 ÷ 80,977 = 5872 zl., tedy skoro stejně 
se strží přes Paříž jako trattou na Berlín. 
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 Přes Londýn. Směnka na Londýn ve Vídni byla 10 £ a vista = 119,80 zl., v Berlině pak byly 
kursy: 

1 £ za 8 dní = 20,385 M, 
1 £ za 90 dní = 20,34 M 

 
při krátké lhůtě je tedy difference ve lhůtě proti Vídni 6 dní (a vista ve Vídni jsou 2 dni) a při 
dlouhé lhůtě 88 dní (vždy dle berlínského počtu 3 měsíce = 90 dní). Je tedy diskont 2 % při lhůtě 
krátké: 
 

0068,0
18000

6385,20 =×
 M 

 
 při dlouhé lhůtě 
 

0995,0
18000

8834,20 =×
 M 

 
diskonty se k dotyčným kursům připočtou, aby se dostala směnka splatná vista. 
 
Z toho bude pro vyrovnání krátkou lhůtou na Londýn 
 
                                      x zl. = 10.000 M 
                           20,3918 M = 1 £ a vista                       x = 119800 ÷ 20,3918 
                          10 £ a vista = 119,80 zl.                        x = 5875 zl. 
 
a pro vyrovnání dlouhou lhůtou na Londýn: 
 
                                      x zl. = 10000 M 
                               20,4395 = 1 £ vista                          x = 119800 ÷ 20,4395 
                                     10 £ = 119,80                             x = 5861 zl. 
 
 
 Přes Amsterodam. Směnka na Amsterodam ve Vídni zl. 98,90 = 100 hf a vista, v Berlíně 
byla krátká lhůta 100 hf za 8 dní = 168,45 M difference ve lhůtě je opět 6 dní. Diskont 3 % (v 
Amsterodamě bankovní míra) 
 

 084,0
12000

645,168 =×
 M, který se přičte, takže 100 hf a vista = 168,534 M. 

 
 Z toho bude opět 
   
                                     x zl. = 10000 M  
                          168,534 M =100 hf vista  
                                100 hf  = 98,90 zl.  
                                         x = 989000 ÷ 168,534 = 5868 zl. 
 
 
 Přes italská místa. Směnka na italská místa ve Vídni byla 100 lir a vista = 44,20 zl.; v 
Berlíně na italská místa 100 lir za 10 dní = 75 M. Difference ve lhůtě je 8 dní a tedy diskont 5 % ní 
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083,0
7200

875 =×
 M se přičte ke kursu, tedy 100 lir a vista = 75,0833 M, takže opět bude 

 
                                     x zl. = 10.000 M.  
                            75,083 M = 100 lir a vista  
                        100 lir vista = 44,20 zl.  
                                         x = 5887 zl. 
 
 
 Z toho je viděti, že nejvíce by vytěžila Vídeň, kdyby si dala poslati rimessu italskou (5887 
zl.) od Berlína, potom rimessou londýnskou krátké lhůty (5875 zl.), kdežto za rimessu londýnskou, 
dlouhé lhůty by vytěžila nejméně (5861 zl.). 
 
 Podobným způsobem by se počítalo také ve styku s ostatními bursami německými; proto 
dalších podobných počtů pomineme a zmíníme se jen ještě kratince o burse v Paříži a v Londýně. 
 
 V Paříži se udávají směnky různě splatné buď a vista nebo za 3 měsíce splatné (a sice na 
vzdálenější místa, jako na Vídeň, udává se pravidelně kurs směnky splatné za 3 měsíce); množství, 
za jaké se udává cena, bývá 100 jednotek cizí měny, na Londýn však za 1 £. Dni měsíců se čítají 
dle kalendáře a rok po 360 dnech. 
 
 Příklad: Když tedy 18. srpna 1896 byla směnka na Vídeň tříměsíční 208,25 t. j. 100 zlatých 
za tři měsíce spl. = 208,25 frs. a směnka na Londýn l £ a vista = 25,18 frs. a jestliže téhož dne ve 
Vídni byly kursy směnek na Paříž: 100 frs. a vista = 47,60 zl. a na Londýn: 10 £ a vista = 119,80 zl.  
jak inkassuje Vídeň 20.000 frs. toho dne v Paříži ? 
 
 Když Vídeň na Paříž trassuje, obdrží 20.000 frs. à 47,60 = zl. 9520,- 
 
 Dá-li si poslati z Paříže rimessu vídeňskou, nutno počítati z kursu pařížského diskont za tři 
měsíce; od 18. srpna do 18. listopadu je 91 den a ve Vídni směnka na Paříž a vista znamená 2 dni 
po datu kurs. lístku, je tedy ve lhůtě difference 89 dní. Diskont na Vídeň čítá se vždy 4 %-ní (také,   
když je bankovní sazba jiná), i proto bude 
 

06,2
9000

8925,208 =×
 frs. 

 
a tedy směnka a vista bude o tento diskont dražší 100 zl. a vista = 208,25 + 2,06 = 210,31 frs. 
 
 Tedy 20.000 frs. bude podle toho zl. 20.000 ÷ 2,1031 = 9510 zl. 
 
 Přes Londýn. V Paříži byla směnka na Londýn 1 £ a vista z = 25,18 frs. a tedy 
 
   x zl. = 20.000 frs.  
     25,18 frs. = 1 £ vista  
             10 £ = 119,80 zl. 
       x = 239600 ÷ 25,18 = 9516 zl. 
 
 Vyplatilo by se tedy Vídni nejlépe trassovati (stržila by 9520 zl.), za rimessu londýnskou by 
měla méně (9516 zl.), kdežto rimessa pařížská byla by nejméně výhodná (9510 zl.). Arci se zase při 
tom nebralo zřetele na výlohy. 
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 V Londýně se udává cena směnek na kontinent evropský jinak nežli na ostatních bursách 
evropských. Tam se takto dává otázka: Kolik jednotek cizí měny se dostane za 1 £ [asi tak, jako 
když my udáváme, kolik kusů ovoce (švestek) na př. za 1 kr.]. Při tom se rozumějí cizí směnky buď 
a vista splatné, nebo za tři měsíce splatné. Dni měsíců se čítají dle kalendáře a rok po 365 dnech, 
takže tam musí býti vzorec pro počítání diskontu jiný, nežli jsme ho dosud upotřebili, totiž 
 

36500
procentodnikapitál

u
××=  

 
 Když byla 18. srpna 1896 směnka na Londýn ve Vídni 10 £ a vista = 119,80 zlatých a 
směnka v Londýně na Vídeň: 12,13 zl. splatných za tři měsíce = 1 £, jak Vídeň inkassuje toho dne 
svou pohledávku 1000 £ ? 
 
 Trassuje-li Vídeň a prodá trattu, dostane: 1000 £ à 119,80 .............. zl. 11.980,- 
 
 Dá-li si poslati rimessu, vypadne počet takto: Od 18. srpna, do 18. listopadu = 91 dní a tedy 
třeba počítati 4 %-ní diskont za tuto dobu ze směnečného obnosu 12,13 zl. (na 2 dni při směnce 
vista na Londýn tu nebéře se ohled, protože při směnkách londýnských jsou beztoho tak zvané dni 
respektní, t. j. směnka se může platit až třetí den po udaném dni splatnosti). Je tedy diskont dle 
hořejšího vzorce: 
 

121,0
36500

49113,12 =××
 zl. 

 
 Obnosu směnečného, který je splatný hned, poněvadž jest směnka a vista dražší nežli 
směnka za tři měsíce splatná, dostane se méně za 1 £ (lepšího zboží dostaneme za touž. summu 
peněz méně, nežli zboží chatrnějšího), je tedy nutno diskont od kursu odpočítati a tedy 
 

1 £ - 12,13 - 0,121 = 12,009 zl. 
 
splatných a vista takže bude 
 

1000 £ = 12.009 zl. 
 
 Proto bude pro Vídeň výhodnější, když si dá poslati vídeňskou rimessu (12.009 zl.), jelikož 
za londýnskou trattu se dostane méně (pouze 11.980 zl.). 
 
 1) Také po případě dle míst různých za 10 dní, na Rusko za 3 neděle. 
 
 
 
 

3. Vypočítávání ceny rakousko-uherských cenných papírů dle kursů na bursách 
cizozemských (arbitrage o cenných papírech). 

 
 Když je z předešlého zřetelno, kterak se směnkami vyrovnávají platy do cizích zemí a 
kterak se rozhodují obchodníci, jak by své difference platební vyrovnali, můžeme již přikročiti k 
řešení problémů, kde by se nejvýhodněji některý papír koupil a opět, kde by bylo nejvýhodněji jej 
prodati, čili kde je určitý papír nejlacinější a kde byl by nejdražší. Z toho se dá pak souditi, zdali by 
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se nedalo z difference nějak těžiti. To, jak dříve již řečeno, zove se arbitráží. K tomu cíli ovšem 
třeba znáti usance o koupi a prodeji cenných papírů na bursách cizích. Budeme si v té příčině opět 
jen všímati burs německých, francouzských (v Paříži) a anglických (v Londýně), které jsou 
nejdůležitější pro obchod s cennými papíry rakousko-uherskými (z ostatních nepadá na váhu leč 
ještě snad bursa v Amsterodámě a to nyní již daleko méně než-li v dobách dřívějších). Z burs 
německých nejdůležitější jsou bursy v Berlíně, ve Frankfurtě a v Hamburku. 
 
 
 V Berlíně jest u všech papírů udávána cena v procentech nominalního obnosu bez úroků, a 
sice počítají se u částečných dluhopisů úroky takové jako na našich bursách, u akcií pak po většině 
úroky 4 %ní (kdežto na našich bursách čítají 5 %ní); také někdy lhůty úrokové se neshodují se 
lhůtami, jak jsou ve Vídni udávány (to arci se stává zřídka a třeba vždy nahlédnouti v té příčině do 
kursovního lístku berlínského). - Poněvadž nominalní obnosy rakousko-uherských papírů jsou ve 
zlatých, musí se zlaté převésti ještě na německou měnu. A tu platí pro Berlín tyto pevné sazby 
bursovní: 
 
 100 zl. r. m. = 170 M, 100 K = 85 M, 100 zl. ve zlatě = 200 M.  
 
 Počítání seznáme z příkladů. 
 
 
 Příklad na zl. r. m.: Dne 28. července 1896 byla v Berlíně sjednocená renta stříbrná (s 
kuponem od 1. ledna budoucího roku) po 102,25 per Cassa. Tato cena znamená: 
 
 100 zl. renty stálo ................... zl. r. m. 102,25 
 k tomu úroky za 28 dní1) 4,2 % ............... 0,33 ............ zl. 102,58 
 
 Jelikož 1 zl. r. m. = 1,70 M, bude dle toho cena 100 zl. renty 102,58 zl. à 170 M = M 
174,39. 
 
 
 Jiný příklad na zlaté ve zlatě: Dne 7. dubna 1897 byla uherská zlatá renta po 103,70. Účet 
bude: 
 
100 zl. renty à 103,70 .................... zl. ve zlatě 103,70  
4 %ní úroky (od 1.ledna) za 97dní ...................... 1,08 ................. 104,78 zl. ve zl. 
 
1 zl. ve zlatě = 2 M a tedy cena 100 zl. renty uherské byla 104,78 à M 2 = M 209,56. 
 
 
 Příklad pro počítání akcií: Dne 20. srpna 1896 byly akcie úvěrního ústavu ve Vídni 
(kreditní) v Berlíně po 227,10 ultimo srpna. Akcie kreditní mají nominalní obnos 160 zl. Kurs je 
udáván v procentech, bude tedy účet: 
 
  160 à 227,10 zl.r.m. (za 100 zl.) = zl. r. m. 363,36  
 4 %ní úroky za 240 dní (od 1. ledna do 31. srpna) ... 4,27 ............ zl. 367,63 
Poněvadž 1 zl. r. m. = 1,70 M, bude státi akcie: zl. 367,63 à M 1,7 .......... M 624,97. 
 
 
 Ve Frankfurt ě udává se cena částečných dluhopisů v procentech, a cena akcií za kus v rak. 
měně a to se rozumí bez úroků takových pravidelně, jaké se počítají ve Vídni; pouze u některých 
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papírů je odchylka, čítají se úroky od jiné lhůty (u akcií jižní dráhy na př. ve Vídni se čítají úroky 
od 1. ledna, ve Frankfurtě však od 1. května). Převádějí se pak kursy ty na něm. měnu dle této 
sazby: 
 

1 zl. r. m. = 1 zl. ve zlatě = 2 M a 1 K = 0,85 M. 
 
 Příklady: Dne 11. února 1897 byla sjednocená renta papírová (květnová - listopadová) po 
86,50, to znamená 
 
 100 zl. renty à 86,50 je ............................. 86,50 zl. r. m.  
 4,2 % úroky od 1. listopadu (za 101 dní) ... 1,18 .................. r. m. zl. 87,68 
 
 zl. 87,68 à 2 M = 175,36 M stojí tedy 100 zl. renty i s úroky. 
 
Dne 3. srpna 1896 byla uherská korunová renta ve Frankfurtě à 100,25. Poněvadž se rozumí 
znamenání na našich bursách po 200 K, tedy zrovna pro ten obnos bude zde účet sestaven 
 
     200 K à 100,25 = K 200,50  
 4 % úroky od 1. června za 63 dní ............................. 1,40 K 201,90 
 

K 201,90 a M 0,85 = M 171,62. 
 
 

 Dne 19. srpna akcie společnosti státní dráhy ve Frankfurtě byla à 304 ultimo srpna; tedy 
účet 
 
 1 akcie à 304 ..................................... zl. 304,- 
úroky 5 % z nom. 200 zl. od 1. ledna .................... 6,67 ........... zl. 310,67 
 
 a tedy zl. 310,67 à 2 M = M 621,34 stojí akcie ultimo srpna (s úroky). 
 
 
 V Hamburku  je udávána cena podobně jako ve Frankfurtě a také převodní formule jsou: 
 

1 zl. r. m. = 1 zl. ve zlatě = 2 M a 1 K = 0,85 M; 
 
pouze při papírech, které mají nominalní obnos vyjádřený ve francích (akcie a priority státní i jižní 
dráhy atd.), udává se kurs za kus ve francích a počítá se 1 frs. = 0,80 M. Na př. Dne 14. ledna 1897 
byla akcie státní dráhy v Hamburku po 786,- ultimo ledna. V Hamburku čítají úroky od 1. ledna r. 
1897 (kdežto ve Vídni od 1. července 1896). Bude tedy: 
 
  1 akcie à 786 frs. ............................. frs. 786,- 
úroky 5 % z 500 frs. za 30 dní (od 1. ledna 1897) ............ 2,08 ................. frs. 788,08 
 
 frs. 788,08 à M 0,80 = M 630,46 za akcii ultimo ledna. 
 
 
 V Paříži udává se cena částečných dluhopisů v procentech i s úroky (úroky se nenahrazují) 
a počítá se 1 zl. = 21/2 frs. Cena akcií se udává za kus ve francích i s úroky; pokud se akcie 
nesplatila úplně, odečte se od kursu nesplacená část nominalního obnosu. 
 Počítání je zcela jednoduché: 
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 Dne 11. srpna 1896 byla 4 %-ní uherská renta zlatá po 104,25 ultimo srpna, tedy účet je 
100 zl. renty i s úroky stojí 104,25 zl. à 21/2 frs. = frs. 260,63. 
 
 
 Téhož dne byly akcie banky pro země rakouské à 538 medio srpna, tedy účet: 
 
 1 akcie i s úroky à 538 frs. medio srpna (tím je úplný výpočet dán). 
 
 
 Dne 3. srpna 1896 byly akcie rak. úv. ústavu pozemkového à 1255 medio srpna, tedy 
 
 1 akcie stála 1255 frs., ale na ni je splaceno pouze 40 % z nominalní summy udávané na 500 
frs., takže nedoplatek nominalního obnosu na akcii činí 300 frs., který se musí od kursu odečísti: 
 
 1 akcie stojí tedy 1255 frs. - 300 frs. = frs. 955. 
 
 
 V Londýně se udává cena částečných dluhopisů v procentech i s úroky (úroky se 
nenahrazují) zrovna jako v Paříži; při tom se čítá 10 zl. = 1 £. Akcií cena se udává za kus v librách 
šterlinku i s úroky (jako v Paříži). 
 
 Dne 18. srpna 1896 byla zlatá renta uherská à 103 ultimo srpna tedy 100 zl. renty s úroky 
stálo zl. 103 a 10 zl. = 1 £, či cena renty byla 10,3 £ = £ 10„6 (čti liber st. 10, shillingů 6). 
 
 Téhož dne byly akcie jižní dráhy à 9,- t. j. 1 akcie stála i s úroky £ 9,- ultimo srpna. 
 
 
 Tím již zásady pro počítání našich cenných papírů na cizích bursách jsou podány a stačí to 
pro porovnání kursů na bursách cizích s cenami na naší burse, čili k počítání arbitrage o cenných 
papírech: 
 
 Příklad 1. Dne 14. ledna 1897 byla rak. zlatá renta ve Vídni za 122,95 (per Cassa) a směnka 
na německá místa 100 M vista = 58,80 zl. - V Berlíně pak téhož dne byla táž renta po 104,60 (per 
Cassa) a směnka na Vídeň 100 zl. za 8 dní = 170,-. Diskont 4 %. - Kde je renta lacinější, v Berlíně 
či ve Vídni, a kterým způsobem by se vyrovnal účet prodejní v Berlíně ? 
 
 V Berlíně účet prodejní zní: 
 
 100 zl. renty à 104,60 zl. ve zlatě ........................... 104,60 
 4 % úroky od 1. října 1896 za 104 dni ve zlatě .......... 1,16 zl. ............. 105,76 
 

zl. 105,76 à M 2 = M 211,52. 
 

 Tento účet se buď může inkassovati z Vídně trattou na Berlín, nebo Berlín jej vyrovná 
rimessou vídeňskou. 
 
 Trattou na Berlín je 
 

M 211,52 à zl. 58,80 = zl. r. m. 124,37 
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 Rimessou vídeňskou: Směnku krátké lhůty musíme převésti na splatnost a vista, či 
vypočteme diskout 4 % za 8 dní, který se musí přičísti: 
 

15,0
9000

8170 =×
 M 

 
tedy 100 zl. a vista = 170,- + 0,15 = 170,15 M, z čeho summa účtu vyjde, když ji převedeme na 
zlaté  
 

211,52 ÷ 1,7015 = 124,30 zl. 
 
 Je tedy lépe účet inkassovati trattou na Berlín. - V Berlíně je cena vypočtená renty (při 
vyrovnání trattou na Berlín) zl. 124,37 i s úroky, ve Vídni však je kurs udáván bez úroků a tedy pro 
srovnání nutno úroky odečísti; úroky jsou stejné ve Vídni [až na malou differenci, při počítání 
úrokové doby 1 dne, kterou zanedbáme], jako byly vypočteny pro Berlín a tedy cena berlínská bez 
úroků je:  
 

124,37 - 1,16 = 123,21. 
  
To je sice cena vyšší o něco nežli ve Vídni, ale o tak nepatrný zlomek, že by se ještě nevyplatila 
arbitrage, neboť rozdíl by při tom daleko arbitrážní výlohy neuhradil. (Po většině se bude arbitrage 
pouze tenkráte vypláceti, když rozdíl bývá asi o 1/2 %, neb aspoň blízko 1/2 % kursovní ceny; 
všeobecného pravidla tu udati nelze, jelikož je to odvislé od velmi mnohých okolností, které výlohy 
ty mění.) 
 
 
 Příklad 2. Ve Vídni 28. července 1896 byly akcie dráhy státní společnosti po 359,50 ultimo 
července a ve Frankfurtě byly pak po 305,75. Kursy směnek jsou ve Vídni na něm. místa 100 M a 
vista = zl. 58,75, ve Frankfurtě na Vídeň krátké lhůty (za 8 dní splatné) zl. 100 = M 170,20. Kde je 
akcie ta lacinější, a kterak si dá Vídeň od Frankfurtu uhraditi prodejní účet (zdali Frankfurt pošle 
vídeňskou rimessu, či se bude z Vídně na Frankfurt trassovati) ? 
 
 Ve Frankfurtě rozumí se kurs akcie spol. státní dráhy za kus ve zlatě bez 5 %ních úroků od 
1. ledna (zrovna jaké se počítají ve Vídni). 
 
 Dle toho je prodejní účet ve Frankfurtě: 
 
 1 akcie à 305,75 ........................................................... zl. 305,75 
5 % úroky od 1. ledna do 31. července (z nominale 200 zl.) ........... 5,83 zl. ....... 311,58 
 
 Těchto zl. 311,58 à M 2 = M 623,16.  
 
 Kdyby Vídeň trassovala, dostala by 
 
 M 623,16 po 58,75 ....................................................... zl. 366,10. 
 
 Rimessa vídeňská krátké lhůty (splatná za 8 dní) promění se v rimessu splatnou a vista, 
když se připočte diskont za 8 dní: 
 

15,0
9000

820,170 =×
 M, bude tedy 
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100 zl. a vista = M 170,20 + M 0,15 = 170,35 

 
a tedy se promění účet prodejní na zl. r. m.:  
 

M 623,16 ÷ 1,7035 = zl. 365,81. 
 
 Je rozhodně Vídni výhodnější rozhodnouti se pro trattu na Frankfurt, poněvadž se strží zl. 
366,10, kdežto rimessa vynese jen zl. 365,81. Kurs zl. 366,10 obsahuje v sobě úroky, které jsou 
totožné jako ve Vídni. Kurs bez úroků by tedy byl zl. 366,10 - zl. 5,83 = zl. 360,27 ultimo 
července. Byla tedy akcie ve Vídni rozhodně lacinější, ačkoli ani tu snad by se arbitrage ještě 
nevyplácela. 
 
 
 Příklad 3. Dne 16. března 1897 byly akcie státní dráhy ve Vídni za 343,75 ultimo března, 
kdežto v Berlíně byly za 147,30 ult. března, - Téhož dne byla směnka na něm. místa ve Vídni po 
58,75, v Berlíně pak směnka na Vídeň krátké lhůty 170,15, dlouhé lhůty 169,50, diskont 4 %. 
Papírový rubl ve Vídni byl po 1,2715 zl. a v Berlíně pak ruské bankovky 215,90 (t. j. R° 100 = M 
215,90). Jak se vyrovná prodejní účet akcií v Berlíně (zdali se bude na Berlín trassovati, či si 
vyžádá Vídeň rimessu krátké nebo dlouhé  lhůty, či zdali požádá konečně ruské bankovky) ? 
 
 V Berlíně se udává cena akcií v procentech nominalní summy. Nom. obnos akcie st. dráhy 
je 200 zl. ve zlatě. 
 
 Tedy prodejní účet: 
 
  200 zl. po 147,30 zl. ve zlatě 294,60  
4%-ní úroky od 1. července 1896 ve zlatě ...... 6,- zl. ve zlatě 300,60 
 

zl. ve zlatě 300,60 à M 2 = M 601,20. 
 
 Trattou se uhradí tento obnos 
 

M 601,20 à 58,75 .......... r. m. zl. 353,21 
 
 Rimessu krátké lhůty převedeme na rimessu a vista, připočteme-li diskont za 8 dní: 
 

15,0
9000

815,170 =×
 M 

 
čili 100 zl. a vista = 170,15 + 0,15 = M 170,30. 

 
 Rimessu dlouhé lhůty zrovna tak, připočítáme-li diskont za 60 dní 
 

13,1
9000

6050,169 =×
 M 

 
100 zl. a vista 169,50 + 1,13 = M 170,63. 

 
 Podle toho vynese prodejní účet rimessou krátké lhůty  
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M 601,20 ÷ 1,703 = zl. r. m. 353,02  
 
a rimessou dlouhé lhůty vynese 
 

M 601,20 ÷ 1,7063 = zl. 352,34. 
 
 Ruskými bankovkami. Poněvadž R° = M 215,90 bude uhrazen prodejní účet 
 

M 601,20 ÷ 2,159 = R° 278,47. 
 
 Za tyto ruble se pak strží ve Vídni 
 

R° 278,47 po 1,2715 = zl. 354,07. 
 
 Je patrné, že se Vídeň rozhodne pro úhradu ruskými bankovkami, protože jí to vynese 
nejvíc, kdežto rimessa dlouhé lhůty je nejméně výhodná. 
 
 Kurs zl. 354,07 obsahuje v sobě již úroky. Ve Vídni se rozumí kurs bez úroků 5 %-ních od 
1. července 1896 tak, že třeba odečísti úroky za 270 dní 5 % ze 200 zl. 
 

50,7
7200

270200 =×
 zl. 

 
 Je tedy kurs berlínský přepočtený na vídeňský 354,07 - 7,50 = zl. 346,57 ultimo července 
mnohem dražší nežli vídenský (343,75). 
 
 V tomto případě by se rozhodně arbitrage vyplatila, a sice nejlepší úhrada by se dostala za 
prodané akcie v papírových rublech. 
 
 
 
 Na příště pro zjednodušení výpočtů nebudeme se již při přepočítávání kursů na cizích 
bursách rozhodovati pro ten aneb onen způsob úhrady (zdali totiž se má voliti k úhradě tratta či 
rimessa, či má-li se použiti prostřednictví třetího místa), nýbrž budeme vše uhrazovati kursem 
směnky cizozemské (devisy), jak je znamenán u nás. Vzniknou tím sice někdy difference, ale ty 
nepadají příliš na váhu vůči tomu, že bez toho při tomto počítání arbitráže nedbáme výloh, které 
jsou spojeny s různými operacemi tohoto druhu. 
     
  
 Příklad 4. Kreditní akcie byly dne 11. srpna 1896: 
 

ve Vídni zl. 360,50 
v Berlíně % 226,- 
ve Frankfurtě zl. 305,37 
v Hamburku zl. 306,50 

ultimo srpna 

 
 Směnka na německá místa ve Vídni byla 58,75. Kde jsou akcie ty nejdražší a mezi kterými 
místy by se vyplatila arbitrage ? 
 
 V Berlíně se rozumí kurs v procentech nominalní summy; nominalní suma je 160 zl.; úroky 
4 %-ní od 1. ledna 
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 160 zl. à 226 % činí ..................................... zl. 361,60 
úroky 4 % za 240 dní činí ................................................ 4,27 ..................... zl. 365,87 
 

zl. 365,87 à 1,70 M 2) = M 621,98. 
M 621,98 à 58,75 = 100 M vista je zl. 365,41. 

 
 Tento kurs rozumí se i s úroky; ve Vídni se čítají úroky 5 %-ní od 1. ledna, tyto úroky jsou 
 

33,5
7200

240160 =×
 zl. 

 
a tedy bez úroků je v Berlíně kurs podle vídeňského znamenání 
 

zl. 365,41 - 5,33 = zl. 360,08 v Berlíně. 
 
 Ve Frankfurtě je kurs udán za akcii ve zl. r. m. bez úroků takových, jako ve Vídni; tedy 
 
 1 akcie à 305,37 .......................................... zl. 305,37 
úroky 5 % za 240 dní ...................................................... 5,33 ..................... zl. 310,70. 
 

zl. 310,70 à 2 M (dle bursovní sazby) = M 621,40. 
M 621,40 à 58,75 = 100 M vista je zl. 365,07, 

 
bez úroků bude tento kurs dle vídeňského udávání:  
 

365,07 - 5,33 = 359,74 ve Frankfurtě. 
 

 V Hamburku konečně je totéž udávání ceny jako ve Frankfurtě, podle toho 
 
 1 akcie à 306,50 .......................................... zl. 306,50 
úroky 5 % za 240 dní .................................................. zl. 5,33 ..................... zl. 311,83 
 

zl. 311,83 à 2 M = 623,66 M 
M 623,66 à 58,75 = 100 M vista je zl. 366,40, 

 
bez úroků tento kurs zní 
 

366,40 - 5,33 = zl. 361,07 v Hamburku. 
 

Ceny přehledně sestavené jsou tedy: 

ve  Vídni 360,50 

v Berlíně 360,08 

ve Frankfurtě 359,74 

v Hamburku 361,07 
 
 V Hamburku je patrně akcie kreditní nejdražší, kdežto ve Frankfurtě je nejlacinější, rozpjetí 
je od zl. 359,73 do 361,07 již snad takové, že by se vyplatila arbitrage, aspoň někdy ji lze již za 
takové difference s úspěchem provésti. 
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 Příklad 5. V Paříži byly dne 17. srpna 1896 priority jižní dráhy 3 % po 363 per cassa, akcie 
rak. úvěrního ústavu pozemkového po 1235 ultimo srpna, akcie banky pro země rakouské à 537 
ultimo srpna, akcie turecké tabákové regie à 335 ultimo srpna. Téhož dne byly kursy těchto papírů 
ve Vídni k týmž lhůtám: 
 
 Priority jižní dráhy 171,20, akcie rak. úvěrního ústavu pozemkového 445, akcie banky pro 
země rakouské 250,-, akcie turecké tabákové regie 158,25. 
 
 Směnka na Paříž byla 100 frs. vista = 47,60 zl. 
 
    Zda4i se dá provésti s některými z těchto papírů mezi Vídni a Paříží arbitrage ? 
 
 K výpočtům uvedeme tato data. Priority jižní dráhy měly poslední kupon splatný 1. 
července, nominale 500 frs., akcie rak. úvěrního ústavu jsou 500 frs. se 40 % splacení; tytéž jsou 
také summy nominalní pro tureckou tabákovou regii, ale nesplacený obnos při těchto akciích se od 
kursu v Paříži udávaného neodpočítává, akcie banky pro země rakouské mají nominale 200 zl. 
 
 Priorita jižní dráhy stojí 363 frs. k 17. srpnu, frs. 363 à 47,60 = zl. 172,79. 
 
 Ve Vídni se čítá kurs bez úroků od 1. července 3 % (z 200 zl. za 46 dní) 
 

77,0
12000

46200 =×
 

 
takže obligace prioritní jižní dráhy v Paříži dle vídeňského udávání stojí 172,79 - 0,77 = 172,02 zl. 
per cassa. 
 
 Akcie rak. úvěrního ústavu stála 1235 frs. k 31. srpnu, ale od toho se musí odečísti 
nesplacený obnos 300 frs. (200 frs. je splaceno na 500 frs. nominale) tedy 1 akcie stála 1235 - 300 
= 935 frs. à 47,60 zl. t. j. 445,06 zl. k 31. srpnu. 
 
 Od toho nutno odečísti úroky od 1. ledna do konce srpna za 240 dní 5 % ze zl. 80 
(nominale) 
 

67,2
7200

24080 =×
 zl. 

 
takže cena dle vídeňského udávání je 1 akcie rak. úv. úst. pozemk. 445,06 - 2,67 = zl. 442,39 k 
poslednímu srpnu. 
 
 Akcie banky pro země rakouské byla k poslednímu srpnu frs. 537 à 47,60 = 255,61 zl. Bez 
vídeňských úroků 5 % od 1. ledna 
 

67,6
7200

240200 =×
 zl., je tedy 

 
1 akcie banky pro země rak. 255,61 - 6,67 = zl. 248,94 k posl. srpnu. 
 
 Akcie turecké tabákové regie stála frs. 335 à 47,60 = zl. 159,46 k poslednímu srpnu. Bez 
úroků vídenských 5 % od 1. března t. r. (nom. 80 zl.) 
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2
7200

18080 =×
,- zl. 

 
1 akcie tur. tabákové regie 159,46 - 2,- = 157,46 zl. k poslednímu srpnu. 
 
 Rozdíly mezi kursy těchto papírů dosahují po většině již 1/2 % ceny a jsou největší při 
akciích rak. úv. ústavu pozemkového, kde je rozdíl skoro 6 ‰ a tedy by se dala při těch cenách 
arbitrage provésti. 
 
 
 
 Příklad 6. Dne 25. července 1896 byly ceny uh. zlaté renty: ve Vídni 122,60, v Berlíně 
104,40, ve Frankfurtě 104,20, v Hamburku 104,70, v Paříži 103,76, v Londýně 102,75 vesměs k 
poslednímu červenci. Směnky na jednotlivá ona místa ve Vídni jsou: na německá místa 58,75, na 
Paříž 47,60, na Londýn 119,80. - Jak se mají tyto kursy uherské renty vzájemně k sobě ? 
 
 Ve Vídni je tedy cena zl. 122,60 k 31. červenci. 
 
  
 V Berlíně je: 
100 zl. renty à 104,40 .......................................... zl. ve zlatě 104,40 
úroky 4 % za 30 dní (od 1. července) ........................................ 0,33 .................... zl. 104,73 
 

zl. ve zlatě 104,73 à 2 M = M 209,46 
M 209,46 à 58,75 = 123,06 zl., 

 
od čeho nutno odečísti úroky 0,33 zl., takže v Berlíně je uh. renta zl. 122,73 k 31. červenci. 
 
 
 Ve Frankfurtě bylo  
100 zl. renty à 104,20 ........................................................ zl. 104,20  
úroky 4 % za 30 dní .................................................................... 0,33 ................... zl. 104,53 
 

zl. 104,53 à 2 M  = M 209,06 
M 209,06 à 58,75 = zl. 122,82,  

 
od čeho úroky 0,33 zl. Ve Frankfurtě je cena zl. 122,49 k 31/7. 
 
 
 V Hamburku je kurs 
 
100 zl. renty à 104,70 = zl. 104,70  
úroky 4 % za 30 dní .............. 0,33 ............... zl. 105,03 
 

zl. 105,03 à 2 M = M 210,06 
M 210,06 à 58,75 = zl. 123,41,  

 
od čeho třeba odečísti úrok 0,33 zl., tedy v Hamburku je cena zl. 123,08 k 31. červenci. 
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 V Paříži bylo 
 

100 zl. renty s úroky zl. 103,75, 
zl. 103,75 à 21/2 frs. = frs. 259,38, 

frs. 259,38 à 47,60 = 123,46, 
 
odečtou-li se úroky 0,33 zl., bude v Paříži cena zl. 123,13 k 31. červenci. 
 
 
 V Londýně týž způsob udávání kursu jako v Paříži 100 zl. renty à 102,75 = zl. 102,75 (s 
úroky); zl. 102,75, 10 zl. = 1 £, tedy = 10,275 £ je cena £ 10,275 à 119,80 (= 10 £) = zl. 123,08; 
když odečteme úroky 0,33 zl.: 
     
 V Londýně je cena renty zl. 122,75 k 31. červenci. 
 
 Ceny uherské renty paritní dle vídeňské jsou tedy: 
Ve Vídni 122,60, v Berlíně 122,73, ve Frankfurtě 122,49, v Hamburku 123,08, v Paříži 123,13, v 
Londýně 122,75. 
 
 Dle těchto kursů byla tedy uherská zlatá renta ve Frankfurtě nejlacinější a v Paříži nejdražší 
a difference byla dosti značná, že by se již arbitrage vyplatila. 
 
 
 Na konec ještě provedeme podobnou arbitrage o akciích jižní dráhy (tak zvaných 
lombardech): 
 
 
 
 Příklad 7. Dne 19. srpna 1896 byly akcie jižní dráhy: ve Vídni 101,25 k 31. srpnu (a další 
kursy na ostatních bursách také se rozumějí vesměs k 31. srpnu), v Berlíně 43,40, ve Frankfurtě 
89,42, v Hamburku 214,-, v Paříži 226,-, v Londýně 9,-. Směnky téhož dne ve Vídni byly: na 
německá místa 58,70, na Paříž 47,55, na Londýn 119,18. Nominale akcií 500 frs. = 200 zl. ve zlatě. 
 
 Ve Vídni jsou akcie v kursu zl. 101,25 k 31. srpnu. 
 
 
 V Berlíně jsou udávány v procentech z nominale bez úroků 4 %ních: 
 
   200 à 43,40 ...... zl. 86,80 ve zlatě, 
úroky 4 % za 240 dní (od 1. ledna) ............ 5,33 ........................ zl. 92,13 ve zlatě. 
 

ve zlatě zl. 92,43 à 2 M = M 184,26, 
M 184,26 à 58,70 = zl. 108,16. 

 
 Ve Vídni se čítají úroky 5 % od 1. ledna, které tedy se musejí odečísti v summě 6,67 zl., 
tedy v Berlíně téhož dne kurs zl. 101,49 k 31. srpnu. 
 
 
 Ve Frankfurtě je označena cena za akcií ve zlatých a úroky se nahrazují od 1. května. Tedy 
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1 akcie à 89,12 .................................... zl. 89,12 
úroky 5 % za 120 dní (od 1. května) ......... 3,33 ........................ zl. 92,45. 
 

zl. 92,45 à 2 M = M 184,90 
184,90 à 58,70 = zl. 108,53, 

 
od čeho se odečtou vídeňské úroky, takže ve Frankfurtě je kurs zl. 101,86 k 31. srpnu. 
 
 
 V Hamburku se udává cena ve francích 
 
         1 akcie à 214,- = frs. 214,- 
úroky 5 % z 500 frs. od 1. ledna ............. 16,67 ..................... frs. 230,67 
 

frs. 230,67 à 0,8 M = M 184,54, 
M 184,54 à 58,70 = zl. 108,32, 

 
a po odečtení vídeňských úroků 6,67 v Hamburku byly akcie zl. 101,65 k 31. srpnu. 
 
 
 V Paříži je cena za kus ve francích i s úroky 
 
 1 akcie à 226,- = frs. 226,- 
 frs. 226 à 47,60 = 107,58 zl. 
 
po odečtení úroků v Paříži je kurs zl. 100,91 k 31. srpnu. 
 
 
 V Londýně cena za kus v librách s úroky 
 
 1 akcie à 9,- = £ 9,- 
 £ 9,- à 119,80 (10 £) = 107,82 
 
a tedy bez úroků v Londýně je kurs zl. 101,15 k 31. srpnu. 
 
 
 Ceny přepočtené na vídeňské znamenání jsou tedy: 
 Ve Vídni zl. 101,25, v Berlíně zl. 101,49, ve Frankfurtě, zl. 101,86, v Hamburku zl. 101,65, 
v Paříži zl. 100,91, v Londýně zl. 101,15. 
 
 Podle těchto výpočtů jsou akcie nejlacinější v Paříži a nejdražší ve Frankfurtě a difference je 
skoro 1 % a proto se arbitrage velmi dobře vyplatiti může. 
 
 1) V Berlíně a na německých bursách čítají také den splatnosti kuponů, tedy jak den 1. července tak i 28. 
července. 
 2) Podle stanovené bursovní sazby. 
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4. Výnosnost rakousko-uherských cenných papírů. 
 

 Pro ty, kteří ukládají své úspory v cenných papírech, je velmi důležito věděti, kolik procent 
úroků jim takto vynaložené peníze asi vynesou. Počítání to je dosti jednoduché, ale ve skutečnosti 
je otázka o výnosnosti papírů přece jen poměrně dosti složitá ne sice početně, ale z důvodů 
věcných. 
 Když někdo koupí cenný papír, nemíní pravidelně kapitál ten v papírech navždy nechati, 
nýbrž chce pro delší nebo kratší dobu peníze své užitečně uschovati a kdykoliv se mu naskytne buď 
příležitost jiného užitečnějšího použití, nebo je-li nutnost upotřebiti kapitálů těch k jiným 
nezbytným účelům, patrně musí se papíry ty prodati. Prodejem však se buď na kursu tratí nebo 
získává, zřídka kdy bývá cena kupní úplně rovna ceně prodejní. Tím však dříve vypočtený úrokový 
výtěžek (z kuponů nebo jinak) se mění, zvyšuje nebo snižuje a procento výnosnosti se tím úplně po 
případě změní. Nejlépe se to pozná z určitého příkladu konkrétního : 
 
 Příklad 1. Dejme tomu, že někdo koupil dne 28. října 1893 korunovou rentu rakouskou à 
95,90. Renta tato je 4 % a výnosnost takto zužitkovaného kapitálu se vypočte 
 

95,90 zl. nese ročně 4 zl., 
100 zl. ......................... x 

čili x = 400 ÷ 95,9 = 4,47 %. 
 
 Tomu je tak, pokud by rentu onu kupující stále držel; kdyby však ji prodal, změní se 
výnosnost pro minulost naprosto a ono vypočtené procento 4,47 má pouze hodnotu 
pravděpodobnou, od které se skutečná pak více méně liší. 
 
 
 Onen kupující dal za rentu 28. října 1893 (vezmeme větší obnos 2000 K): 
 
  2000 K à 95,90 = 200 K zl. 959,- 
 4 % úroky od 1. září za 57 dní .......... 6,33 ............. zl. 965,33.1) 
 
 Cena renty té od těch dob ponenáhlu stále stoupala. Dejme tomu, že ji onen kupec konečně 
prodal dne 21. června 1895, kdy byla po 101,50 (po delší dobu stabilně). Z renty té vybral zatím 
kupony 1. března a 1. září 1894 a 1. března 1895 celkem tedy 60 zl. (úroky interkalární z kuponů 
těch opět zanedbáváme). Prodejní summa pak bude 21. června . 
 
                2000 K à 101,50 zl. 1015,- 
4 % úroky od 1. března za 110 dní ....12,22 zl. ..................... 1027,22 
  poněvadž kupní cena byla ........................... zl. 965,33 
je výdělek v rozdílu ceny kupní od prodejní 61,89 zl. a k tomu kupony 60 zl., činí tedy celý zisk zl. 
121,89. 
 
 Z kupní summy 965,33 zl. pak je 1 % 9,6533; tedy procent z kupní summy bude výtěžek ten 
obnášeti 
 

121,89 ÷ 9,6533 = 12,63 %, 
 
co se vztahuje na dobu od 28. října 1893 do 21. června 1895 čili na 593 dní.2) Z toho vynajde se 
procento roční skutečného výnosu z této úměry: 
 

za 593 dní ....... 12,63 % 
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za 360 dní .............. x % 
 
 

66,7
593

36063,12 =×=x  % 

 
co se arci od pravděpodobné hodnoty 4,17 % dříve vypočtené velmi patrné a značné liší. 
 
 
 Příklad 2. Jiný příklad, kdy cena papíru poklesla, v té době, když jej bylo třeba prodati: 
 
 Dne 22. února 1895 koupil někdo 10.000 zl. sjednocené renty po 101,85 (s kupony květen-
listopad) a byl nucen prodati ji 4. listopadu 1895, kdy byla po 100,10. 
 
 Účet kupní je dne 22. února 
 
  10.000 à 101,85 ....................... zl. 10.185,- 
úroky 4,2 % za 111 dní (od 1. listopadu 1894) ........ 129,50 ................. zl. 10.314,50 
 
 Dne 1. května a 1. listopadu 1895 dostal kupony z této renty à 210 zl., tedy dohromady 420 
zl. - Účet prodejní pak zní 4. listopadu: 
 
  10.000 à 100,10 ....................... zl. 10.010,- 
úroky 4,2 % za 3 dni ..................................................... 3,50 ................ zl. 10.013,50 
 
 Byla tedy ztráta na kursu 301,- zl., kdežto příjem z kuponů činil 420 zl., celkem tedy 
výtěžku 119 zl. za dobu od 22. února do 4. listopadu, t. j. 252 dní ze summy kupní 10314,50 zl. 
 
 1 % této sumy je 103,145 a tedy výtěžek je procent 
 

119 ÷ 103,145 = 1,154 % za 252 dní, 
když je za 252 dní 1,154 % 

          360           x 
 

754,11
252

36054,11 ÷=×=x = 1,65 % roční procento skutečného výnosu. 

 
 Pravděpodobné procento při nakupování pak bylo, protože kupony byly 4,20 zl. za kurs 
101,85 zl. koupeny,  
 

420 ÷ 101,85 = 4,124 %. 
 
 Jakmile tedy koupené papíry bylo nutno z jakékoli příčiny prodati, nemá původně 
vypočtené pravděpodobné procento žádného praktického smyslu ani oprávnění, a zbývá tu jen 
otázka, jak veliký byl faktický výnos cenného papíru. Ale i z jiných důvodů ještě pravděpodobné 
procento má význam pouze přibližný a po případě velmi pochybný. Při půjčkách totiž, při kterých 
cena se udržuje nad nominalním obnosem, může nastati konverse, t. j. ten, kdo dluhopis koupil, 
musí si dát líbiti buď splacení jeho nominalní summou a tedy tratí, třebas papír nemínil prodati, 
rozdíl mezi cenou kupní a nominalní, nebo si papír vymění za nový s nižším procentem úroků a 
dostává pak menší výtěžek úrokový. V každém případě pozbylo tak pravděpodobné procento dříve 
vypočtené naprosto svého významu. Jindy opět proměny ve valutě podmiňují jiný výtěžek, nežli 
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pravděpodobně byl odhadnut; na př. papír je súročitelný v mincích zlatých (ve frankách, markách, 
zlatých ve zlatě nebo librách sterl.) a cena těchto mincí nezůstala stále taková, jaká byla při koupi 
papíru. - Jindy opět je dluhopis slosovatelný a pravděpodobné procento je pak jiné nežli skutečné, 
když papír nebyl koupen za paritní cenu a byl při některém tahu pak vylosován, aby splacen byl 
nominalním obnosem. 
 To jsou všecko okolnosti, které při počítání a určování procenta výnosu silně padají na váhu 
a které způsobují, že vypočtené procento je pravděpodobné pouze a že tím menší má toto procento 
váhu, čím méně je papír určen k tomu, aby byl stálou nehnutou úsporou. Zvláště pochybné je 
procento výnosu při akciích, při kterých mimo proměnlivost kursů padá také proměnlivost jich 
výnosu percentuálního (jich dividendy) silně na váhu; při akciích nemůže býti skoro ani o odhadu 
výnosu řeči a pouze na štěstí vše záleží, zejména tenkráte, když jmění v nich nemůže býti trvaleji 
uloženo. Proto také i z této příčiny sluší akcie zváti papíry po výtce spekulačními. 
 
 Aby všecky ty okolnosti jasněji vynikly, třeba v té příčině uvésti k objasnění několik 
význačnějších případů. 
 
 Co se týče konversí, v té příčině jsou pěkné doklady a příklady pro konversí rent papírových 
rakouské a uherské 5 %-ních v renty korunové 4 %-ní. 
 
 Příklad 3. Dne 31. ledna 1892 byla 5 %-ní renta rakouská po 103,05. Dejme tomu, že jí 
někdo koupil za ten kurs 10.000 zl. Byl tu účet kupní: 
 
10.000 zl. à 103,05 ................................. zl. 10.305,- 
úr. 5 % od 1. září 1891 za l49 dní .................... 206,94 zl. ............... 10.511,94. 
 
 Během roku 1892 byla renta ona vypovězena a kdo ji nemínil konvertovati v novou rentu 
korunovou 4 %-ní, tomu se vyplatil její obnos nominalní 1. března 1893 i se splatnými kupony. 
Splatné kupony byly tři: 1. března a 1. září 1892 a 1. března 1893, a sice po 250 zl., tedy celkem 
750 zl., takže kdo si dal splatit rentu v nominalním obnosu, dostal celkem i s kupony 10.750 zl. a 
protože kupní cena byla zl. 10.511,94, byl výtěžek 238,06 zl. - Je pak 1 % kupní ceny 105,4194, 
tedy výtěžek byl 
 

238,06 ÷ 105,4194 = 2,265 % 
 
a sice za dobu od 31. ledna 1892 do 1. března 1893 čili 391 den. Procento ročního výnosu se tu 
vypočte: 
 

2,265 % za 391 dní 
       x % za 360 dní 

 

085,2
391

360265,2 =×=x  % 

 
co zajisté je výnos dosti skrovný a věřitel se s ním musil spokojiti, pokud nevolil novou rentu místo 
staré. 
 
 Zvolil-li majitel renty 5 %-ní rentu novou, dostal také kupony tři po 250 zl. a 1. března 1893 
mu pak vydáno za 100 zl. 5 %-ní  renty 106 zl. renty korunové, takže od té doby měl místo 10.000 
zl. renty 5 %-ní 10.600 zlatých (vlastně 21.200 K) renty 4 %-ní korunové. Dejme tomu, že rentu tu 
prodal pak koncem ledna 1895, kdy byla na burse po 100,65 zl. Tu patrně byl prodejní účet: 
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  10.600 zl. à 100,65 ................... zl. 10.668,90 
úroky 4 %-ní od 1. září 1894 ..................................... 175,49 zl. .............. 10.844,39. 
 
 Výtěžky z kuponů byly: 3 kupony à 250 zl. = 750 zl.  
    a po té a 3 kupony à 2 % z 10.600 zl. t. j. 212 zl. = 636 zl.  
1386 zl., výtěžek na kursu byl 
 

10.844,39 - 10.511,94 = 332,45 zl. 
 
takže celkový výtěžek by byl za ona tři léta 
 

1386 + 332,45 = 1718,45 zl.; 
 
1 % z kupní sumy je 105,1194 a tedy výtěžek obnášel: 
 

1718,45 ÷ 105,1194 = 16,34 % 
 
zrovna za dobu tří let, čili za jeden rok 5,45 % skoro vypadlo výnosu. 
 
 Pravděpodobné procento bylo pak 5 zl. ročně z kursovní ceny kupní 103,05 čili 
 

500 ÷ 103,05 = 4,852 %, 
 
kdyby se nebylo lze nadíti konverse renty. 
 
 Podle toho vyšly tyto různé výsledky: 
 
Pravděpodobné procento při nákupu ................................................. 4,852 % 
Po konversi, když majitel si dal vyplatit nominale ............................ 2,085 %  
Když majitel konvertoval rentu za novou a prodal později . .............. 5,447 % 
 
 Tedy kdo konvertoval, pochodil mnohem lépe, nežli kdyby si dal splatit nominalní obnos, a 
lépe ještě, nežli mohl očekávati tehdy, když kupoval rentu 5 %-ní. 
 
 Totéž ještě vyšší měrou platilo také při konversi 5 %-ní renty uherské. 
 
 
 
 Příklad 4. Dejme tomu, že někdo koupil 5 %-ní rentu uherskou dne 31. ledna 1892, kdy 
byla po 102,80 a sice opětně 10.000 zl. nominalních. Účet kupní byl: 
     
10.000 zl. à 102,80 .................................... zl. 10.280,- 
5 % úroky za 59 dní (od 1. prosince 1891) ........... 81,94 ............... zl. 10.361,94. 
 
 Kdo nechtěl konvertovati, tomu se vyplatil obnos nominalní dne 1. června 1893 i se třemi 
kupony 750 zlatých (1. června a 1. prosince 1892 a 1. června 1893), takže dostal 10.750 zl., tedy 
celkový výtěžek byl 
 

10.750 - 10 361,94 = 388,06 zl. za 481 dní. 
 
1 % kupní summy je 103,6194 a tedy výtěžek je 
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388,06 ÷ 103,6194 = 3,745 %, 

 
pro roční procento je srovnalost 
 

za 481 dní ....... 3,745 % 
za 360 dní .............. x % 

 

803,2
481

360745,3 =×=x  % 

 
 
 Když rentu na př. po 1. prosinci 1892 konvertoval, dostal za 100 zl. nominale staré renty 
108 zl. v nových dluhopisech, tedy celkem 10.800 zl. čili 21.600 K renty korunové. 
 Prodal-li ji 31. ledna 1895, kdy byla po 99,25 a tedy účet prodejní 
 
 108.000 zl. à 99,25 .... zl. 10.719,- 
 úroky 4 % za 59 dní .............. 70,80 ............. zl. 10.789,80 
 
 Vytěžil tedy z rozdílu kursovní ceny: 
 

10.789,80 - 10.361,94 = 427,86 zl. 
 
a kupony byly dva po 250 zl. (1. června a 1. prosince r. 1892) a čtyři po 216 zl. (2 % z 10.800 zl., 
kupony ty byly 1. června a 1. prosince r. 1893 a 1894), tedy celkem z kuponů výtěžek 
 

500 + 864 = 1364 zl. 
 

Celkový výtěžek byl 1364 + 427,86 = 1791,86 zl. 
 
1 % kupní summy je 103,6194 a tedy výnos za tři léta 
 

1791,86 ÷ 103,6194 = 17,3 % 
 
a tedy ročně procento výnosu 5,77 % skoro. 
 
 Pravděpodobné procento při koupi důchodu ročního 5 zl. za 102,80 bylo patrně 
 

500 ÷ 102,8 = 4,86 %. 
 

Tedy byl výnos pravděpodobný při koupi .............................................. 4,86 % 
po konversi, dal-li si vyplatit majitel nom. obnos ................................... 2,80 % 
když majitel konvertoval rentu a prodal později ..................................... 5,77 % 
 
Byl tu tedy výsledek podobný, jako při konversi renty rakouské.3) 

 
 Jak proměny valuty mění výsledek výnosu, to také nejlépe vyjde z některého příkladu z 
dřívější doby, kdy proměny ty byly zvláště veliké. 
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 Příklad 5. Dejme tomu, že 2. ledna 1888 jistý kapitalista berlínský koupil ve Vídni 100.000 
zl. sjednocené renty (s kupony 1. února - 1. srpna) za 75,65 zl.; tehdy směnka na Berlín (kterou to 
vyrovnal) byla po 62,50 zl. = 100 M vista. Účet kupní zněl: 
 
100.000 zl. renty à 75,65 ....................... zl. 75.650,- 
úroky od 1. srpna r. 1887 za 151 den ........... 1.761,67 ................. zl. 77.411,67 
 
 Což vyžadovalo směneční summy v markách 77411,67 ÷ 0,625 = 123.858,67 M. 
 
 Dne 1. února 1888 byly první kupony renty splatné, celkem 2100 zl., za které si onen 
kapitalista koupil opět rentu à 78,20 ex coupon, tedy nominale  
 

2100 ÷ 0,782 = 2600 zl. a zbylo mu 66,80 zl. kromě toho. 
 
 Dne 1. srpna byly druhé kupony splatné ze summy 102.600 zl. (zvětšené o nákup z kuponů) 
celkem 2154,60 zl. a se zbytkem zl. 66,80 činily 2221,40 zl., za které zase koupil rentu po 81,15, 
jak tehdy byla její cena: 
 

2221,40 ÷ 0,8115 = 2700 zl. a zbylo 30,35 zl. 
 
 Dne 1. února 1889 byly třetí kupony splatný z nom. summy 105.300 zl. celkem zl. 2211,30  
a se zbytkem dřívějším bylo zl. 2241,65, z čeho zase předpokládáme, že koupena renta po 82,60. 
 

2241,65 ÷ 0,826 = 2700 a zbytek zl. 11,45. 
 
 Dne 1. srpna 1889 byly čtvrté kupony splatný z nominalního obnosu 108.000 zl., celkem 
2268 zl. a k tomu zbytek 1145 zl., takže koupeno renty à 83,85 
 

2279,45 ÷ 0,8385 = 2700 zl. a zbytek 15,50 zl. 
 
 Dne 1. února 1890 byly páté kupony splatný z nominalního obnosu 110.700 zl., celkem 
2324,70 a se zbytkem za 2340,20 zl. koupena renta à 89,45 
 

2340,20 ÷ 0,8945 = 2600 a zbytek 14,50 zl. 
 
 Dne 1. srpna 1890 byly šesté kupony z nominalní summy 113.300 zl., celkem 2379,30 zl., 
se zbytkem zl. 2393,80 k nákupu renty à 88,40 
 

2393,80 ÷ 0,884 = 2700 zl. a zbytek. 7 zl. 
 
 Těmito výnosy vzrostla konečně renta na nom. obnos 116.000 zl. Koncern srpna 1890 
dejme tomu, že byla renta ona od berlínského kapitalisty prodána. Tehdy byla cena její 88,10 a 
směnka na německá místa, kterou to bylo vyrovnáno, 100 M vista = 54,85 zl. 
Prodejní účet bude 
 
zl. 116.000 à 88,10 ................. zl. 102.196,- 
úroky 4,2 % za 29 dní ........................ 392,47 
a zbytek od 1. srpna ............................... 7,00 ....................... zl. 102.595,47 
 
což vyrovnáno říšskými markami dá (100 M = 54,85 zl.)  
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102.595,47 ÷ 0,5485 = 187.047,35 M 
 
 Poněvadž kupní cena byla 123.858,67 M byl výtěžek 63.188,68 M. 
 
1 % kupní summy bylo 1238,5867 M,  tedy za dobu od 2. ledna 1888 do 31. srpna 1890 obnášel 
výtěžek 
 

63.188,68 ÷ 1238,5867 = 51,017 %. 
 
 Pro roční procento x sestaví se srovnalost: 
 

za 958 dní byl výnos 51,017 % 
    360                                 x % 

 

=×=
958

360017,51
x  19,17 %, nehledí-li se ke složitému úrokování.  

 
 Tento neobyčejný výtěžek přes 19 % ročně, vysvětluje se jednak stoupáním kursů renty ze 
75,65 zl. na 88,10 zl., jednak byl podmíněn klesáním ceny směnky na německá místa z 62,50 zl. na 
54,85 zl. 
 Jak toto klesání ceny směnky mělo vliv, poznáme z toho, když počítáme výnos z renty v 
rakouské měně, a nikoli v říšských markách. 
 
 Kupní summa renty 2. ledna 1888 byla zl. 77411,67 a prodejní cena 31. srpna 1890 zl. 
102.595,47, tedy výnos zl. 25.184,- skoro; 1 % kupní summy je 774,1167 a tedy v procentech 
obnášel výnos za 958 dní 
 

25184 ÷ 774,1167 = 32,53 % 
 
a procento roční se vypočte: 
 

za 958 dní 32,53 % 
360              x 

 

22,12
958

36053,32 =×=x  % 

 
 Je tedy výnos ročně o 7 % skoro nižší, než-li když se počítal v něm. říšských markách. 
 
 Pravděpodobné procento při nákupu renty, poněvadž se koupil důchod 4,20 zl. za 75,65 zl. 
bylo 
 

420 ÷ 75,65 = 5,55 %. 
 
 Z tohoto příkladu jsou tedy tyto výsledky pro výtěžky za onu zmíněnou dobu 958 dní: 
Pravděpodobný výnos při nákupu renty byl 5,55 % ročně.  
Zdánlivý výnos v měnivé valutě naší (proto zdánlivý, že cena její stále kolísá) .......... 12,22 % 
Výnos v cizině v kovové měně cizí (německá) ............................................................ 19,17 % 4) 
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 Konečně má vliv na výnos cenných papírů, pokud jsou splatitelné, také jich slosování a 
vyplacení obnosu nominalní sumou: 
 
 Příklad 6. Když dne 22. srpna 1896 byly 3 % dluhopisy státní: priority drah lokálních 
prodávány po 86,60, znamená to, že důchod 3 zl. stál 86,60 zl. čili že výnos jich pravděpodobný byl 
by 
 

300 ÷ 86,6 = 3,464 % ročně. 
 
 Ale dluhopisy ty jsou slosovatelné a sice slosují se vždy 1. července, načež se vyplácejí dne 
2. ledna i s kupony v nominalní summě; slosování dle umořovaciho plánu až do r. 1974. Dejme 
tomu, že by koupený dluhopis byl hned 1. července 1897 vylosován a dne 2. ledna 1898 splacen. 
Tu by výnos se vypočetl následovně. Účet kupní na dluhopis 10.000 K = 5000 zl. bude 
 

5000 zl. à 86,60 = 4330,- 
 
3 % úroky od 1. července za 51 den .......... 21,25 .......... zl. 4351,25 
 
 Na to by se dostaly kupony à 75 zl. dne 2. ledna, 1. července 1897 a 2. ledna 1898, celkem 
225 zl. a k tomu za vylosovaný dluhopis nominalní obnos 5000, tedy celkem 5225 zl., z čeho by 
plynul výnos 873,75 zl. za 490 dní (od 22. srpna 1896 do 2. ledna 1898).  
 
 1 % kupní summy bylo 43,5125, tedy tento výnos 
 

873,75 ÷ 43,5125 = 20,08 % 
 
a procento výnosu za rok najde se 
 

za 490 dní 20,08 % 
360              x 

 

77,14
490

36008,20 =×=x  % 

 
 Ale že bude dluhopis ten v příštím tahu vylosován, toho je pravděpodobnost velmi nepatrná, 
jelikož silnější spláceni půjčky nastane teprve až asi po 40 - 50 letech. Kdyby pak náhodou na 
dluhopis ten došlo teprve r. 1974, kdy budou všecky teprve splaceny, nemělo by to pro jednotlivce 
nyní žijícího žádnou téměř cenu a musilo by se naň hleděti zrovna tak jako na dluhopis 
neslosovatelný. Pravidelně se ani při slosovatelných dluhopisech většina původních vlastníků 
nedočká jich splatnosti dle umořovacího plánu, nýbrž prodají je dříve ještě, nežli dospěly ke 
splatnosti; tu pak se počítá skutečný výnos zrovna tak, jako při rentách nesplatitelných, dle toho za 
jakou cenu byl dluhopis koupen a později prodán. 
 
 
 Jsou-li dluhopisy náhodou nad nominalní obnos ceněny, může stihnouti slosováním 
dluhopisu vlastníka jeho po případě i ztráta. Doklad toho: 
 
 Příklad 7. Dne 31. prosince 1894 kupovaly se dluhopisy 5 % vídeňské půjčky z r. 1867 po 
106,50. Dejme tomu, že se koupil dluhopis 1000 zl.; účet kupní 
 
1000 zl. à 106,50 ........... zl. 1065,- 
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kupon půlroční k tomu ........... 25,- ........... zl. 1090,- 
 
 Hned na to dne 2. ledna 1895 byl dluhopis ten vylosován a ke splacení i s kuponem určen ke 
dni 1. července, takže kupec dluhopisu dostane dva kupony (2. ledna 1895 a 1. července 1895) à 25 
zl. a nominalní summu dluhopisu 1000 zl., tedy celkem 1050 zl. a ztratil tedy z kupní ceny 40 zl. 
kromě všech úroků.5) Kdyby dluhopis ten byl tažen až při posledním tahu r. 1912, nebyla by ztráta 
ta na kursovní summě 65 zl. již citelnou, jelikož by vyvážena byla vyššími úroky po dlouhou řadu 
let, neboť za 106,50 koupil se tu důchod 5 zl. a zúrokování tedy 
 

500 ÷ 106,50 = 4,695 % ročně. 
 
 
 Proměny valuty pociťují se jednak v ceně kursovní, jednak v ceně kuponu. Jak se počítá z 
kuponu splatného v cizí měně pravděpodobný výnos papíru a jak se ten výnos vlastně pořade mění, 
poznáme snadno z některého konkrétního příkladu. 
 
 
 Příklad 8. Dejme tomu, že někdo koupil dne 1. října r. 1893 zlatou rentu rakouskou za 
tehdejší cenu 119,90 zl. Zlatá renta má kupony splatné ve zlatě, tedy ročně dostanou se z tohoto 
úpisu 4 zl. ve zlatě. Dne 1. října 1893 
 

4 zl. ve zlatě = 10 frs. stály asi 5,02 zl. r. m., 
 
takže pravděpodobný výnos v naší měně vyjádřený znamená, že důchod 5,02 zl. r. m. byl koupen 
za 119,90 zl. čili procento jeho je 
 

502 ÷ 119,90 = 4,19 %. 
 
 Ale na př. 31. prosince 1894 změnila se již hodnota kuponu dosti patrně, jelikož 4 zl. ve 
zlatě = 4,93 zl. r. m., 30. března 1896 bylo již 4 zl. ve zlatě = 4,84 zl. r. m., a 1. října 1895 4 zl. ve 
zlatě = 4,77 zl. r. m., kdežto v srpnu 1896 byly 4 zl. ve zlatě = z 4,75 zl. r. m.; podle této poslední 
ceny pravděpodobné procento je pouze pro původní kupní summu 119,90: 
 

475 ÷ 119,9 = 3,96 % 
 
(za to arci vystoupil kurs renty v téže době ze zl. 119,90 na 121,60). 
 Jak z tohoto příkladu je viděti, nemá výpočet pravděpodobného procenta patrně ani pro ten 
případ stálosti, že by někdo zlatou rentu koupil k trvalému, nezměnitelnému uložení svých úspor, 
tím spíše ne, že hrozí neustále možnost konverse této renty v nejbližší budoucnosti.6) 
 
 1) Na výlohy při tom pro ukrácení počtu nehledíme. 
 2) Počítají-li se měsíce vůbec po 30 dnech, jako to vždy děláme při cenných papírech. 
 3) Při těchto výpočtech nedbá se ani interkalárních úroků z kuponů, ani úroků složitých za delší doby často 
počítaných. Pro přehlednost byl počet takto zjednodušen. 
 4) Podobných příkladů více o výnosu cenných papírů rakousko-uherských uvedeno v IX. výroční zprávě obch. 
akademie chrudimské: „O veřejných půjčkách rakousko-uherských.“ Sepsal Jan Koloušek. 
 5) Z toho si vysvětlíme, proč papíry jednou nad paritu (nominalní summu) vystouplé nestoupají příliš nad tuto 
cenu, kdyby sebe větším procentem se úrokovaly, zvláště když kromě toho je obava z konverse. 
 6) Zlatá renta rakouská byla 22. srpna 1896 po 123,65 zl. a téhož dne 4 zl. ve zlatě = 4,75 zl. r. m., tedy 
pravděpodobné procento výnosu 
 

475 ÷ 123,65 = 3,84 %, 
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co již ukazuje zřejmě na úrokovou míru 33/4 % ne-li 31/2 %) při půjčkách, u kterých by nebylo obavy z blízké konverse. 
Proto konverse na 33/4 % neb i 31/2 % rentu je dosti záhy již možná. 
 
 
 
 
5. Jaké třeba voliti procento pro nově vydávané půjčky, čili jaký má býti emissní kurs 

půjček. 
 

 Se strany věřitelovy jsou dluhy v částečných dluhopisech uzavřené nevýpovědné, věřitelé 
smějí žádati splacení svého dluhu pouze tak, jak to je určeno umořovacím plánem. Se strany 
dlužníkovy však půjčka bývá pravidelně výpovědná, dlužník může totiž opláceti dluh rychleji nežli 
jak vyměřeno plánem umořovacím, může také po řádné výpovědi splatiti celý dluh najednou. To 
pak je největší výhodou pro dlužníky, kteří si vypůjčili na částečné dluhopisy. Věřitel totiž 
nižádným způsobem nemůže ode dlužníka žádati vyšších úroků, než-li jak s ním původně uzavřel 
úmluvu a musí po celou dobu půjčky spokojiti se tím procentem, o které se při uzavření její shodl, 
kdežto dlužník, kdyby úroková míra klesala, může svůj dluh najednou splatit a vypůjčiti si potřebné 
k tomu peníze na nižší úrok. - Pravidelně při klesající míře úrokové, jak už o tom několikráte v 
předešlém zmínka se stala, bývalý věřitel (majitel splaceného dluhopisu částečného) nedovede 
svého splaceného kapitálu využitkovati výhodněji než-li tak, že jej opět půjčí na nižší úrok témuž 
dlužníkovi, který mu jej oplatil. Tím fakticky má dlužník moc sobě danou uleviti svému břemenu 
úrokovému, když míra úroková klesá, kdežto věřitel naopak nemůže mu diktovati vyšší úrok, 
kdyby míra úroková náhodou stoupla. 
 Byly však doby těžké pro dlužníky, kdy se odhodlali k tomu ústupku, že se půjčka nemá 
spláceti nikdy rychleji, než-li jak ustanoveno plánem umořovacím a že tedy nelze půjčku ani se 
strany věřitelovy, ani se strany dlužníkovy vypověděti. Takové uzavírání výpůjček sluší na straně 
dlužníkově nazvati nejmírnějším slovem velmi hrubou lehkomyslností. Půjčky na částečné 
dluhopisy jsou totiž dlouhodobé, obyčejně na 40 - 50 let i na delší doby; když dlužník v tísni své 
svolil již k určitému vysokému procentu úrokovacímu, neměl se aspoň rozhodně vázati, aby toto 
vysoké procento musel platit stále po celých 50 let a déle bez naděje a možnosti úlevy budoucí. - 
Rak. úvěrní ústav pozemkový půjčoval v letech osmdesátých obcím, v Čechách (i v jiných zemích) 
na 5 1/2 - 6 % ročně a stanovil si za podmínku, že obce nesmějí dluh ten konvertovati, tedy že budou 
stále po celých 50 let platit tak vysoké úroky, kdežto mezi tím klesala úroková míra na 5 %, 4 %, 
ano je dohledná snad už doba 3 % úroků (dluhopisy 3 % jsou dnes po 87,- zl., kdežto ještě roku 
1888 byla 4,2 % renta po 80 zl. i níže kupována). Úroky tak vysoké vymíniti si na tak dlouhou 
dobu je přímo lichvářstvím, i proto podobné úmluvy, že nelze půjčku na tak dlouhou dobu 
uzavřenou nikdy konvertovati, měly by se prohlásiti zákonem, za neplatné, jakožto úmluvy ne dosti 
slušné a se strany dlužníkovy (obcí) přímo marnotratné. 
 Hůře ještě děje se, když dlužník sám si béře všechnu možnost snížiti v budoucnosti své 
úrokové břímě a pojistí přímo svého věřitele, aby věřitelův důchod nemohl se, za příznivějších dob 
pro dlužníka, nikterak uskrovniti. Těžko je, takovou pošetilost dlužníkovu pochopiti, ale dála se 
přec a dála se ve velkých rozměrech od moci státní a to bez jakékoli námitky od těch, kteří tím byli 
postiženi, bez nejmenšího odporu, od poplatníků. 
 
 Představme si totiž dva dlužníky se stejně chatrným úvěrem. Jeden A si vypůjčil peníze tak, 
že se nestyděl vysloviti vysoké procento a uvolil se na př. v tísni o peníze platit 7 % úroků z 
půjčených peněz, ale při tom smluvil si, že oplatí věřiteli zrovna jen tolik peněz, kolik od něho 
dostal, kdyby jedenkráte pomyslil svůj dluh splatit. Druhý dlužník B však bál se jen vysloviti tak 
vysoké procento (7 %) a proto uzavřel půjčku zdánlivě na př. 4,2 %, ale věřitel, který mu půjčoval, 
vyplatil mu pouze 60 zl. místo upsaných 100 zl. dluhu: platil tu dlužník sice také celých 7 % úroků 
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(7 % ze 60 zl. je 4,20 zl. ze 100 zl.), ale zavázal se zároveň, že místo půjčených 60 zl. oplatí 100 
zl., kdyby se chtěl dluhu zprostit. 
 K této nesmyslné, zcela zbytečné oběti se odhodlal jen proto, aby se mohlo mluviti o půjčce 
4,2 %-ní, i aby nebyla půjčka zvána pravým svým jménem, totiž 7 %ní. Ale nejchatrnější počtář si 
přece jen hravě vypočetl, že 4,20 zl. úroků za 60 zl. skutečně půjčených, je pořade 7 % ze 100 zl. 
 
 Představme si nyní situaci obou dlužníků za několik let, kdy úroková míra klesla na 4 % 
ročně. 
 Dlužník A vypůjčil si na př. 100 mill. zl. na 7 % úroků a platil úroků 7 mill. zl. ročně, ale 
zavázal se splatiti také ne více nežli 100 mill. zl. věřiteli svému. Nyní, kdy úroková míra klesla na 4 
%, vypůjčí si 100 mill. zlatých na 4 %, oplatí svůj starý dluh vysoko úrokovaný; i bude platit ročně 
jen 4 milliony zlatých úroků; tak při lepším úvěru svém by ušetřil ročně 3 mill. zl. vydání. (Rozumí 
se, že tuto konversi také mohl prováděti již dříve, když klesla míra úroková na 6 %, ušetřil konversi 
již 1 mill. zl., když klesla na 5 % ušetřil druhý mill. zl., a při třetí konversi, poklesla-li míra úroková 
na 4 %, ušetřil třetí million zl. Také při menších poklesnutích úrokové míry nežli o celé 1 %, 
vyplatila se již konverse.) 
 Dlužník B potřeboval také 100 mill, zl., ale poněvadž mu bylo vyplaceno jen 60 zl. za 
každých 100 zl. musil se uvoliti ke splacení dluhu 1662/3 mill. zl. 4,2 %-ní půjčky, za kterou dostal 
rovných 100 mill. zl. (1662/3 mill. zl. totiž à 60 % = 100 mill. zl.). Když po letech klesla úroková 
míra na 4 %, musil by oplatiti věřiteli 1662/3 mill. zl. a z těch 4 % dělá ještě pořád hrozné břemeno 
62/3 mill. zl. úroků. Kdežto tedy dlužník A platil by nyní pouze 4 mill. zl., musil by dlužník B platit 
62/3 mill. zl. úroků za touž půjčku a to jen z pouhé ješitnosti své, že chtěl míti půjčku dle jména 4,2 
% pouze, kdežto byla opravdu 7 %-ní. 
 Zdálo by se, že takový způsob dlužení nebyl snad ani možný, vždyť oni dlužníci vypůjčující 
si sice dle jména na na 4,2 % musili přece viděti - jak to viděl celý svět - že platí při kursu půjčky 
60 zl. za 100 zl. vlastně 7 % úroků a ještě že budou musit opláceti 100 zl. za půjčených 60 zl. A 
přece dělo se tak! To nelze již nazývati se strany dlužníkovy ani lehkomyslností, nýbrž přímo 
zoufalstvím. A zoufalstvím to patrně bylo, nebo tehdy oni finanční ministři, kteří podobné obchody 
dělali, skutečné nevěřili, ze by jedenkráte mohla ještě úroková míra klesnouti pod 7 % a nevěřili 
také, že stát bude kdy dluhy své upláceti, ba snad si potají také pomyslili, že stát tak se zavazující 
nedovede na dlouho vysoké tyto lichvářské úroky unésti, že tedy se úroky ty budou platit jen ještě 
několik let, že pak od nich vysvobodí nebohého dlužníka bankrot! 
 Ale ukázalo se tu, jaká moc hospodářská to je, moderní stát, že dovede i takové podivné 
experimenty, zoufalstvím diktované, snésti a při tom ještě znamenitě hospodářsky prospívati. 
Dluhy na 7 % uzavírány po r. 1873 až skoro do r. 1879 u nás, kdy byla vydávána sjednocená renta 
na pořád za kurs 60 zl. ano i níže; na tu rentu pak platíme dosud 7 % úroků, neboť za 60 zl. tehdy 
půjčených dáváme do dneška úroků 4 zl. 20 kr. svým věřitelům. Břemeno to nelze patrněji ani 
zmírniti, jelikož musíme opláceti 100 zl. za půjčených kdysi 60 zl. Kdyby také úroková míra klesla 
i na 31/2 % ročně, zbude pořade ještě platit 3,50 zl. za původně půjčených 60 zl., tedy přece skoro 6 
% (55/6). Tak nesmyslně byly v těch dobách dluhy dělány! 
 
 Jak znamenitě dařilo se věřitelům našeho státu, poznali jsme již z předcházejícího odstavce, 
kdy počítána výnosnost papírů našich. Po tři léta skoro (od vánoc 1887 až do podzimu r. 1890) 
vytěžiti mohli němečtí kapitalisté každoročně 19 % z našich rent (viz Příklad 5. odst. 4.). Ale také 
po předešlá dlouhá léta (i až dosud) brali cizozemští kápitalisté důchody báječné přímo z našich 
státních pokladen za nepatrné služby, které kdysi v tísni státu prokázali. Pro Angličany, 
Hollanďany a jiné národy v západní Evropě na př. byly rakousko-uherské pokladny spekulací 
výnosnější, nežli všecky zlatonosné doly a naleziště drahokamů v jižní Africe, a to beze všeho 
namáhání na dlouhé doby k tomu. Vizme jen jak: 
 Po válce r. 1866 vypůjčovala si naše monarchie na rentu 5 %-ní za kurs 56 zl. a tedy 
uvalovala na sebe dluh, z něhož platila úrok roční 500 ÷ 56 = skoro 9 %, a zároveň slibovala splatit 
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místo půjčených 56 zl. plných 100 zl. Toho roku byla 1 £ = 13,65 zl. r. m. a tedy Angličané (ti 
právě půjčku onu smluvili) splatili na každý dlužní úpis rentový nominalních 10.000 zl., skutečně 
pouze 5600 zl. (kurs 56 %) čili, když to vyjádříme v anglické měně 
 

5600 ÷ 13,65 = £ 4101/4 
 
za které brali roční důchod 500 zl., který měl dle,tehdejších kursů pravděpodobnou hodnotu asi 
362/3 £ (skoro 9 % z půjčeného kapitálu). Po r. 1868 redukován byl tento důchod o 16 % a obnášel 
tedy jen 420 zl. ročně (byla naň uvalena daň 16 % z kuponu), ale mezi tím klesla 1 £ = 11,80 zl. r. 
m. a tedy tento redukovaný důchod 420 zl. měl hodnotu v Anglii pořade ještě: 
 

420 ÷ 11,80 £ = 35,6 £ 
 
tedy jen o málo menší nežli dříve nezmenšený o daň (obnášel pořade skoro 83/4 % z půjčeného 
kapitálu). Kurs libry sterlínku kolísal pak v následujících letech mezi: 
 

1 £ = 11,20 zl. r. m. až 1 £ = 12,70 zl. r. m. 
 
takže důchod 420 zl. kolísal tu v mezích: 
 

420 ÷ 11,20 = 37,5 £ a 420 ÷ 12,70 = £ 33,1 
 
tedy od 8 - 9 % z původně půjčených  peněz £ 4101/4. 
 
 Mezi tím sjednocená renta stále stoupala v kursu (bylo to přirozené, když emissní původní 
kurs její byl 56 zl.) a loni v srpnu byla již za 101,60 zl. a tedy nominalních 10.000 zl. stojí 10.160 
zl. a poněvadž touž dobou 1 £ = 12 zl., bude státi tento obnos renty 
 

10160 ÷ 12 = 847 £ skoro. 
 
 Bral tedy anglický věřitel za půjčených r. 1866 £ 4101/4 důchod stále od 8 - 9 % ročně a 
kdyby jej nyní prodal, dostal by 847 £. Který pak jakýkoli podnik by vynášel beze vší práce a beze 
všech starostí po 30 let takové stále vysoké úroky a po 30 letech by se ještě mohl prodati za cenu 
více nežli dvojnásobnou ? A to zaviněno pouze tím, ze se uzavřela půjčka za kurs 56 zl. tak nízko 
pod nominalním obnosem, aby se jen dluh nemohl při zlepšené úrokové míře konvertovati i aby se 
musil splatiti více než dvojnásobnou hodnotou (když se béře zřetel na zlepšenou cenu naší měny). 
  
 Ačkoli podle této ukázky smutných zkušeností je dost, jaká je nehoda uzavírati půjčky na 
nízký emissní kurs, na procento mnohem nižší, nežli je skutečná úroková míra, přece se tak děje 
dosud ještě Prioritní půjčka lokálních drah vydána byla na 3 % a prodána za kurs 79,25 zl. Ještě r. 
1894, dlužník tu se zavázal k úrokům téměř 4 %-ním (neboť splatí půjčku v nominalní sumě), ale 
nebude moci dluh s výhodou konvertovati, pokud úroková míra neklesne značně pod 3 %, neboť 
půjčka je na 3 % uzavřena (arci za nízký kurs 79,25 zl.). Tak rozhodně nesmyslný způsob tohoto 
dlužení nevymizel posud ani do dneška. 
 
 Arci může se po případě půjčka uzavříti také za kurs pod nominalním, s výhodou patrnou 
pro dlužníka, ale jen o něco málo níže než nominale a s tou podmínkou, že úroky od dlužníka 
placené jsou skutečně nižší a že se tím dobře zároveň nahrazuje to, co musí dlužník více věřiteli 
oplatit na kapitále. Příkladem toho dobrým jsou půjčky na 4 %-ní a na 31/2 %-ní zástavní listy české 
hypotheční banky zemské. Listy 4 %-ní byly za 99,25 zl. a 31/2 %-ní za 93,75 zl. (dne 24. srpna 
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1896). Vynášejí tedy listy 4 %-ní 4,03 %, kdežto 31/2 %-ní pouze 3.83 % i když se béře zřetel na 
zisk při slosování dluhopisů (že jsou totiž spláceny plnou summou nominalní). 
 Úroková výnosnost je 350 ÷ 93,75 = 3,73 % a 0,10 % připadá na zisk splácením plného 
obnosu nominalního, co však se teprve úplné stane za 60 1/2 roku. Je patrně dlužník listů 31/2 %-
ních více nežli dost odškodněn, když platí úroky o 0,20 % nižší, za tu nevýhodu, že nebude moci 
dluh konvertovati, dokud neklesne úroková míra pod 31/2 %

1) Klesání úrokové míry je sice stálé, 
ale ponenáhlé, a ze 4 % na 31/2 % neklesne úroková míra v kratičké době několika málo let, zatím 
však dlužník má tu výhodu, že platil z dosavadního většího dluhu (neboť dluh se uplácením stále 
menší) nižší úrok. 
 Možno vysloviti zásadu, že dlužník nemá žádným způsobem vydávati půjčku za nižší kurs 
nežli 90 zl., a že to ještě je dosti na pováženou, a že by se to mohlo snad omeziti na kurs od 93 - 95 
zl. - Při velmi nízkých kursech věřitelé nedělali pravidelné žádných ústupků v úrokové míře vůči 
dlužníkovi, báli se patrně jeho možné insolvence, nebo snad vůbec nečítali na možnost zlepšení 
úrokové míry. Za doklad nám mohou býti data o rak. rentě 5 %-ní a sjednocené 4,2 %-ní. Byly totiž 
současné nejvyšší kursy obou rent v lednu: 
 

   tomu odpovídají úroky roční 
 renty 5 % renty 4,2 % pro rentu 5 % pro rentu 4 % 

r. 1883 92,50 77,70 5,41 % 5,41 % 
r. 1884 95,- 80,05 5,26 % 5,25 % 
r. 1885 99,15 83,55 5,04 % 5,03 % 
r. 1886 101,50 84,25 4,93 % 4,98 % 
r. 1887 101,40 83,- 4,93 % 5,06 % 
r. 1888 93,70 78,75 5,33 % 5,33 % 
r. 1889 98,35 82,85 5,08 % 5,07 % 

 
 Z této tabulky je hned zřejmo, že renta sjednocená úplně stejně se úrokovala s rentou 5 %-ní 
a že věřitelé ni kterak nečítali s tou možností, aby kdy mohli snad získati větší obnosy na kursu 
sjednocené renty 4,2 %-ní. Ano r. 1886 a 1887 patrně se vidí opak toho, renta 5 %-ní vystoupila  
nad pari a mohlo se při konversi jen pozbyti na kursu, kdežto renta sjednocená stála dosti hluboko 
pod paritou a mohlo se pořád mysliti na zisk při budoucím stoupání kursů; a přece renta 5 %-ní 
byla níže úrokována nežli renta sjednocená. Věřitelé jednoduše v další stoupání kursů nevěřili. 2) 
 
 1) Mimo to dlužník může svůj dluh upláceti také zástavními listy tím, že je na burse koupí za cenu nižší, a 
banka mu je počítá v plné ceně nominalní. 
 2) Že se na půjčky nedaleko pod pari laciněji dá vypůjčiti nežli na půjčky již paritě zcela blízké, toho dokladem 
může býti rakouská renta korunová 4 %-ní a rak. renta sjednocená 4,2 %-ní. Průměrný kurs renty korunové v únoru až 
květnu r. 1893 byl asi 96,50 zl., kdežto touž dobou renta sjednocená nepřestoupila v průměru kurs 98,50 zl. Byl tedy 
pravděpodobný výnos: 
 

renty korunové 400 ÷ 96,50 = 4,145 % a 
     sjednocené 420 ÷ 98,50 = 4,264 %; 

 
proto rozhodně bylo by výhodnější dlužiti se na renty 4 %-ní; arci jen s tou podmínkou, že by nedošlo ve zcela krátké 
době ke konversi dluhu. 
 
 Onen pravděpodobný výnos však se ve skutečnosti důkladně změnil: 
 
 Dne 9 března 1893 byla renta sjednocená po 98,70 a téhož dne rak. renta korunová po 96,60 (pravděpodobná 
procenta jsou tu pro rentu sjednocenou 41/4 % skoro, pro rentu korunovou 4,14 %). Účet kupní pro rentu sjednocenou 
10.000 zl. à 98,70 .................................. zl. 9870,- 
úroky 4,2 % za 38 dní (od 4. února) .............. 44,33 ................. zl. 9914,33 
 
pro rentu korunovou 
10.000 zl. à 96,60 .................................. zl. 9660,- 
úroky 4 % za 8 dní (od 1. března) .................... 8,89 ................ zl. 9668,89 
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 Po dvou letech dne 9. března 1895 byl kurs renty sjednocené po 101,15, kdežto kurs renty korunové byl 
101,20 a tedy účty prodejní by byly:  
10.000 renty sjednocené à 101,15 ...... zl. 10.115,- 
úroky 4,2 % za 38 dní .................................... 44,33 .............. zl. 10.159,33 
 
10.000 renty korunové à 101,20 ........ zl. 10.120,- 
4 %-ní úroky za 8 dní ...................................... 8,89 ............... zl. 10.128,89 
 
 Vydělalo se tedy na rentě sjednocené 245 zl. na kursu a kupony dělaly 840 zl.; kdežto na rentě korunové byl 
kursovní zisk 470 zl. a kupony obnášely 800 zl. 
 Tedy celkový výnos z renty sjednocené byl 1085 zl. a z renty korunové 1260 zl.; v procentech 
renta sjednocená 1085 ÷ 99,1433 = 10,94 % čili ročně 5,47 %  
renta korunová    1260 ÷ 96,6889 = 13,03 % čili ročně 6,51 % 
 
 Faktický výnos pro vlastní renty byl úplně jiný nežli ukazovalo procento pravdě podobné. 
 
 
 
 

6. O konversích a úsporách z konversí. 
 

 V pojem konverse, jak v předešlém bylo oni mluveno, zahrnovali jsme takové přeměny 
částečných dluhopisů, aby dlužníkovi bylo ulehčeno. Bude se tedy vždy při takových proměnách 
půjček jednati o to, aby se vypočetla úspora, která z toho dlužníkovi vzešla. Neměla by zajisté 
taková přeměna dluhu, kterou by se dlužníkovi neulehčilo, ano kterou by se snad postavem jeho 
zhoršovalo, naprosto žádného rozumného smyslu a musila by se považovati za dílo přímo 
nerozumné. Dlužník jenom z té příčiny učinil půjčku se strany věřitelovy nevýpovědnou, aby 
pozdější snad zhoršení úvěru jeho nemělo proti němu účinku, aby věřitel příštích jeho nesnází 
nemohl na úkor jeho využiti. Že by však dlužník sám o své újmě chtěl původní svou smlouvu s 
věřitelem na svůj úkor z dobré své vůle pohoršiti, toho arci nelze čekati od něho, pokud je při 
zdravých smyslech. Proto musí se o každé konversi uvažovati, jaké přinese výhody dlužníkovi; a 
nejen to, nutno i s tím počítati, zda-li nějaká okamžitá výhoda menší není na újmu budoucímu 
bezpečnému zisku nepoměrně většímu. 
 Jakkoli se zdá samozřejmým, že dlužník svou situaci nemíní konversí pohoršiti, přece i pro 
nejnovější dobu nutno konstatovati, že se nedělo vždy dle těchto samozřejmých zásad. Byly také 
takové konverse provedeny, kterými se postavení dlužníkovo rozhodně pohoršilo. 
 Dokladem pro to je konverse vyvazovacího dluhu uherského. Dluh ten koncem roku 1888 
obnášel 1725/8 mill. zl. a měl býti od té doby splacen v průměrné lhůtě 14 let, úrokoval se 4,65 % 
ročně. Místo tohoto dluhu vydala uherská vláda r. 1889 nový 4 %ní splatný v 70 letech a sice tak, 
že docílila kursu emissního 86,80 zl. průměrně za 100 zl. nominalních, čili bylo třeba vydati 199 
mill. zl. nového dluhu 4 %ního na místo starého 4,65 %ního (1725/8 mill. zl.). 
 Již na první pohled je podezřelé, že se tu uherský stát zavázal mnohem větší dluh zaplatiti 
než-li který dříve měl, kdežto úroky jen o nepatrně málo (skoro o nic) se zmenšily. Činí totiž úroky 
4,65 % ze 1725/8 ročně 8,027 mill. zl., kdežto úroky 4 %ní ze 199 mill. zl. obnášejí 7,96 mill. zl. 
ročně, tedy pouze o nepatrnou maličkost 67.000 zl. (asi o 84 kr. na 100 zl. placených úroků) ročně 
méně nežli při dluhu starém, za to vsak bude nutno oplatiti dluh o 263/8 mill. zl. větší. 
 Úspora na úrocích činí 84 kr. na 100 zl., kdežto dluhu se oplatí místo 86,80 zl. celých 100 
zl. Na starý dluh se měla platit annuita roční asi 16,92 mill. zl. po 14 let, co při 4 %ním úrokování 
znamená dluh (kapitál) 178,73 mill. zl. a místo něho vydáno však 199 mill. zl. a tedy (při 4 %ním 
úrokování) zvětšen zcela zbytečně dluh aspoň o 20 mill. zl. Stát uherský dělal to arci s tím úmyslem, 
aby najednou nemusil platit tak vysoké annuity (skoro 17 mill. zl. ročně po 14 let) a docílil sice 
menších, polovičních skoro annuit ale za to po pětkrát delší čas. Za takovou obrovskou oběť tato 
výhoda arci nestála, aby se musil udělati dluh o 20 mill. zl. větší.1) 
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 Arci takovéto nesmyslné konverse, jaké se staly s uherskou vyvazovací půjčkou, nemohou 
býti pravidlem a proto se opravdu konversemi postavení dlužníkovo značně zlepšuje. Nejpěknějším 
dokladem může býti bývalá francouzská renta 41/2 %ní. Dluhu toho bylo vydáno celkem 6.800 mill. 
frs. (původně v 5 %ních obligacích), na které tedy roční požadavek úrokový byl 306 mill. frs. 
Konversí r. 1894 byly úroky redukovány na 31/2 % (obligace 41/2 %ní byly prostě překolkovány na 
31/2 %ní úpisy) a činí od té doby jen 238 mill. frs. ročně, uspořil tedy stát francouzský konversí tou 
ročně 68 mill. frs. Kromě toho po 8 letech od konverse počítaje (po r. 1902) má právo půjčku tu 
konvertovati znovu; podle dosavadního klesání úrokové míry dá se mysliti, že v tu dobu se bude 
moci vydati již renta 21/2 %ní, čím by se nových 68 mill. frs. ročně uspořilo. 
 V srpnu m. r. byla renta 31/2 %ní za 1051/2, ačkoli již za 6 let se může konvertovati, a renta 3 
%ní, jíž každou chvíli hrozí konverse, byla po 1021/4. 
 Vypočítávání úspory je při konversi rent celkem velmi jednoduché také tehdy, když nově 
vydaná renta níže úrokovaná neprodává se po případě za paritní kurs (100 zl. za 100 zl. 
nominalních), nýbrž když nové renty se musí vydati větší obnos, aby se splatila renta stará. 
Příkladem vhodným proto je na př. 5 %ní papírová renta rakouská: Místo starých úpisů 5 %ních 
úhrnem 239 mill. zl. vydáno bylo počátkem r. 1893 259,65 mill. zl. korunové renty 4 %ní. Na starý 
dluh bylo potřebí úroků ročně 11,95 mill. zl., kdežto na novou rentu činí úroky ročně 10,386 mill. 
zl., takže úspora pro státní pokladnu ročně činila 1,564 mill. zl. asi; v procentech dřívějšího vydáni 
úrokového činila úspora 13,2 % téměř. 
 Počítání úspory při konversi dluhů není již tak jednoduché, když je půjčka splatitelná dle 
určitého umořovacího plánu. Při tom mnohdy (jako toho příklad uveden již pro vyvazovací dluh 
uherský), bývá zároveň změněn celý umořovací plán. t. j. půjčka nová splácí se pravidelně v delší 
době nežli měla býti uplacena stará půjčka. Někdy arci půjčka nová se splatí v téže době co dřívější 
výše úrokovaná; tenkráte počítání úspory bývá jednodušší. 
 Příkladem pro to mohou býti dluhopisy Eliščiny dráhy ve zlatě, které původně byly 5 %ní a 
r. 1890 proměněny byly ve 4 %ní. Místo staré půjčky 5 %ní 100 zl. dáváno bylo věřitelům 102 zl. 
ve zlatě v nových 4 %ních dluhopisech. Poněvadž starého dluhu bylo 42,6 mill. ve zlatě, bylo nutno 
nových úpisů vydati za 43,452 mill. zl. ve zlatě. Obě půjčky jak stará tak nová měly se umořiti v 80 
letech. Ke splaceni půjčky 5 %ní 42,6 mill. zl. za 80 let je po třebí roční annuity: 
 

42,6 ÷ 19,596 = 2,174 mill. zl. 
 
- (1 zl. annuity uplatí se totiž za 80 let při 5 %ním úrokování 19,596 zl. dluhu. Dotyčná čísla najdou 
se v příručních tabulkách pro annuitní splátky.) 
 Ke splacení půjčky 4 %ní 43,452 mill. zl. za 80 let je potřebí annuity 
 

43,452 ÷ 23,915 = 1,817 mill. zl.2) 
 
 Tedy se ušetřilo celkem 0,357 mill. zl. ročně na annnitě, čili téměř 161/2 % dřívějšího vydání 
na dluh; sluší tedy považovati tuto konversi za výtečně provedenou. 
 Pravidlem však půjčky konvertované nemívají týž umořovací plán, jako půjčky staré a tím 
stává se výpočet úspory rozhodně složitějším, jak se z následujících přikladu sezná. 
 R. 1889 byla na př. konvertována 5 %ní prioritní půjčka východní dráhy uherské obnosem 
43,982 mill. zl., která se měla splatiti za 72 let (poslední annuita měla býti splacena r. 1960). Půjčka 
ta proměněna byla ve 41/2 %ní dluh splatný za 75 let, který se však neprodal za nominalní summu, 
nýbrž který byl vydán v kursu 93,30, takže nového dluhu bylo ke splacení starého potřebí vydati: 
 

43,982 ÷ 0,933 = 47,14 mill. zl. 
 
 Annuita roční ke splacení starého dluhu 5 %ního byla 
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43,982 ÷ 19,4038 = 2,2667 mill. zl. 

 
(neboť annuitou 1 zl. se za 72 leta při 5 %ním úrokování splatí dluh 19,4038 zl.). 
 Annuita roční ke splacení nového dluhu 4 %ního místo starého je 
 

47,14 ÷ 21,4036 = 2,2024 mill. zl. 
 
(splatí se totiž annuitou 1 zl. za 75 let při 41/2 % úrokování 21,4036 zl. dluhu). 
 
 Abychom určili úsporu, nemůžeme tu pouze prostě spolu porovnávati annuity, jelikož starý 
dluh se uplácí v 72 letech, kdežto nový v 75 letech. Na starý dluh 72 annuit po 2,2667 mill. zl. činí 
celkem 163,2 mill. zl., kdežto na nový 75 annuit po 2,2024 mill. zl. činí 165,2mill. zl. tedy o 2 mill. 
zl. více. Mohlo by se tedy zdáti, že se také ani tato konverse nevydařila, jelikož celkem nutno více 
na nový dluh splatit, nežli na starý. Ale tomu není tak, neboť hned z počátku annuity nového dluhu 
jsou menší o 64.300 zl. a z těchto summ se uspoří úroky a to po celou dobu půjčky (z prvých 
64.300 zl. se uspoří úrok za 75 let, z druhých za 74 leta atd.). 
 
 Patrně bude úspora úroková jiná pokaždé podle toho, jaké se vezme procento za základ. V 
hořejším příkladě byla nová půjčka uzavřena na úrok asi 47/8 %. Počítáme-li dle tohoto procenta, 
bude míti annuita na starý dluh placená hodnotu: 
 

2,2667 × 19,8466 = 44,985 mill. zl. 
 
(neboť annuita 1 zl. po 72 let při 47/8 % úroků má hodnotu 19,8466 zl.). 
 Annuita na nový dluh konvertovaný má hodnotu  
 

2,2024 × 19,9352 = 43,905 mill. zl. 
 
(annuita 1 zl. po 75 let při 47/8 % úroků   má hodnoty 19,9352 zl.). 
 Při tomto předpokládaném úrokování je opravdu tedy patrná úspora z konverse vyjádřená 
kapitalisovaným obnosem 
 

44,985 - 43,905 = 1,08 mill. zl. 
 
 Úspora ta se změní, předpokládáme-li jiné úrokování. Pro 4 % má na příklad annuita na 
starý dluh hodnotu: 
 

2,2667 × 23,5156 = 53,302 mill. zl., 
 
kdežto annuita dluhu konvertovaného je 
 

2,2024 × 23,6804 = 52,154 mill. zl., 
 
čili úspora vypadne 
 

53,302 - 52,154 = 1,148 mill. zl. 
 
tedy jen nepatrně větší proti úrokování 47/8 %. Pro další příklady stačí přibližně vzíti za základ 
procento, kterým se asi fakticky půjčka úrokuje. 
 Uvedeme pro lepší pochopení ještě dva příklady konversi z poslední doby provedené: 
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 Priority 5 %ní dráhy arcivévody Albrechta ve stříbře byly konvertovány tak, že místo 100 
zl. 5 %ního dluhopisu dostali věřitelé 115 zl. v dluhopisech 4 %ních; staré dluhopisy byly splatné 
do r. 1951, kdežto nové jsou slosovány až do r. 1964. Konverse je dobrovolná t. j. věřitelé nemusí 
své staré obligace přihlásiti k přeměně; počalo se s konversí r. 1890. Starých priorit bylo 11,623 
mill. zl. a tedy roční annuita v 62 letech splatná byla 
 

11,623 ÷ 19,0288 = 0,6108 mill. zl. 
 
(1zl. annuity při 5 % úroků po 62 let má hodnoty 19,0288 zl.) Konvertovaného dluhu musilo by se 
vydati o 15 % více (dle konversních podmínek) tedy 13,3665 mill. zl., na které při 4 % úroků po 75 
let je nutná roční annuita: 
 

13,3665 ÷ 23,6804 = 0,56445 mill. zl. 
 
 Faktické úrokování dluhu dle kursu emissního (115 za 100 nominalních) je asi 43/8 % a při 
tomto procentu má annuita na starý dluh placená hodnotu: 
 

0,6108 × 21,2501 = 12,980 mill. zl. 
 
a na dluh konvertovaný annuita 75 let placená 
 

0,56445 × 21,9361 == 12,382 mill. zl., 
 
takže úspora celková byla by 
 

12,980 - 12,382 = 0,598 mill. zl. 
 
 Priority 5 %ní dráhy statní společnosti v něm. říšských markách, jichž bylo v r. 1895 
celkem ještě 60,714 mill. ř. m., jež se měly splatiti do r. 1965, byly konvertovány v r. 1895 v 
priority 3 %ní splatné v téže době (v 71 letech) a sice tak, že místo 100 ř. m. starých obligací 
dostali majitelé 131,25 ř. m. dluhopisů nových 3 %ních. 
 
 Na starý dluh annuita při 5 % úrokování byla  
 

60,714 ÷ 19,3740 = 3,1339 mill. ř. m. 
 
 Nového dluhu ke splacení tohoto starého bylo potřebí vydati o 311/4 % více více čili 79,687 
mill. ř. m.; tedy annuita pro 3 %ní úrok 
 

79,687 ÷ 29,2460 = 2,7247 mill. ř. m. 
 
 Je tedy při této konversi patrná značná úspora na annuitě ročně 
 

3,1339 - 2,7247 = 0,4092 mill. ř. m. 
 
čili 13 % z původní annuity. 
 
 1) Když předpokládáme annuitu na starý vyvazovací dluh 17 mill. zl. okrouhle, přišlo by z ní r. 1889 na úroky 
8,027 mill. zl. a na splátky zbylo skoro 9 mill. zl. Druhý rok úroky by činily 7,6085 mill. zl. a splátka asi 9,4 mill. zl., 
třetí rok (1891) by úroky asi činily 7,17 mill. zl. a splátka zl. 9,8 mill.; čtvrtý rok (1892) úroky 6,715 mill. zl. a splátka 
asi 10,3 mill. zl., pátý rok úroky asi 6,24 mill. zl., splátka 103/4 mill. zl.; šestý rok (1894) úroky 5,74 mill. zl., splátka asi 
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111/4 mill. zl. Za těchto 6 let by se tedy uplatilo 601/2 mill. zl. - Poněvadž na nový vyvazovací dluh se od té doby (od r 
1889) platí ročně asi 8,52 mill. zl. (tedy za 6 let se vyplatilo asi 51 mill. zl.) byly by se arci musily ke splácení dluhu 
starého učiniti nové výpůjčky, které by však nebyly obnášely celých plných 601/2 mill. zl., nýbrž jen asi 57 mill. zl. 
Koncem roku 1894 byl by dluh starý již jen 112 mill. zl. a nového by se udělalo asi 57 mill. zl., tedy dohromady 169 
mill. zl. (s týmž vydáním totiž, jak bylo v rozpočtu vykázáno na nový dluh). Kdyby pak se všecky ty dluhy byly 
konvertovaly r. 1894, mohlo se docíliti snadně kursu aspoň 96 zl. (vyvazovací 4 %ní obligace byly po 97,10 zl.) a 
stačilo by pak vydati asi 176 mill. zl. 4 %ních obligací, na které by po 64 leta stačila již jen annuita 8,1 mill. zl. a tedy 
mohlo se ušetřiti fakticky nejméně 400.000 zl. ročně. Tato úspora 400.000 zl. ročně po 64 leta, která státu uherskému 
ušla nerozumnou konversí znamená při 4 % úrokování 9,2 mill. zl. celkem. Tak nerozumně a bezhlavě byla tato 
konverse pro uherský stát provedena, arci bankéři při ní vvdělali přes 3 mill. zl. 
 2) 1 zl. annuity uplatí se za 80 let při 4 %ním úrokování 23,915 zl. dluhu. 
 
 


