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k vedení jejímu, jinak dle předpisú osobního zákona řádn.ě nabytého. 
a o úpravu vzájemnf'ch práva povinností z tohoto užívání pozemku. 
vznikajících lla př. pokud se týče povinnosti k položení, udržování 
a čistění struh. potrubí a pocl. 

Ani zřízení služebnosti k odvád,ění vody nebylo by vyloučenn. 
běže1-o-1i by o vody. jež také elle příštího zákona vodního zústaly by 
přímo »voelami vlastnickými« a bylo by tu možno zříditi služebnost 
k odvádění »cizí vody« pod obně. , jako § 496. mluví o služebnosti 
čerpání »cizí« vody. 

Pokud by tedy šlo ne pouze o p,oužívání cizího pozemku. nýbrž 
o právo k odvádění a přivádění vody samo, bylo by -nutno nepó
chybným způsobem po vzoru §u 496., resp. 497. vytknouti, že tu běží ' 
jen o případy soukromoprávní disPos,ioe »cizími«, t. j. takovými vo
dami. jež podle přirozené své povahy jsou vúbec zp11sobil:<rm před 

mětem vlastnictví a iiných soukromfrch práv věcných. 
Které to vody jsou, o tom rozhodoval by ne občanský, nýbr ž 

vodní zákon, a to na dobu přechodnou zákon nynější, později pak 
definitivně novfl zákon vodní, v němž pojem soukromých vod, prav 
děpodobně byl by obmezen na t. zv. vody na poz.emku u'zavřené, t. 
j. vody, jež možn o považovati za část pozemku a s nimi ž možno di 
sponovati souk r omoprávně jak . s kteroukoliv jinou věcí hmotnou. 
prostorně pevně ohraničenou . 

Podo~knou ti jest, že ani německfr , ani švýcarskf! obč zákon vfr
počtem a specielní úpravou jednotlivf1ch pozemkových služebností 
se nezabývají , spokojuiíoe se stanovením všeobecných zásad, plat-

. nfrel1 vůbec pro služebnosti toho druhu. Švýcarskfl zákon ve příčin ě 
podrobností odkazuje na práva kantonální a místní obyčej (§ 740. 
obč. zák. švýc.). Občan sb' zákon německý o služebnostech vodních 
vúbee nemluví; máme za to~ že by vypuštěním plříslušn :\T ch ustano
venLnašeho obč . zákonníku nesta la se nehoda. C 

Z těchto jen zcela stručných poznámek k t. zv. soukromémll 
právu vodním u, obsaženému dosud v občanském zákonní.ku , jest pa
tmo, že běží namnoze o otázky značného významu a bylo by si přáti. 
aby jim v prúběhu prací ku sdělání nového zákona občan ského. vě 
no vána hyla pozornost . 

Ustanovení mírových smluv dotýkající se přímo 
republiky československé .*) 

Jaroslav Kallab. 

III. Právní vztahy k cizozemsku, zvláště k Rakousku. 

Vedle povšechných závazkLI, jež podle mírových smluv. SOLl 

sední země musí na sebe vz íti, aby naší repllb'l ice umožnily přím:\~ 

0) Cláuek tento jest pokračován ím pOjednání z minulého ročníku to
hoto časopisu (s tr. 127 a 217) . 
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styk obchodní se státy spoj enými a přidruženými. i dopravu mor
skou, byly Německu uloženy dvě služebnosti ve pr ospěch našeho 
státu. Především, podle č J. 180. něm., musí opevňovací systém n<l 
jihu a východě Německa zllstati zachován v dosavadním stavu, takže 
nesmí Německo proti nám zřizovati nových opevňovacích prací; za 
clruhé pak, podle čJ. 373. něm., mllže naše republika do pěti let žá
dati vystavění železnice. spojující po území německém s tanici Slan~" 
a Náchod. Náklady stavby půjdou ovšem na úče t našeho státu. 

Rakousku pak ul ožena (v čl. .309. a 310. rak.) služebnos t, pokud 
jde o užívání vod a elektřiny a pokud jde o vodní hospodářství vÍl-

. bec, ovšem na zák ladě vzájemnosti. Nedojde-li v těchto otázkách k 
d ohodě mezi zúčas tll ěným i státy, rozhodne rozhódčí, jmenovan~' 
Radou s polečnost i národů . Toto ustanovení , ve spojení s ustanove
ním čl. 291. rak. , jenž prohlašuje za mezinárodní nejeli Dunaj, nýhrž 
i onn část Moravy a Dyje. kt.erá tv oří hranici mezi s tátem naším a 

-Rakouskem, a s čl. 306. rak. , jenž umožňuj e našemu státu na hra-
ni čních tocích provád ěti se zmocněním mezinárodní komise úpmvy 
regulace, jezy a pod., mÍlže se státi pr akticky dúl ežitým při regu
lačních pracích na dolní Moravě. 

Po vytvoření našeho státu na .území kdysi rakouském jest 
nutná řada opatření rázu právního, jež mají jednak umožniti samo
s tatnou správ II na tomto území, jednak upraviti právní poměry, jež 
z rozděl ení území, kdysi společně spravovaného, vznikají, a to jednak 
me~i státy samý mi, jednak i mezi občany, kteří tak z občanú téhož 
státu se stanou' občany stáHl různým právním řádem se řídících. 
Mluví se tu někdy o opatřeních likvidačních a soubor tčchto opatření 
se označuje jako likvidace Rakouska. Výraz tento není správný Cl 

mohl hy zavdat podnět k nesprávným dúsledkúm. Likvidace totiž 
předpokládá zánik právního subjektu a znamená postup. jímž se jeho 
právní vzta hy rozvazují , po příp a dě na nové subjekty převád ějí. -
Kdyby po zán iku Rakousko-Uherska byla nastala likvidace, bylo by 
h~!va l o nutno se všemi nástupnickými státy naložiti s,tejně , tedy uči
niti je všechny spoluodpovědnými za válku. To však bylo nemožn o 
vzhledem na stanovisko, jež jednotlivé státy tyto k válce zaujímaly . 
Proto nebyl o Rozpadnutí Rakousko-uherska konstruováno jako likvi
dace, nýbrž věc poiímána tak , že nynější Rakousko a nynější Ma
ďarslw JSOll jediní nástupci bývalého ~Rakousko-Uherska, kteří dů 
sledkem prohrané války jsou povinni sousedním státům postoupiti 
části svého územÍ. Pokud tedy dochází k převze tí aktiv a pasiv 
b~'v9-lého mocnářství naš í republikou, nel ze na tyto převody hl eděti 
jako na výsledek likvidace .. nýbrž jako na singnlární snkcesi v určit é 
'j)ťávní p o měry . důsledkem převzetí územÍ. 

Z tohoto právního s tavu vyplýva jí dva dů'le žité výsledky: 
Především, že náš stát má nárok jen na ty součástky majetku bJ'r
vs lého mocnářství, jež výslovně v mírové smlouvě jsou mu přiřčeny. 
tedy v podstatě na ten státní majetek, jenž leží na jeho území, a io 
nikolh jako společník likvicllljícího společenství, l1~'brž irtko novJ'r 
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nabyvatel území dříve rakouského, tedy za těch podmínek, jež 
mírovou smlouvou jsou stanoveny; za druhé pak, že naopak náš 
stát ručí jen za ty rakouské závazky, jež mírovou smlouv ou pře.: 
vzal. Naproti tomu Rakousko a Maďarsko jsou přímými univer
sálními nástupci bývalého mocnářství, tak že jim připadá na jedné 
straně jmění, jež není vj'rslovně přiřčeno nikomu jinému, a ony jsou 
výhradně odpovědny za závazky, jež vj'rslovně nebyly převzaty 

nikým jiným. 
Pokud jde o majetek státnf, jenž našemu státu připadá. sta

noví čl. 256. něm. , pokud jde o německý státní maj etek tl a území 
dříve německém, naší republice připadajícím, že získáváme vše
chna vlastnictví i statky, náležející řfši nebo státflm něme-ckým 

- a 'ležící v tomto území. Ke statkúm státním počítají se podle téhož 
čl. i statky koruny i soukromý majetek ' bj'rvalého císaře německého 
a jiných osob panovnických. Tohoto majetku však nenabýváme 
bezplatně, nýbrž bude náš stát povinen, aby zaň zaplatil cenu, 
jakou určí reparační komise a sice k rukoum této komise. jež 
zal1lacenou částku připíše k dobru Německu na účet jeho zá
vazků k náhradě škod válečných. 

Stejně upravena je v podstatě věc, pokud jde o bÝva l ~' ra
kousko-uher&ký majetek státní na našem územÍ. I tu ustanovuje 
čl. 208. rak., že státy, kterj'rm připadá území býValého mocnář
ství rakousko-uherského, nebo které vznikly rozkouskováním to
hoto mocnářst,vf, n,abudou všech statkú a všeho jmění vlády rakou
ské, bývalé a nynější, pokud leží na jejich vlastním území. Pocl 
pojmem statků a jmění. vlády rakouské, bývalé i nynější. za
hrnuje tento článek statky, které náležely starému císařství ra
kouskému a podíl tohoto císařství na statcích, které byly společ
ným maJjetkem mocnářství rakousko-uherského, dále všechny statky 
koruny a soukromfr majetek bývalé panovnické rodiny rakousko .. 
uherské. K tomu výslovně dodává tento článek, že jmenované státy 
nemohou požadovati nic ze statků a jmění vlády rakouské b~' v alé i 
nynější, ležících mimo jejich vlastní území, tedy na př. ze státního 
majetku, nacházejícího se ve Vídni, nebo z majetku, jenž, jako bu
dovy vyslanecké, se nachází v cizozemsku. 

Také tu nepřipadá majetek na území náší republiky se nachá
zející do jejího vlastnictví bezplatně. Republika musí i zaň zaplatiti 
cenu, již určí reparační komise. Pro toto oceňování ustanovuje zmíně
líÝ článek některá pravidla. Především se má od ceny odpočítati suma 
úměrná naturálním dodávkám v pozemcích a materiálu, kterými , po
kud se týká tohoto jmění, přispěly země, obce a jinaká místní zaří
zení samosprávná. Za druhé pak odečte se vedle dluhú na onom ma
jetku pojištěných, jež, jak ještě uvidíme, nabývající stát musí pře
vzíti, taková část z nezaiištěného dluhu státního, naším státem pře~ 
vzatého, jaká odpovídá podle uvážení komise nákladúm na převzat)'r 
majetek učiněným. r tuto kupní cenl.lpřipíše reparační komise k 
dobru Rakouska na úhradu. jeho závazkLl i náhrady škod válečných . 
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Jen určité statky připadnou naší republice bezplatně ; totiž, jak se 
rozumí samo sebou, majetek samosprávných korpDrací , dále školJT 

Zl nemocnice, konečně majetek, jenž náležel dříve království České
mu, a jehož hlavní hodnota spočívá v dějinn~'ch upomínkách, které 
se k němu vÍží (tedy na př. Hr adčany, korunovační klenoty a pod.) . 

Na druhé straně převezme naše republika určité dluhy 11a pře
vzaté území připadaiící. Pokud jde o území převzaté od Německa. 
stanoví prostě čl. 254. něm., že přejímací stát převezme takovou 
Část říšských i státních dluhů německ}'ch (předválečných), jaká podle 
uvážení reparační komise připa dá na převzato u část německého 
státního území, hledíc k poměru státních příjmú z onoho území ply
noucích, k celkové sumě státních příjmů stejného druhu. S'átní 
příjmy , jež mají býti základem tohoto výpočtu, určÍ r e p arační komi~ 
se, již mírová smlouva vÍže jen potud, že má vybrati takové příjmy , 

v nichž nejlépe se obrazí p1atební schopnost územÍ. Reparační komise 
též určí způsob, jakým se má toto převzetí části státního dluhu n~
meckého státi. Mírová smlouva Versaillesská opět tu dává repa
rační komis,i jen jahrsi přibližn~' návod. Doporučuje totiž tento po
stup: nabývajíCí stát (tedy v tomto p·řípadě rú!še republika) pře 
vezme k placení úpisy státních ' pújček německ~' ch. jejichž držiteli 
jsou naši státní občané. Tedy náš stát by vydal 1la s umu, již z ně
meckých státních dluhů má převzíti. státní pÍličku , již by věnovaj 
svým příslušníkÍlm za státní pÍljčku německou. Kdyby však zustal 
nějaký zbytek tímto zpi'tsobem nevyčerpaný - což ovšem u n~ís .ie 
vzhledem k nepatl'nosti převzatého území málo pravt..lěpodobno -
tak že by náš stát měl Německu splatiti onen převzat~' dluh, lder~' 

takto nemohl uhraditi. má tuto platbu opětně konati k rukoum re
parační komise na úhradu německého závazku z náhrady škod vá
lečných tak dlouho, dokud tento dluh nebude cel~r uhražen. 

Složitější je věc, pokud jde o b~'valé státní dluhy rakouské. Tu 
mírová smlouva St. Germainská obsahuj e v čl. 203 .. 205. a 206. rak. 
a přílohách k nim podrobné předpisy . jichž nemúžeme zde jednotlivě 
uváděti. Stačí, že zásady jsou stejné, jak nahoře byl o vyložen o p ří 
státních dluzích němechr ch. Mírová smlouva rak. však rozeznáv~: 
dluhy válečné, t. j. ty, jež byly lIza,nřeny v . de,b:: od 28. čC I"\ ' cn ce 

. 1914 do 31. .říina 1918, dále dluhy předválečllé a konečnč dluh han-
kovkov;'. . 

O dluzích válečných ustanovuje čl. 205. rak., že jest č initi rozdíl 
l11ez,i těmi válečn~'mi dluhy, jež vyjádřeny jsou papíry r ent o\,~rmi. 

bony . obligacemi a bankovbmi " dluhy ostatními (tedy na př. oh
chodní dluhy za d.odávky). Z těchto ostatních dluh ll od pcvídá j e dině 
nyně j ší Rakousko a Maďarsko. Pokud jde o válečné dluhy titry 
vyjádřené, oko1kuje každý stát ony titry, jež se nacházejí na jeho 
území. Tím má býti zabráněno, aby tyto titry, pokud nejso u na ú
zemí rakouském nebo mimO' území bývalého mocnářství. nebyly l1-

platňovány proti Rakousku. Co každý z těchto stáHl učiní s okolko
\"aným i titry svého území, je jeho věcí a má v tom směru i Rakou-
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sko plnou volnost. Jen nesmí se nároky z okolkovan~l ch titrl! ilp.Jat
ň ovati pro ti jinénl\l ;:tťttu . než proti tomu. který Je olkoval, poku u 
ovšem se při tcm zavázal je uznati. Výjimka jest jen učiněna ve 
prospěch příslušníkfl a vlád jin~l ch stáHl. než oněch, kterým p,řipadl o 
území kdys i rak ouské. Byli-Ii totiž před podpisem mírové smlouvy 
00. zářím 1919) vlastníky rakousk~'ch válečn~7 ch .titrů , mohou upla'
ňovati své nároky. ovšem toliko proti Rakousku. K tomu jest ovšem 
srovnati čl. 261. něm., podle něh ož Německo pos ~ upuje mocnostem 
.spojen~7m Cl přidruženým všechny své pohledávky proti Rakousku, 
Uhrám (Bulharsku a Turecku) a z vláště ty, které v yp.]ývají neh 
budou vyplývati z plnění závazkú, jež převzalo vůči těmto mocno
stem za války. Zkrátka tedy za válečné dluhy rakouské ručí náš stát 
jen potud . pokud vyplývají z titrú nacházejících se na jeho území a 
to ještě jen potud, pokud sám uzná za dobré je honorovati. 

Pokud jde o dluhy předválečné, rozeznává mírová smlouva 
St. Germainská dluhy zai'ištěné a nezajištěné. Zajišt ěné dluhy pře
v ezme ten stát, jemuž připadne objekt, na němž dluh je z;;Íjištěn. 
Ovšem že se mu sum a dluhu odečítá od kupní ceny onoho p·ředmětu 
(dolů, železnic a pod.). kterou, jak jsme viděli, musí zaplatiti repa
TačnÍ komisi vc prospěch Rakouska : Byl-li předmět (na př. železnice! 
rozdělen mezi něko'lik států . určí reparační komise klíč~ v němž 
každ~7 z nich převezme dluh na rozdčlené věci váznoucí. Zajištěným 
dluhům mírová smlouva klade na roveň dluhy, jež Rakousko na sebe 
v zalo za účelem V~7kllPU železnic a pod. (inve s tiční plljčky). 1 rozd č
len! těchto dluhů určí reparační komise. 

O nezajištěném dluhu platí totéž, co jsme nahoře poznali, PO
kucl jde o státní dluhy německé. Příloha k čl. 203. rak. však podrobn~: 
předp'isuje zpúsob. jaký m toto převzetí se stane. Základní její my
šlenka je asi tato: Každ~T stát okolkuje titry, jež se nacházejí na jeh l; 
území. Reparační komise určí podle klíče, jejž stanoví tak, jak jsme 
poznali při státních dluzích německých, kolik který stát má převzíti. 
Může se nyní státi. že suma převzatých titrll určité emise bud e větš í 
nebo menší než podíl. jejž onen stát má z oné emise přev zít! podl e 
rozhodnutí reparač . komise. Tu se provede vyrovnání tím Zpllsobem. 
ž~ okolkuje-Ii některý stát (a převezme-Ii tím k uhražení) menší množ -' 
ství titrú, než naň z oné emise připadá, musí onen stát to, čeho se ještě 
nedostává. dodati ještě ve vlastních titrech, poskytujících tytéž vý
h Ody, jako bývalé titry r akouské, a titry takto vypravené odevzdati 
reparační komisi. jež z nich poskytne náhradu jednak těm státúnl 

~llástupnickým, které okolkováním převza,ly větší podíl, než na ně při
padá, jednak státúm. kterým nepřipadlo území rakouské, a jejichž 
příslušníci jsou držiteli před válečných titrů. Podrobné předpisy u
pravují měnu, na níž titry nové musí zníti , i podíl. v němž držitelé 
staTých tiiTl1 jsou po pŤípadě povinni přijati titry llové. 

Již tu podotýkáme, že podle stejných zásad budou roz.děleny 
dluhy správních celkú (zemí, obcí) , jež podle ustall0vení míru St. 
Germainskéh o hudou rozděleny mezi nové státy (čl. 204. rak.). To 
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bude pro nás praktické, pokud jde o části Dolních a Horních Rakous. 
jež nám připadly . 

. Třetí skupinu státních dluhú tvoří konečně dluh bankovkov.\·'. 
B ankovky. jež v době rozpadnutí se Rakouska obíha.lY, měly zvláštní 
právní ráz. Formálně ovšem byly dluhem banky. Ve skutečnosti 

v šak to byl dluh státní , poněvadž úhrada, na jejímž základě je Ra
k O.usko-uherská banka vydávala. byly z největší části různé dlužní 
úpisy státní. Třeba by tentú bankovkový dluh byl z největší části vá
l ečným dluhem, přece ukládá se všem státům, jež vznikly na územ í 
kdysi rakoÍ1ském. aby převzaly onu jeho část, jež representována 
je bankovkami na jeho území obíhajícími. Proto má každý stát o
kolkovati bankovky Rakousko-uherské banky na jeho území obíhající 
a do roka je vym.ěniti za vlastní své peníze. Bankovky takto z oběhu 
v zaté má pak každý stát předložiti repara'ční komisi, pod jejímž do
hl edem provede se likvidace Rakousko-uherské banky podle těcht o 
z ásad: Především se z majetku banky vyloučí ty titry, jež jí byl y 
odevzdány vládami rakouskými a uherskými ke krytí bankovek, vy
daných po 27. říjnu 1918. Majetníci těchto bankovek nemají nárok" 
n a žádné jiné jmění, banky. Na likvidaci' banky tedy budou míti účast 
jen bankovky vydané do 27. říjlla 1918 in'clusive, ovšem s dllležit~'m 
omezením. Především zakládají tyto bankovky nárok na aktiva 
llanky jen. byly-li předloženy vládami státil, v nichž obíhaly. Za dru
hé pak zničí reparační k omise ty titry rakouské a uherské , jež byly 
ll ance odevzdány k úhradě těchto bankovek. Kdyby totiž ty to titr y 
zľ!staly v p]; \tnosti. byla by zde jakási, vyšší úhrada, ale ani státy. 
ani držitelé bankovek by z toho neměli prospěchu. poněva,dž držÍ
telťtrn bankovek dostalo se již náhrady od státu. jenž jim _bankovky 
z a měnil za své penfze; státy by však tyto titry - předpokl:'tc\aj c . 
že jsou to titry předválečné - musily převzíti podle klíče pro před
válečné dluhy reparační komisí určeného , takže by dávaly úhrad!\ 
jen z'e svého. Zbudou tedy jen titry. jež přesahují úhradu za bankov
ky na území kdysi rakouském sebrané. Tyto titry půjdou k tíži ny
nějšího Rakouska a budou úhradou bankovek, jež jednotlivými n~
stupnickými státy budou sebrány na území mimorakouském (tedy na 
př . v e starém Srbsku. v Polsku mimo Halič. ve starém Rumunsku). 
nebo jež obíhaly mimo mocnářství. Mimo to ovšem ručí držiteli'ml 
t ě cht o bankovek všechna ostatní aktiva banky. 

Mimo akti\ra i pasiva. jež takto naše republika převezme ~ 
majetku bývalého státu rakouského. připadnou jí tyto předměty: 

1. Podle čl. 93. rak. všechny archivy, knihy. právní listiny Cl 

yúbec dokla.dy jakéhokoliv druhu o správách občanské, vojenské. 
finanční, s oudní, neb jil1ých. na postoupených územích. a to i pokud 
se tyto dokumenty nacházejí mimo jejich území, tedy zvláště ve 
Yídni. Po'kud by tyto listiny se týka<ly také správy rakouské, takže 
bez újmy této správy nemohou býti vydány. má Rakousko povoliti 
k n im státu. jehož se týkají. volný přístup. ovšém pod podmínko I! 
vzájemnosti. Toto omeze ní neplatí však o dokladech vojellsk~rch. 
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jež musí tedy bý·ti vydány stát u. jehož se t~l kají. třeba by zároveň. 
se týkaly i správy rakouské. Mimo to vydá Rakousko všechny spisy. 
listiny, předměty s tarožitné a umělecké. všechny p·omúck.',; v ědecké 
~l kni'žní, 'které od 1. června byly z našeho úze mí odcizeny. pokud 
nebyly zakoupeny u soukromých vlastníkú. a konečně vydá ze 
svých veřejných ústavll naší vládě všechny spisy. listiny (\ paměti 
historické, které se 9římo týka.jí děiin postoupen~'ch území a byly 
odtud odstraněny v posledních deseti let ech. Navzájem náš stát vydá I 
Rakousku všechny spisy. listiny a paměti ne starší dvaceti let, které . . 
se přímo týkají ději11 a správy nového území rakouského a kter é 
jsou na našem území (čl. 192. a 193. rak.). 

2. O vydání neb používání rejstř fkú. archiVl! a plánl!, týkají 
dch se ochrany vlas91ictví průmyslového (paten tú a známek), lite
rárního a uměleckého , budou uzavřeny zvlášt. smlouvy (čl. 240. rak.) . 

3. Z předmětlt historické neb umělecké ceny vy dá R?kousko 
naší republice: podle přílohy IV. k čl. 196. rak. listiny dějinné. ruko
pisy, mapy a td .. které byly na rozkaz Marie Ther esie vyvezen~r 
Thaul,a.wem z Rosenthalu, dál e pak listiny z král. české dvorní kan
celáře a z české dvorské komory a uměleaké předměty . které byly 
výzdobou královského hradu pražského a iiných král. zámkľl če
skýCh a jež byvše odcizeny císař i Matyášem. Ferdinand em Il. . 
Karlem VI. (kolem r. 1718, 1723 a 1737) a Františkem J osefem 1.. 
jsou nyní v archi'vech, zámcích. museích a jiných ústředních ústa
vech veřejných ve Vfdni. Žádosti o vydáni těchto předmětLl předloží 
naše vláda výboru tří právníků, jmenovanJ"ch reparační komisí. 
kteří pr,o.zkoumavše podmínky. za kten'lch tyto př edměty byly vy
vezeny , učiní návrhy reparační komisi. jež rozhodn e s kon ečnou 
platností. 

K tomu je doda ti. že č l. 196. stancvÍ: »Pokud se týká předmětu 
rázu uměleckého , starožitného. vědeckého neb dějinného, tvořících 

část sbírek. které dříve náleže.ly v l ádě nebo fíši Rakousko-uherské 
a o kterých není nijak~Tch ustanovení v této sml ouvě. zavazuje se 
Rakousko: a) že uzavře. bude-Ii za to p·ožádáno. se s táty. o které 
ideo přátel skou dohodu. podle které jakékoliv části zmín ě n:\'ch sbírek 
8 iakékoli v předměty výše vzpomenuté. které patrně nál ežejí k~· 
kulturnímu majetku postoupených území, mohou bý ti n2. základč 
vzáiemnosti v ráceny do kraht kde vznikly; b) že nezcizí ani ne
rozptýlí nic z oněch sbírek a že nebude dispono va'ti se žádnjí m ze . 
jmenovaných předměti't po 20 let. led a že by př e d upl ynutím této 
doby bylo docíleno zvláštní dohody; že dále za jis tí iejich bezpečnos t 
i fejkh dobré uschování a že jak ony předměty. tak invent:íře, ka
t110gy a správní listiny o oněch sbírkách budou přístupny studujícím 
příslušníkúm každé mocnosti spoiené a přidru žené. « 

'1. Pcd le č ! . 300 rak. pos~o upí Rakousko pobřežním státllm čás t 
vlečných parníkú a čluni't podunaiskJ'rch, jakou určí rozhodčí, ime
novaný Spcienúni státy americkými s ohledem na oprávněné zájmy 
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zúéastněných stran. zvláště na základě dopravy plavební v posled 
llích pěti letech před válkou . 

5. Čl. :n8. rak. upravuje podrobně rozdělení vozidel že l eznič
-ních mezi nástupnické státy v podstatě tak, že tratím, jež mají 
v lastní voztdla, budou tato vozidla odevzdána v plném počtu podle 
posledního inventáře před 4. listopadem 1918, pO'kud jde o postou
pené tratě. jež nemají vlastních vozidel, provede se rozděl ení vo
.zidel s ítě, k níž postoupená trať náleží. komisí znalců, jmenovaných 
mocnostmi spojenými a přidruženými, v níž Rakousko bude zastou
peno. Zásoby, movitosti a nástroje budou odevzdány za týchž pod 
mínek. jako voz1dla . 

6. Podl'e čl. 275 vydá vláda rakouská naší republice příslušnou 
část reserv. nashromážděn~rch státem neb pod státním dozorem 
a urče11~'ch k tomu. aby na našem území mohlo púsobiti pojištění 
-sociální a státní. Rozumí se, že za to bude náš stát práv ze splnění 
závazků z onoho pojištění vyplývajících. O podrobnostech má b1' t i 
uzavřena zvláštní smlouva; kdyby k ní nedoš lo, rozhodne komise. 
složená ze zástupců obou států a ze tří osob, jež jmenuje správní 
rada mezinárodního úřadu práce z příslušníkll jiných státlt Rozhod
nut! komise podléhá však schválení Rady společnosti národů . (Pokud 
jde o území kdysi němec'ké. v. stejné ustanovení v čl. 312. něm.). 

7. Pokud jde o odpočinkové p.! aty občanské i vojenské, usta
novuje jen čl. 216. rak., že osoby, jež se staly mírovou smlouvou 
nebo byly uznány za příslušníky našeho státn, nemají nárokll proti 
vládě rakouské. tedy že záleží na naší vládě, jak s těmito nároky 
l1aloží. 

8. O odkaz,ech. darech. stipendiích a nadacích všeho druh u, za
ložených nebo zřízených v bývalém mocnářství rakousko-uhe rském 
Cl určenj:'ch příslušníklim b}'valého mocnářství (tedy i těm, již mí
rovou smlouvou se stali příslušníky českos.!ovenskými), ustanovuje 
čl. 266. rak .. že musí, pokud 'se 'nacházejí na území nyní rakouském, 
býti dány k disposici oné mocnosti spo}ené a přidružené, je.iímiž 

' příslušníky zmíněné osoby nyní jsou, a to v takovém stavu, v ja- ' 
kém se nalézaly dlle 28. července 1914. přihlížejíc k platbám řádně 
_vykonaným .k účelům nadace. 

9. Obecně ustanovuje čl. 215. rak., že zvláštní dohodou upraví 
se mezi zúčastněnými státy otázky finanční, které se staly nutnými 
Tozkouskování mocnářství a novým· uspořádáním veřejných dluhú 
-a měny, zvláště pokud jde o ban'kV, pojišfovací společnosti, spoři 
telny, i poštovní a pod. Kdyby nedošlo ke shodě, rozhodnou rozhodčí. 
1menovaní reparační komisí. Rovněž bude zvlášÍ11ími smlouvami 

__ podle čl. 273. rak. upraven rozvrh majetku, náležejícího hromad -
11ým útvarům a veřejn~rm osobám právnickfrm. pllsobícím v úze
mlch rozdělených touto smlouvou. 

IV. Hospodářské vztahy k cizozemsku, zvJ.áště k Rakousku. 

Ustanovení hospodářslkého rázu v mírových smlouvách vypl~'-

, i 
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vaií ze tří základních myšlenek. Za prv é mčl bý ti z abezpečell tr valir 
mír uvelněním vzájemných - vztahů obchodních, jmenovitě volnost[ 
transitu a uplatnění zásady největších v ý hod pro příslu šníky moc
ností spojených a přidruženj'r ch. O tom, pokud nejde o ustanov ení, 
jež netýkají se zvláště naší republiky, nýbrž tvo,ří součást nového 
světového řadu právního, stala se již zmínka v oddílu II. Za druhé 
rozkouskováním Rakouska neměly býti na škodu obou stran náhle
přerušeny hospodářské vztahy staletj'rm hospodářslkým společen
stvím utužené. Za třetí pak měly opět býti navázány hospo dářské 
s tyky přerušené válkou a zvláště mimořádnými opatřeními váleč

nými ve sféře hospodářské. ' 
Stala se již zmínka, že pocLle čl. 78. rak (jako ostatně i podle 

čl. 85. něm.) mohou osoby, jež použijí p,ráva opoe, podržeti nemo
vitý majetek ve státě svého dřívějšího státního občanství, mov it:\" 
majetek pak 'beze všech cel a poplatků vj'rv ozních do určité lhů ty 
přenésti do nové své vlasti . K tomu jest dodati, že podle čl. 266. rak 
je vláda rakouská povinna vydati t ěm bj'rvalj'rm p,říslušníkúm rakou 
sko-uherským. kteří mírovou smlouvou nabyli nového státního pří
slušenství, všechny i'ejich statky a práva, jež mají na území rakou
ském, a to prostá všech daní a dávek, jež snad byly zavedeny neb 
zvj'ršeny po 3. listopadu 1918. Navzájem ovšem podle čl. 267. rak . 
nepodléhá jmění nynějších rakouskj'rch přísluši1íkú na našem území 
oněm mimořádnj'rm opatřením. jež podle čl. 2.49. státy spojené a p'ři
družené mohou učiniti proti jmění příslu š níkll nepřátelskir ch. 

Naši příslušníci podrží v Rakousku vš echna práva, vyplývající 
z vlastnictví prLlJ11yslového, literárního a uměleckého. která jim ná
ležela v době postoupení území podle zákonú tehdy pl a tnj"ch (čl. 
264. rakY Podohné platí navzájem podle čl. 274. o stejných právech 
nynějších Rakušanú 11a úzerr,i postoupeném. Pojišťovací společnos ~ í 
československé budou moci ještě po d.eset let provozovati své ob
chody na území rakouském a naopa'k poji'šťevny rakouské na území 
československém. 'nepodléhajíce jinj'rm omezením, než která hy ten 
který stát současně uležil i pojišťovnám vlastním. 

Zvláš~ě však důležit o jest, že podle čl. 222. rak. mohou \i1áda 
rakouská a če$koslovenská uzavříti, spolu úmluvy. jíini,ž by si po
skytly zvláštní celní soustavou vj'rhody pokud jde o určité produkty ' 
přírodní 11eb výrobky pocházeiící neb dovezené z těchto zemí, s tou 
výhradou, že těchto výhod nemohou se dovolávati po pět let, ostatní 
státy spojené a přidružené, ač jinak podle zásady o největších výho
dách. stanovené v čl. 220. rak .. každá výhoda některému státu po 
skytnutá vz~ahuje ' se na všechny státy spojené a přidružené. Mimo 
tc pedle čl. 224. nesmí Československo '(a Pelsko) po 15 let na V':,',~ 
voz produktli uhelných doll! do Rakouska uvaliti jinj'rch výVozních 
poplatJků, než je vybírají \)Iři vývozu .do kterékoliv země jiné. má 
pak uzavříti o vzájemné dodávce uhlí a surovin zvláštní úmluvy. 
dokud pak k nim nedOjde, má, ovšem nejdéle po tři let~. dodávati 
hez vývozního cla a bez jiného omezení Rakousku takové množství 
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uhlí a lignitu , jaké určí , nedojde-li k dohodě. reparační komise. hl e
díc k dosavadní dO.dávce i přebytku uhlí, jež v Československu 
zbývá pro vývcz. Navzájem musí Rakousko dodáva ti suroviny po
dle určení reparační komis·e. Po stejnou dobu musí Československo 
umožniti kupcúm rakouským, aby tyto předměty nakupovali za 
stejných výminek, jako kupci domácí. O sporech rozhoduje repa-
rační komise. _ 

Velmi sl'ožité jsou předpisy týkaHcí se vlzájemných vztahl! SQiU
kromQiprávnkh 'me,zi pf·ísluš.níiky českQis,lovens'kými a přísluši1íky 

států jiných. 
Tato válka byla první , v Ilíž v míře ro'zsáhlejší by'lo bo'jová,no 

také hospodářskými Qipatr-eními, zasahujícími do sféry soukromo
právní. Jednak státy vzájemně pr-o'ti sobě vydaly zákazy placení , 
jedna:k majeiek nepřátel ských přís,lušníkli byl zabírán, sekvestro
'lán a IPQi pří'paclě i likvidován. Mírová smlouva ch!ěljíc do těcht(} 
rozvrá,cených hospodářských poměrů přivésti jakýsi J-;.'td, chtějíc 

však i na druhé straně zabezpečiti státům dohodovým v ma jetku 
prísluŠ.níků s,tátú stf"edoevrops'kých pramen; z něhož by se mohly 
hojili· ze škod válečných, i konečně chtějíc zlomiti hospodářskou 
kcnkurenci, hlavně Německa na své :púdě, postaviJose celkem na 
stanovisko, že výjimečná o.pa tr-ení válečná podniknutá státy. které 
bOjovaly na straně Němeoka, musí býti zrušena, a majiteléodškQid
l1ěni; naOJpak však opatření válečná podni.knutá státy do.hod:wými 
pro,ti majetku pi"Íslušníkú německých, rakou ských atd .. nejen zůstá
vají v platnDsti, nýbrž mohou do iisté mí.ry býti i rozšířena, ovšem 
s tím účinkem, že výtěžkytakta- docílené budou připisovány k do
hru poraženým státům. Jinak mají povšechně býti zase obnoveny 
s taré vztahy h ospodářské odstraněním mezi,národních překážek. o
všem zase s výhodou pro s~áty dohodové potud. že jejich postavení 
ve státech poražených se má říditi podle zásady nejvyšších výhod. 

Naši příslušníCi mají ve všech tčchto směrech postavení zvlášt
ní: za války na1kládalo s,e s nimi ve stMech dohodových jakožto s 
rakouskými a uhers,kými p\"íslušníky podle pravidel platných pro 
příslušní'ky nepřáte l ský,ch zemí, a naopak majetek pj'ís luŠllÍ'kú do
hodových států púdléhal na území nyní českos lovenském omeze
ním, i'mž podléhal tu 'majetellc nepřátels1ký. Naproti tornu majetek 
něme~ký a rakouský u nás a náš v Německu a v Ra'kousku nebyl 

. postižen opatřeními pří,pustnými pwti majetku nepřát,elskému. Až 
v okamži,ku rozpadnutí se mocnářství Rakousko-Uherského se po
měry úplně změnily. Od té doby majetek náš ve státech dohodo
v~Tch a mélJjetek dQihodový II nás byl vyňati z nepřátelských opatření 
a opa'čné platilo, po'kud jde o náš poměr k Rako'usku a k Německu. 

Mírové smlouvy mohly ovšem l'praviti jen poměry mezi ne
přátelslki'mi skupinami, tedy p'olkud ,0' naši otázku jde, poměry me'zl 
I~říslušní!ky státú dohodo,vých na jedné a příslušníky německýmí. 

ra'koLl'skými, uhetskJ'"rmi, buJ.harskS;·mi a ture<ckJ'"Tmi na straně druhé. 
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Nemohly tedy l1praviti poměr našich příslušníků k příslušníkúm st:1-
tů dohodových. Následkem toho otáz'ka, ja:k nově navázati vztahy. 

, nospodářSiké mimořádnými opatřeními vále6nými zasažené z to,ho 
clúvodu, že za války naši příslušníci ve státech dohodových a- do
hodoví pl'Í'slušníci II lTás pOdléhali přec1pisům o nepřáteJích b-ude ře

.š ena zvláštní smlGuvo,u nebo smlouvami mezi námi a státy dohodo-
vými. Cástečnč, totiž, pokud jde o pOS1kyt'l1Iutí výhod celních (mil;TIo 
ty, jež IPoskytne podle čL 222. rak RakGusku) státům dohodov}'m 
podle zásélJdy neivětší.ch výhod, o volnosti prův'ozu územím česko
~lDv0nským, ovšem z,a předpokladu vzájemnoS<ti, ao vstoupení v 
určHé mezi'nároclní SmlollVY obecné, stala se již tatO' smlouva a byla 
!podepsána 'Současnč s mírovou smlGuvou s Rako'uSikem. Pokud však 
jde O' s.oukromoprávlllÍ vztahy v užší smyslu, je pro-zatím jen upra
ven náš poměr ke státům, jež válčily na straně Německa. Na zpú 
sob. ia'kým bude řešen náš 'poměr ke státům dohodovým v tDlmto 
směru. poukazuje jen čl. 249. b) rak, s'tanovící. že nebudO'u, pokud 
jde 'o mimol';'l>dllá opatření vá,lečná, za rcrkouské přÍ'sl-nšuiky .po,v:J
žovány osoby, jež do ~e s1i měsícú po tom, CD nabude ,platnosti bto 
smlouva, dokáží, že nabyly i:p,so f'3CtO' s,tátního občamlví mocnosti 
spojené a přidružené, tedy také ty, již ipso facto se staly občany če
skoslovenskými, třeba by, nabyvše na našem území domovského 
práva te1prve po 1. lednu 1910, musily o přiznání státního občang,tvÍ 
se zvlRště ucházeti. 

Z toho plyne. že proti našim státním občanům nemohGu stMy 
dohodové činiti mimořádná o-patření, mají-li majetek -na ieiich území. 
Zc státy. jež bojovaly na s,traně Německa, tak učiniti nemoha·u, ply
ne ovše1mz toho', že tyto státy vúbec pOdle čl. 249. a) nová mimo
řádná opatl'ení proti majetku (lohodovému na svém území činiti ne
smějí, ano za války učiněná musí zrušiti a škod,u nahraditi. Naproli 
to.mu podle čl. 267. rak. nesmí anr náš stát činiti mimořádrná opa
tření vá,lečná, pokud jde o majetek nynější'ch ra1kouských IPří'Slušníkú 
na našem území, a pokud by je byl pO' 3. listopadu 1918 učinil, musí · 
š-kodu naprav iti' (podobně , čl. 29/. h. 2. něm.). 

Zvláštní oddH obou mírových '51mluv upravuje otázku, jalk se 
mají vyrovnávati předválečné a za vá,lky ďospěvší dluhy. Může 

tu nastati jakési od-účtovací ří,zení pi'ed zvláštními, k tomu určenými 
úřady; přebytek, jenž by z tohoto odúčtování vyplynul V{~_ prospěch 

Německa, Ra'kouska atd., bude pak zase zúčtován na úhradllzávazkú 
válečných . Tyto předpisy nevztahují se však ,podle čl. 271. raJk. na 

.obHgační poměry \mezi našimi á rako'uskými přís,lušníky - vždyť tu 
I1cdošlok pi'crušení obchodních styků válkou. Důležité však jest 
ustanovení čl. 248. d. rak . (srv. i CI. 296. d. něm.), podle něhož měna, 
a kurs, v nid1ž se má s!áti vyrovnání takoVÝ'ch dluhů, určeny budou 
pokud ide o PoJsko a Ceskosl-ovensko, reparační komisí, 'Pokud by 
mezi těmito 'státy a Ra'kollske:m se nes:tala dohoda přímo. 

Obcnodníchstykú našich dotýká se též ustanovení čl. 235. rak. 
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souhlasně s čt 283. něm., podle něhož se Rakousku a Německu uklá
dá, aby neodepřely svého souhlasu s ujednáními, je-ž mají býti uza
vřena ve smyslu obecných Imezinámdních úmluv poštovních a 'te
legrafních s novými státy. Rozumí se, že též i'inalk účastní se naše 
republika opmti státům ústředním onoho postavení podle zásélJdy 
nejvě'tškh vý,hod, jež v různý,ch směrech jednotlivé předpiSY hospo
dářské státúm dohodovÝ<m vyhražují. 

Důležitý rozdíl v tomto směru je však zas·e následlkem zylášt
ního mezinárodního postavení našich pří'Slušníků za války, pokud 
ide o smlouvy soukromé. Podle čl. 251. rak. a 299. ně1m. pTohlašují 
se smlouvy m e:zi nepřátelskými státními ipřísllUšnfky za zrušené od 
'toho OIkamžrij]{u. kdy právě strany staly se nep'řáteJský1mi. Z toho 
pravidla je o,všem řada výjimek, zVlášfpokud jde o sml,ouvy Ipoji
šťovací; zvláště však může vláda státu dohodového, jehož přísluš
ník je strano,u smluvní, žádati, aby smJouva v obecném zájmu zů
stala v platnosti. Naproti tomu v poměru -mezi našimi a rakouskJ'r
mi příslušníky zůs'távají všechny Slmlouvy v platnosti - vyjímaje 
smlouvy o :prodeii zboží pře'S mo.ře uzavřené .před 1. lednem 1917 

1(čJ. 268. rak., srv. i čl. 299. d. něm.). 

'Mírové smlouvy zavádějí též zá:sadu, že Ihúty soukromoprávní 
II u)rocesní se vypulknuUm nepřátelství staví (čl. 252. a 253. rak., 300. 
a 301. něm.). CL 269. upravuje tyto předp:sy pro vzájemné vztahy 
mezi příslušníky našimi a ra;kouskými tak, že přerušení 'toto trvá 
místo ,od počátku války' ode ,dne, který určí správnímopa:třením 
náš stát jalků den, jímž počínaje vzta'~y mezi smluvními stranami 
staly se ~)O právu nebo ve 'skutečno'sti nemotnými', a že vÝra,z ,po 
dobu války' má v těchto. vztazích býN nahražen várazem ,PO dobu 
mezi ,dnem právě zmfněn~'m a ,dnem, kdy Imírová smlouva ,nabude 
platnosti' . 

Vzdáni se patentu. 
Rudolf D o min i k. 

Podle §. 26. Č. 3. pat. z. zaniká patent, když maiitel se ho, vzdá. 
Vzldání se jest vro.jev vůle oprávněného, který 0' svém právu roz
hoduje, že má zélJni'kll'out. 

Pojem vzdámÍ s,e je vyme'zen v literatuře s dostatečnou přes
no.stí,~) takže definicí netřeba blíže se zabývati. Rovněž nepotřebuji 
snad ~důrazniti, že vzdání se paíe'l1!tu 'není ~vláštním ústavem práv
ním, IPTQo který ,by platily odchylné zásady, nýbrž že nutno po:suzo-

') Srv. zejména B li che r, Revision des Verzichtsbegriffes v Ihe
rings Jahrbiicher, sv. 5., str_ 258 a násl., Me i s sel s, ZUl" Lehre vom Ver
zichte v Griinh. Z. 18, str. 665 a násl., Der n b II r g, Pandek1en 1., str. 192. 
I( r a i TI Z I" str. 373, May r, . str. 181. 




