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sedu,),uti si a .poctivě dokoočíti rozdělané práce, které js.oiU zatím jedmými 
-Jimiž náš odhOlrník ve svém olboru může se vykázati. V nich nedoká.z.ftl -do
sud ž'ádné pozoruhodnější odborné eruclfce a zr.alé k,oncepce, není-li sn d 
onou míněnJ toEko vyclatnép,oužívá'ní cizí běžné literatury, která v »Prá~ 
vu mezinárodnÍiJ11( uváděna jest hr,omadně :před každou hhllVOIU, což velmi 
ztěžuje úsudek, nal klolik a j.ak jí bylo užito cřtuiícím. Známo ostatně, žť 
uuguri'liill podobné citace valně neimpJllují. Autor konečně, ,který 'chce, aby 
mu bylo uvěřeno, že svoru práci myslí vá:žně, naznačí {llbyčejně v prvníin 
jej-í.m díle, kolik j,ich bude llásledo'vati a co vlastně bu'dot.! obsahov,a,ti. Musí 
přece míti nějakou d.i,slposici cel,k.:)Vé látky! V prvním díle :I>Práva mezíná
rodního« se tak nestalOl a všetečný čtenář musí 'se tudíž ·sám . dohadov,a:ti. 
co asi ještě přijtde. Mnohý augur se proto při tom významJlě nsmťie. !dobře 
t,uše," oč jde. . 

Proh.lašuji tedy zcela vážně, že p.ovažujj svůj spis () mezinár-Jdliim 
právu za práci as.pOJl talk vážnou jako isou dosava'ct.ní dvě nedo.koncené 
práce mého kritika z téhož oboru. Vždy! i Jl1 sám pravl, že lúé ,: ~ .k~ad:. 
nejsrOlU bez zajímavosti, ani bystrých posHel: lI nebo kritického důvti'J)iu (str. 
J). To jsou totiž vlastnosti, které mně moji dneŠ'llí krítúk,}vé - vedle sebe
vědomé mluvy a nedo.sta,tku skromnosti (.str. 3) - z;prav~dla při-znávají. 
kdyi už jsou nuceni ode'přít i mně odbornoiU erudici. zral'Ju koncepci, zn.a
lost literatury a pochopení pro vývo,jové problémy. Kaitdý máme teCly ně
CQ. Pokud arciť jde 'J v~'znam, ,který bucLoIU v bud o u c n o s t i míti v če
ském :pís.emnidví obě nedokončené práce liobz.ovy a můj spis. nelze pou~ 
.štětí se do odvážných proroctví. Až tpřjj.dou časy, kdy ani on ani já nebu
deme jil IPlIS,}biti mOCll}'m vlivem bezprostředně půsOlbícího mluveného slo"'
va pří ,pře,clnáškách a zkouškách, ukáže se teprve, ktť;rý z .tčchto spisů o~ 
svť>dčí větŠÍ ži'Votnost. O tom ro'zhodne příští čtenářstvo, ano čtenářsh' or 
v jeU:,ož z.c1.ravý instinkt, přes veškerou naiVllJs.t jehol v posuzování literár
ních 'prací, pevně ,důvěřuji. Ra:dím proto našemu odborníku, aby vzhledt.m 
k onómu instinktu místo Ipovýšených kritik Ipsal raději pokračování svých 
ned.okončetl~' ch děj, c,) zatím já hodlám zabývati se statistik,ou všech ne ... 
Uokoillčených literárních pracÍ v oboru českého, písemnict'VÍ ,prá'vnickéiw 
během posledních 20 let, 'p ři čemž Ipokusím se p'odle s,vých slab~rch sil při
hlí žeti i k v~' \' o,jov~'m problémům, t. j . .),dki"ývati příčiny, prol .které k nim 
uo'š.lo a pro které nebyly dokončeny, a jmenovitě rozluštiti v~'v,o" ovou zá
h'<ldu, proč antJři, kteří napsali jednu nedokončenou knížku, místo aby H 
dokončili,pouští se do sepisování druhé, kterou rovněž nedokončí. Doufám. 
Lcmlle i při tom neopustí má vnámá vlastlIlost bystr}'ch pJ.střeh{l krhi-' 
ckéhŮ' důytipu, a tBím se zctroveň již dnes na k6tiku m:\ch dalších pubIi-
ka í v ))Naší VYdě«, W .. 

Literatura. 
Ii rdi n a Josef, DI.: Vodní koncese (Svaze.k V. Sbírky s.pisú Plá\"

~lických a národohos'podářs,k~'ch), Brno~ 1921. 
S.pis skládá se ze dyř částí, z nichž první dvě je.dnaj.í o vodní h,n

cesi (část všeobecná a zvláštllí), třetí obsahuje úvahu vzhledem k nasemu 
platnému právu a právu r;·ovely, čtvrtá zabývá se otázk,)u tormálního ;P :l
st.upu :při příští úpravě 'iOICÍlního práva v našich zemích. 

V 'první části pOjednává autor \' první kapitole o V)' ZlJnWlI vod. 2a
b~'vaje se vnější podst,a.tol.l vody a Ipřirozenou její ipovahJu. Druhá kapi
tQ1'l nadepsá'na jest »Pr6.vní poměry \'od« a p'oiednávú zejména s.tručně ) 
dělení vod na soukromé a veřej'oé. jež \'yskytnje se již o'd nejstarších ck',b .. 

sro\"uání s ještě \' ětším. To však Jest ryze r.;ermárnská pojmo'\ Ú ~dlc,Jasf ' a 
tl11es 1IŽ odbytá. 
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AtHor od,kazuie v té pflčině !l1a vylíčeni historického vývoje ,pOměru vod, 
iež lpOidal na, jiném místě. (:.Stredoevr·op.ské zákou.){iárství voduí v .běhu 
POSloJ11ího století« v Časopise Ipro 'právní a státní vědu, .roč. III., str. 66 
a ,násl.) ZmÍ'nčl1é dělítko nemělo vždy stejlného zákla'du, tak na .př. v právu 
římském l'ozhDd.)ival vedle zřetelů ·plavby vS'znam pro zemědělství, a ve
řeln)rmi' naz~'v:íny všechny v·()idy stále tekoucí, na-pr{),ti tomu v (Izemích 
střední Evropy te,nto zřetel .neměl významu, Iprotože o vláhu zde nebylo 
nouže a ta-k stala se roz1Jodující splavn.Jst v·od. Veřejlné vody označo/vány 
byly. pravtdel'llé jako vlastnictví státu buď veřejné neho soukromé (ve 
snry'sľu práva fl'/ancouzS'kého). Pokud jde o vDdy soukromé, byla Ipráva k 
:nim. následkem 'P.ozdějSí-h.J vSrvoje .poměril hospodářských a politiCkých 
jako,ž i ' ne,pDrozumění ,při rece·pci ·práva římSlkého ko,nstruována jako práva 
povahy čistě Soou,kromopi'ávillÍ a namnoze ,přímo jako vlas.tnictví k v'Jdám, 
HLa·Viní změnu llastavší v právních názorech na ;poměry vodní datuje spi 
s(wate.l od let devadesát}'ch, kdy na v)'stavě frankfurtské r. 1891 rozřeše 
na byla otá:zka 'Převádění elektřiny na veliké vzdálenosti, čímž vynaleiw 
pl"'.Jstředek. jimi možno vyhověti zároveií všem kolidudícím zájmům. Ne 
bez V}-ZlnamU' z{lstala též výroba dus,íkatSrch .látek hnojivýoh methodou 
elektrochemickou, Ider~-mi může býti .nahražena Pll,dě z velké části ztráta, 
která hy H stíhala. částečn}:'m odnětím v,ody. Tyto ~měněné poměry způ
~obi1y, že dosud obvyklé rozlišování 'právní pJvahy vod ,pozbylo veške
r~ho ' ~'Z:llamu a vznikají tudíž ka,ždému zákonodárství dvě důležité otáz
kro t. j .: 1. !l1ú~i moderní vellwlepé .podnikání vodní býti nadále ponechá
no iniciativé s.J'Ukromé, vázané pouze pmnikavou ingerencí veřejné moci. 
či zda má stát sám vzíti je do sV~-Clh rukou, 2. jak naložiti s četnými do
savadními 'právy k užívání V{~d. jež dochov,ala se j a,k o/ zbytky dřívějších 
'právních 'pome rů do dnes. . 

Ve třetí kapitole, jednající o t. zv. soukromých užívacích právech k 
V'.Jdám; prohlašuje .autor řešení otázky prvé za hlavní úkol své práce. Líčí 
zvláštní užívaCÍ ·práva nebo přímo vlastnictví k t. zv. tokům sou.kromým 
a IpDd·o,týká, že za ,povšechl1J' cíl vodního zákonodárství dlužno v ,posled
llích letech prohlásiti zveřej,riění v'Jd, při čemž vzniká otázka, jak v)~pořá
dati 'se 's minulostí, representolva1nou soukromými právy k užívání vod . Ja
ko lJlejhlavnější prostředek uyádí au tor instituci expropriace, jež však 
mnohdy nebude · postačite!nou, po.něvadž, Ip.Jdle svého účelu jest .pří.pustula 
jen při pod.nicích o,becné či veřejné důležitosti. Další brzdou jest skuteč
nOlst ,souviseiící s instancí vyvlastnění, t. j. dáti expropriovanému Ináhradu. 
Autor Qozná vá, že překážka ta není ab olutl1Í, pJl1ěva·dž jest věcí zákono
dárcov,oll. zda-ti a pokud uzná l1utnJrm vzhledem k ,právnímu cítění své do 
by ·přiřknouti za expropriaci náhr,adu' a připomíná zejména, že zásada ' t. zv. 
nedotknutel.nosti vlastni·ctví v mo,derních ústavách nelze bráti dosle-va, 
Zvláštní úpravy zasluhu.íe .),tázka uáhrady ex'propriační, pokud jde o vody 
vlastníkem 11evyužité. . 

Kr omě expr·olPriace známy js,ou vš~k j eště jiné zpl1soby, na př. !před 
pis, je·nž stanoyj prostě lhlItu, do .níž oprávlněnci musí tvrzené své ,právo 
buď .prokázati, nebo i vyko.nati, jinak 'práv·o zaJ.likne. V té souv'islO'sti zmi 
ňuje se spis.Jvatel o zvlášf elegantním zplho·bu, jejž v·olil zákon wilrtem
berský z r. 1900 a POl jeho příkla,du zákon badenský z r. 1913, pozměňuje 
nabytá práva jednotlivců v užívací práva veřejná. Spisovatel pojednává 
konečně o způsobu řešení, jenž zcela ponechává stranou ·otázku t. zv, 
vlastnictví k 'vodám a poskytUje využití VJdy jiným osobám bez 'svolellÍ 
olprávnělnců. Tento způsob, .který věcně jest jakousi methodou expro -
priační, dotýká se již úzce i,nstituce t. zv. koncesse. . 
. Ve čtvrté kapitole ,pOjednává spisovatel vzhledem k veřejnoprávní 
a S'.Jukromoprávní iPovaze poměrů· v·odních o problému rozdílu mezi veře,j
ným a 'soukromým ·právem. Probírá tři hlavní theorie, jež během let 
vznikly, a to theorii úče!ov ,)u nebo zájmovou (UI'pian), theorii organickou 
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a ,koneooé theJ-rii mocenskou. Pokud jde (), a'plikaci zmíněného rozdílu .Ila 

p.oměry vod, bral' se vývoj' právní podle spisovatele v šlépěJích theo rit:
zájmové a autor podotýká, že tendence moderního života státnlho a !práv -· 
níh.l jest nepopřeně veřejnoprávni v tom smyslu, že !při POs.uzováni práv~ 
ních ,poměrů přihlíži se hlavně ok zájmu státnímu (veřejnému), ač právní. 
úprava dála se od dob římských až do ny.nějších ve iormách práva SOiJ
kl orného, v čemž autor spatřuie překáž;ku žádoucího vývoje nového t. . j ~ 
požétld,avku zveřejnění v'Jd a všeC'h poměrů V'oldních. 

O tomto požadav.ku jedná v kapitole následuHcí (Ipáté), v n iž d-otÝ]{l\· 
se zápasu dosud neskončeného mezi principem soukromO'právním (princi:'" 
pem propriety, indi'viduaHstick~rm) a principem veřejnop-rá\rním (pubHdty ", 
kollektivistickým) . 

V k~pitJle šesté pojednává spisovatel o nejdů ležitějším 'přechodné ,j! 

typu mezi oběma zmíně:nými ,principy, t. j. o instituci p o vol e ni Ú ř e d·· 
ní h o (k on c e s se). Zmíil1iv se o neobyčejné ro.zmanit,osti termin<>.Iogic 
tohoto IpJvolení, zabývá se názory, projev cnými v liter.atuře o ,povaze to··· 
hotol úředního aktu. Pokládá prý -se vesměs za akt veřejnoprávnl a tudii" 
též právo z něho. v7.nikající s·e !kvalifi.kuie jako právo veřejné. Proto pře 
kvapuje, že dva nejnovější zák'Jny vodní, a to pruský z r. 1913 a švýcar
ský zákon slPo1knvý z r. 1916, konstruují právo, z koncesse jako právo 
soukromé, pro. jehož posuzování platí Jbčanský záko.n. To jest prý výjim
kou a anac'hrc)Il1ismem. Pro názor na ' IPovahu koncesse wzhodnym bude 
st.anovisk.l k t. zv. zá'kla:dním právtlm, k nimž Illáleží zejména také svobo
da vlastnictví a svoboda podnikání živnostenského. Považují-li se za ve 
řeiná práva subie,ktivní, jest na snadě myšlénka, že povolení dává vznik 
Tlrávu~ kterého ,před tím nebylo, spatřuje-li se v oněch základních právech 
toliko normy práv,a. 'JbjClktivního, možno 'Při udělení koncesi mhlviti jen o 
ods.tranění překážek, jež dle 'positi\'ního rráva brání účinnosti oprávnění 
již existujících. 

Po,jednav stručně o významu ,pojmt: ,policie, přistu.puje s'pisovatel na 
základě známých theorií k vylíčení rozdílu mezi t. zv. pJlicei-nfm povole
ním a koncesí ve vlas.tním čili užším smyslu, Zminiv se o Otto Mayera 
"P-olizeiverbot mít Erlaubníssvorbehalt« a Launově kritice tohoto pojmu, 
jakož í o jiných kJnstrukcích vyskytnuvších se v theorii, dospívá k vlastní 
formulaci, [podle níž koncesí v pravém smyslu dlužno, rozuměti onen druh 
povolení úředního pro provozování činn.:>st i soukromohospo,dářské. při 
němž ,pro stát f.a váhu padají ne pouze a ne v ,první řadě ony zřetele po ... 
ticejnf, jež byly seznány jako výhradně r,oz,hoduHcí IPro pov.)lování obYče}
ných činno'stí lidských, pOhybujících se v průměrných mezích sV'Obody 
DSoonf a svobody vlastnictví, nýbrž především obecné zájmy kultu rní. 
Svou koristruk8i 'Jsvětluje pak spisovatel na třech .příbuznýchob-orech : 
hornictví, želez'oice a elektrárenstvÍ, 

V další ku'pltole, jednající ,o. právní povaze kOl1cesse, odmltá ,pak 
autor běžné wzlišo,vání stoupenců theorie mocenské (O. Mayera, FleÍnera. 
a j.) mezi koncesi a pJuhým ,policejním dovolením a přidává se na 'Stranu 
těch, kdo.ž i v pc," olení živnostens~é~ stavebním atd. spatřují akt zaJdá
dající subiektivní právo, následkem čehož dluŽno rozdíl mezi ·oběma druhy 
úředních aktů hledati jind.e, a to jen ve včtším či menším -oběmu [práva i 
povinností, jež vznikají oS'Jbě příjemcově. To, co plati o koncesích vůbec, 
iPtatí vzhledem k významu využití vod a jich sil pro veškeren kulturní ži
vot lidstva též o koncesích vodních. 

Další ka.pitola (osmá) pojednává o užívání vod t ekoucích a p Jvaze 
jich jako veřeiném statku. Autor naznačuje zde, že mezi pravou konc€sí 
vD/dnÍ a pouhým t. zv. obecnjrm užíváním vody stOojí p,)volení policejního 
rázu, jež zákonodárství ,a theorienazývá »dovolení«, ), dov.olení užívací« 
(Gebrauohserlaubnis, permission). 

Ka1pit-a.la devátá /pojedlnává ) vod iI1 í 'k o n ·c e s I pod 1 e il a š e ho 
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p r á v a v o. d 11 i h o, v níž autor prohlašuje Český' zá!kon vodnl ze dne Zb: 
snma 1870 za nejlepší zákon v celé střední Evropě (pro dobu jeho vzniku}. 
Líčí pokusy {) refJrmu práva vodního u nás a jinde. Zmíněný 'čeSlký zákon 
vodni pohlíží z hruba dosud na kOllcessi vodní jako na OIbyčejné .povolenfL. . 
jako Je na .př. pov'oleni živnostenské .nebJ stavebn{; o nějakých zvlMtnich . 
právech a povinnostech koncesionáře vystupujícfch význa.čně z mezí toho .. " 
co může býti -dovoleno nebo zakázáJnJ každému, nenl tu řeči a vyjma po
v-olení vodních děl -na řekách spla'~l1~rch .a pOlhraničních ro,zhoduJe o udělel1 ~ 
koncesí obyčeJná nejnižší instance úřední. -

V :ná5ledující nyní druhé části spisu (Vodní koncesse, část zvláštnO' 
zabývá se aut-Jr v pn'ní kapitole p r á v 111 í m z á k 1 a dem pro úp r a v Ul 

vod 'J p r á v n í k on c e s e. Pro úpravu tu jest rozhodujícím, je-li zmÍtre
ný zákLadsoukromopráv,ní či veřejnoprávní. Ponecháme-li zcela stranou 
í~pr.avu soukromopr.á.vní, dle níž VJdy tekouCÍ mohou býti i v soukromém 
ylastnictví jednotlivců, jako zcela nevyhovující modernímu hospodářské- . 
mu nazírání, podává se pro. úpravu troji možnost: .buď po,važují se v'.)dy. ~ 
(vyjma toHko vody na _pozemku uzavřené v nejužSím smyslu) za věd nÍči . 
(res nullius; římské právo), pokud se týče věc všem s,Polečnou (les omn~
um c.)mmunis; staré právo. němeoké); nebo jsou ve vlastnictví státu (sou
kromopráv_ním nebo veřejnoprávním) .anebo ,ponechá se otázka vlastJnictvi' 
zcela mimo zřetel a užívání vod upraví se dle ,potřeb vodního hospodář
ství té které doby, nyní tedy hlavně se 'zřetelem k veřejným }).:>třebám ' 
státu a jeho obyvatelstva. Cistý typ těchto jednotlivých směru se ovšem 
nrkde nevyskytuje. Autor zmiňuje se v této souvislosti o historii kodifikact 
vodního práva ve Švýcarsku, kde nejdříve vyšel !l1ávrh na zveře}nění v.:>d. 
jenž ve svém dús,ledném provedení vede k úplnému zmonopolisovánf resp. 
socialis.aci iich v rukou státu. 

Dále zmiňUje se spisovatel o zákonu wiirtemberském z r. 1900, jen 
prohlašuje za veřejné zásadně všecky toky a také práva k nim, dokJnce 
i četná práva z milnulosti pocházeHcí, jimŽ pravidelně bezvýjimeČt11ě při
kládá se povaha práv soukrom~rch, za práva veřejná, I) nichž přísluší r02-
hodovati úřadům a soudům správním. Na témž stanovLkll ,přibližně stoH 
i zákon badenský z r. 1899 a 1913. Vyh<w'Ůvati může i zpusob, jakým UŽ~
vání vod a zejmén.a právo koncesní upravuie zákon saský z r. 1907, neb 
uherský z r. 1885 .a 1913, ,jez nestaraiíce se o- rozdíl vod 'S,Qoukromých a
veřemých a oD otázku vlastnictví, upravují prostě uŽí·vá'l11 vod dle potřeb 
nynějšího v'Jdního hospodářství a s hlediska veře~ino-právnill1o zákOn<:. 
správního. . 

Pojednávaje v následující kapitole (A k t u děl e jl í k on c e s s eJ Q 

·povaze s~mého aktu koncese, Got~'ká se autor sporného poměru t. zv. ve
řejno-.právních smluv k správnímu aktu j1eodluJstrannému. Zminuíe se o dvou 
protichůd-ných táborech v německé literatuře, z nichž jeden - v s,ouhlasu 
s theorií a praxí francouzskou (contrats de ooncession) - připouští mož 
nost zmíněn}'ch smluv (Jellinek, Loeni-ng, Layer, Laband. SeydeI), dn1Z~ 
fO. Mayer, P. Meyer, Korman, Kelsen) mvprosto ji odmítají. Auror nepři
kládá sporné ,otázce té valnéhq smyslu, zejména Iplatí to prý o st.anovis.ku. 
jež pOipírá možnost smluv veřejno-právních proto, že při llli.ch je causa effi
ciens celého v}'sledku vůle nadřízeného úředního lJrgánů. Vyohází .pak '\ 
dalším ze stanoviska, že koncese vodoprávní jest jed'no~tranným aktem 
správním. 

Dále zmiňuje se o r,ozeznáválllí me.zi akty deklaratorními a konsti
tutivními, po,kud jde o po,vahu v'JdolPrávní koncese. Rozeznávání t,oto sou
visí (v literatuře) s dělením vod lna soukromé a veřejné, a arciť i s rozli
šováJním správ'nfch aktů na policejní pov-olení a vlastní koncese. Pamuj}
dm názorem jest (Pražák, R,anda), že koncese na vodách sJukromých máJ 
povahu deklaratorní, ač pr-oti tomu ozvaly se Ojedinělé hlasy (Pantůček) 
tVťdke, že i zde jde o akt ,ko1nstit.utivní. Autor .k nim se nepřidává a tvrdí, 
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té . ÚČii111é pONl'Oci očekáv'íiti lze jedině z odstraněni rozdílu VJd soukromý-ch 
a yeřelných a zárldadu tohoto dělení. ,pojmu souluoméltoo vlastnictví u. vod 
tekoucích, čínlž koncese v,o-dní přirozeně a nutně 'Jbjevila by se jedno,tným 
~nstitutenl s dle,po,př.enou /povahou správního aktu konstitutivního. Cílen 
budolucíh.) zákonodárství musí býti vodní koncese jakožto s.právní akt jed", 

,'~stranl1~T , kOllstituti-vní, zakládající jednotně, bez jakéhokoliv . rozlišováJtú· 
mezi jednotlivými druhy vDd subjektivní veřejné ;právo k užívání vody. 
Spisovatel Ú'brací 'se pak Ik další Dtázce, j)'Jkud úřad, ro,zhoduje o .povolení 
koncese. mllže jednati dle vlastního volného uvážení a pokud v tomto vol-

. ném r'Oz.llOdování jest vázán. Autm nesdílí náz'Jru, že by 'této vázano,sti 
bylo ,při povolení u v,od soukromých, z druhé stra,ny arciť s,chvaluje, že v 
HlJodenních zákonech vodních nachází s.e vý'po,četdůvodů, z nichž jedině 
m'Jžno koncesi odepI"íti, resp. vÝ/počet náležitostí, při jichž :s:p'l.nění · nutno 
i~ncesi uděliti. Jsou to normy, ,chránící jistotu žadatelovu, který mus.í ko-

J'f.flti předběžné nákladné studie hydwlogické a geologické, zlwušky, ,pro
jekty a plány. Témuž účelu slouží insutuce t. zv. předběŽlné koncese (Y'Jr
konzfssiOoD ). 

Vodní zákony rozlišují mezi sOll'k romý mi a veřejnými zájmy, pokud 
jde ,o udělení koncese. Rozlišování totJ činí theorii velké ·potíže a autor 
očekává účinnou pomoc jen od toho, že v ípovšechrném O'ZnačenÍ »veřejné
ho zájmu« uvede se buď v zákJně samém, ať již .přesným V}",po,čtem, ať 
příkladem. buď v prováděcím llé\Jřízení, které lpřípady jsou míněny. Nějakj' 
konečn ~- ,a (lP},l1Ý v:f'tJ}očet jest tu arciť nemožný. Jednotlivé veřejné zájmy 
budou míti arci podle celkového stuplně kulturního té které země rozličnou 

·i.ntensitu. Spisovatel uvádí zde příkladem v'J,dní 'právo špa,nělské, jež sta
noví tut,o s.tupnici : 1. Zásobování obyvatelstv:1 vodou, 2. zásobJvárií vodou 
pro účely želeZlniční, 3. povodiíJvánÍ. 4. :plavební kanály, 5. mlýny a jiné 
díly, . t přev.ood'y a .pohyblivé mosty, 6. rybníky Ipro chov ryb. Podobnou sturp'
nici, byť omezenějšího rozsahu ,a, obsahu, má čl. 15. italskéh) návrhu .záko
na o odvádění v,od z r. 1907. :Ve většině států dominovala v tomto 'siněru 
do 'nedá"na plavba a vedle ní zájem zemědělsk~T. Autor pr-ojednává pak 
institut předběžné koncese, jak jeví se v jednJtlivých v,oruních z~konech 
některSrch :států. 

Další ,kapitol,a (v z n i k Je o Jl ce s e) věnována jest otázce, který 
okamžik nutno považovati za rozhodný pro vznik práva, koncesí udělené 
ho. Dotknuv se lodifikační histo,rie švýcarského spolkového zákona . vod
ního iprohlašuje, že nemtlže býti pochybnosti o tom, že tímto rozhodným 
okamžikem jest samo udělení koncese. 
. Zabi'vaje se důležitou ')Ťázkou 'P f e d n'o stí ,p r o n aby t í .p r á \' a 
In e z i 11 ě k o 1 i k a k.o ,n k u r e nt y (kapitola čtvrtá), docházf k názoru. 
že z nhných zřeteli'l určuiících tuto přednost, dle 'nYlnějších poměrů nejzá
važnějším a ve skutečnosti také nejčastějším jest prostě velikost /podniku. 
neboť jen po\olením velikých podniků za lmute,l novéh.) práva koncesníhD 
vyhoví se všem ,požadavkům veřejného bl~ha, hospodárného využití vod, 
četJll~rm ilJlteresenti'tm a pod. S otázkou zde Iprojednávanou s ouvisí další. 

. týkající se snah ') mouopoHsaci. socialisaci či munidpa1isaci vod a jejich 

.' ~iI. Pod,11ě.t 'k těmto . snahám zavdala hlavně v zemích, kde :pan-oval,a nouze 
Úl uhlí, potřeba vod pr'o pohon státních drah, zejména ve Švýcarsku a Ha
lii. Hlavní projevy této státnč-monopolisační tendence možno spatřovati 
've snaze, aby veškeré vody pro.hlášeny byly za veřejné, dále v obmezení 

. kOQcese na určitý čas a v zajištění předno'sti státu při 'po'v,oloiVání k'olJ1cese, 
ve vS,-hradě 'práva spadlosti a ,práva výkupu pr') stát. Autor uvádí několik 
příkladů 7, .~jz'ích legislatur. , 

V .kapitole »S II lJ jek t vod 'n í .h~ o Ql C e s e~ pOjed.nává spisovatel {; 
osobních lláležitostech žadatele o koncesi, uváděje při tom přehled ustano
vení někoJi.k,a v)d,ních zákonů, zmiňuje se na př. o po,žadavku výkazu po
rřebilé.ho kwpitálu (italská osnova z r. 1907), 'o uložení kauce (zájmu ba-
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-tlenský), státní občanstvÍ a sídlo v tuzemsku (Norsko, Svédsko, Švýcar
sko). Sem Ipatří též předpisy, podle nichž koocese uděluje se namn)Ze ni
lwliv jako osobní, nýbrž ,pravidelně jako reální právo, spojené s držbou ur
čitéh.:> pozemku nebo určitého díla (Wiirtembersko, Badensko, Sasko, Če
chy, r,ak,ouská novela z r. 1911) a zákaz ipřev,odu koncese před skutečným 
J) rovedením staveb k jejímu výkonu nutných, z čehož arciť .připouští se 
různé výjimky. 

Spi'SoWltel přis1:upuje nyní k vylíčení o b s a h u k 10 n c e s e (kapi
-tola šestá) a zabývá se ,příslušnými ustanoveními práva švýcarského,. 

Poněvadž celé právo vodní podle spisovatele není než řada před
pisů,jimi'ž uprav'J,vati se mají kolíse, vznikající z toho, že na vodu činí ná
r,ok nejrMznější zájmy a že tyto různé zájmy jen zřídka současně všechny 

-mohou býti us.pokoj~y, přikládá autor úipravě ·práva expropriačního a jeho 
odrudy t. zv. donucQovacích práv velkou důležibst. Uvádí řadu příkl,atdů, 
Jak věc ta v jednotlivých zákonech jes,t ulpravena a přistupuje pak v další 
kapibo1le (oSlITIé) k ú čel u pod n i k u. Za dřívějších dob udělovány byly 
kapi-to,le (osmé) k v Ý k I ad ů m o ú čel u pod n i ku. Za dřívbjších dob u
dělovány byly k,oncese nejen :bez omezeníčasovéhJ, ale také bez omezení 
obsaho'vého. Dnes jest přesné vymezení v obojím směru pravidlem, při čemž 
padá na váhu nejvíce účel, jemuž koncese :má sloužiti. Ve· vodních zákonech 
jSJU zpravidLa ustanovení, žádaiící, aby v koncesi vyznačen byl způ$Job UŽÍ
'vání vody nehJ' ,přímo účel, jemuž koncese sloužiti má. účinky, jež 'různá 
zákonodárství spojují s šetřením či nešetřením účelu, Ipm ll1ěž koncese byla 
lldělena, nejl$Jou stejné (změna saze,b činžovníoh, zpětvzetí 'nebo zmenšení 
výhod 'Podniku pOlSkutnutých, tresty Ip,ořádkové, ztráta kotlcese). Aut'Jr u
vádí příklady, kdy záJkonodárství výjimečně Iphpouš,tí cLodateČlnou změnu 
účelu. -

V dřívějších ·do'bách udělována byla vod.ní oprávnění jediI1ak bez 'J
mezení časového vitbec, jed.nak libovo:lně odvolatelná.. Středem me,zi Qlběma 
'těmito extrémy jest s o u s t a v .a č a s o v ě o mez e ln Ý c h k 'J n c e s Í, o 
"Dichž jedná spisovatel 'v kapitole delVáté. Některé n0'vé zákony vítaH tuto 
'soustavu ja){]olžto prostředek, jímž toru -dobJU nejlépe lze dosíci úkolu mo
derní veřejné s.právy, ač v řadách průmyslu měla dlouho tuhé odpůrce. 
Autor uvádí několik příkladi't z vodního zákonodárství eVP.J\psJcého. 

Při ManolVení délky koncese r,o'zhoduje pro zákonodárce hlavně sluš
ný zřetel na 'podnikatele, jenž vloží ,dJ ,podniku svůj kCllPitál a práci a může 
-pr-oto právem očekávati od státu, že bude mu udělena koncese pro takovou 
dohu, .aby se učiněný náklad UJIllOři,1 a vedle tollOl Qovšem p'JpřáJna mu byla 
slušná odměna podnikavosti a převzatého risi.kla. V literatuře a praxi !,po
kládá se obyčejně doba 60ti let za přiměřenou. 

S hledi,ska k,oncesionáře má s'Justava ča:so'vě .olII1ezených koncesí a 
i n s t i t u cep r á va s pad 110 s t i Je 101 n c e!S e tytéž následky. O tomto 
právu jedná spisovatel v ka'Pitole desáté, v níž prohlašuje je jako přímý 
'Prostředek, aspoň pokud no,vých ,koncesí se týče, ik us·nadnění zveřejnění 
VJd a IPfoOvOlZování všeho ruosP,odářs-tví vOldního s.tátem a veřeďnými svaz
'ky, jež jest dnes ještě cílem dosti vzdáleným. Spisovatel uvažuje 0' r6z
J'lých moid.lalitách, lež zákonodárce múže zvoliti, na př. má-li nastati spad
lost ipso iure, t. j. bez zakročení 'státu (země, kraje, Obce), připadně i proti 
jeho vůli, v jakém rozsahu mají ,přecházeti části dUa, 'P'ro něž koncese u-· 
hasla, na stáJí, má-Ii se přechod státi bezpLatně či za odškodnění. Pokud 
se této pos.lední oltáz,ky týče, buderniisté rozhodná délka lhůty vyměřené 
'státem Pf{) koncesi. AiUto'r uvádí příslušná ustan.wení některých nových 
zákonů vodních. 

Instittuoi :spadlosti ;podohá se fo'rmállJ1ě p r á v fO V ý k tl op u (kapitola 
Jedenáctá), jímž n<lJbývá stát molŽnost převzíti vodní dílo již před up,lynu
lim IdJby ,koncesní. Tato moŽnos.t lmde zvláště cennou v ·přílPadech, !kdy 
jde o !potřebu sil IPro pOIhon železných drah ve státech, jež mají nedostatek 

5 
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uhlí (elektris.ace drah). Pr'o'to nová .právla' v.odní prO příkladu práva želez
ničního užívají výhrady výkupu (EilI1lOsung - Riickkauf) k,oncese, jež bývá 
pravidelným 'Průvodcem práva spadlo/sli. 

V nás,leduiící ka,pirÍJle dvanácté ,poáetdnává autor o vod n Í č i fl Ž i 
j,a:!{Iolžto zvláštní dávce či .p.oP]latku z /PfQIvozování voOdních děl. Tato dávka, 
jejíž národohospodářská účelnos,t jest velmi spornou, vyskytuje se ve dv,)jí 
podobě: jednak jako poplatek kOlncesní jednou pro vždy, jedlI1ak jélJl\lO' v,)dní 
dávka nebo činže nhná dle způsobu použití vody, dle doby užívání nebo 
u vodních sil dle Ip'JčtU získaných vlodních sil. Jako příklady různé úpravy 
uvádí autor zákoln ruský z r. 1913, wiirtemberský, spolknvý zákon šv5T-

carský, curysský a bernský. 
V kapitole třinácté promloU'vá spisovatel o jl i 11 Ý c h ti S t a II o v e

ní ch k o n c e sní cha dělí podmínky, nLo,žené k'Jncesionáři, povšechllě 
na takové, jež jsou rázu pOllicejního, a na podmínky jinaké, mezi nimiž vy
nikající význam ma.jí podmílI1ky hospo:dářské a ku kterým náleží zejména 
t. zv. povinnost stavební a pr,ovo:Z'Jvací a pio'Vinnost dodávková 'Pro veřeJ
né účely. Nebo'f dávaje koncesi k užívání vo'dy, stát dle dnešního nazírání 
právního 'svěřuje koncesionáři OrpaJi:ření části svých vlastních úkolů. Nejde 
tu tedy pouze 10 výkJn ,práva, nla němž ovšem v první řadě má zájem kon
cesionM, nýbrž i o výkJn povinnosti, na níž má zájem stát i veřejnost. 

Ve' čtrnácté kapitole shrnuje spiso'va,tel z p ů SoO b y z á n i k u k o n
e e s e, uvádělje jakoO takové: 1. převod. kJl1cese bez sv/olení úřadu, 2. od
padnutí nebo' změnu účelu, 3. u!plynutí času, na nějž koncese byla omezena, 
-t sIPl3dlost, 5. výkup, 6. odvolání koncese, ,7. uplynutí lhůty, do' níž se 
stavbou mělo býti započato il1eb lhůty, v níž měla stavba býti uJc..Jnčel\1a a 
prov.oz dí,la zahájen, 8. neprov'Qizování díla pO' jistou delší dobu, 9. zánik 
vodního díla, 10. nesplnění důležitýc.h podmínek k')l\1cesních, 11. vzdání se. 
a některých z těcMo, z,pů~obů pOjednává pa,k <liutor podwbnědi. 

KCt./pito'la patnáctá věnována je výkladÓm o och ran ě k.o n c es e.. 
Spisovatel pr'JllTIlouvá zde :přede'vším o úp'ravě ~(Qmpetence v záležitostech 
práva vodního. Praví, že ,poslední veLký boď sveden byl k/olllcem minulého 
s,t,oletí, když běželo v rilzných státech o to', nemělo-li by se /právu vodní
mu do'stati úpravy v rámci civilního záIC',:)l1odárství lal dodává, že plolkusy 
ty byly marné, poněvadž vodní záklOny il1cliší se celkem obsahem svým od 
zákonů veřejnoprávně - slprávných. Ja:ko základní ry,s nového práva vmi
ního o'značuje aut'Jr zvláštní komise, slo'žené ze zástupců nejvyšších in
stancí spráTlních a odbomýc.h kl uhů mimoúředních s právem rozhod!()rv«l
dm, nebo a<;IPloň s vl'tern pCTadním, ~ež is.ou povo.lány k rJzhodování 101 vě
cech vOrdojprávních. Tak i ti nás na Ip,ř. po přije,tí zákona vod,olcestného z r. 
1901 d.ošl,.) ,k zřízení poradního sboru oro' stavbu vodních cest a také če
skosl,ovenské zákonodárství vedle rťlzných jiných '5borll poradních neopo
menulo k osvědčenému totruutopms.třed'ku s8hnouti v 'Jlboru úzce souvis
lém s právem v,odním, totiž v oboru elektrárenském (zákon ze dne 22. čer
velnce 1919, čís. 438 sb. zák. la nař). Jako příklad uvádí autor organisaci 
ta,kové k0mise s 'Votem ro'Zhod.t!Hcím d.le IOlsnovy italské z r. 1907. 

Výklady dru!1é části svého s.pi,su ulzavírá spisovatel kapitlo.lolll o už í
v á n í v.o d y IP o d říz e něj š í h.o ráz u, ja.k,o' na pL braní t. zv. vedle1-
ších užitků vodních (vybírání štěrku, kamení, písku atd.), neba, užívání 
v,od, jež děje se }luď bez zvláštních zařízení anebo pOiIT1'Jd zařízení jen 
lehčího rá,zu, aM. Obvvklou formo'Uprávní úpravy jelHch jest t. zv. povo
lení užívací, pokud arciť dle j)Qlsi1:ivníh.o zákonodárstVÍ nes;Pél!d[\jí přímo 'pJd 
pO'jeru užívÚlnÍ obecného. Autor vrací se zde ještě jednou k lo~ázce rozdílu 
mezi vlastní ko.ncesí a pod'Jibných .pov,o.lení. Spi,slQlvaltel IPovažuje řešení 
sIIJiol!k,ového zák/oll1la švýcarského z r. 1916, jenž uděluje vládě zmocnění, 
(Jby nařÍze.nÍm OZi12či.[a ona ustanO'yeni, jež pro dUa menšího významu ne
platí, za zvlášť vrC'lcl.nv, při čemž by si přál, ,aby vláda byla zmocněna na
řírzením '){Značiti (buď výpočtem nebo jinými vnějšílmi znaky) zálvody a 
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způsoby užívaCÍ taklolvé menší dů lež i tosti , č ímž by zároveň stanoveny byly 
hranice mezi případy kOlllcesními la' přÍlpady IPouhého d'ovo,lení užívacího, 
pr{lrt:ože jinak vzádemné ohraničooí ohJ'll těchto druhů bylo by stěží možno. 

Ve třetí , poměrně stručné části Sivého 'slpislU shrnuje spisova-tel nej 
JíIležiifější výs.Ied1cy své práce v z hle ,d e m k n a š emu IP I a t n é mu 
p r á v ',u, aniž by zamýšlel !p'odrobné něj,uké srovnání. Zmiňuje se o unifi
ka6ním úsi.lí v bývalém R'3Ik,OUS.kU, které dosáhlo svého vrchJlu r. 1918. 
když vláda, olpustivši plán zvláštních zákonů vodních prGI jednotlivé země, 
již již měla připravenu k uzákonění osnovu jednotného ~ákona říšskéh;): 
Dnes 'I1ebezpečí toto minulo a nic neb rání tomu, aby jedJno'ta práva v na
šich zemích, vnitřně plně {ldůvodněna, stlala se 'skutkem. Při budoucí re
formě bude především nutná rázná změna v ,dělení v'Jd na soukromé a 
veřejné a užívá'I1Í pOljmu vlastnictví na vody vůbec. Autor chválí tu uher
ský zákon vodní, jenž ,jest pokročilejší, než naše ,platné 'právo a osnova, 
kterou závěrem 'p,oldrobuie struč'né kritice. Nelze tvrdW, že by vyhoV'Jvala 
svými opravnými návrhy všem moderním Ipožadavkům. Zejména dává sQJii
sovatel, po'lmd jde o poměr státu k veřeiným v'odám, Iwnstrukci práva 
š'výcars,kého, jež ,pr.o I.)pr:ívnění 'státu k udělování kOil1ce~í vychází z no'
vého pojmu regálu j8kožto státní výslolsti, přednost před konstrukcí :novely, 
t-terá veřejlné vody ,prohlašuje za veřejný sltatek ve smyslu § 287. o!bč. zák. 
Pohřešuje v ní ustanovení, jimiž plřipraviti se má p'Jlzv,olný přechod ke ko
lektivisNcké soustavě právní, totiž k uSltanolvení o spadlosti a výkupu a 
také o případných po,pl.atcích za pOlvolení koncese. 

V Ipos.Ied ní část i zabývá se autor zejména ,0tázk'Ju, zda reforma vod
liího práva je provedi,telna v rámci dOlsavadního zákona vodního. Otázku 
tu zold!po'vídá záporně vzhledem k ,příliŠ'né omezeO'o.sti tJhoto rámce. Dalši 
o,tfl:zkou jest (poměr občanského zálmníka k právu vodnímu a konečně roz
hodnutí ,alternativy, zdali dluŽUJ přikročiti k úpravě celého práva vodního, 
ci ;především oldděleně jen k úpravě práva využitkování vodních s11 jakožto 
specielního koncesního 'práva vodního. Spi'sovatel iest pro vyloučení pří
slušných partií vodníh.J ;práva se týkaiídch, z o'beonéhlol občanského záko
na, a pOljetí Nch do nového jednoifného zákona vodního. Pokud jde ,o další 
otázku, jest au tor přívržencem jednotné úpravy celého práva vodního, pJ
něvadž lil nás není prolti tomuto ZpílSbJbu podolbných ústavních ;překážek 
jako na př. ve Švýcarsku. Má za to, že by byllol možno seltrvati 'na cestě, 
kterou se ubíraly u ná,s d'Jlsavadní práce, směřující k reformě vloldního prá
va a že by zedména osno,vy z r. ]911 a 1918 mohly býti přímo podkladem 
pro vy:pra,cování nového, vod.ního zákona našeh!Ol. 

Z ,podanéhJ zde výta,hu ze Sipisu aut:orolva vyplývá již jeho vlastní 
r::nz. Práce jeho ne.ní 'p ředevším d IQ g mat i c k á, t. j . nezabývá se norma
tivním výklad em toho či onoho. JxávníhQ řádu. J iž obecný a povšechný 
titul (J>Vodní .koncese« ) t'amu nasvě,dčuje. S IprávnickéhJ hlediska lze li 
charakterisovatijako podrObnou a důkladnou úvahu de lege ferenda, při 
čemž 9pět úvahy ryze hos:podářské 'převlád2.ií nad úvahami legisl ativně
technický mi. úv.ahy ty zabýv.ají se insti tucí vodní koncese jak,ožto celku: 
s hledil~ka národohos'P,o dářského zvlášť významného. 

Zmíněný hlavní ráz autlomva 'Slpisu vysvětlude též, pifiOČ pod rolbně 
a ,kriti cky zabývá se velkou řadJu cizlolzemský ch zákonů vodních. Spis je
ho chce bý ti !pomůckou pro budoucíh o ref.olrmMor,a našeho práva vodního. 
(zákonod á rce) , nik,o.Jiv nJ'rmatiV'I1ílill v ýkladem nějakého p o'sitivního p ráva 
vodního. V t Olmto smys,lu mo,ž,no jej nazva:ti 's r 10 vn á v a c í s tu di í, která 
vž,dy může míti jen význam d e lege ferenda, ni!k,dy de lege Iata. 

Nelze arciť říci, že ,by si byl autor rá zu svého spi'su a důsledků z 
toho plynoucích :plně věd'JIill. Výv10ldy jeho dělají pro,to někdy dojem ďistého 
kolí'sání mez,Í dvěma zcela rľlznými .cíly a methodami. Tak ,pravÍ na př . 
úvodem .k třetí části své Ipráce : »Po těchto úvahách o p r á v fl í pOiV3:Ze 
vo dmí koncese spojených s jakousi -(?) rervis,Í pllatného, zák'0lnodárstvÍ cizích. 

;-" ;' 



68 --

státil a cizích návrhů legislativních budiž několik sJo-v věnováno sro,vnáuí 
s naším platným Iprávem (č. z. v.) a uherským a s právem novely". K to
rnu dlužno Ipodotkll1-outi, že ::-Vlodní koncese« není po,jmem, ,() němž by práv
ně bylo možno uvažolvati bez ohledu na nějaký konkretní právní řád .(a 
tUJdíž též il1iko},iv toliko ve :Sipojení s ja'kousi revilsí platného zák'Jnodárství 
cizí,ch stá,tů), Iponěvadž »vodní k'QJ1cese« jest t. zv. právní institucí, jak ji 
též autor někoJikrát ve Isvé práci Siprávu1ě nazývá, tedy ·souhrnem Hstéh() 
P',}čtu p-rávních norem, vydaný·ch za účelem -dosažení určitého jednotnéh!) 
(sociálního, ·.(lQIspodářského atd.) cíle. Totéž platí i o jiných Iprávních insti
tucích podobného, rázu '(vlastnictví, manželství atd.). SrO'vnávati obdobné 
skupiny nJrem (slpjaté týmž legislativll1ím .cílem) z něk'o1ika různých práv
.ních řádů má :pak význam t'otiko de lege ferenda, nikoliv de lege lata. 
Proto též smvnání, jež povše'chll1ě 'provádí spisovatel ve třetí části, ne
má skuteoně žádného narmahv,ního významu, dávajíc toliko !pokyny budJu 
dmu zákonodárci. 

Zdův'odů právě uvedených vypadají proto ony Ipartie spisu, které za
bývají se 'l1'ormativními úv,ahami, poněkud z celko'vého rámce deho. To platí 
zejména o 4. kapitole 1. části, ~de pojednává auto-l' o Sip.oru, ,týk,a;jícím se 
rozdílu mezi 'prá'vem veřejlným a soukromým. Plodává zde sice pěkně a 
přehledně a s žádoucí struoností nejhlavnějšÍ theJrie, nedo'vede se všalk 
s nimi náleži,tě vypořádat, jako-ž vůbec !partie, kde snaží se řeš~ti t. zv. 
theoretické SlPory právJlické (na ,př. otázku Ol kloll1s.titutivním nebo deklara
torním rázu vodní k,oncese, o mož,flJJ'sti t. zv. veřejnoprávních smluv atd.} 
jsou poměrně nejslabší. Tu autor, ač ovládá příslušnou literaturu, il1edtí se 
doma, a argumentace jeho není přesvědčivá. Stačí uvést tyto .příklady: 
Tvrdí-li autor ve 4. ka pitole 2. části, že »ani ve státě antickém, ani ve 
státě středJ'věkém a později tpolicejll1ě-absolutním nebyl :podda!ný, polkud se 
týče p'O!!I1ěru jeho ku státu, vůbec uznaným subjektem právním«, není to 
v .té flormě ,pravda; spíše dallo by se tvrditi, že důsledek Itoo IPlynul ze 
špatného náz-0ru na právní řád la s,tát. Jednaje v kapitole 6. první čá,sti 
o konstrukci t. zv. základních práv iolbčaTlských, připouští ,stejně .oba dva 
druhy konstrukcí (jako subjektiVll1Í práva a ll'J'rmy Objektivní), nelekaje se 
v případě druhém Ipřes to mluviti 'o » -oprávněních již existuiící-ch« - tedy 
patrně pře d ústaViou. V llastního, jádra sporu o možnosti či Inemotžnosti ve
řejnoprávních smluv (2. kap., 2. Část) nedotSahuJe aut'Jr, když po vylíčení 
jeho končí větou : »UžívánÍ formy smluvní, proti jejíž theo!retické (?) pří
pU'stnoSlti nebylo by námitek, bude tedy vÍCe (?) věci praktických úvah, 
podobnolsti s jinými vříbuznými případy, iO'bvyk10sti, ceLk'o1Vého tprávního 
myšlení tQlho kterého ll1ároda (fra:ncie) a historického vývoje«. Ani spor 
o tom, je-li V'JdnÍ koncese ll1a vodách sOl\lkromých deklaratornÍm či konsti
tutivním aktem (vi'Z tutéž kapitolu), není ro'Zřešen poznámkou, že »účinné 
pomoci l()Ičekávati Lze jedině z odstranění mzdílu vod soukromých a veřej
ných a 'Základu toh o-to dělení, pojmu sOUlkromého vléllsmictví u vod ,teloou
dch«. Kap. 3., druhá část (»vznik kOIl1'cese«) činí dOjem, j,akoby spisovatel 

, ()tázku: »který okamžik nutno považ,ovati za rozhodný pro vznik tohoto 
subjektivrnÍho užívacího práva k vlOdám«, de lege lata chtěl rozhodovati 
na základě srovnávacího tStudia něk'olika vodních práv (zákonů), 'Poněvadž 
předvádí v této souvislosti kJondif.ikačnÍ hrstJrii švýcanskéhOl -Slpo'!Jkovébo 

. zákona vodního. V téže souvis~oSlti pf'Oh1.ašuje pak, že »ipro nás, jež t o 
vycházíme zásadně 'ze stanoviska veřejnoprávní pOlvahy těcht-J užívací-ch 
práv, nemůže býti poc'hybnosti Ol tom, že okamžikem rozhodn~rm pf'O vzn ik 
těchto práv 1est samo udělení koncese«, c·ož ,jest methodicky ardť naprost) 
neSiprávné. Vůbec selhává jasno-st vývodů jeho všude tam, kde autor užívá 
pOjmů »veřej'lloprávní« a »soukromotp-rávil1Í«. Zdá se, že tím mys.H vždy na 
hledisko z á j m {): v é, a že tudíž »veřej:uJlPrá<vní« zájem, zákon, náliok, ,prá
vo a právní poměr a pod. jest zkrátka zájem, zákon, nár'ak. právo atd ... 
pOlkud vZlnikly či uděleny byly v zárjmu veřeJném, takže všude tam, kde 



mluvÍ se 'J »vefejn()fprávl1i« či »soukromoprávní« povaze oněch věcí, sta
čilo by prostě říci: »veřejná« a »soukromá«. 

Dokladem shora uvedeného tvrzení, že Sipisova.tel není si zcela jasně 
vědJom IP'Jvahy svého S1Pi-Slu s hlediska methodollOgkkého jakožto práce de 
}ege ferenda, !podávající úvahy o tom, jaký obsah měl by míti dobrý !Zá
kon vodní v našich dobách a o ,po\všechném methodickém rozdílu mezi 
~pisy t,ohob druhu a pracemi -d,IOIgma1:kkými, ďež zabývají lSe normativním 
yýkladem toho či onoho pos.itiV1I1ího zákona, aest v ka:p., tO., druhé částí 
( j)Právo s,padlosti«), kde autor pokláJdá 'Za nutné výsLolv'l1ě p'JIZ!Tlamen.ati, že 
»skutečná (?) úprava otázky, na které části vo,dního díla vztahuje -se prá
vo spadlolSti« jest věcí positivního zákonodátrství. Rozumí se 'přec sam.) 
sebou, že otázku tu nemůže ,rozhodnout žádný jiný či:nitel , tedy zejména ne 
theorie smvnáváním několika zálC'J!Tlů ci.zozems.kých, které v neHe,pším pří
padě může poo'skytno'llti toliko cennou direktivu zákonodárci, tedy PQkyn 
de lege ferenda. S i.iné strany, ale 's téhož hledislka není úplně sprá'v,ná vě
ta v 'poslední kapitole druhé čá's ,ti Slpisu, že »IP r á V !Tl i :p o. vah a tohoto 
povolení užívacího (OebrauchserlaUlbnis) - ve smyslu německo-právní 
theorie - ,není určena jedinou ,pr'.) vždy, nýbrž ,positivním záklolI1odárstvím 
v rilzných státech různě upravena«, ,poněvadž určovati 'p r á v n í op.o v a
h u některého zjevu .l1iolrmati'vního - lna IPř. IJbligaČlního Ipráva a contr. 
věcného, veřejného a contr. soukroméh o, atd. - ne ní věcí zákonodárco
vou, nýbrž theorie, která určí 'ji ,podle své vlastní S'JiUs.tavy, 'sestrojené ja ·· 
ko pomůcka k :poznáván.í právního řádu. 

Než všechny tyto methodické nedostatky vyskytují se zpravidla ve 
ste.i'l1é míře u ;podobných spisů, jeHchž autoři nezabývali se přímo metho-· 

. dickÝ1mi úvahami 'J právu a je,ho 'poznánÍ. U -spisov atele padají >ostatně tím 
méně na váhu, poněvadž práce jeho jest - věd:ooně či nevědomě - vyslo'
veně rázu praktického, t. j. chce býti obecným a vyče r,páva;iícim náv,ordem., 
jak upraviti Íns,tituci vodní kŮ'llcese, tedy náv1rhem de lege feren,da. Zde 
též autor svého cíle plně dosáhl. Svou pmcí -dokazuje v elkJ'U píli při shle-· 
dávání a Dro' nikmutí materiálu (cizozemských zák,OInlt vod'ních), O'svědčuoe' 
všude (vedle obsáhlé ,sečtelosti v odborné literaJtuře ) samostatn,)ist úsudku. 
dovede to, co říci chce, :podati formou 'obratnou, jasnou a struč,iiou . Čtenář 
pr .),studuje proto spis s velkým užiltkem ,u :na:bude jasného názoru 'na sple
tité Ipwblémy. jež řešiti jest s hlediska námcl.ohtolsp.odářského modemÍmu 
~áJk,onodárci , budujícímu :nový vodní záko'l1. Při tom s'pisovatel Iposuzuje 
všecky 'Jtázky sem s.p,udruiící s určitého vyššího Jedno tnéhol hlediska na 
poměr moderního státu k vodnímu hospodářství, čímž vývody jeho nabý
vaH žádoucí ucelenosti. Pro t.h E'lolrii a zejména pro prClx i znamená .proto 
leh) Sipis skutečně obohacení naší odbonné lirtem tury. Wey r. 

Dr. Jan L ti w e n bac h: Autor a nakladatel. K chys,tanému zákooU' 
o smlouvě n,aklad.ateISlké. V Pra ze 1921. Tiskem a nákladem pražské akc ... 
I'l skárny. 

Nedo.statečná, dosud !platná zák,o'llllá úpr,a'V,a pomě ru spisovatele k 
uakla<!ateli nemohla lJřir,o'zeně vyvolati specielní literatury ,o právu nakla
datelském. Stručná a přehledná studie dra. Lowenbacha, uveřejňovaiI1á pů
vodně v ,týdenníku »Cesta«, jest tedy iakýmsi úvodem k úvahám o zmÍ'
něném aspoň pro nás novém zajímavém Ipwblému p'rávním, a již z té přf
činy nutno na ni upozorniti. Valná část přehledného šestatřicetistrálnk,ovéh O' 
spisku, v jeh,Jž prvých dvou lmpitolkách vyliču.je autor dosava-dní stav 2t. 

snahy reformní, věnována jest kritice vládního návrhu zákona o sm\'ol1.1vě 
nakla'datelské; po vymezení pojmu a obs,ahu smlouvy rmukladatelské. práv 
::t IPovinností zadate1e a nakla-datele pojednává ,aut'Jr dále o otázce hono
ráře, o výpovědi. zrušení a zániku sml,o'llvy ti díla samého, 00 přev,odu prá
V:l nakla'datelského, o dílech peri'odických a soubJrllých, jakož i otázce 
j arých smklv. Věcné kritické poznámky, v l1iehž ,autor upozorňuje na ně-
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kte'fé nepřesnosti a mezery v usta:noveních vládního návrhu, uvítány bu
dou interesovanými kruhy jistě s 'p',)vd.ěkem. O opravdu vzácné pozornosti 
a svědomito-sti autorově svědčí nejlépe ta olkolnost, že neušly mu ani 
menšÍ dr-obné články žurnalisHaké -o nakladatelské smbuvě 'PO časopisech 
roztroušené. K v~Tv,odům vřelého doslovu, v nichž autor -poukazuje na ne
proveditelnJst řešení otázky poměru spisovatele k nakladateli p·o vzoru 
ruském, nelze než přisvědčiti. C.h .. 

Dr. O obr o s! a v K rej čí: Základy statistiky, zvláště zemědělské 
a družstevnÉ. Publikace miínistestva zemědělství, ročník 1., čÍs. 4. Praha 
1920. NťLkladem ministersli\'-a zemědělství. Tiskem Ceskomoravských ,pod
niků tiJSlkařských a vydavatelslkých, dříve Ant. Purkrábek. Stránek 89 ~ť 
4 přílohami. Cena 9 Kč. 

V české literatuře neměli jsme dosud vůbec knthy, jež by soustavní:' 
<ll uceleně pOjednávala o zák,la-dech statistiky. S racl!,)Sltí vítáme proto knihu 
prof. Kmjčího·, jemuž dlouholetá úspěšná statisHcká praxe a cenné zkuše
nosti při ní nasnírané, hluboké theoretické vědomosti a ,o'pravdová láska 
ke statistice u!ožÍlly přímou povinnost, aby na,psal knihu, ,o ,níž Imožno říci. 
že kdyby nebyla na,psána, bylo by nunno ji nwpsati. 

účelem knihy, jak jej spisovatel v úv,o.ctě označuje, je seznámiti čte
náře s podsta,tou ,pravé statistiky, osvěmti její výz.n.a:m,obeznámiti s vý .. 
volem jejím, naučit rozeznat dobrou statistiku 'Jd špatné a ,předvésti hlavní 
pravidla technÍlky stati<stické. V dalších oddílech pOjednává Krejčí o pod
statě moderní sltatistiky, o statis.tické methodě a vědě, podává detaHní roz
dělelní vědecké statis.tiky, líčí hist',:Hii statistiky a uvádí nejdůležitější dil~1. 
z 'titerMury o statistice. '_ 

NeJdiHežitěj,ší a také nejrozsáhlejší kapitolou knihy je oddíl? věno
vaný technÍ<Ce a theorii statistiky, jenž seznamuje čtenáře velmi p,odrobnč 
ti přesně se statistickým sčítáním, jež má-li splnit s.vůj úkol, musí vyho
vovat základním 'po,dmínkám, musí býti řádně 'pf',)vedťlil1é, výsledky jeho 

,náležitě sestaveny a vědecky zpraco'Vány. O theoretickém základu sčítánÍ. 
o methodě statis.tického s.čítání, o methodách technického zpraoování, ja
k,ož i o analyse výs,ledků sčítání, .přináší kniha p.:mčení velmi bohaté -
dle našeho zdání ,pro průměrného zemědělského iinteligenta, jemuž je vlast
ně kniha určena, až příliš podrobné. A však /právě tímto podrobným pouče 
ním, jež kniha na základě bohaté zkušel1',)sti ·pmktické skytá, stane se ne
postradatelnou učebnid mladým úřed.nÍkům statistických úřadů při'pravují
dm se k praktickým zkouškám. K tomu vztahovala se moj'e slova svrchu 
otištěná, že kdyby klI1Í1ha nebyla na.psána, bylo ,by nutno di napsat. Dodá
vám k tomu jen, že sl0tva dovedl by ji někdo jiný napsati tak ,pěkně a účel-. 
ně jako prof. KrejČí. 

Vůdčí ideou knihy je pr'opagovat význam statistiky :přesné a :pravdi
vé a v i'omto 'bodu vykoná kniha jeho velmi mnoho - třeba částe.čně v ji
ný'ch kruzích než Krejčí měl na mysli. 

F'Jrmál.ně bych chtěl jen :podotknouti, že 'lépe by se mi zamlouval 
u knihy stručný název »ZákLa:dy statistbky«, bez dalších sl-ov »zvláště ze
mědělské a, družstevní«, ježto co řečeno o statistice zemědělské platí mu
tatis mutandis i o Jiných druzÍtch statistiky. Ao statistice zemědělské a ied
notlivých jejích odvětvích - kromě il1ěkolika příkladtl -- Krejčí speciellně 
vůbec nemluví. Vzpomínaiíce zde dlouhé řady výbJ'rných jeho prací o s,ta
tistice ,osevu a sklizně, o statistice dobytka, hospodářského průmyslu a j . 
v. roztroušených ,po různých svazcích »Zpráv Zemského statistického úřa
du« i v jiných publikacích, ,d0ufáme, že Krejčí, který o rozvOlj zemědělské 
s.taHstiky má 'neocenitelné zá!sluhy a který zreformoval a zvelebil v Če
chách statistiku osevu a sklizně, néljpíše nám i knihu o jednotlivých od
-větvích zemědělské statistiky, na InÍž již dmes llipřímně se těšíme. 

J. Auerhall . 
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Herrm~~m-Herrnritt. RudoU, Dr., prof. práv čl mda slprávního soudu 
·je Ví-dni: Gnmdlehren des v.erwaltungsrechtes. 555 str., Tubinky, J. C. B. 
Mohr, 1921. 

Obsažná tato Ipublikace z péra známého a.osvědčeil1ého pmcovn!ka 
pJcházející má pr,o českou vědu právní zvláštní význam. V pře.dmluvě 
praví totiž autGf, že bylo jeho původním úmys.lem, vyhověti !přání něme
ckých 'právníků rakouských, aby stala se Hm jazykově přístupna slprávně
právní díla univ. prof. J i ř í hoP r a žák a. r,oku 1905 zemřelého. Chtěl 
tedy autor Ipůvodně přelo,)žiti Iprostě Pražákovo nedokončené »Právo 
správní<x do němčiny. Když však sezna,l, že dílo toto jest té doby již valně 
zastaralé, ,oidho:dla1 se Ik samostJaItnému zlprac.ov:íJní látky, p,ři čemž. arcif, 
dalk výs.lovně podotýká, důkladně ,Použil ollcódůležitějších spisů PražákolVých, 
zejména jeho význam'llých prací z ,oboru ,práva kompetenoního (míněnv 
jsou hlavně Pr.ažákovy »SpGry o :přís.lUŠil1ost«). 

DOiStal,,) se tedy velkým dílem tlerrnrittovým a jeho otevřeným a 
poctivým prohlášením v předmluvě zaslQužené pocty našemu slavnému, 
dosud ,domácí literaturou :po zásluze ještě nedoceněnému právníkovi.*) 

*) Jako všichni vynikající lidé jest i Pražák ,d,nes nepoměrně více 
ceněn než za jeho živ'Jta. To, pl,atí zejména o jeho neJslavnějším díle »Ra
kous.ké právo ústavní«. Ceská kritika íPrávnická ,odjakživa nevyznamená
vala se zvláštní bysltwstí ,a PfQzíravostí. Nemohu odolat, abych si při této 

,pří.ležitosti -in perpetuam rei memoriam . - nezacitoval. V ročníku IX. 
»Naší Ooby« (1902) čteme tuto kritiku zmíně,ného díla Pražákov:a: 

» ...• Po stránce vědecké a dokonce politické spis je sice doku
mentem čes kým, ale pfQto nikterak pJiěšitelným. Ze by auto,r neznal 
jednotlivá ustanovení zákonů, že by ne.znal judikatury, zkrátka »aparátu« 
právnického, nikdo nebude tvrdit; ale právní věd a je přece více 'než 
vhodil1ým sestavením rozmanitých §§. Právní věda jeví se v přesnosti a 
hloubce základních ,pojmů právních a srt:átovědeckých; :ale o' takJvém po
jímání v knize nenÍ" sledu . . AutGr přidal sice k druhému vydání státověde
cký úvod, »Zákl.a.dní rysy všeobecného 'Práva státního«, ale byl by lépe 
nčinLl, kdyby : jej neby.l ,pGdal. Pojmy jsou nepřesné, pochybené a celek ni
iaký. Příkladem jen z prvé stránky uvádím: »filJso,fie středověká prý 
hlásá řád světový (ethos): e t h o s není řád světový, nýbrž mravní, svě
tový je Kosmos. - Pr'oti Platonově požadavku Spr a ve dl n o s t i stavÍ 
se Aristotelův mOlment empirický. - ZaJstanalé je mínění, že v staré dJbě 
stát pohloov<l'l osobnost jednotlivcovu všecku. - Stát, čteme, je d o s a
ze n bohem. - Ref,ormace se ztotožňuie s Ill'JV:OJU dobou. - Autor nemá 
přes.nějších názorů o hisLnickém VýVOji státovědy; tak na 'př. uvádí po 
13enj. Constantino'vi Siéyes-a '(autor píše Sieyes, 'píše Maistre místo d e 
MaiSltre), jakožto » poně:kud radikálJnějšího« theoretik.a konstitucionalisml1. 
a t. p. -

'Po strámce 'p',)litické spis pmf. Pražáka je ul1icum. Pod rouškou ob
jektivnosti a vědecké nestJ',mnnosti p.odává se nám čirý rakouský bymkra
tism; pravím ,stnrorakouský, protože proof. Pražák žije ještě v abs{)lutÍtSlti
ckém státě 'Předbřeznovém. Konstruuje si d,)ce.l.a ne ,p r á V,fl i ,e ký (r~ 
cent'rální stát s,tojící nad polovicí rakouskou a uherskou a doka'zuje, že 
Ra:kousko-Uhersko je státem spolkovým, nik'.)liv unií reálnoÍ. Pr.oJÍ. Pražák 
není tu originelním, Ipřejímá učení Dantseherovo.; státovědoové a 'právníci 
němečtí právem theorie takové nepřijali. 

Prof. Pražák tu i tam mluví také 'O' českém státním právě, ale ŤJ je 
v,laSttně jen slovo, protože uznává jen zákony a předpisy státu centrál'ního 
P.o'dle vzoru nejkonservativnějších prá,vní,kíl (německých) ztotožňuje :právo 
histJrické s -právem ,posledně kodifikovaným a s toho stanoviska ,o,d'Padá 
každá úvaha ,politická. Prof. Pražák je členem státo'Právní strallY staro
če'Slké a je pos.tancem 'na sněmě českém a dokonce členem zem. výboru 
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iúčelem .spisu v nY'nější jeho formě jest, alby na základě zákoll'tldáf"
ství, praxe a literatury podal obraz zásad práva správního se zvláštním 
zřetelem práva, platného 'pm státy, vzniknuvší na území bývalého Rakou
ska. Autor všímá si proto i zákolll'tldárství československého a literární 
doklady jeho dJka:zují, že Qlvládá i české písemnictví právnické. - (Zde. 
dlužno podotkiI1outi, že Sipisow'Íel tStudoval na české střední škole,' ač 
arciť není smýšlení českého., jak dokazuje obsah jeho předmluvy, v niž 
- na stránce 5. - lituje, že sta'rá rakouská vlast byla IPříHš rychle .il 

násilně razbita na kusy, které s.taly se mnohdy rejdištěm rŮZlných strani
cko-.politických experimentů 'správních. Politické přesvědčení autorovo ne-o 
může býti o všem na úkor vědecké hodnotě jeho Stpisu.) 

Spis má 'v s m k.alPitol a to: 1. Veřejná správa a právo správní, zá
ldaJCLní p.ojmy (str. 1-55), 2. oprávni úprava sp,rávy '(str. 56--120), 3. Sprá-· 
va a soudnictví (str. 121-172), 4. Cinitelé s,právy (str. 173--263), 5. Cin
.nos.t správy (str. 264-326), 6. Právní úprava poHcie (str. 327-376), 7. Ma
jetkové .právo veřejné (str. 377-453) a 8. Kontrola 'Stprávy (str. 454-547). 
Nemohu zde podati čtenářům našeho časopisu bližšÍ ,obsah ro'zsáhléh.l to
hoto díla, stačí, když upo,zo,rním je, že v něm naleznou všestranné .a dů
kla,dné poučení o veškerých 'Otázkách slprávníhJ práva ,se týkajících. 

Hermritt jest 'Znamenitým spisovatelem, jenž vládn.e diarem jasného 
slohu, schopností správné a 'přehledné dispolSice látky a rOlZsáhlými vědo
mostmi z theorie (literatury) a praxe právní. Více ještě než v tomt."> spise 
olS1vMčill zm íněn é vlas.tnosti ve svém známém, r. ' 1909 vY'dJa:néJ!11 »řIadbuch 
des oiSterreichilS,chen Verfassungsrechtes«, který stal se proto oblfbenoR 
p,omůckou t studijní nejen pro studující, nýbrž i ,pro ho,t,)Vé právníky, lite
rárně činné. V tomto Slpise omezil se autor na repwdukci ústavního práva 
rakouského, vyhýbaje se téměř úplně iheoretkkým kJnstrukcím a jejich 
kritice. Právě v oboru tomto 'není to,tiž spisovatel průkopníkem. Drží se 
skoro ve všech ,přípa-dech t. 'zv. panující nauky a nemá, jak příslušná mista 
v jeho !u,ejnovějším spise d'.">,koazují, mnoho smyslu a valného porozuměni 
pro nové proudy ve vědě právní. Regis.truje je sice, zůstává jim však cizi, 
nerozčiluje se ipři tom (jako mnozí zastanci staré školy), ale zřejmě nejsou 
mu sympatické. Jako -osvědčenému pfiaktikovi, který P'"> dlouhou dobu byf 
činnirm u bývalého r.ako,ulského správního soudu a po převra,tu přešel k té
muž soudu v republice rakouské, jsou i jemu J>,praktické potřeby skutečné
ho živJí.a« direktivou a vodítkem pro právní theorii, jimž po případě u
Sltoupíti musí hlediska l1ioetická a právně fitolSofi.cká, třeba by.la »theoreti
cky« slprávná a nevyvratitelná. T h e o r i e právní jest mu do jisté míry 
s.lužkou ,právní 'p r a x e a jejich potřeb, a právní věda .jeví se \plaJk s tohotO' 
hlediska jak'Jusi .t ech n o log i í. 

kdo dovede ,polStoudit, co spis pmf. Pražáka znamená sympt'.)maticky, může' 
si udě.lat pojem {) naší vYSlPělosti politické! Nenamítejž nikdo, politika dO' 
vědeckého spisu právnickéh.) nepatří - patří, n~bo,f věda na nikom nežádá. 
měnění Inebo za'pření ;přesvědčení, žádá jen, aby to přesvědčení bylo co 
nejpřesněji zdůvodněné. O nedávno vyšlém Zřízení zemském od téhož spi
sovatele nelze nic jiného pověděti.« 

Takovým způsobem psal r'Jku 1902 do m á c í (arci! anooymní) kri
tik o Pražákově největším a životním díle, jemuŽ se dnes nejen my, nýbrž 
i cizí písemnictví (jak opět dokazuje .ctílo HerrnriUovo) obdivuje, a které
podle mého názoru jest nejznamenitějším výplJdem české litera,tury ,práv
nické, ani Rrandolvy práce nevyjímajíc. Prostoduchý kritik neměl ani tu
šení, c o ~de kritisuje, a předpokládaje :patrně u čtenářstva stejnou ·prosto
duchost, mluví hodně s vysoka. Zdá se, že jeh-v předpoklad byl s,právnýo' 
nebot není mně známo, že by se z řad tehdejších ()dborných právníků by[ 
·O\Zval h~as p'roti jeho hloupé kritice. 
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Zmínil jsem se o tom, že autor ovládá český jazyk a českou litera
turu právnickou. Nemohu proto zde potlačiti ináwr, že byl by akvisici pro 
každou z nynějších tří českých právnických fakult v republice českosL)
vcnské. Máme velký nedostatek schO'plných učitels:kých lSil na těchto fakul
tách, Ol jehož poUtování hodných příčinách Jsem Ise již zmínil na jiném 
místě a v jiné souvis.l,osti. Síly, které byly by akvisicemi, zpravidla samy
sebe nenabízejí, nýbrž právem mohou IJčekávat, že budou vybídnuty. -
Sapient.i sat. Weyr. 

Dr. M. K a š op á rek: O uzavření smlouvy pojišťovaci podle práva 
československého. II. s'vazek shkky Spi5Ů IPrávnických a náflodoho&podář- . 
ských, vydávané Englišem a Weyrem (nakladatel Barvič a Novotný V' 

Brně). -
Autor, který již od let zabývá se . .právem pJjišfovacím, prohlašuje 

v předmluvě, že Ipráce jeho má býti počátkem brázdění půdy, již čes.ká li
teratU'ra právnická věnovala až dosud málo plOlZornosti. Příručku jeho nut
no proto uvítati s !povděkem, nehledě a;ni k její aktuelnJsti vzhledem k u-
7.ákonění nového řádu .pojišfovacího. 

Dno samo \Svědčící o veliké \píli a zájmu Ipro předmět, ()I němž chce. 
p'.)jednati, shrnuje_llia 65 stránkách obsáhlý materiál theo1retický a prakti
cký a již z té Ipříčiny stane se jistě hledanou příručkou v pra:ksi práva po
jišfov.a.cího a t,o tím spíše, že psáno jest slohem nehledaným, lehce srozu
mitelným. -

Prvá klllpitola knLhy, jednající o »Pramenech soukromého· ,práva po
jišf',)vacího« shrnuje přehledně lHeraturu švýca'rskou, německou, francouz
skou, anglickQu a uherskou, a vymezuje pak s hlediska /pramenů obvod 
platnosti pOljišf-ovacíhlO zák,ona po stránce věcné a osobní. V ,této souvisl.1-
sti řeší autor otázku, je-li poHšťovací smlouva uzavřená s pJjišťovnou, jíž 
koncese posu.d udělena nebyla, Inebo s dZ>QIzemsklou poHšfolVil10U ku ,provo
zu v tuzemsku p'Jsud ne-připuštěnou, ,s:OlUlkromoprávně platnou, a sice z dti
vodů úplně Ipřesvě'dčujících ve 5měm kladném. Spornou ortázku, zda zákon 
o smlouvě poqišfo~ací platí 1aké pro smloiUvy náhradních ústavů v lJ)oJištění" 
pensijním, řeší .autor v této souvishsti ve smyslu zálporném. 

Kapitola druhá věIl'}vána jest zevrubnému rozebíráni »Návrhu pO>
jišfovacího«, obzvláště jeho náležitostem, obsahu a formě, jakož i váza
nosti a uhaslI1Utí návrhu. Nesčeltné otázky sem slpadající lJ1ejs1ou \probírány 
řJliko teoreticky, nýbrž s hlediska praktického s· .přihlížením k judikatuře; 
přilPojen Jest tu odstavec de lege ierenda k § 1. zákona O' sml. poj. 

Po stručných kapitolách po akcepci a perfekci smlouvy - zde {)lpět 
shrnuta j'est .přehledně příslušná judikatura - a o odchylkách p.ojistky l)d 

Ilávrhu, \přechází autor v kapitole šesté k nejzajímavější otázce práva po
jišfovacího, k 'ok1olnostem nebezpečí a z nich vyplývajícímu právu od
stupnému. P),ložení a z,odpovězení otázek ,nebe~pečí se týkajících, řešeno 
jest s hlediska zavinění a zastoupení pOjistníka, jakož se zřetelem na !po
jištění na cizí účet. RovlI1ěž pří,pady vyloučení odstupu jsou .probrány. 

Pojednání o výkonu a účřnku odstu;pu následuje kapit)la o okolnostech 
nebezpečí v komplikovaném pojištění kolektivním a 10 normách omylových. 
Vkapitole ,} normách omylových jsou vývody auto.rovy zvláště zajímavy 
a svědčí 10 samostatném úsudku auto·rovu. Autor přijímá názor, že údaje 
okolností nebezpečí iJ.1etvooří Zlpravidla - mimo. zvláštní ujednáni - smluvní 
dolDdu stran o ro-zsahu nebezpečí a žetlldíž nep·atří k smluvnímu obsahu. 
Z tohoto po,znatku vyvozuje autor, že vyloučeno je právo pojišfovatele 
odpírati smlJuvě dle Inorem občanského Ipráva !pro omyl v obsahu ve 
příčině ,okolností těchto. Napmti tomu bude však moci dle názoru au.torova~ 
jemuž dlužno přisvědčiti, pojišf.1vatel odpírati smlouvě pro podvod v ;po
hnutce (§§ 870., 875 . .orbč. zák.) Názor svůj lopírá autor o ralio legis, vyplý
vající z .předpisů zákona o sml !poj., lPřiznávaHcích pojišfovateli lpI'.) zá-

, 



- 74 -

mlku a vadné údaje ve příči1l1ě oko-lmtOstí nebezpečí práyo odstupní, sledu
jících účel, aby pOjistník byl si co nejdříve jist, že smlouva z těchtJ důvodů 
nemůže býti pojišfova,telem zvrácena, s kteroužto ratio legis nedaIo by se 
srovnati, kdyby pojišfovateli IPříslušelo také práva 'Jd.pírati smlouvě z dů
vodů ,omylu ve smyslu § 870. násl. ohč. zák. po dobu 3 let (§ 1478. obč. zák.) 
Také lpojistníku \přiznává autor ve,dle nároků dle §§ 31., 134., 'udst. 4. zák. 
o sml. poj. právo broiiti iproti smlouvě pro ,omyl ve příčině 10kolUJlstí ne
bezpečí dle norem občanského práva 'P'Juze z důvodu ,podvodu v pohnutce, 

Z celé řady problémů, jež autor ve spise svém samostatmě řeší, ome
zujeme se na př~p.ady shora uvedené. 

,Kniha končí reformním návrhem ohledně znění druhého ,odstavec 
§ 3. zák. 'J sml. IPOj., v němž chce autor vYdádřiti, že dlužno vyvoditi 
tytéž právní účinky, jak v případě, když pojišfovatel způsobem kvalifiko
vaným (dle ,§ 3., odst. 1. zák. ,o sml. poj.) se vůbec netázal, tak také v 
případě, když se sice způsobem takovým tázal, pojistník však zamlčel, ne
správlně Inebo neúplně udal oko.{·n.)st nebe21pečí, v kvalifikovaném dotaze 
neobsaženou, a že pro neúplný údaj lokolností nebezbečí ·je v těchto 'přípa
dech pOjišfovatel o/právněu 'J'dstoupiti od smlouvy, když pojistník jednal 
obmyslně. 

Cetbu aktuelníh{), třebas struonéh1o., přes t,o však obsažného spisu 
autoJ"Olva nelze než od-poručiti a jest si jen ,přáti, aby aut-Jr ve své čimosti 
vědecké v tomto oboru v zá,jmu naší právní vědy a prakse pakračoval. 

judikatura. 
(Pořádá J. Purcner.) 

Praktické případy. 

Chytil. 

Zr.ýšení alimentů maniplčill~ích 'lIjednan.lích smírem pn fro~
z'odu jest vyloučeno, pamatovnly-li :strany na rnoino.~t budoucfho 
stoupnutí draho!!!, jakož i př~ftn'lt mr:tniela alirnentací povinného 
stanoz~etl:fm přfplatkl.l stoupnjícfho s príjrny. 

Dle s-p is'U Cg II 31117 kraiského ,soudu v Chebu zavázal se s.tátní 
úředník W. smírem ve sporu o rozvod, že bude platiti své manželce 50 K 
měsíčně a vedlc toho 10 'Pr,ocent z každého platového zvýšení. V roce 191~ 
žalovala Ludmila W. 'J zvýšení měsíčního ,příspěvku na 75 K. 

Okresní soud v H. žalobě vyhověl, hledě hlawlě k tomu, že plat .W. 
době uzavřc,ní smíru v r. 1917 čÍ,nil ročně 3940 K, v čas podáni žaloby 

měl W. 9208 I( r'o,čně platu; z toho pak vypa·dalo (zák. čís. 333 ř. z. z r. 
1918) na manželku na !přídavcích 640 K a 280 K ročně; !kdyby měla zů
stati v pla.tuJsti úprava aUmentace smírem uiednamá, tu by žalovaný, který 
očivIdně dle původního ujednální ze svého Iplatu manželce na ,alimentaci 
přispív·al, následkem ·noyé úpravy pla,tové na ,cLrahotním přídavku a vý,pc
moci, jež dostává 'na svou manželku, vy.dělával a byl lépe ,po,staven než 
svohodný. 

Kraj&ký ,suud v Písku žalobní žádost zamítl, ježto .alimentační ,nárok 
man,želky jest dle §u 91. ob. zák. obč. prá'vo čistě osobní, o němž jako 'Prá
vu osobně věcném (§ 859. ob. zák. 'obč.) narovnání lze uzavříti. Smlr však 
nestal s,e s výhradou, že alimemtace 'Upravuje se dle stávajících 'P'Jměrů, a,č 
stoupání cen v roce 1917, .kdy smír uzavřen, dalo se předvídati. Os.tatně na 
tou-pání cen hleděno udednánSm 10%ního příplstku alimentačního z každéhů 

platového zvýšení. 
Dovolání žalo'bkyně !1ejvyšši s.)ud ncvyhověl. 




