
~ přeloží s ohrožené lodi 
>topí. 26) Stržení stožáru, 
lodi, ovšem jen »remo
spadá.27

) Také případ, 
ji vykoupiti, lze počítati 
mečně( zde; možno uvésti 
,něné) je poškozeno poz
• 29) I t o v • '. ac us muze nastatI 
!alé technice stavby lodí 
la Ťeší prípad, kdy loď 
)okračujíc v plavbě, do
troskotá. Tu potom ten, 
vního nebezpečí loď za
lboží zachránili! z vraku 

lV. »navis salva«. 

ho problému-- k otázce 
~ si všimnouti teorie p()
,e všech známek, přes 

evandae causa, quia intrare 
:re, si quaedam merces in 
ericlitetur aut in ipso ostio 
:io habet deberi inter eos 
qui in scapha perdiderunť 
que Sabinus libro secund~ 
278 ns. 
mercibus deterior facta sit 
est collatio, quia dissimilís 

rentur et earum, p'ro quibus 
ber incudem aut malleum 
opus. sed si vectorum vo
trimentum factum sit hoc 
jistě s poklasickou gl~ssou 
~, jež mluví o opaku věty 
'sak za to. že zde Pllvodně 
)řípadů, kdy poškození na
- D. h. t . 3: Cum arbor 
mmunis periculi causa de
~. h. t. S, I: Arbore caesa, 
litas contributionis habebit 
Hermogenianova, týkaJí se 
.er nechce Paulovi přičísti. 
ratis redempta sit, Servius 
: quod vero praedones ab
:rendum ei, qui suas merces 

,ctus de nave factus est et 
eriores factae sunt, vi den
ebet duplici damno onerari 
sunt. ' 
ae in tempestate iactu mer
loco sur:pmersa est et ali-
extractae sunt, data mer

ces in navigatione ' levandae 
per urinatores servaverunt. 

tvrzení Krellerovo,:l1) svčdčÍ o poklasickém propracovanl. Touto 
teorií má b),ti řečeno: účelent obětování nákladu jedním, nebo 
vke nákladci je, aby ostatní byli zachráněni a rovněi aby lod 
zústala salva . Žádá se tedy .kausální nexus mezi iactus 'a za-
chráněI1Íln . ' 

Na tento pojem »salva navis « narážÍlne předev:;írn v Dige
stech u Callistrata (D h. t. 4 pr., inf.: '. : . contra si scapha CUln 
parte mercium salva est, navis periit, ratio haberi non debet 
eorum, qui in nave perdiderunt, quia iactus in tributum nave 
salva venit). Jde ' o vyjádření myšlenky neklasickýJ.n zpťisobem 
- ' a to ještě tak neuhlazen~T]n -, že chyběl zde iactus a loď 
v nebezpečí zahynula. 3 ::! ) Druhýnl ntís1em, kde se vý

' lovně o požadavku salva navis mluví, jsou Paulovy Sen
tence (VII, 5: Collatio intributionis ob iactum salva nave fieri 
debet). Kreller je přesvědčen, že zde jde o lnísto Paulovo~ jenž 
však ve svénl komentáři k Ediktu tohoto požadavku nezná: 
Kreller je si této okolnosti vědonl a vysvětluje si ji časovým 
intervalenl nlezi sepsáním Sentencí a KOlnentáře. Kreller cituje 
ze Sentencí ještě jiné nlísto (VII, 2), kde se rovněž výraZ! »salva 
navis « vyskytuje, ale stanovisko Krellerovo naprosto nepod
pírá. 3 3

) Dílenl konlpilatorů je též úprava textu v D h. t. 5 pr.: 
Anlissae navis damnUl1l collationis consortio non sarcitur per 
EOS, qui merces suas naufnlgio liberaverůnt: nanl huius aequi
tatem adn1itti placuit, cunl iactus relnedio ceteris in cOJllnluni 
periculo salva navi consultunl est. Výraz »huius « ničeho nálu 
nevysvětluje . »,Placuit « bývá vehni zhusta užíváno kompilatory 
Stejně i výrazy »relnedio «, »consultun1« .34) 

Je patrno, že tato teorie -- požadavek navis salvae -- ne
byla vypracována dobou klasickou; setkávánle se s ní však 
dnes v právu p latnénl, jak bude ještě v bližší souvislosti uči-
něna zmínka. 35) (Pokrač:ování.) 

Reparace a jejich transfer. 
V lad imír M II 11 e r (Praha), 

(Dokončení.) 

II. 

Obchodní bilance něnlecká byla před válkou pasivní piH 
druhou až dvěnla miliardalni nlarek, pouze v r. 1913 klesá pa
sivum na 100 nlilionů. Toto pasivunl bylo hrazeno jiný~i pří-

31 ) S rv. Kreller 1. c. str. 288 ns. 
~ ::!) Besele r , označuje tento výro'k' »ein stiimperhafter Ausdruck «. 

, ::;3 ) S rv. P~ul. Sent. Vll, 2: Iactu navis levata si perierit, ext ractis 
ah~)fum per unnatores mercibus, eius quoque rationem haberi placuit, 
q Ul merces salva nave iactavit. Výraz »nave salva iactavit « mllže podle 
BE'selera znamenati toliko, že iactus byl proveden v době kdy loď ne-
byla Ještě poškozena. - , . 

H ) Srv. Beseler Beitrage II, : I21 ns, II, 68 ns, té ž : Biondi: I udicia 
bO l1Cle fidei 1 (I920) str. 53: 

:35 ) Srv. kapitolu IV., t. čl. 
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jmy, zvláště úroky z kapitálu uložen~ho v cizině. Tyto ,prlJl1'1Y 
zanikly po válce úplně a aktivní obchodní bilance stává se tím 
nutnějšC") , Toho bylo možno docíliti trojín'1 zpúsobelu: 1. sní
ženin'1 dovozu, 2. zvýšenín'1 vývozu za dovozu neZluěněné'ho a 
konečně je možno 3. zvýšiti dovoz i vývoz, vývoz však větší 
měrou. Na tuto poslední n'1ožnost je Něn'1ecko odkázáno, neboť 
2/3 všeho ně'lueckého exportu jsou hotové v)Trobky, k nin'1ž užito 
z valné části cizích surovin. Suroviny tvoří více než polovinu 
všeho ilnportu, potraviny však čtvrtinu. Z toho je patrno, že 
zvýšeÍléluu vývozu n'1usí před.cházeti zv)ršen)T dovoz. Mínění 
shodujI se v tmu, že aktivní obchodní bilance jest nutností, jak 
se jí všakJ docílí, o tmu jsou n'1ínění různá. 

, Před Dawesovýn'1 pláneln zastáván,a byla ználuá ,these 
o autmnatice transferu, jak ji uvádí Gide (Nár. hosp. Mezinár. 
slněna 1.) . ZahraničnÍlui platy zn'1enší se n'1nožství zlata v Ně
luecku - nastane 'n'1ístní zlatá deflace. Jejím působením kles
nou ceny zboží v Nělnecku. V zenlích věřitelských naopak 
množství zlata vzroste - což způsobí stoupání cen. Tento roz
díl cen, vyvolaný reparačnÍlni platy, ul1'1ožní export z Německa 
a tÍln i placení reparací. Tato teorie vychází ovšelu z předpo
kladu volného zahraničního obéhodu. Při všeobecnénl pováleč
néln protekcionisnlu jest otázka, zda se podaří zboží i za tyto 
p9kleslé ceny vyvézti. Avšak Keynes i Haberler a Ohlin tvrdí, 
že transfer je lnOŽn)T i bez jakéhokoliv snížení cenové hladiny 
v dlužnickélu státě. K tmuuto snížení nedojde, jestliže věřitelský 
stát užije přebytku své kupní síly převážně k: iIuportu od státu 
dlužnického a naopak seslabená kupní síla dlužnického státu 
způsobí zluenšení hup ortu od státu vě'řitelského. TÍlu provede 
se transfer beze zn'1ěny cen. V jiných případech, jak praví Key
nes, dochází k přešinutí relace cenových hladin a tvoří se tÍln 
další poplatnost dlužnické země.14 ) 

Dawesův kon'1itét byl toho názo'ru, že kupní sílu uvnitř Ně
mecka je nutno snížiti deflačnÍlu tlakem a · za pmuoci finančně 
politických pro~tředků, zvláště zvyšovánín'1l diskontní sazby. 
Deflace dociluje se tÍlu, žel luarky na reparace vybrané hromadí 
se u Ríšské banky, na reparačnínl kontě. TÍlu odnímají se vol
nénlu oběhu, nastává pokles kupní síly a pokles poptávky. Již 
vyrobené zboží nutno prodati levněji, třeba i se ztrátou a zby
tek exportovati. Thnto stlačením konsuluu se transfer skutečně 
podpoří. Deflační tlak zmenšuje však plynulost peněžního trhu 
a zvýšení oficielního diskontu tuto tíseú zvyšuje. Toto zdražení 
úvěru zvětšuje výrobní náklady, jež jsou již zvýšeny i reparač
nín'1 břemeneln vybíran)Tn'1 ve fornlě daní. Vzestup těchto dvou 

13) Mémorandt).m sur le Cc,mmerce international et Sur ies Balan
ces des paiements 1913-27. (Publ. de la Soc. des N at. II. Questions 
économiques et financieres 1928 11., 53.) 

'H) H aberler: Transfer und Preisbewegung (Zeitschrift fur N a
tionalčkonomie, Band II, Heft 1, str. 100). 

položek nutno 
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huportované'ho zboží 
důchodů, jež znanlená 
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litiku a jistotu podnik 

Avšak nejdťHežitě 
~ .. ěřitelé byli skutečně 
zboží importovati (po 
Jnecko vyváží). Zatím 
balui, někdy dochází 
věcné dodávky jsou to 
placeny, exportovati se 
jsou často ceny ztrátov 
mácí konsunl. Celní 
mecké reparační b 
Poněvadž je však 
Amerika a ostatní 
těžiště reparační 
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opětně k řešení otáz 
nosti přicházejí ne' 
cestou snížení dluhll 
exportu sníženÍn'1 cel. 
li na náš zahraniční 
pečl. 1. Snížení nělu 
daní v Něn'1ecku a 
však zvětšení jeho . k 
států n'1ají pro nás 
se týkají i našich v 
anuita byla by v m 
pQkud by se týkalo 
setkává zboží nělu 
těživosti. Naopak 
oslabiti nápor Něm 

A však i v. případě 
žení cel na zboží 
celních hradeb, jež stě 
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mecko odkázáno, neboť 
~ v)Trobky, k nÍIllž užito 
:voří vÍCe než polovinu 

Z toho je patrno, že 
výšený dovoz. Mínění 
ilance jest nutností, jak 
lá. 
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l1ational et sUť les Balan
.. des N at. II. Questions 

Ing (Zeitschrift fur N a-

položek nutno vyrovnati sníženÍnl podri.ikat;ls~ého .zis.ku a,~ní: 
zenÍln ll1ezd. Zůstanou-li ceny na poklesle urovnl~ .Je Sl1lZenl 
reálních důchodů menšÍ než snížení nOlninálních nlezd. Částeč
ný pokles reální ch důchodů však přece nastane, poněvadž cena 
im.portovaného zboží zůstane nezlllěněna. Snížení reálných 
důchodů, jež znanlená stlačení životní n1íry, vyvolává nespoko
·jenost a neklid, jenž má škodlivý vliv na pracovní výkonnost, 
nehledě k psychologick)Tlll důsledkům, jež působí na vnitřní po-
litiku a jistotu podnikání. . 

Avšak nejdůležitější podnlínkou nložnosti transferu je, aby 
věřitelé byli skutečně ochotni reparace přijÍlllati, t. j. nělnecké 
zboží importovati (po případě lll1portovati zboží států, kaln Ně
:mecko vyváží). ZatÍln však brání se všechny státy ~elními hr~d: 
bami, někdy dochází i k opatřenÍlll proti dUlnplngu. Jedlne 
věcné dodávky jsou toho ušetřeny. Mají-li však b)Tt reparace 
placeny, exportovati se nlusí, a to i za ceny o do zmenšené. To . 
jsou často ceny ztrátové. Ztrlity tyto přesunovány bývají na do
~ácí konSUln. Celní ochranářskou politikou zvyšuje se tedy ně
mecké reparační břelneno a stoupání to nelná právních hranic. 
Poněvadž je však hospodářsky největšÍlll věřitelem Německa 
Alnerika a ostatní státy spojenecké jsou jen prostředníky, leží 
těžiště reparační otázky ve Spojen)Tch státech. 

Jest vehni pravděpodobné , že dojde dříve nebo později 
opětně k řešení otázek, jež se při transferu vyskytují. Dvě mož
no~ti přicházejí nejvíce v úvahu: 1. snížení něn"leckého dluhu 
cestou snížení dluhů n"lezispojenckých, 2. ulehčeni nělncckél11U 
exportu sníženín"l cel. Oba způsoby nezůstaly by . jistě bez vlivu 
Íl na náš zahraniční obchod, neboť obsahují v sobě četná nebez
pečí. 1. Snížení ně·meckého břemene znamená možnost snížení 
daní v Německu a tedy větší soutěživost jeho, na druhé straně 
však zvětšení jeho kupní síly. Hooverův plán a další kroky Spoj. 
s tátů n"lají pro nás význam ještě i v ohledu f~skál~Íln,,, P?něvadž 
se týkají i našich válečn)Tch dluhů, 231.5 mll. Rc rocne. (Tato 
anuita byla by v měřítku diagralnu asi 1 l11ln.). 2. ~nížení cel, 
pokud by se týkalo právě jen Německa (a šlo o tr~y, ~de se 
setká vá zboží něn"lecké s naším), znalncná seslabenl na Sl sou
těživosti. Naopak týkalo-li by se trhů jiných, bylo by s to 
oslabiti nápor Německa na exportních trzích našich. 

Avšak i v případě pro nás nepříznivém znalnenalo by ' sní
žení cel na zboží německé první průlom do stále rostoucích 
celních hradeb, jež stěžují zahraniční obchod. 
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íSprávy 
Půl století od t. zv. rozdělení pražské university. Dne 28. únOl'a 

tohoto roku bude tomu padesót let , co sankcionován byl zákon 
Č. 24 ex 1882, známý pod jménem zákon o rozdělení pražské 
university. Měl lím býti k všestranné spokojenosti" ukončen 
velký boj, vedený pro,buzenýl11 českým národem liž od 1'. -1848 
proti poněmčení starobylého vysokého učení českého státu . 

Zákon tento lest liž SVýl11 zněním dílen1 velmi šalamoun
ským. Praví prostě, že od počátku z in1ního pulleU 1882/83 
.b u d o u (bestehen) v Praze dvě university , německá a česká . 
Zákon vyhnul se tedy výslovnému řešení ožehavé otázky , co 
se vlastně po právní stránce stalo , zda snad vznikly- dvě nové 
university, či len ledna nová vedle existulící staré a klerá 
z obou jest v tomto případě institucí novou. Obratu » rozdělení (, 
V této souvislosti zákon Č. 24 ex 1882 nepoužívá zejména nikoli 
v nadpisu. Z některých míst kontextu zákona, na , př. pokud 
mluví o » uvedení ve skutek « českých fakult (opět slovo velnlŽ 
kulaté), vyvozovaly ovšem vládní kruhy německé nepokrytě, 

že starobylý charakter 
právem mohl však po 
chápati zmíněný záko 
favorisovaná universita 

Z politických boju, 
z 1'. 1882, vysvítá 
kruhy stály p l' 
u n i v e l' s i ty> f k d y ž 
rozděieni. ,snahou tehd 
sáhnouti, aby na poně 
právného postavení s n 
stávaly zdurazii.ovati, že 
kou. Německý návrh, 
sněmu, aby totiž byla 
dinělým projevem 
pin,ýl11 právem tvrditi , 
lítiky německé (srovn. 
nebo Novotný: V n 
zejinéna výstižně c 
~enátu Ka1'iovy univ . 1 
konem z 1'. 1882; m uie 
Karlo-Ferdinandovy 
štěstim pro Němce . 
stická, den 28. Nina 
Tuto okolnost jest dobř 
od času obnovl..lií se z 
starobylé l..lniuersíty 

Z celého světa I 
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- V Praze vešla v platn 
Exekutiva veřejných 
vypracovali a svému ús 
slu žbě dosáhnouti úspor. 
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- Bel g i e : Národní ban 
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