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P ŘE DM LU VA

Osudy státního dluhu rakouského a uherského po zániku mon
archie jsou po nejedné stránce zajímavý.

Jsou velmi poučným příkladem k nauce o sukcesi 
států vůb e c a k nau c e o sukcesi ve státni dl uh 
zvláště ; snad nejobsáhlejším příkladem, jaký dosud dějiny po
skytly. Na místo Rakousko-Uherska, velmoci s intensivním hospodář
ským životem, nastoupilo sedm států nástupnických a dělilo se i o jeho 
státní dluh, který dosahoval značné výše i rozmanitosti. Všechny pří
pady, které jsou možný při rozdělení státního dluhu mezi státy nástup
nické, se tu vyskytly: rozdělení podle poměrné berní síly, přiděleni 
dluhů zajištěných a zvláštních státu, ve kterém leží zástava nebo na 
jehož území bylo výtěžku upotřebeno, odmítnutí dluhů válečných, 
pravidelné i nepravidelné rozdělení in natura, společná služba, účetní 
vyrovnání mezi nástupnickými státy pomocí kompensačních emisí 
i výkupu atd.

Osudy státního dluhu rakouského, a uherského po rozpadnutí 
Rakousko-Uherska jsou dále i pestrým p řj sp čvke m k h ist o r i i 
státních bankrotů. Rozdílný vývoj nástupnických států po 
rozluce, jejich hospodářské a finanční obtíže a vliv toho na převzetí 
státního dluhu po bývalé monarchii, rozvrat měn, selhání valorisačních 
doložek právě v poměrech, pro které byly vymíněny, nestejné úspěchy 
věřitelů domácích i cizích — toť zajímavé výhledy, k nimž se nejednou 
naskýtaje příležitost. \

Pro Československo má státní dluh staré monarchie zvláštní dů
ležitost ještě proto, že př ev z et í m tohoto dluh u v z nikl a 
velká část československého státního dluhu. Pře
vzetí státního dluhu staré monarchie přispělo také ke konsolidaci hos
podářských poměrů v mladé republice a podařilo se je s větším men
ším štěstím spojití i se zájmy vlastního státního úvěru.

Se všech těchto hledisek pokusil jsem se osvětliti látku, čerpanou 
převážně z autentických pramenů a snesenou snad po prvé v tomto 
rozsahu, třebas bylo nutno z důvodů vydavatelských leccos pominouti. 
Snaha o systematické roztřídění a zhodnocení látky vedla mne k tomu, 
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že otázky, které se při sukcesi ve státní dluh vyskytují, probírám v ka
pitole první všeobecně a podávám tím jakousi t h e o rii sukcese 
ve státní dluh ; postup a třídění tu použité jest zároveň kostrou 
kapitol dalších, zabývajících se sukcesí v určitý státní dluh, totiž ra- 
kousko-uherský. Nechtěje předpokládati znalost tohoto dluhu, bez níž 
nelze rozuměli jeho rozděleni, ani zatěžovati vlastni výklad retrospek
tivními odbočkami, podávám v kapitole druhé stručný přehled 
r a k o us k o-u her sk ého státního dluhu př e d r. 1918; 
protože podoby, kterou měl tento dluh při rozpadnutí monarchie, na
byl v podstatě po r. 1867 a protože jde jen o seznání jeho hlavních 
složek, stačí pro sledovaný účel přihlédnouti k jeho vývoji po r. 1867 
v těch směrech, které mají význam při rozdělení. Tyto dvě kapitoly 
ulehčují, tak aspoň se domnívám, vlastní výklad: jest předem objas
něno složení dluhu, o jehož rozdělení jde, i zásady a methody při roz
dělení státního dluhu obvyklé.

Mírovou smlouvu st. germainskou cituji zkratkou st. g., mírovou 
smlouvu trianonskou zkratkou tr. Cl. 203/186 znamená článek 203 
mírové smlouvy st. germainské a čl. 186 mírové smlouvy trianonské.

Vydavatelům Sbírky spisů právnických a národohospodářských, 
pánům dru Englišovi a dru Frant. Weyrovi, děkuji, že přijali moji 
práci do své sbírky. Děkuji dále všem, kdož k vydání jakýmkoliv 
způsobem přispěli.

V Praze v listopadu 1935.
Dr. Jan Sláma,
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KAPITOLA PRVNÍ

SUKCESE STÁTŮ A STÁTNÍ DLUH

I. Úvod a rozhled.

1. Sukcese států a její druhy.
Státy, osoby práva mezinárodního, netrvají v téže tvářnosti věčně; 

rodí se, žijí, umírají jako lidé, kteří jsou jejich členy. V minulých 
dobách mohl stát vzniknouti, aniž byla dotčena existence jiného státu: 
obyvatelstvo na území, nepodléhajícím dosud svrchovanosti žádného 
státu, organisovalo se v neodvislé státní společenství pod vládou jed
noho nebo několika silných jedinců. V dobách novějších, kdy není 
bezmála území bez státní organisace, dochází ke vzniku nebo roz
šíření státu zpravidla jen na účet jiného státu: území, které dosud 
podléhalo svrchovanosti jednoho státu, přechází pod svrchovanost 
jiného nebo několika jiných států. V takových případech se mluví 
o sukcesi států.

Mluví se o sukcesi universální, zanikne-li starý stát jako 
mezinárodní osoba nadobro. Buď jej pohltí úplně jiný stát, ať již 
podrobením nebo dobrovolným splynutím (inkorporace, absorpce, na 
př. připojení jihoafrických burských republik k Velké Britanii 
v r. 1901, nebo splynutí Konga s Belgií v r. 190S). Nebo se starý stát 
rozdělí na několik částí, které jsou anektovány státy sousedními, nebo 
se stanou samostatnými státy, aniž by některý z nich bylo lze považo- 
vati za pokračovatele starého státu (dismembrace, na př. třetí dělení 
Polska v r. 1795 mezi Prusko, Rusko a Rakousko).

K sukcesi částečné dochází, zůstane-lí právní osobnost starého 
státu zachována a pouze jeho území se zmenší, nebo nastane změna 
v jeho suverenitě. Tak tomu jest, odtrhne-li se od státu některá jeho 
část, provincie, kolonie, a ustaví se v samostatný stát (separace, secese, 
emancipace, na př. utvoření Spojených států severoamerických z od
tržených britských kolonií, odtržení Belgie od Holandska v r. 1830). 
Nebo odloučená část jest připojena k jednomu nebo několika státům 
jiným (cese, anexe, na př. připojení Alsaska-Lotrinska k Německu 
v r. 1871, první dělení Polska v r. 1772). Nebo úplně suverénní stát 
ztratí část své suverenity tím, že vstoupí do státu spolkového (na př. 
utvoření Německé říše v r. 1871), nebo se dostane pod suverenitu 
nebo protektorát státu jiného, nebo naopak stát s neúplnou suverenitou 
se stane plně suverénním.

1
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2. Sukcese států v mezinárodně právní theorii.

Otázka právního významu sukcese států, t. j. otázka, vstupuj e-li 
stát v práva a povinnosti jiného státu následkem toho, že rozšířil 
svoji svrchovanost na území, podléhavší do té doby svrchovanosti 
onoho jiného státu,1) byla vždy považována za jednu z nejchoulosti- 
vějších nauk mezinárodního práva. Výsledek světové války, rozklad 
starých říší a vznik nových států ve složitých moderních poměrech roz
šířil ještě řadu problémů, jež nutno řešiti.2) Jaký vliv má sukcese států 
na mezinárodní smlouvy sjednané starým státem, co se stane se státním 
majetkem a státními dluhy tohoto státu, s právním řádem, platným 
na území změnivším státní svrchovanost, co s příslušností jeho oby
vatelů, s úředníky a pensisty, nároky ze sociálního pojištění, s právy 
a koncesemi, jichž nabyly pravoplatně třetí osoby? Může nástupnický 
stát postupovati volně, či jest povinen převzíti závazky a práva svého 
předchůdce, tak jako dědic po zůstaviteli? Obyčejně se tyto otázky 
upravují zvláštními smlouvami; jaké zásady mají však býti ve smlou
vách uplatněny a co platí, nedojde-li ke smlouvám, nebo než k nim 
dojde?

*) Tuto definici sukcese států uvádí Schönborn, str. 6, „als die der herr
schenden Meinung entsprechende Begriffsabgrenzung der Staatensukzession“. 
Stejně Liszt, str. 272.

2) „Ohne jedoch schon erhebliche Gefolgschaft in der Literatur gefunden 
zu haben“. Liszt, str. 272. Nedlouho před světovou válkou konstatoval neuspo
kojivý stav nauky o sukcesi států Jellinek a podobně asi 20 let před ním mínil 
Hall, že v této otázce autoři mezinárodního práva „sont incomplets et ils tendent 
á se copier les uns les autres.“

3) Někteří autoři užívají bezbarvějších výrazů „Staatenfolge, Staaten
wechsel“.

Nesmí mýliti, ani býti pokládán za odpověď název sukcese, jehož 
se tu užívá.3) Byl přenesen do mezinárodního práva z vnitrostátního 
práva soukromého, jednak pod vlivem představy práva přirozeného, 
stojícího nade všemi právními řády, jednak pod vlivem patrimoniál- 
ního nazírání na stát; bylo to v dobách, kdy bylo státní území více 
méně ztotožňováno se soukromým majetkem panovníkovým, bylo pře
váděno smlouvami svatebními, dědickými a jeho nabytí bylo posuzo
váno podle zásad římského práva o soukromém vlastnictví. Tak bývala 
posuzována i otázka přechodu práv a závazků státu starého na stát 
nástupnický (theorie soukromoprávní). Když pak s postupující di
ferenciací mezi právem soukromým a veřejným došlo se v XIX. sto
letí opět k rozdílu mezi impérium a dominium, známému již i Ří
manům, počalo se rozlišovati mezi osobností státu politickou a patri- 
moniální, z nichž prvá sukcese nepřipouští, druhá však, daná přiroze
ným svazkem území a obyvatelstva, nemění se a trvá dále, třeba bylo 
území přičleněno k jinému státu; pokud jde tedy o sféru patrimoniální 
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osobnosti, uplatňovalo se soukromoprávní nazírání dále (sukcesní 
theorie veřejnoprávní, rozlišující dvojí osobnost státu).

Novější theorie vymanily se z vlivů práva přirozeného a soukro
mého; vycházejíce z práva positivního a veřejného, popírají právní 
nástupnictví a odmítají jakoukoliv obdobu se soukromoprávní sukcesí. 
Sukcese států jest podle nich zvláštním druhem sukcese veřejnoprávní, 
institucí sui generis, není-li dokonce jen pouhým slovem bez práv
ního významu, označujícím jistý skutkový stav. Sukcese, subjektivní 
změna právního poměru, znamená, že nástupce nastupuje na místo 
předchůdcovo a pokračuje v jeho právech a povinnostech; práva 
a povinnosti nástupcovy jsou totožný s právy7 a povinnostmi před
chůdcovými. A ovšem se předpokládá, že práva a povinnosti ná
stupcovy i předchůdcovy se řídí týmž právním řádem. Co však 
může přejiti při sukcesi států podle mezinárodního práva, které 
jediné přichází v úvahu jako právní řád. upravující poměry státu 
ustupujícího i státu nastupujícího, jest pouze mezinárodněprávní 
příslušnost k vykonávání svrchovanosti na určitém území a ná
rok proti ostatním státům, aby ji respektovaly (theorie kom
petenční).4) Území, které přechází, zůstává totožné, území jest 
však pouze hmotným podkladem, na kterém se může rozvi- 
nouti státní moc, impérium. Impérium samo nikdy nepřechází, jest 
vždy nové; nástupnický stát nevykonává na převzatém území státní 
moc, odvozenou od státní moci státu starého, nýbrž svoji vlastní a její 
materiální obsah si stanoví svým vlastním právním řádem, právně 
samostatným, třebas by se sebe více podobal právnímu řádu státu 
starého.

■*) Jako zástupce školy soukromoprávní lze uvésti Grotia, Halla. Martense, 
Despagneta. Theorie veřejnoprávní jest representována jmény Gabbe, Huber, 
Bluntschli, Rivier. Appleton. Jako zástupce theorie kompetenční budiž uveden 
Schonborn, Cavaglieri, Gidel, Jellinek.

1*

3. Sukcese států v praxi.
Ve skutečnosti nový stát zpravidla práva a závazky starého státu 

přejímá. V této praxi však novější doktrína, nenalézajíc v mezinárod
ním právu předpisů, které by stát k tomu zavazovaly, nevidí sukcesi, 
nýbrž jen dobrovolné omezení zásadně neomezené suverenity státu, 
oprávněného upraviti si svoje postavení a svoje poměry zcela podle 
svého volného uvážení. K takovému omezení vedou pouze důvody 
slušnosti a vhodnosti. Nástupnický stát ve vlastním zájmu bude se 
snažiti, aby dosavadní právní poměry byly změnou územní svrchova
nosti co nejméně dotčeny a aby nebyl porušen hospodářský a politický 
klid: musí vžiti ohled také na ostatní státy, které by v jednostranném 
a násilném přervání kontinuity mohly spatřovati ohrožení svých vlast
ních zájmů a odepřely by proto uznati územní změnu. Tyto z povahy * 
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věci vyplývající okolnosti působí na postup nástupnického státu při 
sukcesi takovou vahou, že v nejedné otázce se již vytvořila stálá praxe, 
opírající se částečně i o přesvědčení o právní nezbytnosti; pokud tomu 
tak jest, jest i theorie, popírající zásadně sukcesi, ochotna připustiti 
existenci zvykové normy mezinárodního práva, po případě normu 
teprve se tvořící.5)

5) Schónborn, str. 11.

4. Otázka státního dluhu při sukcesi států.

Mezi otázkami, jež sukcese států přináší, jest i otázka, musí-li 
státní dluh státu, který zcela nebo zčásti ustoupil státu jinému, býti 
zcela nebo poměrnou částí převzat státem nástupnickým.

Otázka nabyla zvláštní důležitosti netušeným rozvojem veřejného 
úvěru v posledních 100 letech, jeho zmezinárodněním a demokratisací. 
Na osudu státního dluhu jest dnes interesováno tisíce majitelů dluho
pisů ze všech společenských vrstev doma i v cizině, podle zvláštních 
zákonných předpisů bývají ve státních papírech ukládány majetky 
sirotčí a opatrovanecké, reservy pojišťoven soukromých i sociálních, 
spořitelen a jiných peněžních ústavů, jmění fondů, nadací a veřejně- 
prospěšných institucí; čím jest hospodářský život ve státě intensiv
nější, tím úže je spjat se státním úvěrem a na něm závislejší. Otázka 
sukcese ve státní dluh dotýká se i zájmů poplatníků ve státě starém 
a státech nástupnických. A že není jen otázkou theoretickou, dokázaly 
veliké územní změny, nastalé po světové válce.

Otázka sukcese ve státní dluh, resp. rozdělení státního dluhu mezi 
stát starý a stát nástupnický, nebo mezi několik států nástupnických, 
má dvě stránky, stránku zásadní a stránku technickou.

V prvém směru jde o pravidla, platná zásadně pro převzetí 
státního dluhu státu starého státy nástupnickými, t. j. o to,

1. je-li nástupnický stát povinen, resp. jsou-li nástupnické státy 
povinny převzíti státní dluh státu starého a předpokládajíc kladnou 
odpověď, dále i o to

2. podle jakého klíče má se státní dluh státu starého rozděliti mezi 
zúčastněné státy,

3. jsou-li přípustný výjimky pro některé druhy dluhů; konečně 
sem patří i

4. otázka vzájemného ručení států nástupnických za převzaté 
podíly.

V druhém směru, po stránce technické, jde o praktický po
stup při rozdělení státního dluhu, t. j. o to,

1. jakým způsobem rozděliti státní dluh se zřetelem na jednotlivé 
majitele státních dluhopisů a
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2. který orgán má v praxi prováděti rozdělení státního dluhu 
a určovati jeho bližší modality.

Ani po zásadním a technickém rozdělení není vždycky poměr 
mezi věřiteli a novým dlužníkem zcela rozřešen. Převzetí dluhu 
novým dlužníkem, provedené ve formě potřebné podle přísluš
ného právního řádu, kterým se často teprve dostane věřitelům práv
ního nároku, uznaného a vymahatelného, jest tudíž třetí konečnou 
etapou.

II. Rozdělení státního dluhu po stránce zásadní.

A. JEST NÁSTUPNICKÝ STÁT POVINEN PREVZÍTI STÁTNÍ DLUH 
STÁTU STARÉHO?

1. Mezinárodni praxe mluví většinou pro sukcesi ve státní dluh.

Podobně jako jiné otázky, vyskytující se při sukcesi států, zod
povídá mezinárodní praxe i otázku sukcese ve státní dluh většinou 
kladně.

Jako si kdysi po delším vývoji dobyla uznání zásada, že nový 
panovník zodpovídá i za dluhy svého předchůdce, jako se dnes pokládá 
za samozřejmost, že změna politického režimu ve státě se nedotýká 
státního dluhu,6) a že republika jest zavázána i za dluhy monarchie, 
kterou svrhla, tak dnes skoro všeobecně při sukcesi států přejímá ná
stupnický stát s nabytým územím i poměrný díl státního dluhu státu 
starého.7) Ovšem vyskytují se stále ještě případy opačné, kdy nástup
nický stát buď odmítne převzíti dluh státu starého, nebo jeho převzetí 
výslovně prohlásí jen za akt blahovůle.8)

“) Casto se cituje prohlášení vlády francouzské a britské ze dne 28/3 1918 
o repudiad ruského státního dluhu: „Aucun Etat ne pourrait plus contracter 
des emprunts à des conditions normales, si la seule garantie durable des créan
ciers consistait dans le maintien de la constitution en vertu de laquelle agit 
le Gouvernement — emprunteur qui représente le pays et qui utilise le crédit. 
Il n’est pas de principe plus constant que celui qui veut que la nation soit 
responsable des actes de son Gouvernement sans que cette responsabilité puisse 
être modifiée par aucun changement des Autorités au pouvoir.“

’) Rakouská mírová delegace v memorandu o státním dluhu, Bericht II, 
str. 244, uváděla, že mezinárodní smlouvy, upravující sukcesi, lze rozděliti na 
dvě skupiny. Smlouvy skupiny prvé, kterých jest většina, výslovně nebo aspoň 
nepřímo zavazují nástupnický stát k převzetí státního dluhu státu starého, 
smlouvy skupiny druhé o tom mlčí. Není prý však mezinárodních smluv, které 
by výslovně popíraly zásadu sukcese ve státní dluh.

8) Převzíti podíl na státním dluhu odmítly na př. odtrhnuvší se britské ko
lonie v Sev. Americe, Německo při nabytí Alsaska-Lotrinska v r. 1871, Spojené 
státy severoamerické, získavše po válce se Španělskem v r. 1898 Kubu, Polsko a 
jiné nástupnické státy ruské odmítly převzíti část dluhu ruského, osvobozené státy 
balkánské nepřevzaly ve skutečnosti dluhu tureckého. Převzetí dluhu anekto-
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2. Stanovisko mezinárodněprávní théorie k otázce sukcese ve státní 
dluh.

Zmíněnou mezinárodní praxí není ještě dokázáno, že by nástup
nický stát byl právně zavázán převzíti státní dluh státu starého. I když 
lze pozorovati, že státy jeví sklon ku přejímání majetkových závazků 
svých předchůdců, přece bylo by odvážné tvrditi, že tak činí z právní 
povinnosti a z přesvědčení o existenci takové povinnosti.9)

vaných burských republik považovala vláda britská jen za „act of grace“, právě 
tak dluhů ostrovů Fiji v Oceánii; podobně i vláda francouzská při okupaci Ma
dagaskaru.

’) Kučera: Pojem sukcese str. 189. Schönborn str. 100 a násl., Sack, str. 62. 
Guggenheim, str. 87.

“) Jeze, Le partage, str. 11 : „L’Etat démembré ou annexé a contracté per
sonnellement la dette... Le démembrement en cas d’annexion partielle 
diminue les ressources, avec lesquelles il croyait pouvoir payer sa dette. Mais, 
juridiquement, l'obligation de l’Etat débiteur ne peut pas être touchée par les 
variations dans l’étendue de ses ressources ...“

a) Theorie kompetenční.
Skutečně také novější doktrína mezinárodního práva, spatřující 

v sukcesi státu pouze přechod místní kompetence na stát, který v dů
sledku mezinárodní smlouvy nebo fakta mezinárodně významného 
rozšířil své panství na území státu druhého, nepovažuje převzetí stát
ního dluhu státu starého státem nástupnickým za splnění právního 
závazku, nýbrž jen za akt blahovůle vůči starému státu a vůči věřite
lům. V positivním právu nelze nalézti předpisů, které by zavazovaly 
nástupnický stát k převzetí státního dluhu státu starého; povinnost 
taková muže vzejiti nástupnickému státu jen ze smlouvy, ve které 
by se k tomu zavázal, a jen v tom rozsahu, v jakém by to smlouva 
ustanovovala. Politické a hospodářské důvody obyčejně donutí nástup
nický stát k převzetí státního dluhu státu starého ; právně však to 
závisí od volného uvážení nástupnického státu. Nanejvýše lze při
pustili. že se taková norma teprve tvoři ; nedobyla si dosud všeobec
ného uznání, jak právě dokazují některé opačné případy meziná
rodní praxe.

Starý stát, pokud jen jeho mezinárodněprávní osobnost zůstane 
zachována, jest nadále zavázán z celého svého státního dluhu, byť se 
jeho území podstatně zmenšilo a tím vyschly mnohé prameny příjmů, 
s nimiž při sjednání dluhu počítal vypůjčující si stát i věřitelé. Zá
sada pohyblivých hranic platí i zde. Zavázán z dluhu jest stát jako 
právní osoba,10) nikoliv jeho území nebo obyvatelé. Stát, nositel 
majetkových práv a závazků, jest jako právní osoba zcela odlišný od 
souhrnu svých občanů a jeho území jest samo o sobě jen pojmem 
zeměpisným. Uzemní změny nemohou proto míti vlivu na osobní zá
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vazky státu, tak jako soukromá osoba ručí neztenčeně za svoje dluhy, 
i když ztratí část svého jmění. Jinou otázkou ovšem jest, dovolí-li 
hospodářský a finanční stav státu, pozbyvšího části svého území, aby 
plnil nezkráceně veškeré závazky, které ho zatěžují podle tohoto práv
ního nazírání. Někdy by to bylo možno jen s velikým zatížením po- 
platnictva, jindy, zejména při územních ztrátách většího rozsahu, byla 
by hospodářská skutečnost silnější než právní fikce a věřitelé by 
utrpěli škodu. Někdy ostatně, zejména při územních ztrátách většího 
rozsahu, nebo došlo-li zároveň i na zbývajícím území k ústavnímu pře
vratu. bývá sporno. zůstala-li právní osobnost starého státu zachována.

Není-li právní situace věřitelů podle těchto názorů růžová, i když 
stát, který jest jejich dlužníkem, trvá na zmenšeném území, jest ještě 
méně záviděníhodná, zmizí-li starý stát s mapy docela. Někteří autoři, 
i z těch, kdož popírají zásadně sukcesi ve státní dluh, oslabují tyto 
nevyhovující důsledky tím, že uznávají — a to všeobecně, nejen při 
sukcesi universální — povinnost aspoň k převzetí dluhů zajištěných, 
t. j. dluhů, pro které jsou zavazeny státní nemovitosti nebo některý 
zdroj státních příjmů v odstoupeném území, a dluhů relativních, t. j. 
dluhů, sjednaných státem (nikoli dotyčnou provincií nebo samosprá
vou) pro určitý účel, který lze lokalisovati na určitém území.11) Jiní 
autoři opět zaujímají při úplném zániku státu starého jiné stanovisko, 
příznivější převzetí dluhu, než při sukcesi singulární.12)

”) Schönborn, str. 59: „Die Praxis ist hier in der Tat eine so konstante, 
daß man vielleicht einen sich entwickelnden Gewohnheitsrechtssatz des Völker
rechtes annehmen könnte“. Srov. též Liszt, str. 278.

“) Oppenheim I. tvrdí, že při sukcesi universální (při sukcesi v důsledku 
absorpce, str. 129, a při sukcesi v důsledku rozpadu, str. 131) musí bytí dluhy 
zaniklého státu převzaty. Naopak míní, že při sukcesi singulární (při sukcesi 
v případě odtržení území nebo cese, str. 132) bylo by jenom spravedlivé, 
kdyby nástupce převzal poměrnou část dluhu svého předchůdce, ale že v tom 
směru neexistuje nějaké pravidlo v mezinárodním právu, byť mnohé smlouvy 
ustanovovaly převzetí části dluhu předchůdcova nástupcem.

“) „Die überwiegende Meinung der Theorie nimmt Haftung des Inkorpo- 
ranten für die Schulden des Inkorporierten an und die neuere Praxis minde
stens des kontinentalen Europa entspricht dieser Forderung. Aber juristisch 
läßt sie sich nicht allgemein zwingend begründen.“ Schönbern, str. 100.

b) Theorie soukromoprávní.

O sukcesi ve státní dluh není ostatně v literatuře mezinárodního 
práva jednoty. Proti autorům, kteří sukcesi popírají, stojí autoři, kteří 
sukcesi hájí. Jest jich snad dokonce většina a jejich často velmi dů
myslné argumentaci, byť jí byla novější theorií dokázána neudržitel- 
nost s hlediska přísného práva,13) nelze upříti přesvědčivosti s hlediska 
zásad hospodářských a morálních.

Autoři tohoto směru — pokud ovšem vůbec odůvodňují povinnost 
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převzetí dluhu a nespokojují se jen tvrzením, že povinnost taková tu 
jest — vycházejí velmi často ze zásad práva soukromého, jež v růz
ných variacích uplatňují i na sukcesi států. Tak na př. poukazují na 
to, že stát nabývající území nabývá s ním všechna jeho aktiva a že 
tudíž má převzíti i příslušná pasiva podle zásady „bona non intelle- 
guntur nisi deducto aere alieno“, nebo „res transit cum suo onere“; 
nebo že území, změnivší svrchovanost, mělo ze státního dluhu pro
spěch, že tu jde o jakousi versio in rem a že proto nástupnický stát má 
převzíti i poměrnou část státního dluhu -podle zásady „ubi emolu- 
mentum ibi onus“ nebo „nemo locupletari potest cum alterius iactura“. 
Přehlížejí ovšem, jak ukazuje novější theorie, že nový stát jest v ji
ném postavení než soukromník, který podléhá právnímu řádu státu 
starého a který podle předpisů, obsažených v tomto právním řádě, 
vstupuje dědictvím v práva a závazky jiného soukromníka, nebo jest 
z určitého titulu, uznaného oním právním řádem, zavázán k jistému 
chování. Nový stát stanoví sí svůj právní řád zcela suverénně, ne- 
odvisle od právního řádu státu starého. Zmíněné zásady mohly by 
nový stát zavazovati jen, kdyby byly obsaženy v právním řádě, za
vazujícím i nový stát, tedy v právním řádě nadstátním, jakým jest 
jen právo mezinárodní, nehledíme-li k opuštěné myšlence práva při
rozeného.

c) Theorie, rozlišující politickou a hospodář
skou osobnost státu.

Jindy, opět v různých variacích, se tvrdí, že zánikem státu zaniká 
jen jeho mezinárodní osobnost, ale poněvadž nezmizí ani území, ani 
obyvatelstvo, nezaniká jeho osobnost územní a hospodářská;14) jejím 
pokračovatelem jest nástupnický stát, který má proto převzíti všechna 
aktiva a pasiva státu starého. V území a obyvatelstvu, základech bohat
ství a úvěru státního, žije starý stát dále a zůstává nositelem majet
kových práv a závazků. Jen mezinárodně utrpěl jakousi capitis demi
nutio, přestal exístovati politicky i mezinárodně, nikoliv hospodářsky. 
Ale pouze stát jako právní osoba může býti, jak již řečeno, subjektem 
práv a závazků; jeho území a obyvatelstvo jsou jen hmotnými činiteli 
bez právní osobnosti a nemá právního významu, že trvají i po zániku 
státu. Zánikem státu zaniká jeho právní osobnost nadobro a s ní i sub
jekt majetkových práv a závazků; není možno rozlišovati politickou 

H) Rivier, Principes du droit des gens, Paris 1896: „Le successeur continue 
la personnalité économique et fiscale de 1’Etat supprimé avec ses avantages 
et ses charges, spécialement avec la dette publique, en conformité des rěgles 
connues: Bona non intelleguntur nisi deducto aere alineo, et: Res transit cum 
suo onere.“ Srov. též kap. VII. „Völkerrecht und Staatenpraxis“, memoranda 
rakouské mírové delegace o státním dluhu. Bericht II, str. 243.
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osobnost státu od jeho osobnosti hospodářské, civilní nebo jakkoli 
jinak konstruované.

Celkem důvody, které uvádějí přívrženci sukcese ve státní dluh, 
zdůrazňují jen hospodářské skutečnosti, provázející změny územní 
svrchovanosti, aniž by je mohly proměniti v právní povinnost; jsou 
to spíše důvody slušnosti, spravedlnosti a morálky, než důvody práva. 
Nicméně všechny tyto theorie, ať vycházejí z práva přirozeného, ze 
soukromého práva římského, nebo s jiných hledisek, dokazují, stejně 
jako mezinárodní praxe, že převzetí státního dluhu nástupnickým stá
tem vyhovuje hluboce zakořeněným a všeobecně uznávaným požadav
kům slušnosti a spravedlnosti.18) „Státy a části státního území jsou 
kulturními objekty, výtvory dlouhé kulturní činnosti, jež se neobejde 
bez peněz, získaných státními půjčkami... Proto kulturní stát, který 
pohltí jiný stát, nebo získá část jeho území, přejímá také jeho státní 
dluh. Odmítnouti převzetí dluhu, bylo by stanoviskem barbarským... 
Není části státního území, jež by nebyla státním dluhem pohnojena 
a zúrodněna“.16) Důvodů těchto nelze podceňovati; právě v právu 
mezinárodním působí více než v kterémkoli jiném oboru právním, 
uplatňují se tu v praxi a rozhodují při tvoření se právních pravidel.

“) Schönborn str. 106.
”) Ludwig von Bar : „Die kubanische Staatsschuld“ v „Nation", sv. 16, 

str. 425 (cit. dle Schönborna, str. 102).
”) „Aujourd'hui la conquête est définitivement faite..Perroux, str. 9. 
”) „Publizistische Reallast von Staat zu Staat, nicht von Gläubiger zu 

Staat“, Huber, str. 88.

3. Sukcese ve státní dluh jako problém finanční.
Nejnověji jde theorie novými cestami. Vývoj jest charakterisován 

dvěma znaky: jednak tím, že otázka sukcese ve státní dluh se řeší spíše 
jako problém finanční než právní, jednak tím, že se věnuje větší po
zornost zájmům věřitelů.17)

Otázka sukcese ve státní dluh bývala považována za otázku 
poměru mezi státy, státem starým a státem nástupnickým.18) Věřitelé 
neměli žádných nároků proti státu nástupnickému, pouze proti státu 
starému; jen starý stát mohl požadovati na státě nástupnickém, aby 
převzal poměrnou část dluhu. Při úplném zániku starého státu tato 
konstrukce selhávala a bylo nutno si vypomáhati různými fikcemi. 
Věřitelé byli při tomto nazírání v nevýhodě. Jejich zájmů při rozdě
lení státního dluhu nebývalo dostatečně dbáno, převzetí státního dluhu 
bývalo řešeno společně s jinými vzájemnými nároky zúčastněných 
států, na př. s válečnou náhradou ; není pochyby, že nepřevzetí státního 
dluhu státem nástupnickým a ponechání celého jeho břemena státu 
starému jest jakýmsi druhem válečné náhrady, kterou platí stát starý 
státu nástupnickému. Ale i když rozdělení státního dluhu při sukcesi 
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států jest upravováno mezinárodními smlouvami mezi zúčastněnými 
státy, nejde při tom ve skutečnosti o mezinárodněprávní poměry států, 
nýbrž o poměr mezi majiteli titrů a státem nabyvším zcela nebo zčásti 
území státu, který dluh sjednal. Nikoli starý stát, pozbyvší část svého 
území, nýbrž věřitelé mají nárok proti nástupnickému státu, aby pře
vzal část dluhu odpovídající získanému území.19)

”) Již Freund mluvil o „völkerrechtsähnlichen Beziehungen“ mezi sou
kromými věřiteli a dlužnickým státem. K dokonalému systému vybudoval toto 
nazírání na sukcesi ve státní dluh profesor býv. university v Petrohradě A. N. 
Sack v díle „Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques“, 
Paris 1927. Kritiku podává E. Schiffner pod titulem „Die moderne Behandlung 
des Problems der Staatennachfolge“ v Zeitschrift für öffentliches Recht, XI, 
str. 268—278. Viz též recenci Struppovu ve Weltwissenschaftliches Archiv, 
1928/1, str. 137** a referát Guggenheimùv v Ostrecht, 1929, str. 1281.

") Rivier : Principes du droit des gens, Paris 1896 : „Cette matière est 
plutôt du ressort du droit public général — que de celui du droit des gens.“ Liszt, 
str. 277, pozn. 11: „Die Frage führt aber gerade in ihrem wichtigsten Anwen
dungsgebiete über das Völkerrecht hinaus.“

21) Politis : Les nouvelles tendances du droit international. Viz též Le Fur : 
Nástin mezinárodního práva veřejného, str. 137.

”) Podle Sacka „le principe de la sucession des dettes d'État ne relève 
pas du droit international public, il est une règle de droit sui generis basée 
sur le droit financier et le droit public général“ (str. 84), jest disciplinou 
novou, dosud přesně nevyměřenou, „une institution de droit supra-étatique 
(überstaatliches Recht) qu'il appartient à l'avenir de formuler et d’établir 
d'une façon définitive“ (str. 88). Schiffner ve své recensi praví, že....... die...
stürmische Formen annehmende Entwicklung auf dem Boden des Völker
rechtes ... verlangt gebieterisch ein gründliches Besinnen der Völkerrechts
lehrer der alten Schule. Die Sack’sche Lehre zeigt uns nämlich, wie groß 
die Gefahr einer Sprengung des Rahmens des Völkerrechtes ist. Wie 
leicht können sich um den Sack'schen Kern andere Rechtsgebiete ähnli
cher Art gruppieren ! Auf diese Weise würde eine umfassende Rechtslehre 
außerhalb des Völkerrechtes entstehen... die Domäne des letzteren würde sich 
infolgedessen ständig verkleinern . ..“. Srov. též Lippertovo „Internationales Fi
nanzrecht“ a Drachovského „Mezinárodní finančnictví“.

Jako poměr mezi věřiteli a státem nástupnickým přestává ovšem 
otázka sukcese ve státní dluh býti otázkou práva mezinárodního, aspoň 
potud, pokud se považují za subjekty mezinárodního práva jen státy. 
Ostatně i dříve leckdy bylo vysloveno mínění, že otázka sukcese ve 
státní dluh přesahuje rámec mezinárodního práva, nebyly však z toho 
vyvozeny důsledky.20) Ale ať by otázka sukcese ve státní dluh zůstala 
nadále součástí práva mezinárodního, v jehož vývoji domnívají se ně
kteří pozorovati nové tendence, uvádějící na scénu mezinárodní i jed
notlivá individua,21) ať byla by řešena v rámci jiné, samostatné právní 
discipliny22) — zatím jest jisto, že touto novou konstrukcí otázka 
získává.

Vyproštěna z úzkého rámce práva mezinárodního, ve kterém za 
dnešního jeho stavu nutně selhávají pokusy řešiti ji jako problém 
právní, může býti sukcese ve státní dluh posuzována jako problém 
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hospodářský a finanční, kterým především jest. Při tomto nazírání 
lze nauku o sukcesi ve státní dluh vybudovati a odůvodniti daleko 
přirozeněji a důsledněji. Státní dluh jest podle povahy věci zajištěn 
— kromě zvláštních záruk poskytnutých v jednotlivých případech — 
veškerým státním majetkem v nejširším slova smyslu, t. j. nejen stát
ním majetkem v užším, soukromoprávním slova smyslu, jako státními 
statky a lesy, železnicemi, doly a pod., nýbrž i veškerými finančními 
zdroji, kterými stát disponuje mocí své suverenity nad určitým územím 
a jeho obyvatelstvem. Území jest státním dluhem zatíženo, ne snad 
jako nemovitost hypotékou, nýbrž tak, že všechny státní statky a pod
niky i zdroje veřejných příjmů v hranicích tohoto území jsou zavazeny 
věřitelům. Jest spravedlivo, aby jakákoli změna politická nebo terito
riální zůstala bez vlivu a aby všechny nové vlády byly zavázány stejně, 
jako vláda původní; poněvadž přejímají státní majetek (v nejširším 
slova smyslu) na určitém území, musí převzíti i pasiva na něm váz
noucí: ubi emolumentum, ibi et onus esse debet. K stejnému výsledku 
vede i zásada, že iura quaesita dlužno respektovati. Majitelé státních 
dluhopisů mají svou pohledávku zajištěnu na státním území obdobně 
jako hypotékami věřitelé; jsou-li uznávána novým právním řádem 
práva hypotekárních věřitelů, nemá se státi újma ani právům věřitelů 
ze státních dluhopisů.23) Je-li nutno z vyšších důvodů dotknouti se 
práv věřitelů, může je stát modifikovati zvláštním zásahem, ale to 
není důvodem, aby popíral nebo se vyhnul sukcesi ve státní dluh; 
i mimo případy sukcese, v dobách největší tísně, může stát sáhnouti 
k takovým mimořádným opatřením.

=3) Sack, str. 41—44, 58—61.
“) Sack, str. 88. Podobné naděje připínaly se časem i ke Společnosti ná

rodů, o které VI. Slavík ve Sborníku zahraniční politiky, roč. I, str. 82 praví, 
že „jest pokusem vtěliti v praxi myšlenku mezinárodní spravedlnosti, nahraditi 
dosavadní stav, založený na argumentech síly a moci, na násilí velkého nad 
malým, právním řádem... Jest to v životě národů perioda podobná oné v ži
votě občanů, kdy v jednotlivých státech právní řády počaly nahrazovali tíživý 
a nejistý stav práva pěstního a kdy vůle jednotlivce musila ustoupiti autoritě 
státu...“

Všechny důvody, kterými bývá sukcese ve státní dluh v mezi
národním právu odůvodňována, které však neobstojí s hlediska přís
ného práva, nabývají tak opět přesvědčivosti: nerozlučná souvislost 
státního dluhu se státními aktivy, zisk, který mělo státní území ze stát
ního dluhu a bezdůvodné obohacení, kterým by proto bylo nepřevzetí 
státního dluhu státem nástupnickým, trvání hospodářské a finanční 
osobnosti státu po zániku jeho osobnosti politické — to vše může se 
při tomto nazírání opět uplatniti. Právo nadstátní, o kterém někteří 
autoři již sní24) a ve kterém teprve by se mohla otázka sukcese ve státní 
dluh státi otázkou právní, jest zatím hudbou budoucnosti. Není však 
pochyby, že řešení problému sukcese podle správných hledisek finanč- 
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nich a hospodářských nebude bez užitečného vlivu na mezinárodní 
praxi a budoucí právní vývoj.

B. PODLE JAKÉHO KLÍCE MÁ BÝTI ROZDĚLEN STÁTNÍ DLUH 
STÁTU STARÉHO?

Stát nástupnický má tedy zásadně převzíti dluh starého státu. Při 
úplné inkorporaci jest to jednoduché: stát nástupnický zabere celé 
území starého státu a převezme celý jeho dluh. Nabývá-li však nástup
nický stát pouze části území starého státu nebo nastupuj e-li na místo 
státu starého států několik, klade se další zásadní otázka: jakou část 
dluhu starého státu mají převzíti jednotlivé nástupnické státy, podle 
jakého klíče má se rozděliti mezi ně státní dluh starého státu?

Mezinárodní praxe i theorie znají různé rozdělovači klíče. Jsou 
absolutní nebo relativní, podle toho, je-li část dluhu přidělená nástup
nickému státu stanovena jen se zřetelem k území, které získal, nebo 
rozdělí-li se dluh mezi zúčastněné státy podle nějakého společného 
měřítka.

1. Klíč absolutní.

Podle absolutního klíče je rozdělen státní dluh, přejímá-li nástup
nický stát takovou jeho část, jaká odpovídá na př. přírodnímu bohat
ství a hospodářským možnostem získaného území, nebo obnosu veřej
ných příjmů, kterými postoupené území dosud přispívalo na státní 
dluh starého státu, bez ohledu na ostatní území starého státu. Nebo 
výdajům, jež starý stát učinil ve prospěch odstoupeného území, jako 
na železnice, přístavy, veřejné budovy, rozpočtové schodky, pokud 
výdaje ty byly hrazeny úvěrem. Nebo konečně převzetí určité části 
dluhu může býti kompensací za výhody obchodní, plavební a jiné, které 
starý stát slibuje poskytnouti státu nástupnickému.

Část dluhu, kterou přejímá nástupnický stát, bývá v takových 
případech obyčejně stanovena dohodou státu starého a státu nástup
nického. Jest výsledkem vyjednávání, na něž mohly míti vliv nej růz
nější okolnosti. Všeobecných zásad nelze tu proto stanovití. Pro 
věřitele nebývá podobné rozdělení spravedlivým, neboť takto může býti 
některé území zatíženo dluhem nad své síly a tím pohledávka věřitelů 
ohrožena.

Absolutní rozdělovači klíč jest tu též, přejímá-li každý- ze zúčast
něných státu titry svých příslušníků bez jakéhokoli súčtování s ostat
ními státy. Častěji než jako rozdělovači klíč uplatní se však národnost 
věřitelů jako způsob rozdělovači techniky, totiž tak, že každý ze zúčast
něných států převezme na svůj podíl — stanovený podle jiného rozdě- 
lovacího klíče — především titry svých příslušníků.
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2. Klíč relativní.
Relativní rozdělovači klíč tu jest, dělí-li se státní dluh mezi zúčast

něné státy podle poměrné rozlohy získaného území, podle počtu obyva^ 
telstva nebo podle poměrné berní síly.

Rozdělení podle počtu obyvatel nebo podle rozlohy území mohlo 
by vésti k uspokojivým výsledkům jen, kdyby přírodní, hospodářské 
a sociální poměry na celém území, které přichází v úvahu, byly při
bližně stejné. Obyčejně však jsou v obyvatelstvu a ještě více v různých 
částech státu rozdíly, kterých čísla udávající rozlohu a počet nevy
stihují. Jistě není spravedlivo zatížiti kraj hornatý, řídce obydlený, 
málo úrodný, stejně jako kraj oplývající přírodním bohatstvím, s vyvi
nutým průmyslem, hustě obydlený ; nebo chudé venkovské obyvatelstvo 
zatížiti stejně jako zámožná města. Lze říci, že poměrná rozloha území 
se za klíč rozdělovači vůbec nehodí, poměrný počet obyvatel může býti 
přiměřeným rozdělovacím klíčem zpravidla jen,

a) žije-li veškeré obyvatelstvo, které přichází v úvahu, přibližně 
ve stejných poměrech, nebo

b) v kombinaci s klíči jinými, nebo
c) jako výpomoc z nouze, totiž není-li jiných dat, kterých by bylo 

lze vžiti za rozdělovači klíč, zejména v případech menší důležitosti.

3. Poměrná berní síla.

Za nej spravedlivější rozdělovači klíč pokládá se poměrná berní 
síla23) (force, faculté contributive, Steuerleistungsfâhigkeit).

“) Setrvávám při výrazu „berní síla“, kterého bylo použito v oficiálním 
překladu mírových smluv a kterého užívá též Prachovský. Vybral v Nástinu 
čs. práva finančního, 1934, mluví o „berní poplatnosti“.

Již za trvání státního společenství plyne určitá část státních příjmů 
ze všech území na zúročení a umoření státního dluhu. Jednotlivá území 
přispívají na výdaje státní vůbec a na službu státního dluhu zvláště 
v určitém poměru a jsou tedy již tehdy v tomto poměru státním dluhem 
zatížena. Vystoupí-li některé území z dosavadního státního společen
ství, musí se toto dosud latentní rozdělení státního dluhu stati viditel
ným a jde právě jen o to, aby dosavadní rozvržení břemene bylo zachy
ceno správně a aby zůstal zachován status quo.

Rozdělení takové je spravedlivé jak s hlediska státu starého, 
tak i s hlediska státu nástupnického a věřitelů. Starý stát, pozbývající 
části svého území, pozbývá státních příjmů, které mu z onoho území 
plynuly na službu státního dluhu, ale současně zbaví se i úměrné části 
státního dluhu a výdajů s ním spojených. Stát nástupnický, přejímaje 
část dluhu úměrnou berní síle získaného území, nabývá zároveň zdroje 
příjmu, z něhož bude dluh zúrokovati a umořovati. Konečně ani posta
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vení věřitelů se nezměnilo: jejich pohledávka bude uhrazována ze 
stejných zdrojů jako doposud.

Theoreticky jest proto rozdělení státního dluhu podle poměrné 
berní síly rozdělením ideálním. V praxi bývá však nesnadno provésti 
je tak, aby tento ideál byl integrálně uskutečněn.

Aby se vyšetřilo, čím určité území přispívá na službu státního 
dluhu, bylo by nutno zjistiti nejen výši příjmů plynoucích státu z onoho 
území, ale i výši výdajů nutných k dosažení těchto příjmů, i výši ostat
ních výdajů, jichž veřejná správa onoho území vyžaduje a jež ze 
zvláštních důvodů mohou býti větší nebo menší než jest státní průměr; 
pouze přebytek příjmů nad těmito výdaji bylo by lze považovati za 
příspěvek onoho území na službu státního dluhu. Lokalisovati státní 
příjmy a výdaje na určitá místa ve státě jest však velmi obtížno, ba 
někdy i nemožno. Není také vyloučeno, že příjmy některé části území 
jsou v určité periodě následkem neúrody, hospodářských krisí a pod., 
mimořádně nízké nebo naopak následkem konjunkturálního rozmachu 
neobyčejně vysoké. Z podobných důvodů mohou býti i státní výdaje 
v určité periodě nespolehlivým ukazatelem průměrných potřeb území. 
Další komplikace by nastala, kdyby některé území bylo deficitní, t. j. 
kdyby ieho příjmy nestačily uhradili jeho výdaje.

Při tom nutno ještě předpokládali, že platný daňový systém spra
vedlivě a stejnoměrně zatěžuje veškerá státní území. Daňové systémy 
nové doby jsou však velmi složité a často se řídí i myšlenkou fiskální 
oportunity, t. j. snahou opatřili státu co nejvydatnější zdroje příjmů 
nej jednodušším způsobem, byť i na úkor myšlenky daňové sprave
dlnosti. I na stavu finanční administrativy a berní morálky mnoho 
záleží, platí-li každý tolik, kolik platiti může a kolik podle berních 
zákonu platiti má. Všechny kraje nemusí býti tudíž zatíženy stejně, 
některé přispívají ke státním výdajům kvotou větší, jiné menší, než 
jaká by odpovídala podle zásad daňové spravedlnosti jejich přiroze
nému bohatství.

Nejde ovšem o absolutní berní sílu určitého území, nýbrž jen 
o jeho sílu relativní, t. j. ve srovnání s ostatními částmi státu. Možno 
se proto spokojiti jistými zevními znaky vyjadřujícími tento poměr 
více méně spolehlivě. Znaky takovými mohou býti i počet obyvatelstva 
nebo rozloha území, které však z důvodů již uvedených málokdy 
vedou k uspokojivým výsledkům. Spolehlivějším znakem jsou státní 
příjmy, resp. některé zvláště charakteristické z nich. Hodí se k tomu 
především daně, kterými by byly zachyceny veškeré zdroje národního 
bohatství, nikoliv jen některé z nich, a to stejnoměrně, nikoliv jeden 
zdroj větší měrou než zdroj jiný, a jednoduše, t. j. nikoliv několikráte 
týž zdroj; v úvahu měly by přicházeti jen zdroje stálé a trvalé, nikoliv 
jen občasné a nepravidelné příjmy. Jest otázkou jednotlivého případu, 
která nebo které daně se k tomu účelu nejlépe hodí.
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Nesnází přibývá, čím více se liší jednotlivá území svými hospo
dářskými poměry, nestejně uspořádanou administrativou, různým 
systémem daňovým a pod. ( na př. země bývalého Turecka).V jedné 
části státu obstarává snad státní správa více veřejných úkolu a dispo
nuje také většími příjmovými zdroji než v jiné části, kde podobné, 
úkoly i příjmové zdroje jsou ponechány samosprávě. Nebo někde snad 
státní orgány pouze vybírají určité daně a odevzdávají je samosprávě, 
takže ve státním rozpočtu jsou jen průběžnou položkou. Určitou roli 
ve státním hospodářství hrají někdy příjmy naturální, rozpočtem neza
chycované a rozvržené snad po státním území v jiném poměru než 
příjmy rozpočtové. K tomu všemu třeba přihlížet! při porovnávání 
příjmu z různých území. Samozřejmě nelze také porovná váti navzájem 
státní příjmy různých druhů, vyžadující různých režijních nákladů, 
na př. daně a dávky s příjmy ze státních podniků, jichž provoz vyža
duje daleko vyšších výdajů než vybírání daní. I režie daní přímých jest 
jiná než daní nepřímých a cel, správa daňová bývá nákladnější v území 
řídce obydleném, s drobnými poplatníky a pod.

Nej důležitější otázkou i při jednotně spravovaném území jest 
možnost správné lokalisace státních příjmů: závisí od ní vůbec použití 
jednotlivých druhů státních příjmů za rozdělovači klíč. Daňová tech
nika hraje tu velikou roli. Daně nepřímé se předepisují v místě, kde 
se zboží vyrábí, vybírají se tamže nebo v místě, kde podnik má své 
sídlo, avšak to jest bez významu pro berní sílu dotyčných míst, poně
vadž daň ve skutečnosti platí v ceně zboží teprve jeho spotřebitel. Cla 
se vybírají převážně na celní hranici, zatěžují však v poslední řadě 
spotřebitele procleného zboží. Daň důchodová se vyměřuje a platí 
v bydlišti poplatníka, zdaněný důchod může však poplatníku plynouti 
odjinud, na př. poplatníku sídlícímu v hlavním městě z nemovitostí 
a továren v provincii a pod.

4. Rozdělovači klič při zvláštním postavení některé části státu.
Někdy jednotlivé části státu, zejména části požívající finanční samo

správy, podobně i státy, které jsou členy státu spolkového, přispívají 
na všeobecné výdaje státní a na státní dluh podle zvláštních úmluv 
nebo zákonných předpisů.26) Nastane-li sukcese ve státní dluh po tako
vém státě, vzniká otázka, má-li býti část dluhu připadající na ono 
území se zvláštním postavením určena podle poměrné berní síly nebo 
podle toho, jak ono území doposud na státní dluh přispívalo. S hlediska 
věřitelů lze tvrditi, že jde o interní vztahy mezi jednotlivými částmi 
státu, které pro věřitele nemají významu, a že i v takovém případě má 
se dluh rozděliti podle poměrné berní síly, zejména byly-li by jinak 
ohroženy zájmy věřitelů. Avšak byl-li takový stav v platnosti již 

=8) Příkladem jest postavení Chorvatska-Slavonska v bývalých Uhrách.
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v době, kdy dluhy byly sjednány, nebo byl-li aspoň v platnosti již delší 
dobu, nebude zajisté poškozením věřitelů, rozdělí-li se státní dluh se 
zřetelem k úmluvám o příspěvku jednotlivých částí státu na státní 
dluh: dosavadní poměr sil se nezmění, status quo ante zůstane 
zachován.

C. VÝJIMKY ZE ZÁSADY PŘEVZETÍ STÁTNÍHO DLUHU PODLE 
POMĚRNÉ BERNÍ SÍLY.

Ze zásady, že státní dluh starého státu má býti převzat nástup
nickými státy, resp. mezi ně rozdělen podle poměrné berní síly získa
ného území, připouští doktrína a mezinárodní praxe obyčejně dvě 
výjimky, totiž, pro

1. dluhy zajištěné, po případě i pro dluhy relativní, a pro
2. dluhy odiosní.

1. Prvá výjimka: dluhy zajištěné.

a) Dluhy zajištěné v pravém slova smyslu.

Dluhy zajištěnými rozumí se dluhy, které jsou zajištěny — kromě 
zajištění všeobecnými státními příjmy — ještě nějakým způso
bem zvláštním. Zajištěny býti mohou

a) soukromoprávně, na př. hypotékou na státních nemo
vitostech, dolech a železnicích nebo odevzdáním státních drah, průmy
slových podniků, dolů do správy věřitelům a pod.:

b) veřejnoprávními příjmy státními, na př. cly, tabá
kovým monopolem, jejichž výtěžky jsou určeny v prvé řadě nebo vý
hradně na službu státního dluhu anebo které jsou přímo spravovány 
věřiteli nebo jejich zástupci.

Při sukcesi států klade se tu
1. o t á z ka zachování z á r uky, a nejde-li o úplnou inkor- 

poraci státu starého státem jiným, také ještě
2. otázka rozdělovači ho klíče.
V prvé otázce uznává se celkem, že záruky soukromoprávní mají 

býti zachovány. Zásady „res transit cum suo onere, nemo plus juris 
transfere potest quam ipse habet“, jsou uznány v právních systémech 
všech kulturních států; není důvodů, proč by neměly platiti také pro 
břemena váznoucí na nemovitostech, kterých nabývá po státu starém 
stát nový. To se ovšem týká jen ručení věcného, nikoliv osobního.

O zárukách veřejnoprávních není takové jistoty. Uznává se, že 
nový stát není nucen ponechati v získaném území fiskální režim beze 
změny a že mocí své suverenity může jej upraviti podle svého volného 
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uvážení.27) Leckdy nebude zachování veřejnoprávní záruky pro vě
řitele ani nutné (poskytuj í-li na př. dobré finance nového státu pro 
věřitele dostatečné jistoty i beze zvláštní záruky), ani praktické (nut- 
no-li na př. očekávati v nových poměrech podstatný pokles zastavených 
příjmů), nebo nebude vůbec možné (nelze na př. požadovati od nového 
státu, aby ponechal mezi svým starým a novým územím celní hranici 
jen proto, že celní příjmy starého státu byly zastaveny). Celkem se 
přiznává novému státu právo odstraniti nebo pozměniti veřejnoprávní 
záruky, vyžaduje-li toho zlepšení veřejného hospodářství a nejde-li jen 
o poškození věřitelů, požaduje se však, aby věřitelé podle možnosti byli 
zabezpečeni zárukami jinými.

") Schönborn, str. 60: „Steht doch die Gestaltung des Rechts der staatlichen 
Abgaben grundsätzlich immer im freien Belieben des im Gebiet herrschenden 
Staates, der ohne weiteres auch bestehende Zölle etc. zur Aufhebung bringen 
und damit, für unseren Fall, das Pfandobjekt beseitigen kann.“

2

Předpokladem pro zachování záruky bude zpravidla, aby statek 
nebo zdroj příjmů, který jest zárukou, připadl státu, který převezme 
dluh zaručený oním statkem, aby tedy ručení věcné i osobní splývalo. 
Předpoklad tento jest splněn vždy při úplné inkorporaci státu starého. 
V jiných případech souvisí však již s otázkou rozdělovacího klíče.

Snaha po zachování záruky, nemožném bez splnění tohoto před
pokladu, jest také hlavním důvodem, proč podle převládajícího mínění 
zajištěné dluhy nemají býti rozděleny podle poměrné berní síly, nýbrž 
přiděleny vždy tomu státu, na jehož území jest zástava. Je-li zástava 
na území několika států, rozdělí se mezi tyto státy dluh podle hodnoty 
a významu jednotlivých částí zástavy. Osobní ručení má následovati 
za ručením věcným, které není ničím jiným než ručením hodnotou 
věci: odtud zvláštní rozdělení podle hodnoty věci. To však lze v pod
statě vztahovati jen na dluhy zajištěné soukromoprávně. U dluhů 
zajištěných veřejnoprávními zárukami, poněvadž nebývá možno nebo 
nutno zachovati tyto záruky beze změny, nebývá odůvodněn ani zvlášt
ní rozdělovači klíč. Mimo to záruky tohoto druhu mnohdy ani nepři
pouštějí přesné a pro rozdělení použitelné lokalisace a již proto bývá 
tu zvláštní rozdělení vyloučeno.

b) D 1 u h y relativní, zvláštní.

K odůvodnění výjimečného rozdělovacího klíče pro dluhy zajiš
těné se dále někdy uvádí, že zástava a dluh jí zaručený jsou v hospo
dářské souvislosti. Na př. z půjčky zajištěné na železnici byla železnice 
vybudována nebo rozšířena a jest přirozeno, aby výnosu této železnice 
bylo v prvé řadě používáno k uspokojení věřitelů; jest to tím zřej
mější, jde-li o dluhy, které byly původně sjednány soukromými želez
ničními společnostmi a teprve při výkupu železnic státem staly se 
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dluhy státními. Území, kterým železnice probíhá a kterému železnice 
připadá, má z ní prospěch. Železnice jest mimořádným zdrojem pří
jmů, zvyšujícím berní sílu území, které proto, podobně jako obce 
a místní zájemci přispívají na různé místní účely, musí přispěti pře
vzetím železničních dluhů vedle podílu na dluhu nezajištěném. S těchto 
hledisek nerozhoduje tedy zajištění, nýbrž okolnost, že půjčky bylo 
použito ve prospěch určitého území.

Okolností touto nelze však odůvodňovati samostatné rozdělení 
dluhů zajištěných, nýbrž dluhů zvláštních, relativních (dettes spéciales, 
relatives, bezügliche Schulden), t. j. dluhů sjednaných státní správou 
k určitému konkrétnímu účelu, který lze mnohdy i lokalisovati. Dluhy 
tohoto druhu jsou často neprávem směšovány28) s dluhy zajištěnými. 
Považují se za zajištěné na území, na kterém bylo použito jejich 
výtěžku, jako se naopak o dluzích zajištěných v pravém slova smyslu 
zase někdy předpokládá, že jich bylo použito na území, na kterém jsou 
zajištěny. Ale tomu tak vždycky není. Dluhy relativní mohou, ale ne
musejí býti vybaveny zvláštními zárukami, podobně jako dluhy k vše
obecným státním účelům; mohou tedy, ale nemusejí býti zároveň 
i dluhy zajištěnými. Naopak vyskytují se i dluhy zajištěné, u nichž 
není hospodářské souvislosti se zástavou a které tedy nejsou dluhy 
relativními.

“) Stejně se děje i s dluhy, které zatěžují pouze část státního území, totiž 
s d 1 u h y regionálními (dettes régionales, hypothéquées sur le sol de ..., 
na rozdíl od dluhů skutečně zajištěných, dettes hypothécaires), t. j. s dluhy, sjed
nanými státní správou na účet a ve prospěch určité provincie. S postoupením 
oné provincie přecházely na nové držitele i takové dluhy; v mírových smlouvách 
éry napoleonské se zpravidla vyskytuje doložka o přechodu „dettes spéciale
ment hypothéquées sur les pays cédés.“

Opět něco jiného jsou dluhy správních obvodů, lokální (circon
scriptions administratives), sjednané nikoli státem, nýbrž místní správou.

Srov. Découdu, str. 39 a zejména Sack, str. 185, 191, který na citátech 
z různých autorů (Despagnet, Piědelievre, Huber) ukazuje zmatek, panující 
v literatuře o této otázce.

Podle prospěchu, jaký měla jednotlivá území ze státního dluhu, 
lze v praxi rozděliti státní dluh jen výjimečně. Jest nesnadno zjistiti 
prospěch jednotlivých území, i když výtěžku půjčky bylo použito k úče
lům místně určitým, na př. na melioraci půdy, komunikace. Jest to 
nemožno, bylo-li výtěžku půjčky použito na reorganisaci veřejné 
správy, armádní výzbroj, úhradu rozpočtových schodků a pod. Za vše
obecný rozdělovači klíč se proto prospěch jednotlivých území ze stát
ního dluhu vůbec nehodí. Použij e-li se však tohoto rozdělovacího klíče 
pouze pro některé dluhy, kdežto ostatní dluhy se rozdělí podle poměrné 
berní síly, může tato kombinace vésti k nespravedlivostem. Právě 
území nejchudší mohou býti zatížena státním dluhem nejvíce a poško
zeni věřitelé, kterým snad nebylo ani známo místní použití půjčky.
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c) Nebezpečí zvláštního rozdělení dluhu 
zajištěného.

To lze vytýkati i zvláštnímu rozdělení dluhů zajištěných podle 
zástavy. I tu kombinace s rozdělením podle poměrné berní síly může 
vésti k nesrovnalostem. V jedné části státu byly železnice postaveny 
ze všeobecných prostředků státních a připadnou tudíž novému naby
vateli bez dluhů, v jiné části jsou však zatíženy zvláštními dluhy zajiš
těnými, z jejichž výtěžku byly postaveny. Jest také možno, že půjčky 
zajištěné bylo použito k všeobecným státním účelům a že objekt, na 
kterém jest půjčka zajištěna, není s použitím jejího výtěžku v nižád
ném hospodářském vztahu, jako to zpravidla bývá u záruk veřejno
právních. Výtěžku půjčky mohlo býti ostatně použito přímo ve pro
spěch jiné části státního území, než na které jest půjčka zajištěna. 
Mohlo by se také státi, že většina statků sloužících k zajištění dluhů 
starého státu se nalézá na území jednoho státu nástupnického; byla-li 
by uložena tomuto státu povinnost převzíti veškeré dluhy zajištěné na 
nabytém území, byl by tento stát přetížen, zejména, měl-li by převzíti 
ještě i část nezajištěného dluhu stanovenou podle poměrné berní síly.

Bude tudíž zpravidla záležeti na okolnostech jednotlivého případu, 
lze-li dluh zajištěný spravedlivěji rozděliti způsobem všeobecným podle 
poměrné berní síly nebo způsobem zvláštním podle zástavy. Tak jako 
kombinace obou rozdělovačích klíčů může někdy vésti k nesrovna
lostem, může býti jindy zvláštní rozdělení dluhu zajištěného vhodným 
korektivem rozdělení všeobecného státního dluhu podle poměrné berní 
síly; hustá železniční síť a jiné státní podniky, třebas zatížené zvlášt
ními dluhy, zvyšují berní sílu území, na němž se nalézají, a jest jen 
spravedlivo, bude-li tomuto území vedle podílu na nezajištěném dluhu 
přidělena i příslušná část dluhu zajištěného.

Při celkovém rozdělení státního dluhu mohou se pak vyskytnouti 
tyto případy:

1. Dluhy zajištěné se přidělí s t á t u, n a jehož území jsou 
zajištěny. Záruky zůstanou zachovány. Dluhy zajištěné přidělí 
se buď

a) samostatně, vedle podílu na dluhu nezajištěném, stanoveného 
podle poměrné berní síly (tak mírové smlouvy st.-germ. a trianon.);

b) nebo se započtou do celkového, podle poměrné berní síly stano
veného podílu onoho státu na státním dluhu starého státu, takže onen 
stát převezme přiměřeně menší část dluhu nezajištěného.

2. Dluhy zajištěné se rozdělí podle poměrné berní síly 
stejně jako dluh nezajištěný. Co se týče záruk,

a) dají noví dlužníci nové záruky, pokud by dluhy jimi převzaté 
byly zajištěny na území jiného státu nebo nebylo lze zachovati dosa
vadní záruky (tak mírové smlouvy v Sěvres 1920 a v Lausanne 1923) ;
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b) nebo dosavadní záruky zůstanou zachovány, i když leží v jiném 
státě, než který převzal dluh. Věřitelé mohou se, nedosáhnou-li zapla
cení od státu, který se stal jejich osobním dlužníkem, hojiti na zástavě. 
Že tato cesta jest nejméně praktická, netřeba blíže vysvětlovati.

2. Druhá výjimka: dluhy odiosní.

Druhou výjimkou ze zásady, že státní dluh starého státu má býti 
převzat nástupnickými státy, po případě mezi ně rozdělen podle 
poměrné berní síly postoupeného území, jsou dluhy zvané odiosní.

a) Dluhy válečné.

Jsou to především dluhy sjednané starým státem na úhradu ná
kladů války proti státu, který potom anektuje celý starý stát nebo část 
jeho území. Těžko lze žádati, aby nástupnický stát nesl náklady boje 
vedeného proti němu, zejména je-li zatížen vlastními válečnými dluhy.

Odiosními jsou válečné dluhy ovšem jen pro stát, proti němuž byla 
válka vedena. Nejsou odiosními ani pro stát starý ani pro stát jiný, 
s nímž starý stát nebyl ve viálce a jenž snad po válce nabude části 
území státu starého. Jiný, na válce nezúčastněný stát má proto pře- 
vzíti s územím starého státu i poměrnou část jeho válečného dluhu. 
Nemůže jej odmítnouti pro odiosnost, leč by válka byla vedena proti 
zájmům a přáním obyvatelstva onoho území a válečný dluh byl by 
tudíž odiosním pro obyvatelstvo onoho území.

Věřitelé, půjčujíce státu na válku, staví se bezvýhradně na stranu 
tohoto státu a dopouštějí se nepřátelského činu proti státu, proti němuž 
se válka vede. Musí počítati s tím, že válka skončí pro stát, kterému 
půjčují, možná špatně. V tom je jejich risiko. Předpokladem jest, 
že vždycky byl jim znám účel půjčky.

Účelům válečným mohou sloužiti i dluhy sjednané před vypuk
nutím nepřátelství. Otázka, mohou-li býti takové dluhy právem pro
hlášeny za odiosní pro novou vládu, jest ještě choulostivější, než 
otázka dluhů sjednaných za války. Válečný účel půjček mírových bude 
vždy více méně zastřen; stále ještě platí zásada „si vis pacem, para 
bellům“ a ve válečných přípravách nelze vždy spatřovati nepřátelský 
čin vůči určitému státu.

Naopak zase dluhy sjednané za války mohou sledovati cíle nevá- 
lečné a z jejich výtěžku mohou býti hrazeny běžné potřeby nebo 
i užitečné investice. Namítnouti lze ovšem, že úhradou těchto potřeb 
ze zápůjčky uvolnily se běžné státní příjmy k účelům válečným.

Nestačí také, aby dluhy byly jen sjednány k účelům nepřátelským 
nové vládě. Jest třeba, aby výtěžku bylo skutečně k těmto účelům po
užito. Bylo-li ho použito přes původní určení jinak, není dluh pro 
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novou vládu odiosní. Odiosnost má býti vždy nepochybně zjištěna 
a nemá býti pouhou záminkou pro repudiaci nepohodlných dluhů.

Konečně jest třeba,, aby válečné dluhy bylo lze odlišiti od emisí 
předválečných. Nesnáz vzniká, nebyl-li válečný dluh sjednán jako nový 
typ státních půjček,, ale byl jen pokračováním a doplňkem předválečné 
emise. Čísla a serie vydané za války lze sice prohlásili za odiosní a vy- 
loučiti z řádného rozdělení: nebývá to však spravedlivé, poněvadž se 
obyčejně mezi titry válečnými a předválečnými v takových případech 
nerozlišuje, všechny jsou stejně dodatelny na burse a dodatečným 
rozlišením by mohli býti postiženi věřitelé, kteří se domnívali kupovati 
titry předválečné. Druhou možností je nerozlišovati mezi jednotlivými 
titry a vžiti za základ rozdělení jen sumu dluhu vydaného před válkou. 
Částka vydaná za války se přidělí státu starému jako praecipuum. což 
ovšem není možno při úplné jeho inkorporaci státem nástupnickým. 
Nástupnický stát nepřevezme pak v celku více, než činí jeho podíl na 
emisi předválečné, každý titr pokládá se však jistou kvotou, odpoví
dající poměru emise válečné k emisi celkové, za odiosní: touto kvotou 
jsou majitelé titrů věřiteli jen státu starého a při úplné jeho inkor
poraci ji ztrácejí.

b) Dluhy nepřátelské obyvatelstvu 
odstoupeného území.

Dluhy sjednané vládou za tím účelem, aby obyvatelstvu jisté části 
státu byl vnucen jiný jazyk a jiná kultura než jest jeho vlastní, dluhy 
sjednané ve prospěch vládnoucího národa a k potlačení jiného národa, 
jsou odiosnými dluhy pro tento národ. Osamostatní-li se nebo je-li jeho 
území připojeno k jinému státu, nelze právem požadovati, aby takové 
dluhy byly převzaty.

Odiosními jsou dluhy tohoto druhu pouze pro potlačované oby
vatelstvo, nikoli pro ostatní části státu. Pro ně jsou řádnými státními 
dluhy, sjednanými zákonnou vládou.

Příkladem jsou dluhy, které vyplynuly z opatření vlády německé 
a pruské na německou kolonisaci v polských částech Německa. Podle 
čl. 255. odst. 2. mírové smlouvy versailleské jsou vyloučeny z rozdělení, 
avšak jen co se Polska týče. Ostatní nástupnické státy participují i na 
těchto dluzích.

c) D 1 u h y řeži m u.
Dluhy sjednané vládou despotickou za tím účelem, aby upevnila 

moc režimu, lidem nenáviděného, nebo k osobnímu prospěchu členů 
vlády a osob jim blízkých, nikoli na skutečné potřeby státu, jsou osob
ními dluhy této vlády. Pro lid jsou odiosními. Svrhne-li tyranii, odmítne 
leckdy platiti její dluhy: věřitelé dopustili se nepřátelského činu proti 
lidu tím, že půjčili vládě ho utlačující.
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Je-li však již u dluhů odiosních pro obyvatelstvo části státu (dettes 
d’asservissement) nesnadno zjistiti jejich odiosnost nade vši pochyb
nost, jest to daleko nesnadnější při dluzích režimu. Lze býti různého 
názoru na věc, bez vlivu není ani politické přesvědčení a třeba se obá- 
vati, že nové vlády naleznou v této argumentaci podle potřeby jen 
vítanou záminku pro odmítnutí nepohodlných dluhů.29)

“) Jako doklad lze zde citovati ruské prohlášení, dané v Janově v r. 1922: 
„Ruská delegace musí připomenouti právní zásadu, že státní převraty, které 
násilně zúčtovaly s minulostí, přinášejí nové právní poměry ve vnějších i vnitř
ních stycích států. Vlády, vzešlé ze státních převratů, nepotřebují dbáti závazků 
vlád svržených. Francouzský konvent, jehož dědicem se prohlašuje Francie, 
vyhlásil 22. září 1792, že národy nejsou vázány smlouvami, které sjednali ty
rani. Revoluční Francie také nejen zrušila politické smlouvy sjednané s cizinou 
za ancien régime, ale odepřela převzíti i jeho dluhy. Přivolila z důvodů politické 
účelnosti zaplatiti pouze %. To jest t. zv. konsolidovaná třetina, jejíž úroky 
byly pravidelně placeny teprve od počátku 19. století. Touto zvyklostí, která byla 
uznána věhlasnými právníky za všeobecnou zásadu, řídily se téměř vždy vlády 
vzešlé ze státních převratů nebo osvobozovacích válek. Spojené státy severo
americké odmítly uznati smlouvy svých předchůdců, Anglie a Španělska. Podle 
těchto příkladů nemůže ani Rusko odpovídati zahraničním mocnostem a jejich 
státním příslušníkům za zrušení veřejných dluhů.“ lippert, str. 1024.

Prototypem dluhů režimu jsou dluhy revoluční vlády, dluhy po
vstalců v občanské válce. Jsou jejich osobními dluhy, nikoli státními; 
zůstanou dluhy režimu, nepodaří-li se povstalcům zmocniti se moci, 
v opačném případě stanou se dluhy státními. Naopak dosud řádná 
vláda, když přestala skutečně vládnouti a vládní moc se upevnila v ru
kou povstalců, stává se režimem a dluhy jí poté sjednané nejsou dluhy 
státními.

Avšak dluhy sjednané řádnou vládou, byť by nebyla výrazem pra
vého smýšlení obyvatelstva nebo byť by její politika nebyla schvalována 
obyvatelstvem nebo jeho částí, jsou dluhy státními a zavazují zemi. 
S hlediska přísně právního, zdůrazňovaného přívrženci autokratického 
nazírání na stát, jest rozhodno, co vláda řídící stát považuje pro stát 
za užitečné. Nazírání demokratické jest spíše nakloněno považovali 
i dluhy řádné vlády za dluhy režimu, byly-li sjednány k účelům nepřá
telským všemu obyvatelstvu nebo jeho části, jako dettes d’asservisse
ment a někdy i dluhy válečné.

Nová vláda ostatně bude mnohdy nucena uznati z důvodů hospo
dářských nebo politických i dluhy odiosní.

L). OTÁZKA VZÁJEMNÉHO RUČENÍ ZA PŘIDĚLENÉ PODÍLY 
ROZDĚLENÉHO STÁTNÍHO DLUHU.

Dokud trvá státní společenství, přispívají všechna státní území na 
státní výdaje podle svých možností. Úbytek, vzniklý v jedné části státu 
následkem přírodní katastrofy, nezaměstnanosti průmyslu nebo z jaké
hokoliv jiného důvodu, vyrovnává se zvýšeným příspěvkem ostatních 
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částí. Toto solidární ručení všech částí státního území přestává roz
lukou. Nyní žijí jednotlivé části samostatným životem a musí si veškeré 
svoje potřeby hraditi z vlastních zdrojů.

Není možno pohlížeti jinak ani na státní dluh, který po rozloučení 
státního společenství stal se dluhem dvou nebo několika států. Každý 
stát ručí nyní pouze za podíl, který mu byl při rozdělení přidělen. 
Věřitelé mohou býti na tom dokonce lépe, je-li stát, který se stal nově 
dlužníkem, hospodářsky a finančně silnější než stát starý, zejména 
ručí-li nyní za převzatý podíl na dluhu státu starého i ostatní území 
státu, který se stal nově dlužníkem.30) Ale nedostojí-li některý ze států, 
kterým připadl podíl na rozděleném státním dluhu, z jakékoliv příčiny 
svým závazkům z tohoto podílu, nemohou věřitelé ničeho požadovati 
od ostatních států nástupnických.

”) Sack, str. 247, který vychází zásadně z nerozlučné souvislosti státního 
dluhu s určitým státním územím, důsledně pokládá v takovém případě za za
vázáno pouze území dluhem původně zatížené (pokud ovšem dluhy s určitým 
územím převzaté lze odlišili od jiných dluhů převzavšího státu) a vytváří pojem 
dluhů partikulárních. Dluhy takové zatěžují i nadále pouze území, které bylo 
jimi původně zatíženo; nestačí-di příjmy z tohoto území, nemají věřitelé nároku, 
aby byly doplněny z ostatních území státu. Kdyby došlo k nové sukcesi, byly by 
takové dluhy rozděleny pouze jako dluhy, zatěžující onu část území, nikoliv 
celý stát. Příkladem budiž státní dluh Belgie, přivtělené v r. 1815 k Holandsku 
a v r. 1830 se osamostatnivší.

"’) Finanční vyrovnání mezi Belgií a Holandskem bylo sjednáno teprve 
v r. 1839, 9 let po osamostatnění Belgie.

Solidární ručení za státní dluh dříve společný i po rozluce stát
ního společenství jest sice pojmově možné, avšak bylo by v rozporu 
se samostatností a svrchovaností jednotlivých států a jeho uplatnění 
bylo by spojeno s nemalými obtížemi. Těžko žádati, aby stát ručil za 
schodky jiného státu, na jehož hospodaření nemá již vlivu.

Právě proto, že příště nelze již spoléhati na vzájemnou výpomoc 
jednotlivých území, má spravedlivé rozdělení státního dluhu takový 
význam. Poměrná berní síla, kterou má býti docíleno spravedlivého 
rozvržení dluhu, není veličinou stálou. Stoupá i klesá ruku v ruce s hos
podářským blahobytem, takže v poměru, v jakém jednotlivá území 
na službu státního dluhu před rozlukou přispívají, dochází neustále ke 
změnám. Aby se vyloučil rušivý vliv mimořádných výkyvů, béře se 
proto obyčejně za měřítko průměr několika let a to posledních let před
válečných. Největší přesuny v poměrné berní síle mohou nastati právě 
územní rozlukou nebo je nutno očekávati v nejbližší době po ní, když 
na př. postižený stát ztratí volný přístup k moři, odbytiště pro svůj 
průmysl, přestane býti správním a obchodním střediskem a pod. Nebylo 
by spravedlivo odmítati a priori jakýkoliv zřetel na podobné změny. 
Někdy uplyne mezi územní rozlukou a rozdělením dluhu delší doba,31) 
ve které se již změny projeví. I k nim bude záhodno přihlédnouti, ač 
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nelze pokládati za rozhodnou pro rozdělení státního dluhu poměrnou 
berní sílu v době rozdělení a předpokládati, že až do likvidace státního 
dluhu trvá solidární ručení jednotlivých částí bývalého státu.32)

") Tak Sack, str. 528, který v této souvislosti cituje soukromoprávní před
pisy o likvidaci obchodních společností.

III. Rozdělení státního dluhu po stránce technické.

A. ZPŮSOBY ROZDĚLOVAČI TECHNIKY.
Po stránce technické rozeznává se trojí způsob rozdělení státního 

dluhu :
1. rozdělení in natura,
2. účetní vyrovnání mezi státem starým a státem nástupnickým,
3. společná služba.

1. Rozdělení in natura.

a) Pravidelné.
Nástupnický stát převezme vůči věřitelům přímo odpovědnost za 

část dluhu, která mu připadla k tíži podle rozdělovacího klíče, a obsta
rává nadále úrokovou a umořovací službu oné části bezprostředně 
jako svého vlastního dluhu. Starý stát, zavázaný dříve za celý dluh, 
ručí nyní rovněž jenom za svoji část.

Věřitelé starého státu stanou se tedy věřiteli všech států, které 
zahrnují území starého státu. Dosavadní stav jest v podstatě zachován, 
prameny státních příjmů, z nichž byl dosud dluh zúročen a umořován, 
slouží tomuto účelu v dosavadním poměru i nadále. S hlediska spra
vedlnosti vyhovuje tento způsob rozdělení naprosto, setkává se však 
se značnými obtížemi praktickými.

Staré titry nutno vyměniti za nové titry všech zúčastněných států 
podle poměru jejich podílů. Náklad na zhotovení nových titrů a jejich 
rozdělení mezi majitele starých titrů bývá dosti značný a obyčejně musí 
jej nésti věřitelé.

Rozdělení a výměna jest možná dvojím způsobem.
a) Každý starý titr se rozdělí a vymění za několik 

titrů dílčích, z nichž každý representuje podíl jednoho státu. Přichá- 
zejí-li na př. v úvahu tři státy, z nichž podíl státu A jest 59%, státu B 
21%, státu C 20%, bylo by nutno vydati za každých 1000 I< nom. jeden 
titr státu A na 590 K, státu B na 210 K a státu C na 200 K. Cesta ta 
jest skoro neschůdná, zejména je-li zúčastněno několik států. Bylo by 
nutno vydati veliký počet titrů znějících na částky nezvykle malé a ne
rovné.
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b) Jednodušší jest vyměniti každých 100 starých titrů 
za nové titry, v uvedeném příkladě za 59 titrů státu A, 21 titrů státu B 
a 20 titrů státu C. Podíly jednotlivých států lze také zaokrouhliti, na př. 
na 60, 20, 20, takže lze již vyměniti každých 5 titrů; oč stát B převezme 
méně a stát A více, vyrovná se mezi oběma státy účetně, jest tu tedy 
kombinace se způsobem uvedeným dále pod 2. Při tomto způsobu lze 
zachovati dosavadní appointy, není třeba vytisknouti tolik nových 
dluhopisů a někdy lze výměnu nahraditi okolkováním starých titrů. 
Ovšem i tato operace jest zdlouhavá a nákladná. Hlavní nesnáz jest 
v tom, že jednotliví majitelé nemají 100 nebo 10 titrů a dlužno organi- 
sovati rozsáhlý trh zlomků.

Tyto praktické nesnáze vedou k tomu, že pravidelné roz
dělení in natura, totiž takové, aby každý věřitel měl nárok proti každé
mu nástupnickému státu na poměrnou část dluhu, se vyskytuje zřídka.

b) Nepravidelné rozdělení in natura.

Častější jest rozdělení nepravidelné, při kterém každý ze 
zúčastněných států převezme v rámci svého podílu určité titry, jichž 
majitelé se stanou jeho výlučnými věřiteli a nebudou míti nároků proti 
ostatním státům. Mluví se tu o nacionalisaci, nostrifikaci titrů.

Případy nepravidelného rozdělení in natura mohou býti tyto:
1. Každý stát převezme titry svých příslušníků a to buď
a) bez omezení a bez vyúčtování s ostatními státy, takže převzetí 

těchto titrů není tu jen způsobem rozdělovači techniky, nýbrž i rozdě- 
lovacím klíčem a to absolutním;

b) jen až do výše své kvóty, kdežto případný přebytek se přidělí 
k převzetí ostatním státům;

c) stát převezme titry svých příslušníků bez omezení, ale pře- 
vezme-li více, než činí jeho podíl, dostane se mu náhrady od ostatních 
států, kterým bylo takto ulehčeno, kompensačními titry nebo jinak. 
Převzetí titrů vlastních příslušníků jest ovšem možno jen u dluhů 
domácích, nikoliv zahraničních.

2. Titry, které má ten který stát převzíti, mohou býti určeny 
vylosováním nebo přiděleny postupně podle data vy
dání a čísel, počínajíc nej starší emisí a nejmenším číslem, až do 
úhrnné sumy dluhu přidělené onomu státu.

3. Jsou možný i jiné nepravidelné způsoby rozdělení státního 
dluhu in natura, na příklad převzetí titrů podle zásady terito- 
r i á 1 n í, t. j. podle místa, kde jest titr v rozhodné době uložen, uhra
zením kvóty nástupnického státu titry nakoupenými a pod.

Nepravidelné rozdělení in natura jest prakticky značně jednodušší 
než rozdělení pravidelné. Vadou jeho jest, že při tomto způsobu nedo
stane se všem věřitelům stejného nakládání. Někteří stanou se výluč
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nými věřiteli státu A, jiní výlučnými věřiteli státu B. Hospodářské 
a finanční poměry obou států, stabilita jejich měn může se však značně 
lišiti, takže věřitelé státu silnějšího jsou na tom lépe, věřitelé státu 
slabšího hůře, než by byli, kdyby se byli stali věřiteli obou států podle 
poměru jejich podílů.

2. Očetní vyrovnání mezi státem starým a státy nástupnickými.

Podle tohoto systému zůstane starý stát vůči věřitelům zavázán 
za celý dluh a bude i nadále obstarávati jeho úrokovou a umořovací 
službu. Avšak za část, převyšující jeho podíl, stane se starý stát záro
veň věřitelem států nástupnických, které s ním svoje podíly účetně 
vyrovnají.

Učiní to buď tak, že mu budou na úrokovou a umořovací službu 
při spí váti periodickými platy, odpovídajícími jejich podílům.

Anebo tak, že dlužný kapitál svého podílu vykoupí 
a to buď

a) zaplacením určité částky v hotovosti, ať už najednou nebo 
v několika postupných splátkách,

b) nebo tak, že vydají vlastní titry na doručitele, titry kom- 
pensační, a odevzdají je státu starému.

Po stránce praktické nepůsobí tento systém potíží. Staré titry 
zůstanou beze změny v oběhu, jejich úroková a umořovací služba jest 
obstarávána dosavadním způsobem. Navenek se nic nezměnilo, uvnitř 
skrývá se však nebezpečí pro věřitele i pro starý stát.

Věřitelé mají nyní nárok jen proti státu starému, jehož území se 
zmenšilo a jehož finanční zdroje byly omezeny. Proti ostatním státům 
nemají žádných nároků. Starý stát může přesto býti dlužníkem lepším, 
ale nemusí tomu tak býti; jeho finance, jeho dobrá vůle, jeho měna 
může podlehnouti rozvratu, který zasáhne i věřitele.

Starý stát může se ocitnouti v trapné situaci bez své viny. Obsta
rává úrokovou a umořovací službu částečně z příspěvků ostatních 
nástupnických států nebo z výnosu kompensačních titrů, ponechal-li 
si je. Může se však státi, že ostatní státy zastaví svoje příspěvky nebo 
službu kompensačních emisí a pak starý stát musí buď hraditi náklady 
služby ze svých vlastních příjmů, čímž leckdy poruší rovnováhu svých 
rozpočtů anebo službu omezí nebo zastaví ; tím zase poškodí svůj 
vlastní úvěr.

a) Modality periodických platů.

Přispívá-li nástupnický stát starému státu periodickými platy na 
službu státního dluhu, bývají modality těchto platů (jejich výše, měna, 
platební termíny) obyčejně ve shodě s platy státu starého tak, jak se 
jevily v době sukcese. Jde-li o dluh rentový, zůstává příspěvek nástup
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nického státu stále týž, vzrůstá nebo se zmenšuje poměrně podle toho, 
vzrůstá-li nebo klesá-li náklad na službu starého dluhu. To však ne
znamená, že by starý stát nemohl později jinak upraviti svůj závazek 
vůči jednotlivým majitelům titrů. Jestliže by starý stát dluh konver
toval a tím zmenšil náklad na jeho zúročení nebo kdyby věnoval ročně 
více na úmor a tím urychlil splacení dluhu, nemění se nic — nebylo-li 
ovšem umluveno něco jiného — ani na výši příspěvků státu nástup
nického. ani na době, po kterou má přispívati; nástupnický stát bude 
platiti po celou původně stanovenou dobu. Obyčejně také jest konverse 
možná jen díky dobré finanční situaci starého státu a není důvodu, 
aby z ní těžil i nástupnický stát.

Trvalé platy, znamenající dlouhodobé pouto, nebývají vítány ani 
státu k nim zavázanému ani státu z nich oprávněnému. Proto bývá, 
zejména jde-li o dluh rentový nebo příspěvek stanovený neměnící se 
částkou, nástupnickému státu v úmluvě přiznáno právo kapitalisovati 
příspěvek a vykoupiti. Provedl-li starý stát před dobou, než se nástup
nický stát rozhodne použiti práva výkupu, konversi a není-li v úmluvě 
na to zvláště pamatováno, může býti spornou otázka, při jaké úrokové 
míře má býti anuita nástupnického státu kapitalisována. zda při původ
ní míře úrokové, vyšší, či při míře úrokové platné v době výkupu, nižší; 
v tomto případě musil by nástupnický stát vykoupiti vyšší kapitál dlu
hu, což by nebylo spravedlivo, jestliže nástupnický stát neměl z kon
verse prospěchu a platil i po ní anuitu neztenčeně.

Jestliže starý stát A, kterému jiný stát, získavší kdysi část jeho 
území, přispívá na službu státního dluhu, utrpí nové rozdělení svého 
území, nutno starý dluh a odpovídající mu příspěvek státu B nově 
uspořádati. To jest možno dvojím způsobem:

a) Buď se starý dluh rozdělí mezi státy, kterým připadne území 
státu A, a ve stejném poměru se mezi ně rozdělí příspěvek, který 
stát A přijímal dosud od státu B.

b) Anebo se starý dluh rozdělí mezi všechny státy, jichž území 
původně zatěžoval, t. j. nejen mezi státy nastoupivší na místo státu A, 
ale část tohoto dluhu se přidělí také státu B. Naproti tomu pomine po
vinnost státu B přispívati státu A, resp. jeho nástupcům na službu 
tohoto dluhu. Tomuto způsobu dlužno dáti přednost.

b) Výkup za hotové nebo za k o m p e n s a č n í t i t r y.

Periodickými platy přispívá nástupnický stát na běžný náklad stát
ního dluhu, t. j. na jeho zúrokování a případně i postupné umořování, 
výkupem vyrovnává svůj závazek kapitálový rázem. Starý stát měl by 
hotovostí nebo kompensačních titrů, které obdrží, použiti výlučně ve 
prospěch věřitelů, t. j. ke snížení svého dluhu o část odpovídající 
vykoupenému podílu státu nástupnického. Z obdržené hotovosti měl 
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by splatiti nebo vykoupiti část svého vlastního dluhu, obdržené kom
pensační titry měl by nabídnouti výměnou majitelům svých vlastních 
dluhopisů nebo z výtěžku jejich prodeje umořiti část svého vlastního 
dluhu. Mnohdy to není možno; majitelé titrů státu starého neodhodlají 
se vždy k výměně za titry kompensační státu nástupnického ani se 
vždycky nepodaří kompensační titry prodati. Je-li při prodeji starý 
stát odkázán na domácí trh státu, který kompensační titry vydal, nebo 
na trhy jím ovládané, sotva bude moci uskutečniti prodej bez dohodj- 
s tímto státem. Jde-li o nový stát, jehož úvěr není ještě dosti upevněn, 
nebo o emisi zcela zvláštní dosud nikde nezavedenou, budou obtíže 
ještě větší. Naopak pro stát nástupnický, který vydal starému státu 
kompensační titry, jest jakési nebezpečí v tom, že větší položka jeho 
dluhopisů jest v rukou cizího státu, který jejich nevčasným prodejem 
může poškoditi jeho úvěr nebo zasáhnouti rušivě do jeho vlastní úvěrní 
politiky.

Použij e-li starý stát obdržené hotovosti nebo výtěžku kompen- 
sačních titrů k jiným účelům, než ke snížení svého dluhu, zhorší se tím 
postavení věřitelů. Jsou nyní odkázáni snad na menší území než dříve 
a majetková podstata, která měla nahraditi jeho zmenšení, se roz
plynula.

3. Společná služba.

Při tomto způsobu nepřijdou ani starý stát, ani státy nástupnické 
do přímého styku s věřiteli. Mezi ně vstupuje zvláštní zprostředkovací 
orgán, který bude obstarávati úrokovou a umořovací službu a kterému 
budou stát starý i státy nástupnické konati platy podle poměru svých 
podílů, aby je rozděloval mezi věřitele. Společná služba může býti 
organisována jako instituce úplně neodvislá nebo jako instituce při
spívajících států nebo konečně jako instituce věřitelů.

Po stránce praktické má tento systém stejné přednosti jako způsob 
účetního vyrovnání. Staré titry zůstanou v oběhu, lze se vyvarovati 
nákladů a průtahů spojených s výměnou jejich za nové titry, majitelé 
zlomků nejsou poškozeni.

Na rozdíl od způsobu účetního vyrovnání vyhovuje však společná 
služba také s hlediska spravedlnosti. Všechny státy jsou v úplně stej
ném postavení, břímě všech jest poměrně stejné. Ovšem, staré titry 
zůstanou v oběhu jako zbytek bývalého státního společenství, což není 
vždy příliš vítáno. Jednotlivé státy obyčejně také přicházejí o volnost 
akce (rychlejší umořování, předčasné splacení, konverse a pod.) 
a mohou jednati jen ve společné dohodě, není-li zvláštních úmluv. Vě
řitelé mají sice nepřímo nároky vůči všem státům, jejich postavení jest 
však poněkud oslabeno tím, že závazek platiti jisté instituci nezavazuje 
v praxi státy tak slavnostním a zřejmým způsobem, jakým zavazuje 
vydání vlastních titrů. Staré titry, na jejichž službu přispívají i cizí 
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státy, nebude lze v jednotlivých státech pokládati za titry domácí a při- 
znávati jim výhody titrů domácích (sirotčí jistota, osvobození daňová 
a pod.). Výhodou pro věřitele jest, že instituce obstarávající společnou 
službu, zaručuje jim obyčejně větší vliv, zvláště je-li jimi vedena. Ne
výhodou jest, že postavení států finančně nejslabších nezůstane bez 
vlivu ani na platy států silnějších.

Také systém společné služby vyskytuje se ve formě pravidelné 
a nepravidelné, podle toho, vztahuj e-li se společná služba na věřitele 
všechny, či pouze některé.

B. ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ ROZDÉLENÍ.
Jsou-li prospěšný pevné směrnice pro rozdělení po stránce zásadní, 

svědčí naopak rozdělení technickému dostatek volnosti, aby se mohlo 
pružně přizpůsobovati praktické potřebě. Při územních změnách men
šího významu, při kterých starý stát na území jen málo zmenšeném 
trvá dále, bude nej výhodnějším způsobem systém účetního vyrovnání, 
zvláště jsou-li věřiteli většinou příslušníci státu starého. Rozdělí-li se 
dluh mezi několik nástupnických států, bude nej vhodnějším způso- 
bez společná služba, aspoň pro věřitele zahraniční.

Upravuj e-li rozdělení státního dluhu při sukcesi mezinárodní 
smlouva, bude tudíž záhodno, aby stanovila jen hlavní zásady a po
drobné rozdělení svěřila zvláštní komisi. V komisi mají býti zastoupeni 
přirození zájemci, t. j. stát starý, státy nástupnické a věřitelé, jichž 
zastoupení však působí nesnáze. Zájmy věřitelů zahraničních bývají 
hájeny jejich vládami, které při rozdělení dluhu i při úpravě ostatních 
otázek ze sukcese vyplývajících uplatní svůj mocenský vliv a jichž 
zástupcům dostane se místa i v komisi provádějící rozdělení vedle 
zástupců států přímo zúčastněných na sukcesi.

Úkolem komise nebude jen rozdělení po stránce technické. Jejím 
úkolem může býti i přesné určení rozdělovacího klíče, na př. volba 
určitého druhu příjmů, vhodného jakožto ukazatele poměrné berní síly 
a jeho výpočet, rozhodnutí, které dluhy dlužno pokládati za zajištěné, 
rozdělované způsobem zvláštním, dluhy válečné a pod.

Záhodno bude pamatovati i na řešení rozporů, které by se v komisi 
vyskytly, a stanovití rozhodčího nebo orgán, který by řešil sporné 
otázky s konečnou platností.

IV. Převzetí rozděleného dluhu novými dlužníky.
Zásadním a technickým rozdělením státního dluhu jest rozřešena 

především finanční, hospodářská stránka sukcese 
ve státní dluh. Jsou určeni dlužníci, výše jejich podílů a způsob, jakým 
mají své závazky plniti. Aby však věřitelé byli vůči novým dlužníkům 
v úplně stejném postavení jako vůči dlužníku starému, k tomu mnohdy 
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bude zapotřebí ještě sankce právní, jakou jest převzetí rozdě
leného dluhu novými dlužníky ve formě závazné podle jejich právních 
řádů.

Proti státu starému jako proti původnímu dlužníku mají 
věřitelé po sukcesi nároky stejné jako před sukcesí, trvá-li nadále, 
třebas na území silně zmenšeném. Avšak v takovém případě starý stát 
často nemůže nebo nechce v platech pokračovati až do nové úpravy, 
kterou by část jeho břemene byla převzata státy nástupnickými a na
hrazeny mu náklady ode dne skutečné rozluky; mnohdy, zejména je-li 
územní změna většího rozsahu, platy zastaví nebo omezí.

Jedině na starý stát zůstanou věřitelé odkázáni též při rozdělení 
podle systému účetního vyrovnání. Závisí od právního řádu státu 
starého, bude-li celou službu obstará váti, dále beze všech výhrad 
z vlastních prostředků, či uvede-li nároky věřitelů co do části zatěžující 
nástupnický stát v souvislost s platy tohoto státu, t. j. bude-li tuto část 
sám zúrokovati a umořovati pouze v míře, v jaké budou docházeti 
příspěvky státu nástupnického.

Jaké jest právní postavení věřitelů proti státům, které se v dů
sledku sukcese stávají dlužníky novými a to dlužníky jedi
nými. zanikne-li starý stát vůbec?

Za dnešního stavu mezinárodního práva jest vše to, co bylo řečeno 
o sukcesi ve státní dluh, s hlediska positivního práva pouhým postulá
tem. Mimo to, i kdyby povinnost nástupnického státu k převzetí stát
ního dluhu státu starého byla mezinárodním právem všeobecně 
uznávána, i když v jednotlivém případě povinnost takovou stanoví 
zvláštní mezinárodní smlouva, nemají věřitelé proti státu nástupnic
kému přímých právně vymahatelných nároků. Podle převládajícího mí
nění jsou subjekty mezinárodního práva pouze státy. Jednotlivci, ať 
příslušníci dotyčného státu nebo ne, nemohou z mezinárodního práva 
nebo smlouvy vyvozovati přímých právních nároků. Mají-li jednotlivci 
určitá práva a povinnosti v souhlase s mezinárodním právem nebo 
podle něho, mají je pouze prostřednictvím práva vnitrostátního; jsou 
to práva a povinnosti odvozené z vnitrostátního právního řádu, jehož 
součástí se ustanovení mezinárodního práva stala buď tím, že vtělila 
se v objektivní právní předpis tohoto právního řádu, anebo tím, že 
objektivní právní předpis poukazuje všeobecně nebo v určitém případě 
na ustanovení mezinárodního práva jako na ustanovení i vnitrostátně 
závazné, resp. jeho vnitrostátní platnost předpokládá. Kde a když 
k takové adopci nedošlo, nelze považovati vnitrostátní soudy za vázané 
mezinárodním právem, jelikož právo mezinárodní samo sebou nad 
vnitrostátními soudy nemá moci.33)

") Oppenheim I., str. 24, 401. Kučera: Československý právní řád a právo 
mezinárodní. Časopis pro právní a státní vědu, 1923, str. 227. Naopak Hobza: 
Publikace a platnost mírových smluv v Československu. Právník 1923, str. 11.
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Tak v této třetí konečné etapě přesunuje se otázka sukcese ve 
státní dluh ze sféry práva mezinárodního do sféry práva vnitrostát
ního. Mezinárodní smlouvou, upravivší sukcesi ve státní dluh, jest stát 
vázán pouze, aby svůj vnitrostátní právní řád a své vnitřní zařízení 
uvedl v souhlas se svými mezinárodně převzatými závazky. Aby tak 
učinil, toho nemohou se domáhati na státu nástupnickém jednotlivci, 
nýbrž prostředky v mezinárodním právu přípustnými pouze ostatní 
státy, zejména státy smlouvu podepsavší.

Opatření, jichž sukcese vyžaduje v oboru vnitrostátního právního 
řádu, jsou rozdílná podle druhu sukcese i podle způsobu jejího řešení. 
Někdy stačí —■ vedle ústavního schválení mezinárodní smlouvy, kterou 
se stát nástupnický zavázal převzíti dluh státu starého — zajištění 
finanční úhrady potřebné k plnění převzatého závazku, na př. pří
spěvku na společnou službu. Jindy bude třeba zvláštního prováděcího 
zákona, tak zpravidla při výměně titrů státu starého za titry státu 
nástupnického : jest třeba, aby administrativa byla zmocněna ve formě 
ústavou předepsané k vydání nových titrů a jejich výměně za titry 
staré.

Nedojde-li vůbec k mezinárodní úpravě sukcese nebo stanoví-li 
mezinárodní smlouva jen hlavní zásady, může vnitrostátní úprava 
nahraditi nebo doplniti úpravu mezinárodní. Při tom vnitrostátní 
úprava bude často spojena s určitou modifikací původních podmínek 
převzatého dluhu. Spočívá-li modifikace v unifikaci různých dluhů 
na jeden nebo několik typů, v poskytnutí jiných záruk, ve změně pla
tebních podmínek, umořovacích plánů, výplatních míst, aniž by mate
riálně poškozovala věřitele, dlužno ji považovati za pouhé opatření 
technické, kterého vyžaduje účelná správa státního dluhu v nových 
poměrech a jehož přípustnost nelze popírati. Jsou-li však věřitelské 
nároky dotčeny ve svém podstatném obsahu, nelze již mluviti pouze 
o vnitrostátní úpravě sukcese, nýbrž zároveň o jednostranném zásahu 
do práv věřitelských. Nechuť přiznati se otevřeně k takovým zásahům, 
jimž po vyčerpávajících válkách nelze se často vyhnouti, jakož i nejas
nost v otázkách sukcese ve státní dluh trvající způsobuje, že v praxi 
se obé někdy směšuje. Zúží-li nástupnický stát práva věřitelů státu 
starého, lze v tom spatřovati neuznání sukcese právě tak, jako jedno
stranný zásah do práv věřitelů z dluhů, které podle zásad sukcese ná
stupnický stát zatěžují. Pokládá-li se však sukcese ve státní dluh za 
platné pravidlo, není nesnadno rozlišiti, oč jde.



KAPITOLA DRUHÁ

STÁTNÍ DLUH RAKOUSKÝ A UHERSKÝ
V LETECH 1867-1918

I. Povšechný přehled.

1. Vývoj a vzrůst státního dluhu rakouského a uherského v letech 
1861—1918.

Rok 1867 zastihl státní finance a dluh rakousko-uherské mon
archie ve stavu neutěšeném. Pohnuté doby po r. 1848 přinesly plno 
vnitřního neklidu a zahraničních zápletek, ve kterých monarchie krok 
za krokem pozbývala vedoucího postavení v Itálii a v Německu. Její 
finanční hospodářství bylo rozvráceno. Po 30 letech poměrného klidu 
a zdravé měny mají od r. 1848 bankovky opět nucený kurs, stát opět 
vydává státovky, stříbrné mince mají až 50% ažio, které v r. 1867 
kolísá mezi 18 75—30%. Stát zápasí s ustavičnými schodky a státní 
dluh a náklad na jeho službu v této krátké době 19 let vzrůstá téměř 
na trojnásobek.

Po prohrané válce r. 1866 pokouší se monarchie, upravivši své 
otázky zahraniční, o uklidnění vnitřní. Obnovují se ústavní svobody. 
Uhry dosahují samostatnosti. Monarchie přetvořuje se z jednotného 
státu s tendencemi centralistickými na dva samostatné státy, spojené 
reální unií. Od té doby existuje vedle zvláštního státního dluhu 
rakouského i zvláštní státní dluh uherský. Kromě toho 
jest tu však ještě společný státní d 1 u h z doby před r. 1867, 
který zahrnuje Rakousko i Uhry a jehož rozdělení mezi oba státy jest 
případem sukcese ve státní dluh. Pode jménem všeobecného státního 
dluhu zůstává dluhem jediné rakouské poloviny říše a Uhry naň 
přispívají periodickými platy. Hned v r. 1868 unifikuje Rakousko 
tento dluh, sestávající z velkého počtu různých půjček, v 5% rentu, 
zatíženou 16% kuponovou daní, totiž v 4-2% sj ednocenou 
rentu stříbrnou a papírovou; tyto dvě renty, v r. 1903 
z větší části konvertované na 4%, ztělesňují v podstatě starší státní 
dluh z doby před r. 1867.

Od vyrovnání s Uhrami státní dluh rakouský a uherský vznikají 
a vytvářejí se samostatně, třebas vývoj ubírá se podobnými cestami. 
První významnější úvěrní operace, k nimž přistupují Uhry hned po 
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r. 1867 a Rakousko po krachu v r. 1873. zakončivším krátkou periodu 
hospodářského rozmachu a rozpočtových přebytků, jsou sjednávány za 
velmi těžkých podmínek, převážně na zlatky ve zlatě v cizině: zlatá 
renta rakouská i uherská jsou upomínkou na toto období. Lepší jsou 
již léta osmdesátá, kdy jest možno obraceti se i na trh domácí a vy- 
dávati. jak o tom svědčí emise 5% papírové renty rakouské 
i uherské, půjčky na měnu rakouskou, odpoutanou po poklesu ceny 
stříbra fakticky od svého kovového podkladu a ustálenou na vyšší 
úrovni. S lety devadesátými nastává pak nej příznivější doba rakous
kého i uherského státního úvěru. Státní rozpočty jsou celkem vyrov
nány, k úvěru sahá stát jen v omezeném rozsahu. Přechod k zlaté 
měně korunové v r. 1892 zpečeťuje stabilitu měny. Nastává období 
nízké úrokové míry, kursy státních půjček stoupají a umožňují kon- 
verse. Z konverse 5% papírových rent, v Uhrách i z konverse růz
ných půjček železničních, vzchází v r. 1893 4% korunová ren
ta rakouská a uherská, která se stává nej důležitějším typem, po
užívaným později při většině úvěrních operací. V r. 1897 zavádějí 
Rakousko i Uhry současně nový typ rentový, 31/,% investiční 
rentu, jejíž zúročení stojí státní správu 3-804%. resp. 3825%; ne
nahradí však 4% korunovou rentu, neboť příznivé úvěrové poměry 
dlouho nepotrvají.

Ještě v r. 1903 konvertuje Rakousko se zdarem větší část 4-2% 
sjednocené renty na 4%, Uhry pak v r. 1902 provedou obsáhlou kon- 
versi různých železničních i jiných dluhů, též na zlato znějících, na 
4% korunovou rentu. Tu však již nastává zhoršení. Ve státních roz
počtech objevují se opět schodky, rozsáhlejší činnost investiční a vý
daje vojenské zvyšují nároky na úvěrové trhy, jejichž plynulost se 
menší. Politické napětí v posledním desítiletí před válkou, zápletky 
na Balkáně a všeobecné zbrojení působí rovněž. Napětí zračí se i v se
stupných kursech státních půjček. Místo korunových rent vydávají 
Rakousko a Uhry, pokud si nevypomáhají úvěry krátkodobými, no
vé druhy půjček, jako 4y2% rakouskou železniční půjčku 
a 4ý2% uherské renty z r. 1913 a 1914, znějící na čtyři měny. Pře
vládající emise v cizích měnách dokazují také opět větší odvislost 
od zahraničního kapitálu a nepochybně svědčí i o menší důvěře v ko
runovou měnu.

K 30/6 1914 dosáhl
všeobecný státní dluh . . . 5.132,146.090 K, 
rakouský „ „ . . . 7.871,923.233 K,
uherský „ „ . . . 6.981,595.804 K.

celkem .... 19.985,665.127 K,

t. j. více než trojnásobek částky 5.839.435.378 K, kterou včetně dluhu 
státovkového obnášel státní dluh monarchie v r. 1867. Neustálý vzrůst

3
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státního dluhu, zejména v posledním desítiletí před válkou, byl sledo
ván s obavami,1) ale zdaleka nebylo lze jej považovati za katastrofální, 
protože z veliké části byl způsobován investicemi. Zatížení bylo vy
rovnáno cennými aktivy, zejména rozsáhlou železniční sítí státní, která 
byla pořízena výlučně teprve po r. 1867 a dosáhla v Rakousku 13.281 
km a v Uhrách 8.185 km. Podle výkazu rakouské parlamentní 
komise pro kontrolu státního dluhu,2) třebas příliš optimisticky za
barveného, připadalo koncem r. 1913 z celkového všeobecného a ra
kouského státního dluhu........................................ 12.608,601.043 K
na t. zv. uherský blok........................................ 1.389.031.904 K
a ze zbytku............................................................ 11.219,569.139 K,

zatěžujícího jen rakouskou polovinu monarchie,
připadalo na vykázaný investovaný kapitál
rakouských státních drah.............................. 5.828,757.764 K,

takže nekrytá část dluhu činila jen.................... 5.390,811.375 K.
Na úrokovou potřebu, činící.............................. 499,819.803 K
přispívaly Uhry částkou........................................ 58,339.340 K,
provozní přebytek státních drah činil v r. 1913 . 195,980.764 K,
takže nekryt zůstával náklad.............................. 245,499.699 K.

Kapitál, investovaný v uherských státních dra
hách, činil koncem roku 1913 ......................... 3.237,584.000 K,

koncem rozpočtového roku 1914/1915 .... 3.381,800.000 K.a)

Zcela jiných rozměrů i rázu jest vzrůst státního dluhu za světové 
války. K celkové částce dluhu předválečného (jen málo zmenšené 
umořováním do r. 1918)........................................ 19.985,665.127 K
přistupují dluhy válečné........................................ 101.571,084.766 K.

V krátké době 4 let dosahuje státní dluh šesteronásobku své před
válečné výše a tento vzrůst není ani ničím vyvážen, protože jde o •vý
daje zcela neproduktivní, ani ukončen, protože obnova zničených hod
not a návrat k mírovému hospodářství, neobejde se bez dalších ne
smírných nákladů. Nikdy nebyly státní půjčky v Rakousko-Uhersku 
tak lehce umisťovány, jako válečné půjčky, tak charakteristické 
pro státní úvěrové hospodářství tohoto období, ale úspěch jejich vy
věral jen z inflačního rozmnožení oběživa: papírová pyramida, která 
jednoho dne musila se zhroutiti.

*) Srov. Drachovský: Finanční rovnováha státní.
s) Alleruntertänigste Vorträge, 1915—1917, str. 11. 
*) Ungarisches statistisches Jahrbuch, 1915, str. 171.
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2. Emisní typy.

Co se typů státních půjček týče, dávaly jak Rakousko, tak i Uhry 
přednost věčným r e n t á m. V dluh rentový byla unifikací r. 1868 
přeměněna převážná většina tehdejšího státního dluhu. Později užívají 
oba státy podle potřeby a podle okolností různých forem státního 
úvěru a státní dluh opět nabývá na rozmanitosti. Stále však se oba 
státy snaží o vytvoření standardního typu rentového dluhu pro veš
keré úvěrní operace. Zejména Uhry směřují k tomu cíli velmi vytrvale. 
V prvé době usilují aspoň o prodloužení doby oběhu svých dluhů 
umořitelných, jelikož jejich splácení příliš zatěžuje jejich rozpočet; 
prodloužení vykupují mnohdy při konversích vydáním vyšší jmenovité 
hodnoty s nižší úrokovou mírou, takže úroková úspora jest nepatrná 
a další vydatnější konverse jest na dohlednou dobu vyloučena.4) Po
zději v r. 1893 a 1902 konvertují Uhry téměř všechny železniční i jiné 
umořitelné půjčky na 4% korunovou rentu. I většinu válečných půjček 
vydávají Uhry ve formě věčných rent. Rakousko naopak podržuje 
zvláštní umořitelný dluh železniční, vzniklý většinou z půjček, vy
daných soukromými společnostmi a na dosažitelnou nižší úrokovou 
úroveň konvertovaných již před zestátněním. Rakousko snaží se také, 
byť s pochybným úspěchem, umořovati volným nákupem i dluh 
rentový.

*) Konverse tyto, jako vůbec konverse pod pari, ostře odsuzuje na různých 
místech Koloušek.

3*

Ke dni 30/6 1914 bylo
zcelkového dluhu věčných rent 

všeobecný státní dluh . . 5.132.146.090 5.024,778.385 K
rakouský státní dluh . . . 7.871,923.233 3.609,692.252 K
uherský státní dluh . . . 6.981,113.538_________ 4,614,863.523 K

19.985,182.861 13.249,334.160 K,
t. j. více než 66% celkového dluhu.

Po dluhu rentovém zaujímá nej význačnější místo umořitelný 
dluh železniční, který v Rakousku k 30/6 1914 dosahuje výše 
3.129,593.036 K. Jsou-li dluhy rentové typem nezajištěného dluhu, 
nemajícího přímého vztahu k určitému účelu a objektu, dluhu za
ručeného všeobecnými státními příjmy, představují dluhy železniční 
typ dluhu zajištěného a zároveň i dluhu relativního. Dluh jest sjed
nán pro určitý účel, pro určitý železniční podnik, státem provozovaný 
nebo z rukou soukromé společnosti převzatý, a na podniku tom a na 
příjmech z něho jest obyčejně zajištěn. Zajištění jest tu dáno povahou 
a účelem úvěru a není pouze zvláštní jistotou, kterou jest stát někdy 
nedůvěřivému věřiteli nucen poskytnouti za úvěr, sjednaný k vše
obecným státním účelům, jako na př. salinky, nebo hypoteční zá
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půjčka na státní statky u Všeobecného rakouského pozemkového 
úvěrního ústavu z r. 1866. Dluhy posléze uvedeného druhu, nesvědčící 
o silném státním úvěru, se později již nevyskytovaly. I dluhy želez
niční byly později sjednávány bez hypotečního zajištění.

Vedle dluhů železničních zaujímají ostatní dluhy, sjedná
vané k zvláštním účelům, již podřadnější úlohu v celkovém 
obraze rakouského a uherského státního dluhu (na př. 3% uherská 
půjčka Železných Vrat, dluhy resortní a anuitní, 4% uherské pozem
kové vyvažovači obligace).

Z převážné většiny jest rakouský a uherský státní dluh v době 
před válkou dluhem konsolidovaným. Dluh přechodný činí 
k 30/6 1914
u všeobecného státního dluhu................................... 731.854 K
u rakouského státního dluhu........................................ 723,204.818 K
u uherského státního dluhu................................... 673,652.281 K

celkem................................................................. 1.397,588.953 K

a jeho jádro tvoří několikaleté pokladniční poukázky (i 41/2% rakouské 
poukázky z r. 1914, umořitelné 191-1—1929, považují se za dluh pře
chodný), vydávané v posledních letech před válkou. Dluh státovkový 
náleží od r. 1907 minulosti, oběh salinek klesl na nevýznamný zbytek. 
Válkou ovšem tento příznivý poměr se zcela změnil.

5) V Holandsku, které bylo nejstarším věřitelem rakouským, bylo při 
unifikaci r. 1868 asi za 1 miliardu K rakouských státních papírů, jež později 
odplynuly jinam.

3. Zadlužení zahraniční a domácí.
Ač v posledních desítiletích před válkou kapitálový trh v Ra- 

kousko-Uhersku, ruku v ruce s hospodářským rozkvětem a vzrůstem 
národního jmění, značně zesílil, nebylo lze obejiti se nikdy bez úvěru 
zahraničního, zejména v prvých dobách po r. 1867. Cizí kapitál, kte
rým byl z velké části financován průmyslový rozvoj monarchie, finan
coval zejména i stavby železnic. Společnost Jižní dráhy a Priv. rak.- 
uherská společnost státních drah pracovaly s kapitálem francouzským, 
který až do let sedmdesátých byl také hlavním úvěrovým zdrojem pro 
stát. Později tyto styky ochladly a s pokračujícím politickým sblížením 
s Německem nabýval tamní kapitálový trh pro Rakousko-Uhersko 
rostoucího významu; převýšil časem i význam trhu francouzského, 
aspoň pokud jde o státní papíry. Vedle Francie a Německa byly 
zúčastněny na rakouském a uherském státním dluhu menší již měrou 
Holandsko. Belgie a Švýcary.5)

Silný zájem na zahraničním kapitálu byl příčinou, proč rakouské 
a uherské státní půjčky byly vydávány ve starší době na rakouskou 
měnu ve stříbře nebo vedle ní alternativně na zlatky jihoněmecké měny 
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a na tolary měny tolarové (před zavedením zlaté měny v Německu), 
později na zlatky ve zlatě, na marky, v posledních letech ojediněle i na 
dolary severoamerické, častěji alternativně na koruny a několik měn 
cizích. Na takových emisích byl právě majetek ciziny největší.6 * * * * *) Ra
kouské a uherské státní půjčky byly také znamenány na četných cizích 
bursách a byly vypláceny u různých plateben v cizině.

“) Rakouské zlaté renty bylo v r. 1913 v cizině 61'2%, uherské zlaté
renty bylo v r. 1901 v cizině 70'14%, v Rakousku 25'33% a v Uhrách jen 4'53%. 
Uherské korunové renty bylo v r. 1901 v cizině 14'93%, v Uhrách 60'72% 
a v Rakousku 24'35%.

’) Data za rok 1903: Tabellen zur Währungsstatistik, str. 779. Data za
rok 1912: Statistische Daten über die Zahlungsbilanz Österreich-Ungarns vor 
Ausbruch des Krieges, str. 19. Podle odhadů Fellnerových bylo koncem roku
1911 z úhrnu 12.227 mil. K rakouských státních rent v cizině asi 4168 mil. K,
t. j. 34'09%, a železničních priorit 1925 mil. K. Z uherských státních rent bylo
ve stejné době v celní cizině 1822 rnil. K a v Rakousku 1356 mil. K.

Uhry, kapitálem chudší než Rakousko, byly kromě ciziny od
kázány i na Rakousko. Velké části uherských emisí nacházely umístění 
v Rakousku, které, jsouc hospodářsky vyspělejší, snáze si v cizině 
opatřovalo úvěr ; Rakousko bylo tedy Uhrám do jisté míry zprostřed
kovatelem úvěru.

Majetek ciziny na státních dluzích monarchie, byl odhadován 
takto :T)

Všeobecný a rakouský 
státní dluh Uherský státní dluh

1903 ’912 ’9°5 1912
v milionech korun

Německo .... 1.281 1.334 1.288 1.405
Francie..................... 590 964 473 517
Anglie..................... 16 62 76 86
Holandsko .... 303 171 169 131
Belgie ...... 139 133 50 101
Švýcarsko .... 38 96 13 29
Ostatní cizina . . . 56 18 — 3

2.423 2.778 2.069 2.273

Zejména od let devadesátých, v souvislosti s měnovou reformou 
a snahami o zavedení směnjtelnosti bankovek, věnuje se v Rakousku 
pozornost zahraničnímu zadlužení, které jest pociťováno velmi ne
příjemně, a usiluje se o vybudování silnějšího domácího kapitálového 
trhu, aby bylo lze emancipovati se od závislosti na trzích zahraničních. 
V kruzích domácích budí se větší zájem o domácí státní papíry, pů
sobí se k tomu, aby pojišťovny a spořitelny ukládaly větší částky svých 
prostředků ve státních papírech. V emisích zemských ústavů a jejich 
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oblibě spatřuje se nevítaná konkurence.5) V poštovní spořitelně vy- 
budovává si Rakousko pro menši emise rentové stálého odběratele, 
který je pozvolna rozprodává do posledních rukou. Poštovní spořitelna 
zaujímá také vedle domu Rothschildova a Rakouského úvěrního ústavu 
pro obchod a průmysl vůdčí roli v konsorciu pro úvěrní operace 
státní, které obyčejně — mnohdy společně s bankami zahraničními — 
nové emise přejímá, aby se samo postaralo o jejich další umístění. 
To jest také obvyklý způsob při vydávání státních půjček v Rakousku 
a Uhrách; emise cestou veřejného upisování jsou výjimkou.

Válka přináší i v tomto směru změnu. Válečné emise vykládány 
jsou výhradně na domácím trhu, a to převážně k veřejnému upiso
vání. Výsledky jsou velmi dobré, díky*  mimořádným poměrům, ohrom
né propagaci, nátlaku a hlavně inflačnímu hospodářství. Nelze popříti 
že přispěly ke zvýšení zájmu širokých vrstev o státní dluh a k utužení 
svazků mezi soukromým a státním hospodářstvím: závislost, která 
byla ve svých důsledcích neblahou.9)

II. Všeobecný státní dluh.

1. Vyrovnáni s Uhrami v r. 1867.

Mezi finančními otázkami, které bylo nutno upraviti po osamo
statnění Uher v r. 1867, byla vedle klíče pro rozvržení nákladů spo
lečných záležitostí (zahraničí a vojsko) na obě poloviny monarchie 
a jejich úhrady i otázka státního dluhu, do té doby společného. Šlo 
jednak o budoucnost, jednak o minulost.

a) Společné dluhy v budoucnosti.

Pro budoucnost nemělo zásadně býti společného státního dluhu 
rakousko-uherského. Společný měl býti státní dluh příště pouze vý
jimečně. Uherský zák. č. XII/1867, o záležitostech společných zemím 
koruny uherské a ostatním zemím Jeho Veličenstva a o způsobu jejich 
projednávání, ustanovuje, že v budoucnosti má býti úvěrní záležitost 
společnou jenom tehdy, považovaly-li by jak Uhry, tak i ostatní země 
Jeho Veličenstva za daných poměrů ve svém vlastním zájmu za zá-

“) „Die im Lande aufgelegten Rentenanleihen hätten ein klägliches Re
sultat erzielt, wenn der Finanzminister auf die Überschüsse der Italiener, 
Tschechen und Polen angewiesen wäre. Es ist für die Bewohner der genannten 
Provinzen eine lokalpatriotische Pflicht, die Titres der nationalen Lokalinstitute 
zu kaufen und die Staatsrente zu meiden.“ Reinitz, str. 116.

’) Reinitz, str. 182, cituje slova Karla Maltyho: „Ich wünsche uns 
Deutschen nichts mehr als recht starke Reichsschuld, sie -würde das festeste 
materielle Band sein“ — a dodává: „Und Österreich hätte es wahrlich nötig, 
ein festes materielles Band unter seinen Völkern zu besitzen.“
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hodno, aby nová půjčka byla vydána dohromady a společně. Při ta
kových půjčkách bude zařízeno společně vše, co se týká sjednání 
smlouvy a modalit použití a splacení vypůjčeného kapitálu. Předběžné 
rozhodnutí o tom, má-li býti půjčka sjednána společně, náleží však 
v každém jednotlivém případě, pokud jde o Uhry, uherskému říš
skému sněmu (§ 56). Ostatně prohlašují Uhry slavnostně, že podle 
základního pravidla opravdového konstitucionalismu, podle něhož ne
smí býti země zatížena dluhy bez svého svolení, Uhry nikdy ani v bu
doucnosti neuznají za závazný pro sebe státní dluh, který by nebyl 
sjednán zákonnou cestou a s určitě projeveným souhlasem země. 
(§ 57.)...................................

Zdůrazňuj e-li druhá část cit. ustanovení nutnost řádného ústav
ního schválení k sjednávání státních půjček, bez něhož nelze považo- 
vati půjčku za státní dluh, nýbrž jen za dluh režimu, zdůrazňuje část 
prvá naprostou samostatnost Uher i v oboru státního dluhu, která jest 
samozřejmým důsledkem samostatnosti politické. Také rakouský zákon 
z 21/12 1867, č. 146 ř. z., o záležitostech společných všem zemím ra
kouské monarchie a o způsobu jejich projednávání, připouští možnost 
společných půjček, z jejichž výtěžku byly by hrazeny náklady společ
ných záležitostí, při čemž rozhodnutí o tom, má-li dojiti k společné 
půjčce, vyhrazuje zákonodárství obou polovin říše. Tímto způsobem, 
t. j. po společné dohodě obou vlád, z nichž každá se opírá o zákonné 
zmocnění, předepsané ústavou dotyčné země, mohou sjednávati spo
lečné státní půjčky i státy, které nejsou v tak úzkém svazku politic
kém, v jakém byly oba státy rakousko-uherské monarchie. Ve sku
tečnosti jsou společné úvěrní operace několika států zjevem naprosto 
mimořádným.10) Nevyskytovaly se ani v Rakousko-Uhersku, ač ná
klady na jejich společné záležitosti poskytovaly k tomu dosti příleži
tosti: i prostředky na společné vojenské výdaje za světové války, po
kud byly opatřovány úvěrními operacemi, byly opatřovány zcela samo
statnými emisemi. V oboru dluhů administrativních bylo ovšem spo
lečných závazků v důsledku existence a činnosti společných úřadů 
dosti a právě zde měl praktický význam spor, který byl v bývalé mon
archii veden o to, trvá-li vedle fisku rakouského a fisku uherského 
také společný fiskus ústřední.11)

”) Na počátku světové války jednalo se mezi spojenci, Francií, Anglií, 
Ruskem o sjednocení vojenských sil i prostředků finančních a uvažovalo se 
také o vydávání společných půjček na úhradu válečných nákladů. Došlo však 
k jediné půjčce toho druhu, půjčce 500,000.000 $, kterou sjednaly v r. 1915 
společně a solidárně Anglie a Francie v Americe. Půjčka tato, jejíž výtěžek 
si oba státy rozdělily na polovici, byla splacena v r. 1919 z výtěžku nových 
úvěrních operací, nyní již samostatných.

“) Viz Pražák : Rakouské právo ústavní IV., str. 90 a 191, Drachovský : 
Přehled finančního hospodářství v rakouském státě, str. 240. S uherské strany 
byla existence společného fisku popírána.
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b) Likvidace minulosti.

Co se minulosti týče, kladla se v r. 1867, aspoň s hlediska Uher, 
které odmítaly zachováni dosavadního dluhu jakožto dluhu monarchie 
ústřední a hrazení jeho nákladů stejně jako ostatních společných vý
dajů. otázka sukcese ve státní dluh rakouský. Jak byla otázka ta roz
řešena po stránce zásadní i technické?

V příčině zásadní odpovědnosti za státní dluh 
zaujaly Uhry v cit. již zák. či. XII/1867 stanovisko, že nemohou býti 
právně vázány dluhem, který byl sjednán bez zákonného svolení země 
( § 53). „Avšak tento říšský sněm již prohlásil, že jest ochoten, bude-li 
co nejdříve uskutečněn opravdový ústavní režim v naší vlasti i v ostat
ních zemích J. V., jiti z důvodů slušnosti a z politických ohledů i přes 
meze svých právních závazků a učiniti vše, co není v rozporu s ne- 
odvislostí a ústavou země, aby blahobyt ostatních zemí J. V. a s nimi 
i Uher nebyl podryt těžkými břemeny, nahromaděnými za absoluti
stického režimu, a aby byly odčiněny neblahé důsledky minulosti. 
(§ 54.) Z těchto důvodů a jedině na tomto základě jsou Uhry ochotny 
převzíti část břemene státního dluhu a uzavřití o tom po předběžném 
vyjednávání s ostatními zeměmi J. V. dohodu, jako svobodný národ 
se svobodným národem. (§ 55.)“

Uhry neuznaly tedy právního závazku k převzetí části rakouského 
státního dluhu z důvodu, že považovaly dluh ten, vzniklý většinou po 
r. 1848, za dluh režimu. Byly ochotny přispívati naň pouze z důvodů 
politické a hospodářské oportunity. Výjimečně při konečné úpravě 
uznaly Uhry dluhy z pozemkového vyvážení v Uhrách, které nebyly 
sjednány jako dluhy celostátní, nýbrž jen jako dluhy, zatěžující urči
tou provincií a k účelům místně na určitém území omezeným a v jeho 
prospěch.

Jaký díl rakouského s t á t n i h o d 1 u h u by měly Uhry 
převzíti a o ostatních otázkách počalo se jednati v srpnu 1867. Ná
zory obou delegací se značně lišily, postavení delegace uherské bylo 
výhodnější. Kdežto totiž v Rakousku došlo pouze k čistě formál
nímu zákonu z 16/7 1867, č. 97 ř. z., zmocňujícímu říšskou radu, 
aby k jednání s uherským říšským sněmem o vyrovnání vyslala de
putaci, stanovil zmíněný uherský zák. čl. XII/1867, sankcionovaný 
a nabyvší právní moci, již předem některé materiální zásady 
příští úpravy, kterými se uherská delegace považovala vázanou. Ra
kouská delegace stála na stanovisku, že otázku uherského příspěvku 
na státní dluh, jehož vznik sluší ostatně hledati pouze ve výdajích na 
obranu společných zájmů monarchie, t. j. ve výdajích vojenských, 
nelze odděliti od otázky příspěvků na náklady společných záležitostí 
a že jak na společné záležitosti, tak i na společný státní dluh, zatěžující 
celkovou monarchii, mají obě poloviny říše přispívati podle své po
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měrné platební schopnosti. Za její nej správnější měřítko považovala 
rakouská delegace výnos přímých daní v letech 1860—1865 ; po
něvadž však výlučným použitím tohoto rozdělovacího klíče byly by 
Uhry poškozeny, navrhovala rakouská delegace, aby k přednostní 
úhradě společných výdajů sloužil kromě cel i výnos některých daní 
nepřímých, jako daně z lihu a cukru, později navrhovala jako klíč 
výnos přímých a některých nepřímých daní v letech 1860—1865. Na
proti tomu delegace uherská, která ostatně nesouhlasila s navrhovaným 
klíčem zásadně, trvala na tom, že stanovení příspěvku na společné 
záležitosti nelze spoj ováti se stanovením podílu na společném státním 
dluhu; uherský příspěvek na státní dluh musí býti stanoven jednou 
provždy nezměnitelnou částkou, nikoli čas od času, jako příspěvek na 
společné záležitosti.

Pro tyto zásadní rozpory uvázlo jednání na mrtvém bodě. Bylo 
urychleně skoncováno jen díky zásahu obou vlád. V polovici září 1867 
sdělily totiž vlády delegacím, že se dohodly o určitých zásadách, o je
jichž přijetí příslušnými zastupitelskými sbory budou usilovati všemi 
ústavními prostředky. Co se týče příspěvků na společné záležitosti, 
usnesly se obě vlády doporučiti delegacím na desítiletí 1868—1877 
sazbu 70% pro země rakouské a 30% pro země uherské. Co se týče 
státního dluhu, podána bude oběma zákonodárným sborům stejně 
znějící osnova zákona, podle níž země rakouské budou zatíženy pře
dem částkou 25,000.000 zl. r. m. a zbytek nákladu bude rozdělen mezi 
rakouskou a uherskou polovici v poměru 70 :30. Blížil-li se oběma 
vládami sjednaný klíč 70 :30, který skutečně také byl přijat a zůstal 
beze změny v platnosti po 32 let, klíči posledně navrženému rakouskou 
delegací, dobylo si naopak, pokud jde o státní dluh, plného uznání 
stanovisko uherské. Jednak byla otázka příspěvku na státní dluh zcela 
oddělena od otázky příspěvků na společné záležitosti, vyloučena z kom
petence obou delegací a odkázána na definitivní, jednou provždy 
platnou, nikoli periodicky sjednávanou úpravu normální cestou legi
slativní, t. j. přijetím stejně znějících zákonů v obou polovinách říše: 
dosavadní státní dluh nebyl tedy Uhrami uznán za dluh přetvořené 
monarchie celkové. Jednak byla levota uherského příspěvku na spo
lečný státní dluh (podle pozdějších'výpočtů jen 23.86%) značně nižší 
než kvóta uherského příspěvku na společné záležitosti, což odpovídá 
uherskému stanovisku, že na společný státní dluh budou Uhry při
spí váti jen z důvodů slušnosti a politických ohledů.

Definitivní úmluva o příspěvku zemí koruny uherské na náklady 
všeobecného státního dluhu byla schválena rakouským zákonem 
z 24/12 1867, č. 3 ř. z. z r. 1868 a uherským zále. čl. XV/1867. Uhry 
budou počínajíc rokem 1868 přispívati na úroky dosavadního vše
obecného státního dluhu stálou a nezměnitelnou roční částkou 29 mil. 
188.000 zl., z toho 11,776.000 zl. v kovové minci. ( § 1.) Do 1/5 1868 
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má býti podána osnova zákona, kterou by nynější různé dluhopisy 
byly v nejširší míře přeměněny ve sjednocený dluh rentový a co 
možno nejvíce bylo zmenšeno zatížení státních financí splácením 
kapitálu. Peněžité prostředky, potřebné na kapitálové splátky takových 
dluhopisů, které se svojí povahou nehodí k přeměně ve sjednocený 
dluh rentový, budou opatřovány vydáváním dluhopisů budoucí sjed
nocené renty, k čemuž budou Uhry přispívati fixním ročním pří
spěvkem 1,000.000 zl. v papírové měně a 150.000 zl. v kovové minci. 
Posléze zmíněných 150.000 zl. ve stříbře jest určeno k amortisaci zá
půjčky na státní statky,12) sjednané u Všeobecného pozemkového ra
kouského úvěrního ústavu a intabulované skoro z polovice na uher
ských státních statcích; po úplném vyvážení uherských statků pře
stane placení amortisační splátky 150.000 zl. ve stříbře a po úplném 
splacení celé zápůjčky zmenší se celkový roční úrokový příspěvek 
uherský, ve kterém jest zahrnut i příspěvek na zúrokování této zá
půjčky, o uherský podíl na jejím zúrokování. (§3.) Celkový úrokový 
příspěvek Uher měl tedy činiti 30,338.000 zl.

Úmluvou bylo rozřešeno nejen rozdělení břemene státního dluhu 
na obě poloviny říše, nýbrž i technická stránka tohoto roz
dělení. Dluh, dosud společný, měl přes některé nejasnosti zůstati v po
měru k věřitelům pouze dluhem rakouským, Uhry nepřevzaly žádného 
závazku ani záruky vůči věřitelům, převzaly závazek pouze vůči Ra
kousku. Jest to tedy systém účetního vyrovnání, a to systém kontribu- 
tivní. Poněvadž Uhry nechtěly, aby dluh z doby před rozlukou byl 
považován za dluh společný, Rakousko opět chtělo dluh tento odlišiti 
od dluhů výlučně rakouských, bylo zvoleno kompromisní pojmeno
vání „všeobecný státní dluh, allgemeine Staatsschuld“. Pro část tohoto 
dluhu, odpovídající asi kapitalisovanému uherskému příspěvku, vžilo 
se časem pojmenování „uherský blok“.

2. Unifikace všeobecného státního dluhu v r. 1868.

V úmluvě s Uhrami předvídaná unifikace byla provedena zá
konem z 20/6 1868, č. 66 ř. z. Veškeré druhy zúročitelného založeného 
všeobecného státního dluhu (vyjímajíc loterní půjčky z r. 1860 a 1864, 
zápůjčku na státní statky u Všeobecného rakouského pozemkového 
ústavu a některé dluhy menšího významu,13) měly býti konvertovány

“) Všeob. rak. pozemkový úvěrní ústav poskytl státu hypoteční zápůjčku 
na státní statky (Staatsdomänenanleihe) 60 mil. zl. ve stř., S%% zúročitelnou 
a v 91 pololetních anuitách splatnou. Ústav sám opatřil si potřebné peníze vy
dáním vlastních zástavních listů, opírajících se o tuto hypotéku. Zápůjčka byla 
ještě před převratem úplně splacena.

“) Ještě v posledních výkazech všeobecného státního dluhu objevují se 
tyto dluhy, které nebyly pojaty do unifikace: 
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ve sjednocenou 5% rentu, zatíženou 16% nezvýšitelnou daní, tudíž ve 
skutečnosti v rentu 4.2%. Úroky měly bytí placeny v papírových pe
nězích nebo v kovové minci podle toho, jak byly placeny úroky 
z dluhopisů starých. Odtud dvojí druh sjednocené renty: papírová 
a stříbrná.

Konverse, blíže upravená vyhláškou ministra financí z 28/12 1868. 
č. 158 ř. z., vyhláškou ředitelství státního dluhu z 2/1 1869 (příloha 
k č. 1 Věstníku ministerstva financí) a řadou dalších předpisů, byla 
provedena tak, že bylo vydáno 
za každých 100 zl. starých

dluhopisů, ato; n o v ý c h d 1 u h o p i s ů :
5% dluhopisů v konvenční měně papírové .... 100-— zl.,
jinak než 5% zúročitelných dluhopisů v konvenční

měně papírové............................................................ pro rata,
5% dluhopisů v rakouské měně................................... 95-— zl.,
5% půjčky z r. 1866, od daně osvobozené .... 102-50 zl.,
5% národní půjčky z r. 1854 ........................................ 100-— zl.,
5% stříbrné půjčky z r. 1864 ....................................... 110-— zl.,
ostatních 5% stříbrných půjček...................................115-— zl.

Konverse byla tedy částečně spojena s redukcí kapitálu, tak 
u půjček na konvenčni měnu, které byly konvertovány v poměru 
100 zl. konv. m., čili 105 zl. rak. m. za 100 zl. rak. m., t. j. v poměru 
95-24%, nebo u půjček na měnu rakouskou, které byly konvertovány

Dluhy na vídeňskou měnu (pol. 1—4 výkazu parlamentní komise 
pro kontrolu státního dluhu), hlavně obligace dvorní komory.

5% loterní půjčka z r. 1860 v pův. jmen, hodnotě 200,000.000 zl. 
r. m., úplně slosovaná do r. 1917, a bezúročná loterní půjčka z r. 1864, 
v pův. jmen, hodnotě 40,000.000 zl. r. m., úplně slosovaná v r. 1918 (pol. 37—38 
výkazu).

Kamerální pasivní kapitály z doby před r. 1867 (pol. 33—36), 
kauce a deposita z téže doby (pol. 53—54), nevyzvednuté kapi
tály splatných státních půjček a výhry (pol. 39—51).

Odškodnovací renty za zrušené spotřební dávky, t. j. renty, které 
byly přiznány při zavedení všeob. potravní daně patemem z 25/3 1829 dosa
vadním oprávněným (pol. 55—58).

Platy Bavorsku (pol. 59) t. j. náhrada za příjmy ze dvou báden- 
ských okresů, které Rakousko slíbilo smlouvou mnichovskou z 14/4 1816 
opatřiti Bavorsku, nepodařilo-li by se dosíci územního spojení nového bavor
ského území s jeho starým územím, tedy dluh politický z doby vůdčího po
stavení Rakouska v Německu.

Co se týče dluhů na vídeňskou měnu, sliboval unifikační zákon zvláštní 
zákonnou úpravu; jelikož většinou zněly na jméno, chtělo se asi jednati s jed
notlivými majiteli. Vyloučení půjček loterních bylo dáno jejich povahou. Do
končení unifikace, zejména přeměna odškodňovacích rent a platů Bavorsku 
v titrový dluh rentový bylo nejednou požadováno parlamentní komisí pro 
kontrolu státního dluhu. Bůregger, str. 265. 
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v poměru 95%. Naopak- byla jmenovitá hodnota některých jiných 
půjček zvýšena, tak u anglické stříbrné půjčky z r. 1864 na 110-—, 
u ostatních 5% stříbrných půjček na 115-—; zvýšením mělo býti čás
tečně odčiněno snížení úrokového výnosu následkem daně kupónové.

Sjednocená renta byla vydána v appointech na doručitele po 50, 
100, 1.000 a 10.000 zl., na jméno mohla býti vydána v libovolných 
částkách, dělitelných 50. Aby byla konverse usnadněna, byly vydány 
i zlomkové dluhopisy po 2 50 a 10 zl. bez kuponů, které mohly býti 
vyměněny, byly-li předloženy v potřebném množství, za normální 
dluhopisy; teprve pak byly vyplaceny i úroky ode dne jejich vydání. 
Zbytky, nevyrovnatelné ani zlomkovými dluhopisy, mohly strany buď 
zaokrouhliti doplatkem v hotovosti na nejblíže vyrovnatelnou částku 
vyšší za kurs čas od času stanovený (původně 60% pro papírovou 
a 65% pro stříbrnou rentu), anebo žádati výplatu zbytku v kurse o 2% 
nižším.

Ode dne účinnosti uniťikačního zákona byly úroky z dluhopisů 
pojatých do unifikace vypláceny jen částkami, jakými by byly vy
pláceny po konversi. Úmor byl zastaven. Aby výměna byla urychlena, 
zmocnil dále zákon ze 24/3 1870, č. 37 ř. z., ministra financí k za
stavení výplat úroků ze starých půjček vůbec, což se koncem r. 1872 
stalo. Podle stavu státního dluhu k 31/12 1868 mělo býti ke konversi 
vydáno celkem, nehledíc k zvýšení následkem příplatků v hotovosti, 
stříbrné renty 975,499.842 zl. a papírové renty 1.057,075.940 zl. Kon
cem roku 1913 zbývalo ještě vydati k unifikaci 3,723.953 K sjednocené 
renty.14)

Vedle značného administrativního zjednodušení15) byla výsled
kem unifikace jednak přeměna značné části i umořitelného dluhu 
v dluh rentový, jednak úspora na nákladech, docílená pomocí ku
pónové daně a částečně i redukcí jmenovité hodnoty. To vyvolalo

”) Touto částkou vykázán jest zbytek dluhů unifikaci podléhajících v po
sledních výkazech parlamentní komise, v němž jsou tyto dluhy uvedeny pod 
pol. 5—29, mnohdy několik různých dluhů pod jednou položkou. Vedle dluhů 
do unifikace nepojatých jsou jakousi galerií předků, „ein kleiner Katechismus 
über österreichische Finanzgeschichte11 (Reinitz, str. 151). Většina těchto dlu
hopisů jest asi ztracena, v posledních desítiletích byly přihlašovány ke konversi 
již jen částky pranepatrné. Vypustiti tyto dluhy z evidence nebylo možno, po
něvadž při unifikaci nebyla stanovena propadná lhůta pro předložení starých 
dluhopisů ke konversi. Z podnětu parlamentní komise byla v r. 1912 podána 
a poslaneckou sněmovnou přijata osnova zákona, kterou byly veškeré nároky 
ze starých dluhopisů nepředložených k unifikaci do 3 let ode dne účinnosti 
nového zákona prohlášeny za zaniklé. Osnova nestala se však již zákonem. 
Piiregger, str. 264.

”) Zmíněná vyhláška ředitelství státního dluhu uvádí 49 druhů půjček 
(kromě obligací staršího státního dluhu pojatých do slosování podle patentu 
z 21/3 1818 a z 23/12 1859, ale nevyměněných ještě). 
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ovšem protesty věřitelů a způsobovalo nesnáze při pozdějších úvěr
ních operacích.16)

3. Pozdější změny ve stavu všeobecného státního dluhu.
Již úmluva s Uhrami ustanovovala, že peněžité prostředky po

třebné na splacení takových dluhů, které se nehodí svojí povahou 
k přeměně ve sjednocený dluh rentový, budou opatřovány vydáváním 
dluhopisů sjednocené renty. Podle zákona z 6/6 1868, č. 74 ř. z., 
bylo k tomuto účelu vydáváno dluhopisů sjednocené renty vždy jen 
tolik, aby skutečný náklad na jejich úročení rovnal se nákladu na 
úročení umořených obligací. Poněvadž umořitelné státní dluhy byly 
spláceny jmenovitou hodnotou, kdežto sjednocená renta byla umisťo
vána značně pod pari, musila býti i za předpokladu stejného zúročení 
část potřeby na úmor hrazena z prostředků rozpočtových. V některých 
dobách zmocňovaly proto z ohledů na rovnováhu státního rozpočtu 
finanční zákony vládu k vydávání této t. zv. ú m o r o v é rent y 
(Tilgungsrente) v takových částkách, aby výtěžkem byla kryta 
celá umořovací potřeba. Takto byl starší umořitelný dluh vyňatý z uni
fikace postupně přeměněn na dluh rentový, při čemž se ovšem zvýšil 
dlužný kapitál a časem i úrokové břímě. Místo sjednocené renty, které 
bylo k tomuto účelu vydáno asi 750 mil. K, byla v poslední době jako 
úmorová renta vydávána 4% rakouská renta korunová.

V první době po r. 1867 kryla rakouská polovina monarchie vydá
váním sjednocené renty i svoji vlastní úvěrovou potřebu (t. zv. D e- 
fizitrente). Tímto způsobem bylo emitováno do r. 1881, kdy bylo 
naposled použito této formy, asi 208 mil. K, převážně papírové renty.

4. Konverse 4-2°/o sjednocené renty v r. 1903.
O konversi 4-2% sjednocené renty na nižší úrokovou míru uva

žovalo se již v r. 1895, od kdy její kurs počal se pohybovati nad pari. 
Konversi zdržovaly jednak nepříznivé parlamentní poměry, jednak

”) Při parlamentním projednávání unifikační předlohy bylo hodně deba
továno o alternativě: přímé snížení úroků nebo kupónová daň. Ač většina byla 
pro přímé snížení úroků, bylo přijato stanovisko vlády navrhující kuponovou 
daň. Přímým snížením úroků porušil by stát práva věřitelů, jejich zdaněním 
vykonává jen své výsostné právo; daň může býti také v lepších letech snížena 
nebo zrušena. Půregger, str. 244, Körner: Staatsschuldentilgung und Staats
bankrott, str. 89. Zavedení 16% daně kupónové neznamenalo ostatně přímočaré 
zkrácení úroků o plných 16%, poněvadž jednak úroky některých půjček se již 
vyplácely se srážkou daňovou, která byla nyní pouze zvýšena, jednak byla někde 
zároveň zvýšena jmenovitá hodnota. Výměnou anglické půjčky z r. 1859 za 
sjednocenou rentu v poměru 100 :115 stouplo jmenovité zúročení z 5 zl. na 
575 zl. a čistý úrok po srážce 16% daně činil 4'83 zl. Přes to byl odpor věřitelů 
veliký. V Londýně byly rakouské státní papíry z bursovního lístku škrtnuty 
a Uhry, aby dosáhly nového úvěru, musily předem majitele starých půjček 
odškodniti.
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sporná otázka, lze-li do konverse zahrnouti také t. zv. uherský blok.
Úmluva o příspěvku zemí koruny uherské k břemenům všeobec

ného státního dluhu z r. 1867 přiznala oběma polovinám říše — oběma 
polovinám zbytečně a na újmu jasnosti zásadní konstrukce všeobec
ného státního dluhu jakožto dluhu pouze rakouské poloviny říše — 
právo snížiti příspěvek na zúrokování všeobecného státního dluhu vy
koupením dluhopisů nebo zaplacením kapitálu; v tom případě měl 
se povinný příspěvek dotyčné finanční správy snížiti o částku odpo
vídající skutečnému úrokovému výnosu umořených dluhopisů (§6). 
Odvolávajíce se na toto ustanovení, upíraly Uhry Rakousku právo, 
aby bez dohody s nimi konvertovalo i tu část dluhu, která odpovídá 
kapitalisovanému uherskému příspěvku a kterou jsou Uhry oprávněny 
samy vykoupiti. Spor byl také o výši této částky. Kdežto Uhry ji vypo
čítávaly kapitalisováním svého příspěvku při jmenovité, t. j. 5% míře 
úrokové, chtělo Rakousko použiti skutečné, t. j. 4-2% úrokové míry 
sjednocené renty, při které ovšem uherský blok byl vyšší.

Následkem těchto rozporů byl t. zv. uherský blok ponechán při 
konversi v r. 1903 stranou. Zákon ze 16/2 1903, č. 37 ř. z., kterým 
byla vláda zmocněna dluhopisy 4-2%ní sjednocené renty zaměniti al 
pari za dluhopisy 4% daně prosté renty nebo je splatiti plnou jmeno
vitou hodnotou z prostředků získaných emisí nové renty, neomezil 
sice, aby nebylo prejudikováno rakouskému stanovisku, na rozdíl od 
vládní osnovy nikterak rozsah konverse, učinila však tak vj’hláška 
ministra financi z 18/2 1903, č. 38 ř. z., vydaná ku provedení tohoto 
zákona. Ke konversi byly svolány všechny dluhopisy papírové renty 
květnové a stříbrné renty lednové, dále dluhopisy papírové renty úno
rové, pokud zněly na jméno a na vyšší jmenovitou hodnotu než 20.000 
zl., celkem dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3.620,886.600 K. Zbytek 
1.405.904.100 K byl jako uherský blok z konverse, která se znamenitě 
zdařila, vyloučen.

5. Dodatečná úmluva o uherském příspěvku z 8/10 1907.

Při rakousko-uherském vyrovnání z r. 1907 došlo i k nové úmluvě 
o příspěvku zemí koruny uherské k břemenům všeobecného státního 
dluhu. Úmluvou, schválenou v Rakousku zákonem z 30/12 1907, č. 278 
ř. z., a v Uhrách zákonným článkem XVI/1908, byl jednak přesněji 
vyčíslen uherský příspěvek, jednak byly odstraněny nejasnosti v pří
čině práva Rakouska ke konversi uherského bloku 4-2% sjednocené 
renty a práva Uher k výkupu jejich příspěvku.

V uherském příspěvku 30,188.000 zl. na zúrokování všeobecného 
státního dluhu byl zahrnut i příspěvek na zúrokování půjčky státních 
domén, který měl odpadnouti po úplném splacení půjčky (na splacení 
přispívaly Uhry podle úmluvy z r. 1867 zvláště roční částkou 150.000 
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zl.), dále i potřeba na zúrokování kaucí a deposit uložených před 
r. 1867 u státních pokladen uherských, o kterou měl býti rovněž snížen 
uherský příspěvek po splacení těchto kaucí a deposit (podle úmluvy 
z r. 1867 měly je splatiti Uhry ze svých prostředků). Ciferně tyto 
částky vyjádřeny nebyly. V dodatečné úmluvě byl uherský příspěvek 
na úrokování půjčky domén dohodou stanoven na 1,980.000 K v kovu, 
potřeba na zúrokování uherských kaucí a deposit, kterou převezmou 
Uhry nyní na vlastní účet, na 56.660 K. Po vyloučení těchto dluhů 
činí uherský příspěvek na úroky všeobecného státního dluhu 58,339.340 
K, z toho 21,572.000 K v kovové minci (čl. I).

Právo Rakouska, kdykoliv a bez další dohody s Uhrami konver- 
tovati na níže zúročitelný dluh nebo splatiti zbytek 42% sjednocené 
renty, bylo výslovně uznáno. Konverse taková zůstala by bez vlivu na 
výši uherského ročního příspěvku a celá úroková úspora přišla by 
k dobru Rakouska (čl. IV).

Naproti tomu Uhry se zavázaly, že nejdéle ve 22 letech po svo
lání zbytku 4-2% sjednocené renty ke konversi za níže zúročitelné 
dluhopisy vykoupí svůj úrokový příspěvek zaplacením kapitálu v hoto
vosti. Při zaplacení kapitálu v prvých 10 letech této lhůty činil by kapi
tál 1.348.886.462-89 K, z toho 498,774.566-47 K v kovové minci, což od
povídá kapitalisaci úrokového příspěvku na 4-325%. Při pozdějším 
splacení zvyšuje se kapitál od 11. do 22. roku ročně o 3.345,452 53 K, 
z toho 1,237.04010 K v kovové minci, až na částku 1.389,031.893-33 K, 
z toho 513,619.047-62 K v kovové minci, což odpovídá kapitalisaci 
na 4-2% (čl. II). Rozhodnou-li se Uhry k výkupu, vypoví Rakousko 
ke splaceni takovou část papírové renty únorové a střibrné renty 
dubnové, jaká odpovídá vykoupenému kapitálu. Aby byla Uhrám 
usnadněna úvěrní operace, kterou by si opatřily peníz, potřebný 
k výkupu, budou uherské rentové dluhopisy, vydané k tomuto účelu, 
postaveny na roveň rakouským rentovým dluhopisům jak po stránce 
daňové a poplatkové, tak i co se sirotčí jistoty týče (čl. III.).

V úmluvě z r. 1907 byly tak důsledněji než v úmluvě z r. 1867 
vyvozeny důsledky z toho, že všeobecný státní dluh, nevyjímajíc ani 
uherský blok, jest dluhem výhradně rakouským. Změna ve stavu 
tohoto dluhu a snížení nákladů na jeho úrokování, přichází k dobru 
jediné dlužníku, t. j. Rakousku a nemůže míti vlivu na výši uherského 
příspěvku. Na rozdíl od úmluvy z r. 1867 mohou jediné Uhry vy- 
koupiti svůj příspěvek, placený Rakousku, a to bud zaplacením pří
slušného kapitálu Rakousku, nebo tím, že převezmou příslušnou část 
tohoto dluhu jako svůj přímý závazek vůči majitelům dluhopisů, kte
rým by vydaly svoje vlastní rentové dluhopisy místo dluhopisů vše
obecného státního dluhu.

Ke konversi uherského bloku jíž nedošlo: příhodná doba byla 
zmeškána.
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6. Stav všeobecného státního dluhu k 30/6 1914.11)
I. KONSOLIDOVANÝ STÁTNÍ DLUH.

A. Bez povinnosti ke splaceni kapitálu.
1. S t a r š í státní dluh z doby před unifikací r. 1868.
Pol. K h
1—4 I)o unifikace nepojaté dluhy na vídeňskou

měnu (obligace dvorní komory a pod.) . . 994.211-69
5—24 Unifikaci podléhající dluh na konvenční

měnu................................................................. 3,163.885-64
25—29 Unifikaci podléhající dluh na rakouskou 

měnu................................................................. 560.06809
2. Sjednocený dluh rentový (vzešlý z unifikace

r. 1868).
30 42% papírová renta................................... 886,207.300-—
31 42% stříbrná renta................................... 519,548.000-—
32 4% konvertovaná renta.............................. 3.614,304.920-—

B. S povinnosti ke splacení kapitálu.
1. Dluh, dosud nesplatný.

33—36 Kamerální pasivní kapitály u ústřední státní 
pokladny v Budapešti a hlavního celního 
úřadu ve Rjece............................................. 1,562.594-88

37 Dotěrní půjčka z r. 1860 .............................. 63,596.800-—
38 Prémiová půjčka z r. 1863 ......................... 9,000.000-—

2. Dluh splatný, dosud nevyzvednutý.
39—51 Nevyzvednuté splatné kapitály a výhry růz

ných státních půjček................................... 5,246.663-40
II. PŘECHODNÝ DLUH.

52—54 Kauce a deposita u c. a k. společné ústřední 
pokladny a u pokladen rakouských (složeny 
před r. 1867).................................................. 731.854-66

III. ODŠKODNOVACÍ RENTY.
55—58 Na 5% kapitalisované odškodňovací renty 

zemím za zrušené spotřební dávky a pod. . 23,729.791-60
IV. PLATY BAVORSKU.

59 Roční odškodné 87.500 zl. rakouské měny, 
podle mnichovského traktátu z 14/4 1816, 
kapitalisováno na 5%................................... 3,500.000-—
Celkem............................................................o.132,146.089’96

") Podle výkazů parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu.
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III. Rakouský státní dluh.

1. Rakouská renta zlatá a korunová.

Nehledíc k některým úvěrním operacím menšího a přechodného 
významu, byla první samostatnou emisí rakouské poloviny monarchie 
4% rakouská zlatá renta, znějící na zlatky ve zlatě, vydaní! 
po prvé podle zákona z 18/3 1876, č. 35 ř. z. Do r. 1880 bylo jí vy
dáno 340,850.200 fl. na krytí rozpočtových schodků, ke konsolidaci 
přechodných dluhů a na úhradu nákladů, spojených s okupací Bosny, 
v letech 1892—1895 dalších 150,000.000 fl. na úpravu měny. Kromě 
posléze uvedené částky, kde zlatá povaha byla odůvodněna účelem, 
t. j. opatřením měnového zlata, nutila k vydání renty na zlato znějící 
nedůvěra k rakouskému státnímu úvěru vůbec a k rakouské měně 
zvláště.18)

V letech osmdesátých, kdy se poměry značně zlepšily a kdy 
bylo lze obrátí ti se také na domácí trh, byla úvěrová potřeba, počínajíc 
zákonem z 11/4 1881, č. 33 ř. z., kryta emisemi 5% daněprosté 
papírové renty, zvané podle tehdejšího ministra financí ren
tou Dunajevského. Bylo jí vydáno celkem 238,877.100 zl.

Pokles úrokové míry v letech devadesátých umožnil úspěšnou 
konversi 5% papírové renty na 4% d a n ě p r o s t o u korunovou 
rentu podle zákona z 2/8 1892, č. 131 ř. z., a vyhlášky ministra 
financí z 28/1 1893, č. 4 ř. z. V nové rentě byl vytvořen typ, kterého 
bylo nato převážně používáno při všech úvěrových operacích a kte
rým byly opatřovány prostředky na investice železniční i jiné, na 
stavbu vodních cest a regulaci řek, na mimořádné výdaje vojenské 
a námořní, na splacení nekonvertované části 42% renty v r. 1903 atd.; 
též byla tato renta vydávána jako renta úmorová. V r. 1912 vydaná 
část, označená jako emise B, má kupony 1/6 a 1/12, na rozdíl od ob
vyklého termínu 1/3 a 1/9. Naposled byla korunová renta vydána 
v r. 1915 částkou 170,000.000 K ke splacení přechodných dluhů (do
larových a korunových poukázek z r. 1912). Závazku k umoření ka
pitálu vůči jednotlivým majitelům nebylo, snaha zabráni ti trvalému 
zatížení státu z investic hodnoty dočasné vedla však k tomu, že jedno

“) Zlaté 4- a Szlatníky, úplně rovnocenné se zlatými 10- a 20franky (vedle 
hodnoty ve zlatkách byla na nich vyznačena i hodnota ve francích) byly raženy 
podle zákona z 9/3 1870, č. 22 ř. z. Pomýšlelo se tehdy na přistup Rakousko- 
Uherska k latinské mincovní unii. Mezi zlatkou ve zlatě a zlatkou obyčejnou 
vznikla následkem poklesu ceny stříbra časem disparita. Při přechodu k měně 
korunové byla obyčejná zlatka počítána za 2 K, kdežto 42 fl. ve zlatě za 100 K, 
nikoliv 84 K. Vedle tohoto až 20% ažia zlatky ve zlatě ztrácel stát tím, že 
vyjímajíc poslední částku umisťoval zlatou rentu s průměrnou 30% ztrátou 
kursovou.

4
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ze zákonných zmocnění k vydání korunové renty, totiž zákon 
z 11/6 1901, č. 66 ř. z., o stavbě vodních cest a regulaci řek, nařizoval 
umoření vydaných dluhopisů bursovními nákupy v 90 letech. V ne
dostatku skutečných rozpočtových přebytků a při stále nové úvěrové 
potřebě býval však tento úmor prováděn jen účetně: o částku, která 
měla býti umořena, byla zkrácena částka, jež mohla býti podle nových 
úvěrových zmocnění v dotyčném roce emitována.

2. Dluh železniční.

Do polovice let padesátých minulého století převládal v Ra- 
kousko-Uhersku systém drah státních. Koncem r. 1854 bylo na teh
dejším území monarchie celkem 2.617 km drah, z toho 1.852 km 
drah státních, nehledíc k 900 km drah rozestavených. V nej bližších 
letech přiměla finanční tíseň, pro kterou nebylo lze vybudovati želez
niční síť v zamýšleném rozsahu, stát k tomu, že veškeré vybudované 
i rozestavěné dráhy prodal akciovým společnostem, utvořeným s vý
značnou účastí zahraničního kapitálu. Od r. 1858 jest provoz a bu
dování železnic výhradně v rukou soukromých společností, kterým 
stát obyčejně zaručuje přiměřené zúročení vloženého kapitálu. Za
tížení státu ze záruk takových plynoucí, jakož i snaha, zvýšiti státní 
vliv na veškeré železniční podnikání a usměrniti je, způsobuje v letech 
sedmdesátých návrat k systému státních drah. Počínajíc rokem 1874 
stát jednak sám dráhy opět buduje, jednak nabývá drah soukromých, 
a to bud volnou smlouvou, nebo výkupem podle podmínek koncesní 
listiny, nebo konečně tím, že po vypršení doby koncesní dráha mu bez
platně připadá do vlastnictví.

Kdežto úvěrová potřeba státních drah byla hrazena stejně jako 
státní úvěrová potřeba vůbec, t. j. vydáváním rentových dluhopisů, 
vedly veliké náklady, spojené se soustavným postátňováním soukro
mých železnic, ke zvláštním způsobům financování.

1. Stát přejímal k vlastnímu a výlučnému pla
cení prioritní obligace, vydané železničními společnostmi 
a zajištěné na jejích tratích hypotéčně podle zákona z 19/5 1874, 
č. 70 ř. z. Jimi si vedle kmenových a prioritních akcií společnosti 
opatřovaly potřebné kapitály. Při zestátnění bývaly priority ponechá
vány v oběhu beze změny. Někdy bylo již v jejich textu obsaženo usta
novení, že v případě zestátnění stane se stát samojediným dlužníkem. 
Nebylo-li tomu tak, a trvala-li železniční společnost i po zestátnění dále, 
majíc kromě železnice ještě jiné podniky, zůstalo nejasno, je-li spo
lečnost zbavena veškerých závazků vůči věřitelům; otázka, zdánlivě 
ryze tlieoretická pro předpokládanou lepší bonitu státu jako dluž
níka, nabyla po rozpadnutí monarchie i významu praktického. Někdy
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byly prioritní obligace vydávány před zestátněním k vyrovnání růz
ných závazků společnosti a ke splacení společenských akcií.

2. Stát vydával zvláštní státní železniční dlu
hopisy, osvobozené od daní a poplatků, umořitelné slosováním, za
jištěné v železniční knize hypotéčně v pořadí za převzatými priorit
ními obligacemi (na př. 4% státní železniční dluhopisy dráhy Plzeň— 
Březno), nebo i bez hypotečního zajištění (na př. 4% státní želez
niční dluhopisy České severní dráhy). Dluhopisy byly vydávány likvi
dátorům železniční společnosti k vyrovnání závazků společnosti stá
tem nepřevzatých a k uspokojení akcionářů.

3. Akcie společnosti byly překolkovány a pře
měněny na státní dluhopisy, pevným procentem zúroči- 
telné a podle určitého plánu umořitelné (Alžbětina dráha).

4. Stát zavázal se k placení pevné výkupní ren
ty, tak při zestátnění drah Praha—Duchcov a Duchcov—Podmokly, 
jejichž prioritní obligace nebyly státem převzaty a zůstaly dluhem spo
lečnosti, nebo při zestátnění Severní dráhy Ferdinandovy, kde od smlu
vené výkupní renty odečítala se každoročně potřeba na úrokování 
a umořování státem převzatých prioritních obligací.

Uvedené způsoby bývaly i různě kombinovány. Převzetí priorit 
a placení výkupní renty nebylo vždy také úplatou za postátnění, t. j. 
za převzetí dráhy do vlastnictví státu, nýbrž v některých případech 
pouze za převzetí provozu dráhy, která zůstala majetkem společnosti 
(Lvov—Cernovice—J asy).

K 30/6 1914 činil železniční dluh, vykazovaný v seznamu rakous
kého státního dluhu, 3.129,593.036 K, a zahrnoval 71 různých emisí: 
v tom nebyly zahrnuty výkupní renty, placené z rozpočtu ministerstva 
železnic.19)

Kromě dluhů, vzniklých zestátňováním železnic, vykazována jest 
v oddíle železničního dluhu i 41/,% rakouská železniční 
půjčka z r. 1913 nom. 122,800.000 Mk, vydaná k účelům investic 
na státních drahách, které dosud byly hrazeny obyčejně emisemi ren
tovými. Umořena měla býti tato půjčka nákupem nebo slosováním 
v 60 letech počínajíc od r. 1919.

3. Dluhy zvláštní (resortní a anuitní). 31/2°/o investiční renta.

Jako v jiných státech, nebývaly ani v Rakousku mimořádné in
vestiční výdaje státní správy na získání movitých nebo nemovitých 
statků zařazovány do rozpočtu vždy plnými částkami a vzniklý tím

") Nevykazování výkupních rent v seznamu státního dluhu bylo parla
mentní komisí pro kontrolu státního dluhu vytýkáno. Půregger, str. 467

4*  
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schodek uhrazován všeobecnou úvěrní operací. Aby se předešlo 
přílišnému vzrůstu a kolísání rozpočtových cifer, bývaly výdaje tohoto 
druhu hrazeny často mimo rámec rozpočtu způsobem zvláštním. Ně
kdy byla sjednána k dotyčnému účelu zvláštní zápůjčka, 
mnohdy u peněžního ústavu místně interesovaného, na př. zápůjčka 
Štyrsko-hradecké spořitelny na úhradu stavebního nákladu tamních 
dvou gymnasií. Nebo bylo zaplacení kupní ceny roz
vrženo na několik let, tak zejména při nabytí nebo stavbě 
budov úředních a školních. Nebo konečně byla státní správou pře
vzata zápůjčka, sjednaná soukromníkem nebo obcí, 
na př. hypotéka, váznoucí na zakoupené nebo na zestátněné železnici.

Při sjednávání těchto závazků opírala se vláda, šlo-li o zápůjčku, 
obyčejně o zvláštní zákon, který stanovil podstatné podmínky 
úvěrní operace. Závazky takové bývaly také v seznamu státního dluhu 
vykazovány. Šlo-li o zaplacení nabývací ceny v řadě splátek, nepova
žovala vláda transakci za úvěrní operaci, vyžadující zvláštního zákon
ného zmocnění a podléhající kontrole státního dluhu, nýbrž jen za 
koupi na splátky, k níž poskytuje dostatečnou sankci vložení 
první splátky do rozpočtu. Parlamentní komise pro kon
trolu státního dluhu naopak požadovala, aby ani tyto dluhy nebyly 
sjednávány bez jejího spolupůsobení a aby byly vykazovány v seznamu 
státního dluhu, což se nedělo. Staly se i pokusy řešiti spornou otázku 
novelisací zákona o kontrole státního dluhu,20) došlo však jen k tomu, 
že od r. 1906 ministerstvo financí pololetně sestavovalo a zasílalo par
lamentní komisi výkaz anuitních závazků. Výkaz podával výši pořizo
vacích nákladů, u převzatých hypoték počáteční výši dluhu, podmínky 
úrokovací, délku umořovací doby a splatnost první anuity; nynější stav 
dluhu nebýval ve výkazech uváděn.

“) Půregger, str. 385—426.

Snaha zabrániti vzrůstu závazků tohoto druhu, příliš odvislých 
od nahodilých okolností a ztěžujících přehled o stavu státního dluhu, 
vedla v době pro rakouský úvěr nej příznivější k vydání 31/2% i n- 
vestiční renty (zákon z 26/1 1897, č. 33 ř. z.), jejíhož výtěžku 
mělo býti použito ke konsolidaci anuitních dluhů a na úhradu další 
investiční potřeby. Vůči majitelům dluhopisů nebylo závazku k umo
ření kapitálu, avšak od r. 1898 počínajíc mělo býti ve státním roz
počtu pamatováno na umoření takové částky státního dluhu, jaká 
odpovídá 2% celého oběhu 31/2% renty koncem minulého roku. Ne
bylo nutno, aby byla umořována právě 3x/2% renta, a ve skutečnosti 
byl také podle tohoto ustanovení umořován dluh přechodný (salinky 
a kauce v hotovosti).

Z výtěžku nové renty, které bylo vydáno celkem 116,091.000 K, 
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bylo použito 48,110.990 K k umoření starých anuitních dluhů, čímž 
však všechny dluhy tohoto druhu nebyly vyrovnány, ani nebylo za
bráněno jejich novému vzrůstu. K 30/6 1914 obsahoval výkaz anuit
ních závazků 131 položek, vzniklých většinou v posledním desítiletí 
před válkou, s celkovým původním nákladem 111,713.420 K. Ne
dotčena zůstala také řada dluhů zvláštních, zahrnovaných do stavu 
státního dluhu, jehož poslední výkazy uváděly v oddíle „dluhy spe
ciální“ celkem 13 takových položek ze starší doby s celkovým dluž
ným kapitálem k 30/6 1914 233,385.724 K, v tom i několik dluhů 
železničních.21)

4. Poslední emise předválečné.

Kromě zmíněné již 41/2% železniční půjčky, jest to 
4 36% zápůjčka u p o j i š ť o v en a První rakouské spořitelny, 
kterou vláda sjednává podle zákona z 25/12 1911, č. 239 ř. z., na 
konsolidaci kontokorentních záloh, k účelům investičním a na úmor 
jiných státních dluhů. Na každých 500.000 K byl vydán dlužní úpis, 
znějící na jméno, se samostatným umořovacím plánem pomocí stálých 
anuit v letech 1913 — 2.002; z prvé anuity, zahrnující úrok i úmor, 
připadá na úmor 229-41 K, z poslední 10.886-59 K. Jinak byly dlužní 
úpisy, postupitelné cesí, sdělány podle stejného vzoru. Dlužní úpisy 
pro cizozemské pojišťovny obsahovaly dodatek o platnosti rakouského 
práva pro smluvní poměr. Pojišťovny musily odevzdati prohlášení, 
že valutu k zápůjčce neopatřily si prodejem státních papírů. Celkem 
bylo vydáno 112,500.000 K nom.

Finanční správa vypomáhá si v této době i většími emisemi 
pokladničních poukázek. Z posledních emisí jsou to 4% 
pokladniční poukázky z r. 1912, splatné 1/3 1915 v částce 130 mil. 
korun nom. a 4x/,% pokladniční poukázky z r. 1912, splatné 1/7 1914 
a 1/1 1915 v částce 25,000.000 $ = 123,500.000 K nom., k jejichž 
částečnému splacení byla vydána poslední emise 4% korunové renty.

21) Jsou to hypoteční zápůjčky býv. železničních spo
lečností dráhy Alžbětiny a Jihose v ero německé spojo
vací dráhy u Rak. úvěrního ústavu pro obchod a průmysl, který na základě 
těchto dvou zápůjček, jakož i podobných zápůjček poskytnutých rak. Lloydu 
a společnosti dráhy v poříčí Tisy vydal svoji vlastní loterní půjčku (Kredit- 
Lose) nezúročitelnou a umořitelnou v letech 1858—1924. Při zestátnění pře
vzalo hypoteční zápůjčky dráhy Alžbětiny a Jihoseveroněmecké spojovací Ra
kousko, dráhy v poříčí Tisy Uhry. Losů bylo vydáno za 42 mil. zl. Lloyd svůj 
podíl splatil v r. 1881. Roční anuita loterní půjčky v letech 1881 až 192*4  činila 
3,603.600 K a byla fundována anuitami dráhy Alžbětiny 1,638.000 K, dráhy 
v poříčí Tisy 1,638.000 K, dráhy Jihoseveroněmecké 327.600 K. Poslední tah 
losu byl 2/1 1924. Losy byly splaceny ve znehodnocených rakouských koru
nách, čímž banka pozbyla práva požadovati splacení hypotečních anuit v jiné 
měně.
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Emisí s prostředně dlouhou dobou oběhu byly 41/,% pokladniční 
poukázkyzr. 1914, vydané podle cis. nař. z 22/3 1914, č. 70 ř. z., 
na investice železniční a na mimořádné výdaje vojenské ve jmenovité 
hodnotě 396,600.000 K = 337,110.000 Mk = 416,430.000 fr. = 199 
mil. 886.400 hol. Fl. (kusy po 1.000 K = 850 Mk = 1.050 fr. = 
504 hol. Fl. = 41 áS, 13 sh, 4 d a jejich násobky). Emise byla roz
dělena na 15 sérií, z nichž v letech 1915 až 1929 měla býti každý rok 
slosována (dne 1/4) a splacena (dne 1/7) jedna serie.

5. Stav rakouského státního dluhu k 30/6 1914.22)

I. KONSOLIDOVANÝ STÁTNÍ DLUH.

A. Bez povinnosti kc splaceni kapitálu.
P o 1. K h
60 Rakouská renta zlatá.............................. 1.168,690.952-38
61— 63 „ korunová.................... 2.324,100.300-—
62 „ investiční.................... 116,901.000 —

B. S povinností ke splacení kapitálu.

1. D 1 u h dosud nesplatný.

64 Zápůjčka u Rakousko-uherské banky .
65 Zápůjčka u pojišťoven a První rakouské

spořitelny.............................. .... . . .
66—135 Umořitelný státní železniční dluh 

(prioritní obligace státem k placení pře
vzaté, státní železniční dluhopisy, překol- 
kované akcie těchto drah: Aš—Rosbach, 
České severní, České západní, Cernovice 
—Novosielica, Eisenerz—V ordernberg,
Albrechtovy dráhy, Severní Ferdinando
vy, Františka Josefa, Alžbětiny, Karla 
Ludvíka, dráhy údolím Kremže, Rudolfo
vy, Lublaň—Kamník, Lvov—Cernovice— 
Jasy, Moravské pohraniční, Moravsko
slezské ústřední, Rakouských místních 
drah, Rak. severozápadní a Jihosevero- 
německé spojovací, Rakousko-uherské 
státní dráhy, Plzeň—Březno, Pinzgavské, 
Uhersko-haličské, Vorarlbergské) . . .

60,000.000—

112,341.746-25

2.985,180.23604

“) Podle výkazu parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu.
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136 Rakouská železniční půjčka z r. 1913 . 144.412.800-—
137—149 Dluhy speciální (podíl státu na 3 půjč

kách k regulaci Dunaje, půjčka skladiště
v Terstu, podíl státu na prioritní půjčce 
Jižní dráhy, hypoteční zápůjčky býv. drah 
Alžbětiny a Tihoseveroněmecké spojovací 
u C. k. priv. rakouského úvěrního ústavu 
pro obchod a průmysl, podíl státu na 3 
půjčkách komise pro dopravní stavby ve 
Vídni, zápůjčka u Všeobecného rakous
kého pozemkového úvěrního ústavu na 
stavbu anatomicko-fysiologického ústavu 
lvovské university, zápůjčka u Štýrské 
spořitelny na stavbu obou gymnasií ve 
Štýrském Hradci, zápůjčka u země Štýr
ské na stavbu universitní budovy tamže) 233,385.723-63

2. Dluh splatný, nevyzvednutý.

150—221 Nevyzvednuté splatné kapitály dluhů že
lezničních a speciálních......................... 3,702.956-33

II. PŘECHODNÝ DLUH.

1. D o s u d nesplatný.
P o 1. K h
222—223 Kauce a deposita........................................ 2,993.490-81
224 Dílčí hypoteční poukázky (salinky) . . 87,324.800-—
225 4% státní pokladniční poukázky z r. 1912

v K . . .................................................. 130,000.000 —
226 ^/z/o státní poklad, poukázky z r. 1912

vdoí.............................................'. . . . 103,686.450-40
227 41/3°/0 státní poklad, poukázky z r. 1914

v několika měnách................................... 396.600.000-—
228 Kontokorentní záloha k nabytí akcií Tiho-

německé dunajské paroplavební společ. 2,593.577-51

2. Dluh splatný, nevyzvednutý.
229 Nevyzvednutý splatný kapitál poukázek________ 6.500-—

Celkem 7.871.923.233-35
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IV. Uherský státní dluh.

1. Dluhy z pozemkového vyvážení.

Kromě příspěvku, který se zavázaly platiti Rakousku na všeobecný 
státní dluh, neměly Uhry v r. 1867 jiných závazků ze starší doby, než 
dluh vzniklý vyvážením pozemků z poddanských břemen,23) jehož stav 
koncem r. 1867 činil 252,000.000 zl. Podle zák. ČI. XXXII/1888 byly 
dosavadní 5% (resp. po srážce 7% kupónové daně jen 4 65%) pozem
kové vyvažovači dluhopisy uherské, sedmihradské a temešské, jichž 
oběh klesl zatím na 172,500.000 zl., a které měly býti cele umořeny 
do r. 1895, konvertovány na 4% pozemkové vyvažovači 
dluhopisy, ode všech nynějších i budoucích daní a poplatků osvo
bozené, umořitelné slosováním v 70 letech od r. 1889 počínajíc. Podle 
textu dluhopisů tvoří přirážka na pozemkové vyvážení vybíraná k pří
mým daním zvláštní fond určený k úhradě úrokového a úmorového 
nákladu; co se nedostane, uhradí se z všeobecných státních příjmů.

Kromě uherských vyvažovačích pozemkových dluhopisů existo
valy zvláštní 4% chorvatsko-slavonské pozemkové vy
važovači dluhopisy zr. 1891, vydané ke konversi starších 
5% (resp. po srážce kupónové daně 4 65%) dluhopisů. Původní stav 
těchto nových dluhopisů splatných v 68 letech od r. 1891 počínajíc činil 
8,073.000 zl. Podle textu dluhopisů tvoří přirážka na pozemkové vy
vážení, vybíraná k přímým daním v Chorvatsku-Slavonsku, zvláštní 
fond, z něhož se v prvé řadě uhradí potřeba na úrok a úmor; za nedo
stávající se část ručí celek zemí svaté koruny uherské.

2. První samostatné emise uherské.
Uherská zlatá renta.

Hned po osamostatnění počaly Uhry, hospodářsky zaostalejší než 
Rakousko, vydávati velké státní půjčky jednak na investice, zejména 
na rozšíření železniční sítě, jednak na úhradu schodků, a to za velmi 
těžkých podmínek, ponejvíce v cizině. Převážně na investice železniční 
byly vydány 5% půjčka emitovaná v letech 1868—1872 ve jmenovité 
hodnotě 85,125.600 fl., splatná v 50 letech, 5% půjčka z r. 1871 ve 
jmenovité hodnotě 30,000.000 fl., splatná v 32 letech, 5% půjčka z r. 
1872 ve jmenovité hodnotě 54,000.000 fl., splatná v 3Ó letech, 5% Gó-

B) Vyvážení pozemků z poddanských břemen opírá se o zákonodárství 
r. 1848. Vyjímajíc některá práva zrušená bez náhrady, dostalo se dřívějším 
oprávněným odškodnění v dluhopisech pozemkových vyvažovačích fondů, do 
kterých plynuly jednak platy dřívějších zavázaných, jednak výnos zvláštní 
přirážky vybírané k přímým daním. V Rakousku byly fondy zřízeny jako zem
ské, ale i v Uhrách bylo fondů několik. 
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mořské zástavní listy z r. 1871 ve jmenovité hodnotě 6,624.300 fl., 
splatné ve 401/2 letech, vesměs na zlatky ve zlatě. V rakouské měně 
byla vydána jen nezúročitelná prémiová půjčka z r. 1870 
ve jmenovité hodnotě 30,000.000 zl. splatná v 50 letech, převzatá Ví
deňskou bankovní jednotou. Ke zvláštnímu zajištění této půjčky, 
určené k regulaci Dunaje v okolí Budapešti a vybudování komunikací, 
sloužily příjmy z budapcštských státních mostů, železničního spojo
vacího mostu u Budapešti, poplatky nábřežní a výtěžek z prodeje sta
vebních pozemků získaných regulací. Půjčky této pro její zvláštní 
povahu nedotkly se na rozdíl od ostatních zde uvedených půjček po
zdější konverse a byla teprve k 15/5 1920 úplně slosována.

Nej tíživější emisí této doby byly 6% pokladniční poukázky vydané 
v r. 1873 a 1874 vždy 74/2 mil. £, celkem 15 mil. £ = 153,000.000 fl., 
splatné v 5 letech. Při splatnosti v r. 1878 a 1879 byly konvertovány 
na 6% zlatou rentu, které bylo vydáno skoro 210,000.000 fl. 
Přes kruté podmínky,24) za kterých byla renta umisťována, má pro 
vývoj uherského státního dluhu velký význam, neboť jí zbavil se stát 
nej těžších dluhů krátkodobých a přešel k rentovému typu, jehož ne
utěšené poměry a nedostatek prostředků na splácení dluhů naléhavě 
vyžadovaly. Emisí této renty byly uhrazeny také rozpočtové schodky 
let 1878 až 1880 a náklady okupace Bosny a Hercegoviny. Celkem 
bylo jí emitováno 400,000.000 fl.

M) Koloušek: O státních dluzích str. 160 vypočítává, že kapitál opatřený 
6% poukázkami vyžadoval po konversi na 6% rentu 10'21% resp. 11'2% roč
ního úrokového nákladu a po konversi na 4% zlatou rentu 9'1% a to na ne
dohledné doby, dokud by se nepodařilo konvertovati 4% zlatou rentu. I po 
konversi na 3% al pari činil by ještě úrokový náklad 6'8%. Při tom skutečně 
stržený peníz proměnil se v dluh 2j4kráte vyšší.

Když po r. 1880 překročil její kurs pari, byla podle zák. čl. 
XXXII/1881 provedena konverse na 4% zlatou rentu, které 
však bylo k tomuto účelu vydáno 545,000.000 fl. Konversí klesl sice 
úrok z 24,000.000 fl. na 21.800.000 fl., avšak dluh se zvýšil 
o 145,000.000 fl., což jest pro uherské konverse té doby charakteris
tické. Později bylo 4% zlaté renty použito ke konversi některých půj
ček železničních (zlatých prioritních půjček Uherské severní dráhy 
a sjednocené prioritní půjčky uherských železnic) a k opatření mě
nového zlata v r. 1892. Celková emise dosáhla výše 633,973.000 fl.

3. Dluhy ze zestátnění železnic.

Velká část uherského státního dluhu má svůj původ ve stavbě 
a zestátňování železnic. V r. 1867 měřila uherská železniční síť 2285 km, 
náležejících výhradně soukromým železničním společnostem, zejména 
Priv. rak.-uh. společnosti státních drah, Jižní dráze a dráze v poříčí 
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Tisy. V r. 1873 měřila již 6249 km, postavených většinou soukro
mými železnicemi na státní garancii. Přílišné zatížení státu vynutilo si 
brzy — rychleji než v Rakousku — přechod k systému drah státních. 
Započala rozsáhlá zestátňovací akce, počínající v r. 1876 zestátněním 
Uherské východní dráhy a končící zhruba v r. 1891 vykoupením tratí 
Priv. rak.-uh. společnosti státních drah.

Při zestátnění stát obyčejně přejímal prioritní dluho
pisy společností vydané a zavazoval se zúrokovati akcie až do jejich 
splacení v mezích garancie. Převzaté prioritní dluhopisy a akcie byly 
postupně konvertovány v dluh rentový.

Podle zák. čl. XXXII/1888 byly různé v zákoně vypočtené želez
niční dluhy konvertovány na 41/z% uherskou železniční půjčku z r. 
1889, které bylo vydáno jednak 176,750.000 fl. ve zlatě a 116,055.000 zl. 
ve stříbře. Obě půjčky byly zajištěny hypotéčně na železničních tratích, 
na kterých byly zajištěny půjčky konvertované. Podle zák. čl. V/1902 
byly obě půjčky konvertovány na 4% uherskou korunovou rentu, při 
čemž hypotéka byla vymazána.

Již dříve byla podle zák. čl. XXI/1892 konvertována na 4% uher
skou korunovou rentu řada železničních půjček. Také konverse 
v r. 1902 zahrnovala kromě 41/2°/0 železničních půjček z r. 1889 ještě 
jiné železniční půjčky. Touto soustavnou unifikací nebyly jediné do
tčeny 4% prioritní obligace dráhy Budapešť—Pětikostelí z r. 1889.

V některých případech zavázal se stát k placení výkupní 
rent y za zestátněnou dráhu, tak za trať Záhřeb—Karlovac, převzatou 
v r. 1880 od Společnosti Jižní dráhy, za trati Priv. rak.-uh. společ
nosti státních drah a za trati dráhy Uhersko-haličské.

4. Dluhopisy za výkup výčepních regálních práv.

Podle zák. čl. XXXVI/1888 vykoupil stát, aby mohl účelněji vy- 
užitkovati daň nápojovou, poslední zbytky výčepních regálních práv 
tím způsobem, že oprávněné odškodnil zvláštními 41/2°/0 dluhopisy, 
umořitelnými slosováním v letech 1891—1960 ve jmenovité hodnotě 
229,203.200 zl. V r. 1902 byla nabídnuta konverse na 4% korunovou 
rentu a nekonvertovaný zbytek byl vypověděn.

Z konverse a z výpovědi byly vyloučeny dluhopisy v majetku obcí 
a měst, které byly zaměněny za nové 41/2°/0 dluhopisy, znějící na jmé
no a neumořitelné. Dluhopisy obsahují ustanovení, že budou státem 
vyplaceny plnou kapitálovou hodnotou, jestliže se obec na tom zákonitě 
usnese a vláda usnesení to schválí; jsou tedy se strany obce vypovědi- 
telné. Ministr financí jest oprávněn až do obnosu ke splacení potřeb
ného vydati 4% korunovou rentu. Původní stav 110,000.000 K ná
sledkem výpovědí klesl časem asi o 21,000.000 K.
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Pro Chorvatsko-Slavonsko byla vydána zvláštní emise 41/,% 
dluhopisů umořitelných v letech 1894—1960 ve jmenovité hodnotě 
16,694.040 zl. Tyto dluhopisy nebyly konvertovány, jelikož ke konversi 
bylo by zapotřebí zvláštního chorvatsko-slavonského zákona, který se 
neuskutečnil, dokud trvaly příznivé úrokové poměry.

5. 4°/o uherská korunová renta.
V letech 1881—1889 vydávaly Uhry podle rakouského vzoru 

5% papírovou rentu, znějící na měnu rakouskou, celkem 
358,487.000 zl. nom. V r. 1893, opět současně s Rakouskem, byla tato 
renta konvertována na základě zák. čl. XXI/1892 na 4% uherskou 
korunovou rentu. Současně byly konvertovány i četné dluhy 
železniční (akcie dráhy Budapešť—Pětikostelí, Uhersko-haličské 
dráhy, První sedmihradské železnice, Dunaj sko-drávské dráhy, akcie 
a priority I. a II. emise uherské Západní dráhy, priority dráhy Severo
východní, vesměs 5%ní). Celkem bylo emitováno 1.062,000.000 K nom. 
4% korunové renty, z čehož připadlo 787,150.000 K na konversi 5% 
papírové renty, zbytek na ostatní uvedené půjčky a na výlohy.

V 4% uherské korunové rentě byl vytvořen standardní typ, kte
rým byla z největší části uhrazována úvěrová potřeba dalších let 
a kterého bylo použito i ke konversi jiných půjček. Na základě zák. 
čl. V/1902 bylo vydáno 1.087,470.000 K nom. 4% korunové renty 
ke konversi 41/2°/0 uherských železničních půjček z r. 1889 ve zlatě 
a ve stříbře, 5% státních dluhopisů uherské Východní dráhy z r. 1876 
III. emise, 41/2°/0 sjednocené prioritní půjčky uherských železnic 
z r. 1888 a 41/2% dluhopisů za výkup výčepních regálních práv. Celkem 
bylo 4% uherské korunové renty vydáno 2.700,504.200 K, z čehož asi 
1.400,000.000 K připadá na železnice.

6. Některé ostatní dluhy uherské.

Z dluhů uherských vydaných ke zvláštním účelům, pokud při vy
puknutí války nebyly ještě splaceny, bylo by uvésti 4% prémiovou 
půjčku z r. 1880 k regulaci T i s y, jejích přítoků a k vý
stavbě města Szegedu, zničeného povodní. Byla vydána ve jmenovité 
hodnotě 44,000.000 zl. na základě zák. čl. XX/1880 a měla býti spla
cena v 50 letech. Ke zvláštnímu zajištění půjčky sloužily anuity placené 
vodními družstvy v poříčí Tisy, městem Szegedem a jednotlivými ma
jiteli domů zúčastněnými na půjčce, kteří ručí za přesné splácení celým 
svým majetkem stejně jako za přímé daně.

V r. 1895 byla vydána na základě zák. čl. XXVI/1888 a XVI/1895 
3% půjčka Zeleznýchvrat ve jmenovité hodnotě 45,000.000 
K ve zlatě = 38,250.000'Mk = 47,250.000 frs. = 1,875.000 £ v ku
sech po 480 K = 504 frs. == 408 Mk = 20 £ a jejich násobcích. 
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Půjčkou měly býti opatřeny prostředky na odstranění plavebních pře
kážek v Železných vratech a kataraktech na dolním Dunaji. Mandát 
k provedení těchto prací spolu s právem vybírati plavební taxy byl 
dán v čl. LVU berlínské smlouvy z 13/7 1878 a v čl. VI smlouvy lon
dýnské z 13/3 1871 Rakousku-Uhersku, které jej postoupilo Uhrám. 
Výnosem zmíněných plavebních tax byla půjčka zajištěna.

Jako v Rakousku existovaly i v Uhrách dluhy resortní. 
Současně s Rakouskem přikročily Uhry v r. 1897 k emisi 3y2% koru
nové renty v částce 60,000.000 K na investice železniční. V posled
ních letech před válkou opatřovaly si Uhry úvěr jednak pokladnič
ními poukázkami, nahrazovanými při splatnosti většinou po
ukázkami novými, jednak zvláštními typy rentovými 
(4% z r. 1910, 41/2°/o z r- 1913 a 1914, vesměs na 4 měny v poměru 
480 K = 408 Mk = 504 frs. = 20 £, první dvě neumořitelné, po
slední umořitelná v 1. 1919—1973).

7. Stav uherského státního dluhu k 30/6 1914.25)

"') Podle výkazu v Ungarisches statistisches Jahrbuch 1915, str. 371, který 
však v části obsahující dluh rentový byl opraven, jelikož vykázaná tam data jsou 
zřejmě nesprávná (zlatá renta vykázána částkou 1.155,789.000 K) a doplněn 
o dluh přechodný. Celková cifra souhlasí s cifrou uvedenou v úvodě zák. čl. 
XXVI/1921 o maďarských státních dluzích a o majetkové dávce z těchto 
dluhů, kde se praví, že při vypuknutí světové války činil státní dluh uherský 
8.330,000.000 K, včetně uherského podílu 1.348,886.462 K na všeobecném dluhu.

A. Dluh rentový. j-

4% zlatá renta nom. 633.973.000 zl.............................. 1.509,459.523
4% korunová renta........................................................ 2.700,504.200
3y2% investiční renta.................................................. 54,900.000
4% renta z r. 1910 na čtyři měny.............................. 250,000.000
4j/2% renta z r. 1913 na čtyři měny......................... 150,000.000
^/í/o renta z r. 1914 na čtyři měny......................... 500.000.000

5.114,863.523
B. Dluh wmořitelný.

a) V e z 1 a t ě : K
Kapital. výkupní renta za dráhu Záhřeb—Karlovac 10,770.000
3% půjčka Železných vrat........................................ 42,624.000

b) V e stříbře:
Dluh ze zestátnění Uhersko-haličské dráhy .... 20,967.000

c) V bankovkách:
Podíl na reservním fondu Rakousko-uherské banky

160 mil K................................................................'. 12,600.000
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Hypoteční zápůjčka dráhy v poříčí Tisy u Rakous- K
kého úvěrního ústavu pro obchod a průmysl . . 12.768.000

Prémiová půjčka z r. 1870 ............................................. 16,760.000
Výkup práv řetězového mostu........................................ 539.000
4% prémiová půjčka z r. 1880 k regulaci Tisy a vý

stavbě města Szegedu.................................................. 47,060.000
4% pozemkové vyvažovači dluhopisy.............................. 354,009.000
Výkup vinného desátku.................................................. 120.000
4% priority dráhy Budapešť—Pětikostelí.................... 16,564.000
41/2% dluhopisy za výkup výčepních regálních práv . 89,005.000
Kapitalisovaná výkupní renta Priv. rak.-uh. společnosti

státních drah................................................................. 362.605.000
Kapitalisovaná výkupní renta za dráhu Arad-Temešvár 10.229.000

996,520.000
C. Dluhy resortní:

Ministerstvo vnitra............................................................ 2.145.000
Ministerstvo obchodu....................................................... 104,469.000
Ministerstvo orby............................................................ 13,846.000
Ministerstvo kultu a vyučování................................... 28,088.000
Ministerstvo spravedlnosti............................................. 17,186.000
Ministerstvo nár. obrany.................................................. 12,050.000
Ministerstvo financí....................................................... 18.776.000

196,560.000
D. Dluh přechodný:

41/-% pokladniční poukázky z r. 1912, splatné K
1/1 1915 nom. 53,000.000 Mk (á 117-5627 K) . . . 62.308.231

41/2% pokladniční poukázky z r. 1913, splatné
1/6 1915 .................................... '.................................... 150.000.000

41/,% pokladniční poukázky z r. 1913, splatné
1/4 1916 nom. 150,000.000 Mk'. ....... 176,344.050

41/,% pokladniční poukázky z. r. 1913, splatné
1/10 1916 ............................................... 250,000.000

Poukázky podle zák. čl. L/1868 a XI/187028) . . 35,000.000

’") Byly vydávány na základě státních pohledávek, zejména pohledávek 
zajištěných hypotéčně, a byly přijímány u všech státních pokladen místo platů 
v hotovosti, vyjímajíc platy povinné v kovové minci.

673,652.281
Celkem A.—D.................. 6.981,595.804
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V. Dluhy válečné.

1. Financování světové války.

Ve dvojím směru překvapilo financování světové války: jednak 
ohromností válečných výdajů, jednak poměrnou snadností, s jakou 
byla pro ně nalezena úhrada.

Tak jako byla světová válka po stránce vojenské rázu zcela no
vého a nebývalého, dostoupily i její náklady cifer fantastických ve 
srovnání s náklady dřívějších válek. Kdežto náklady války krymské 
se odhadují na 8.500 mil. fr., války prusko-rakouské r. 1866 na 
1.650 mil. fr., války prusko-francouzské r. 1870—1871 na 9.820 mil. 
franků, čítajíc v to i válečnou náhradu, války rusko-japonské r. 1904 
na 10.820 mil. fr., dosáhly výdaje světové války částky asi 1.100 
miliard fr., z čehož na Rakousko-Uhersko připadá asi 124 miliard fr.

A pro tyto ohromné výdaje podařilo se nalézti finanční úhradu, 
při čemž dominující role připadla státnímu úvěru. I v Rakousko- 
Uhersku stála otázka finanční úhrady teprve za otázkou opatření 
válečného materiálu. Hospodářské a technické prameny k vedení války 
byly důležitější než prameny finanční. Pokud bylo lze válečný materiál 
vyrobiti doma, mohl stát organisováním a využitím produktivních 
sil země opatřiti si z domácího hospodářství vše, čeho potřeboval k ve
dení války. Za platnosti kapitalistického řádu musil stát sice všechno 
zaplatiti, ale dodavatelé byli v okruhu jeho moci a i při zásadním 
respektování soukromého vlastnictví a podnikatelské svobody měl stát 
dostatečně volnou ruku, aby platil způsobem jemu vyhovujícím, t. j. 
papírovými penězi, které si mohl opatřiti vždy v dostatečném množ
ství. Pokud ovšem válečné potřeby byly odebírány z ciziny, neměl 
stát této volnosti a mohl platiti jen způsoby běžnými při vyrovnávání 
mezinárodních platů, t. j. zbožím nebo zlatém a devisami, po případě 
z výpůjček, uzavřených v cizině. Rakousko-Uhersko stejně jako Ně
mecko bylo blokádou donuceno opatřovati si převážnou část veškeré 
potřeby na vlastním území. Tato nucená hospodářská soběstačnost, 
na rozdíl od států dohodových, které mohly čerpati z hospodářských 
a finančních pramenů celého světa, nutila i k soběstačnosti finanční. 
Finanční úhrada byla opatřována převážně z domácích zdrojů.

a) Hlavním úvěrním zdrojem, z něhož Rakousko-Uhersko čer
palo, byl tisk papírových peněz, bankovek Rakousko-uher- 
ské banky. Protože v Rakousko-Uhersku bankovky nebyly nikdy smě
nitelný za zlato, nebylo třeba teprve zaváděti nucený kurs papírových 
peněz jako v jiných státech; stačilo zrušiti předpisy o krytí bankovek, 
o udržování stability a o uveřejňování bankovních výkazů. Od Ra- 
kousko-Uherské banky dostával stát bankovky dvojím způsobem: jed
nak jako bezprostřední zápůjčky na lombard státních pokladničních 
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poukázek, nebo na eskont státních směnek, nebo na obyčejné dlužní 
úpisy, zpravidla na 1/2%—1% úrok, jednak vydávala Rakousko-Uher- 
ská banka své vlastní pokladniční poukázky a jejich výtěžek odváděla 
státu. Při všech úvěrních operacích toho druhu bylo přihlíženo k tomu, 
aby účast Rakouska a Uher se pohybovala v rámci jejich příspěvků 
na společné záležitosti (63-6% : 36 4%). Formálně zůstávaly bankovky 
dluhem banky, dluhem státu byly poukázky, směnky a dlužní úpisy, 
dané bance jako podklad k vydání bankovek. Ve skutečnosti stávaly 
se bankovky státovkami. Do převratu dostoupilo zadlužení Rakousko- 
Uherska u cedulové banky částky 35y2% miliard K.

Z peněz takto opatřených byly placeny výdaje mobilisační, účty 
válečných dodavatelů, vyživovací příspěvky atd. Nepřetržitý proud 
peněz plynul ze státních pokladen do soukromého hospodářství, které 
se rychle přizpůsobilo válečným poměrům. Počáteční tíseň brzy po
minula, peněžní trh nabyl nebývalé plynulosti. Tato inflační politika 
nezůstala ovšem bez vlivu na ceny, které stoupají již následkem veliké 
poptávky a nedostatku zboží, a vede k postupnému znehodnocování 
měny.27)

b) Druhým zdrojem finanční úhrady válečných výdajů byly v á- 
léčné půjčky, vypisované pravidelně každého půl roku. Jimi měly 
býti bankovky, dané státem do oběhu, opět odčerpány, dluh státu vůči 
cedulové bance, resp. nepřímo vůči majitelům bankovek, měl býti pro
měněn ve formu méně nebezpečnou, v řádnou státní půjčku. Podle 
theorie, hlásané tehdy v Německu i Rakousko-Uhersku, bylo lze takto 
paralysovati škodlivé následky zvýšeného oběhu bankovek. Úvěrní 
organisace zprostředkuje a podporuje přeměnu bankovek ve válečné 
půjčky všemi možnými prostředky. Theorie selhala, přeměna podařila 
se jen částečně. Nebylo lze přinutiti majitele bankovek, aby je vydali 
za válečné půjčky, bankovky upisovateli složené nepředstavovaly také 
mobilisované věcné hodnoty, nebo postradatelný důchod, nýbrž byly 
v nej širší míře opatřovány lombardem u Rakousko-uherské banky , 
takže upisování válečných půjček nemohlo působí ti na oběh platidel 
restriktivně. Přes to, že válečných půjček bylo vydáno za 50 miliard K, 
stoupal oběh bankovek nezadržitelně z 2.194,419.000 K ke dni 
25/7 1914 až na 31.483,231.000 K ke dni 31/10 1918 (kromě 3 miliard 
362,314.000 K pohledávek na žirových účtech).

=') Ve Švýcarsku znamenala rakouská devisa, jejíž mírová parita byla 105.—,
v prosinci 
v prosinci 
v prosinci 
v prosinci 
v říjnu

1914 průměrně 90 53
1915 „ 7025
1916 „ 51-24
1917 „ 4602
1918 „ 43-74

(disažio
( „ 
( ,,
( „
( „

16%)
49 5%) 

104-%) 
128-5%) 
140-%).
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c) V mezidobí mezi jednotlivými emisemi válečných půjček po
skytovaly peněžní ústavy státu kontokorentní zálohy, které 
byly při nejbližší emisi vyúčtovány. Tak byly přebytečné peníze po 
částech zachycovány a sbírány u poštovní spořitelny, která je zúroko- 
vala 4—P/2%. Zálohy dosáhly při převratu značné výše kolem 61/2 
miliard, jelikož k připravované IX. válečné půjčce již nedošlo.

d) Na úhradu různých závazků vůči cizině, zejména na výplaty 
státního dluhu v cizině a na zaplacení zboží z ciziny dováženého, jež 
následkem veliké domácí spotřeby nebylo lze vyrovnati vlastním vý
vozem, sjednány byly některé úvěry zahraniční. Byly to v pod
statě krátkodobé směnečné úvěry stále prolongované jednak v Ně
mecku, jednak v neutrálních státech (Holandsku, Svédsku a Dánsku). 
V poměru k vlastnímu domácímu zadlužení byly tc částky nepatrné, 
zejména ve srovnání se zahraničním zadlužením států dohodových.

2. Stav válečných dluhů rakouských a uherských k 31/10 1918.

K 31/10 1918 dosáhly válečné dluhy rakouské a uherské této 
výše:

Rakousko Uhry Celkem

a) Válečné půjčky: 
veřejně upisované . . 35.069.002.650 15.667,835.850 50.736,838.500
nevyložené k upisování 161,600.000 2.950,000.000 3.111,600.000

b) Zadlužení u Rakousko- 
uherské banky: 
zápůjčky..................... 23.596,800.000 9.042,700.000 32.639,500.000
pokladniční poukázky . 1.822,352.424 1.125,489.092 2.947,841.516

c) Zálohy domácích peněž
ních ústavů .... 4.532,929.418 2.562,225.283 7.095,154.701

d) Dluhy v cizích měnách: 
v markách .... 3.170,576.556 1.700,268.444 4.870,845.000
v jiných měnách . 126,325.950 42.979.099 169,305.049

68.479,586.998 33.091.497.768 101.571,084.766

Dluhy udány jsou v korunách, dluhy v cizích měnách jsou pře
počteny podle mincovní parity, nikoliv podle kursů.28)

K tomu přistupují ještě různé závazky obou států i celé mon
archie. k nimž příčinu dala válka, na př. nesplněné ještě zá-

") Data podle memoranda rakouské mírové delegace o státním dluhu, 
str. 32 zvláštního otisku. V rozpočtu rakouském na r. 1919/20 byly válečné 
dluhy starorakouské uvedeny cifrou 70.614,000.000 K podle stavu k 30/6 1919.
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vazky z válečných dodávek. K 31/10 1918 byly odhadovány na
okrouhle . ,   5.000.000.000 K,
z čehož připadalo podle příspěvkových kvót na

Rakousko............................................................ 3,180.000.000 K,
na Uhry................................................................. 1.820.000.000 K.2B)

3. Zákonný podklad válečných dluhů.

a) V R a k o u s k u.

Když započala světová válka, nebyl z politických důvodů svolán 
parlament. Válečné výdaje až do poloviny roku 1917 byly financovány 
na podkladě císařského nařízení ze 4/8 1914, č. 202 ř. z., kterým bylo 
vládě uděleno formální zmocnění opatřovati veškeré peněžní pro
středky na úhradu válečných výdajů úvěrními operacemi. Toto císař
ské nařízení opíralo se o § 14 státního základního zákona z 21/12 1867, 
č. 141 ř. z., který ustanovuje:

„Ukáže-li se naléhavá nutnost opatření, ke kterým podle ústavy 
jest zapotřebí souhlasu říšské rady, v době, kdy říšská rada nezasedá, 
mohou býti učiněna pod zodpovědností celého ministerstva císařským 
nařízením, pokud nesměřují ke změně základního zákona, k trvalému 
zatížení státní pokladny a ke zcizení státních statků. Nařízení taková 
mají prozatímně moc zákona, jsou-li podepsána všemi ministry a vy
hlášena s výslovným odvoláním na toto ustanovení státního základ
ního zákona.

Zákonná moc těchto nařízení pomine, nepředloží-li je vláda ke 
schválení nejbližší po jejich vyhlášení shromážděné říšské radě, a to 
nejdříve poslanecké sněmovně do 4 týdnů po jejím shromáždění, 
anebo odepře-li jedna z obou sněmoven říšské rady je schváliti.

Celé ministerstvo zodpovídá za to, že nařízení taková budou ihned 
zbavena účinnosti, jakmile pozbudou své prozatímní zákonné moci.“

Zákaz trvalého zatížení státní pokladny bez řádného zákonného 
zmocnění byl příčinou, že při prvých třech válečných půjčkách bylo 
použito formy několikaletých pokladničních poukázek. Tím ovšem 
nemohlo býti skutečně trvalé zatížení státní pokladny odčiněno. Ča
sem však padly i tyto ohledy a IV. válečná půjčka byla emitována 
se souhlasem parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu též jako 
půjčka dlouhodobá. Když se pak počátkem r. 1917 sešla říšská rada, 
spokojila se tím, že vzala 28/11 1917 s politováním na vědomí zprávu 
parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu o jejím spolupůso

bí Memorandum rakouské mírové delegace o státním dluhu, str. 19 zvlášt
ního otisku. Stejně odhadovala uherský podíl maďarská mírová delegace: Les 
négociations II, str. 320.

5 
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bení při úvěrních operacích, avšak císařského nařízení č. 202/1914 
ř. z. nezrušila.30) Nic jiného jí také nezbývalo.

") O nátlaku vlády na parlamentní komisi pro kontrolu státního dluhu 
a o stanovisku, které k postupu komise zaujala říšská rada po svém svolání, 
viz Czedik: Zur Geschichte der k. k. Ministerien, díl IV., str. 438 a násl. 
(Kapitola: Von der Kontrasignierung der Anleihen zu Kriegszwecken.)

“) Popovics: Geldwesen im Kriege, str. 81—82. Data tato, jak zjevno ze 
srovnání s jinými zde uvedenými daty a z jiných pramenů čerpanými, nesou
hlasí zcela přesně. To však nemá valného významu.

Od polovice r. 1917 až do převratu byly veškeré úvěrní ope
race prováděny na základě řádných zákonných zmocnění (zákony 
č. 278/1917, 419/1917, 90/1918, 285/1918 ř. z.).

b) V U h r á c h.

V Uhrách, kde říšský sněm zasedal i za války, byly veškeré vá
lečné výdaje hrazeny a válečné dluhy uzavírány na základě zák. čl. 
LXIII/1912 o výjimečných opatřeních pro případ války, který v § 17 
ustanovoval:

„Ministerstvo se zmocňuje, aby částky, potřebné na úhradu váleč
ných potřeb, pokud nejsou stanoveny zákonem, vydávalo zálohou 
v míře nezbytné potřeby a opatřovalo úvěrními operacemi.“

4. Válečné půjčky.

V Rakousku bylo vydáno celkem 8 válečných půjček, které byly 
všechny vyloženy k veřejnému upisování. Prvé tři půjčky byly vydány 
ve formě několikaletých pokladničních poukázek, počínajíc IV. vá
lečnou půjčkou byly vydávány vždy dva typy, jednak pokladniční 
poukázky, jednak ve 40 letech umořitelná půjčka. Celkem bylo vy
dáno 13 emisí, vesměs 5x/2%, ve jmenovitě hodnotě 35.129,324.600 K, 
jejichž vvnos činil 32.955,576.990 K, takže průměrný emisní kurs 
byl 93-8%.

V Uhrách bylo vydáno celkem 17 emisí, z nichž 13 bylo vyloženo 
k veřejnému upisování, 4 byly převzaty domácími peněžními ústavy. 
Převládaly půjčky rentové, z nichž 7 bylo 6%, 3 5x/2%. Jedna emise 
byla vydána jako 5x/,% půjčka, umořitelná slosováním v letech 1922 
až 1942 a splatná v kursu 105-—, ostatní byly pokladniční poukázky. 
Vyjímajíc první a třetí válečnou půjčku, která byla vydána jen jako 
6% renta, byly při ostatních válečných půjčkách nabídnuty vždy dva 
typy, bud 6% a 5x/2% renta nebo renty a poukázky, nebo renta a umo- 
řitelná půjčka. Celková jmenovitá hodnota všech 17 emisí činila 18 
miliard 851,835.850 K a výnos 17.955,885.538 K, což odpovídá prů
měrnému emisnímu kursu 95-4% .3X)
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Přehled vydaných válečných půjček podává následující tabulka:

Rakousko.

Druh Jmenovitá hodnota 
K Splatnost

I. Pokladniční poukázky 
z ’/ll 19*4 ..................... 2.200,746.900”) 1/4 ’920

II. Pokladniční poukázky
2 i/5 >915 .................... 2.688,321.800”. 1/5 1925

III. Pokladniční poukázky 
z 1/10 1915..................... 4.203,061.900 1/10 1950

IV. Pokladniční poukázky 
ze 16/4 1916 .... 2.155,292.000 1/6 1925
Umořitelná půjčka 
ze 16/4 1916 .... 2.354,550.000 1922—1956 slosováním

V. Pokladniční poukázky 
z 1/11 1916 ..................... 2.442,940.000 1/6 1922
Umořitelná půjčka 
z 20/11 1916 . . . . 2.025,000.000”) 1922—1956 slosováním

VI. Pokladniční poukázky 
z ’/5 ’9'7..................... 2.569,066.000 */5 >927
Umořitelná půjčka 
z 1/4 ’9'7 ..................... 2.618,000.000 1923—1957 slosováním

VII. Pokladniční poukázky 
z 1/11 1917 .... 3.155,896.000 1/8 1926
Umořitelná půjčka 
z 1/11 1917 .... 2.884,262.000 1923—*957  slosováním

VIII. Pokladniční poukázky 
z 1/6 1918 ..................... 3.764,000.000 Vypověditelnó majitelem

Umořitelná půjčka 
z 1/6 1918.................... 2.040,000.000

od 1/9 1925 na 6 měsíců

1924—1958 slosováním

Celkem.......................... 35.101,136.600

“) Při upisování V. válečné půjčky byla nabídnuta výměna I. a II. válečné 
půjčky za novou půjčku. Nabídky použilo 1.796,564.200 K nom. I. a II. válečné 
půjčky, o kteroužto částku se shora uvedený oběh V. válečné půjčky zvyšuje.

5*
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Uhry.

Druh Jmenovitá 
hodnota K Splatnost

I. 6°/0 renta z 1/n 1914 . . 1.175,337.350
II. 6°/0 renta z 1/5 1915 , . . 573,500.000

aVs“/» renta z 12/5 1915 . . 557,500.000
III. 6°/0 renta z 1/11 1915 . . 1.984,859.650

5°/0 pokladniční poukázky
z 24/10 1915..................... 285,000.000 1/5 1920 (původně 1/5

IV. 6°/u renta z 1/5 1916 . . . 663,178.100
*9’8).

51/1°/o pokladniční poukázky
2 */5  1916.......................... 1.289,871.000 1/6 1926.

V. 6"/0 renta z 1/11 1916 869,256.200
umořitelná půjčka

2 1/10 1916 ..................... 887,003.000 iga2—1942 slosováním

5’/,% pokladniční poukázky

prémie 5°/0 při splat
nosti.

z 11/11 1916 .................... 600,000.000 Vypověditelné majitelem

VI. 6°/0 renta z 12'5 1917 . . 1.825,000.000

od 1/1 1918, státem od 
1/7 1922.

5*/,%  pokladniční poukázky
2 */5  ’9*7 ......................... 700,000.000 Vypověditelné majitelem

5*/ t°/0 pokladniční poukázky

od 1/9 1918, státem od
1/5 *9 23-

z 5/7 1917 .......................... 700,000.000 Vypověditelné majitelem

VII. 6°/0 renta z 15/11 1917 . . 3.610,000.000

od 1/5 1920, státem od 
i/9 *9 25-

5’/i°/o re”ta 2 15/1* 1917 -
VIII. 5'lt°/a renta z 12/6 1918 . 2.910,000.000

5"/0 pokladniční poukázky
2 9/4 *9 ’8 .......................... 950,000.000 1/6 1925 a 1/6 1925.

Celkem . . . 19.580,505.30033.

al) Dále vydaly Uhry za války: 1. nom. 150 mil. K 5)4% poukázek z r. 1915, 
splatných 1/6 1918 (ke splacení 4)4% poukázek z r. 1913, splatných 1/6 1915). 
2. nom. 250 mil. K 5)4% poklad, poukázek z r. 1916, spi. 1/10 1919 (ke splacení 
stejného obnosu 4%% poukázek z r. 1913, splatných 1/10 1916). 3. nom. 150 
mil. Mk 5% pokladničních poukázek z r. 1916 splatných 1/10 1918 (ke spla
cení stejného obnosu 4)4% pokladničních poukázek z r. 1913, splatných 1/4 1916).

Tyto poukázky, vzešlé z prolongace poukázek předválečných, nechtěla 
maďarská vláda považovati za dluh válečný. Také v různých příručkách jsou 
vykazovány jako dluh mírový (Compass 1918, I, str. 11-1—115).
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5. Agitace pro upisování válečných půjček.

Pro upisování válečných půjček byla rozvinuta široká agitace, 
jaké ani nikdy dříve ani později nebylo.

„Spoluprací vlády a úřadů jí podřízených s nejrůznějšími veřej
nými a soukromými korporacemi, jako: obecními zastupitelstvy, ob
chodními komorami, státními a soukromými pojišťovnami, spořitelna
mi. družstevními svazy, především ale bankami — byl vytvořen zcela 
nový mechanismus k upisování půjček v rozsahu co nej širším. Samo
zřejmě dovedla si válečná rada zajistiti pro tento účel také spolu
působení novin a celého tisku.34) Snahy rakouské i uherské vlády 
nalézaly při tom v hořejších a středních vrstvách německé i maďar
ské společnosti mocnou podporu v soukromé agitaci četných osob, 
které ovládalo a pohánělo přesvědčení o neodvratnosti, spravedlnosti 
a nutnosti války a jejího vedení až do vítězného konce. Po obou prvých 
válečných půjčkách byl vytvořen zcela zvláštní aparát propagační 
a agitační, který až do poslední válečné půjčky v r. 1918 dociloval 
stále stoupajících upisovacích výsledků, ovšem způsoboval také v sou
vislosti s inflací veliké hospodářské a sociální škody. Jako ve Vídni 
a v Budapešti působila vláda na tamní velkobanky a jejich prostřed
nictvím na průmyslové společnosti a podniky, bankami více méně 
ovládané, tak v hlavních městech zemských pracovaly zemské vlády 
a místodržitelství, která vykonávala nátlak na úvěrní ústavy, spoři
telny, korporace všeho druhu a na zámožné vrstvy obyvatelstva. Po
mocí okresních hejtmanů a místních finančních úředníků, šířila se 
agitace v jednotlivých zemích a tak zasahovala konečně i stav selský 
a občanstvo v malých městech. I školní úřady a učitelstvo na veřejných 
školách bylo nabádáno, aby vlivem svého povolání pracovalo k po- 
pularisaci válečných půjček.“35)

“) Rašínův článek v Národních listech ze 17/11 1914 otištěn v Hochově 
knize o Rašinovi, str. 414. Článek hrál roli v Rašínově velezrádném procesu.

") Redlich : Osterr. Regierung und Verwaltung im Weltkriege, str. 15-1—155.

Nátlak, vykonávaný takto organisovanou agitací na obecenstvo, 
byl veliký. Válečná půjčka byla výpalným, aby průmyslník dostal 
výnosné dodávky, aby se nemusilo na frontu, aby vojín dostal do
volenou. \ ýhody válečných půjček byly vyličovány růžovými barvami, 
upisování prohlašováno za vlasteneckou povinnost. Kdo neupsal, byl 
nepřítelem státu. Z pochopitelných důvodů nebylo ve slovanských 
a zejména českých kruzích valné nálady pro upisování válečných 
půjček a výsledky, docílené u bank vídeňských a německých ústavů 
v zemích českých, byly nepoměrně vyšší, než u bank českých, které 
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se při propagaci válečných půjček chovaly zdrženlivěji. To vyvolalo 
v r. 1915 persekuci českého peněžnictví. Nátlakem vlády, který se 
v r. 1916 a 1917 stupňoval, byly české peněžní ústavy při dalších emi
sích válečných půjček donuceny, aby se zúčastnily větší měrou, než 
s počátku. Přispívala k tomu i stále vzrůstající plynulost. Upsané 
válečné půjčky byly však brzy opět prodávány do Vídně.86)

6. Upisování válečných půjček na lombard.

Takto byla veřejnost zpracovávána, aby upisovala válečné půjčky 
co nejhojněji; a co nejhoršího, byla lákána, aby upisovala nad svoje 
síly. Bylo doporučováno a usnadňováno upisování bez hotového pla
cení, na zástavu životních pojistek, nemovitostí, hypoték, zejména 
však na lombard cenných papírů a válečných půjček samotných.

Cedulová banka a v důsledku toho veškeré peněžní ústavy po
skytovaly lombardní zápůjčky do 75% jmenovité hodnoty válečných 
půjček za sazby zvláště výhodné, totiž bucT za dočasnou oficielní 
sazbu eskontní, tehdy 5%, anebo za pevnou lombardní sazbu 5%, 
garantovanou do určité doby (do polovice r. 1921, do 92 dní po uza
vření míru a pod.). Majitel 4% renty nom. 10.000 K mohl si jejím 
lombardem opatřiti hotovost 5.000 K, které mohl použiti k úpisu 
nom. 5.000 K válečné půjčky, ale také k úpisu nom. 25.000 K; v prvém 
případě by válečnou půjčku zaplatil hotově, v druhém případě by 
z upisovací ceny ca. 23.000 K zůstal dlužen asi 18.000 K, které by 
obdržel jako lombardní zápůjčku na právě upsaných nom. 25.000 K 
válečné půjčky. Majitel hotovosti 1.700 K mohl upsati nom. 10.000 K
V. válečné půjčky (401eté), jejíž upisovací cena při emisním kursu 
92-— činila 9.200 K; po zaplacení 1.700 K zůstal dlužen 7.500 K na 
5% lombard. Roční výnos nom. 10.000 K válečné půjčky činil 550 K, 
úroky z lombardního dluhu jen 375 K, vynášelo tudíž hotově vlože
ných 1.700 K 175 K, čili 97%. Kdyby pak v r. 1922 byla válečná 
půjčka vylosována, byla by z vyplacené jmenovité hodnoty 10.000 K 
splacena lombardní zápůjčka 7.500 K a zůstalo by majiteli 2.500 K čis
tých, vložený kapitál 1.700 K vzrostl by tudíž o 47%.3T) Prvé válečné 
půjčky, upsané za hotové, bylo lze použiti k upisování dalších váleč
ných půjček a při používání lombardu nebylo ani třeba mnoho při- 
pláceti. Podle okolností na těchto příplatcích mnoho nezáleželo; byly 
režijní položkou nebo vydáním à fond perdu, kterým bylo lze si za- 
jistiti různé výhody.

”) Pimper : České obchodní banky za války a po válce, str. 65, 79, 198.
") Příklady vzaty z „Merkbüchlein der Anglo-osterreichischen Bank zuř 

5. Kriegsanleihe“, typického to letáku, jakými bylo obecenstvo zaplavováno.
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Takové upisování bylo ovšem snadné, ale neopíralo se o skutečné 
hodnoty, nanejvýše o hodnoty, které měly býti úsporami teprve v bu
doucnosti vytvořeny. Snadná lombardovatelnost byla největší pákou 
úspěchu válečných půjček. Ostatní prostředky, kterými bylo podporo
váno upisování válečných půjček, se vedle ní ztrácejí, ať jest to vy
loučení vkladů k úpisu používaných z moratoria, nebo možnost platiti 
válečnými půjčkami za emisní kurs daň z válečných zisků, nebo při
slíbená přednost při rozprodeji demobilisačního materiálu.



KAPITOLA TŘETÍ

ROZPADNUTÍ RAKOUSKO-UHERSKA 
A MÍROVÉ SMLOUVY

I. Základní povaha sukcese rakousko-uherské.

1. Rozpadnutí Rakousko-Uherska a vznik nových států.

Monarchie rakousko-uherská se rozpadla koncem října a po
čátkem listopadu 1918.

Manifestem ze dne 16/10 1918 oznámil císař Karel „svým věrným 
národům rakouským“, že Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho 
národové, státem spolkovým, v němž každý národní kmen by utvořil 
svůj vlastní státní útvar na území, jež obývá. Tím ale nemělo se před- 
bíhati spojení polských území Rakouska s polským neodvislým státem, 
ani neměla býti dotčena celistvost zemí koruny uherské. Městu Terstu 
s obvodem mělo se dostati podle přání jeho obyvatelstva postavení 
zvláštního.

Pokus zachrániti monarchii přetvořením ve stát spolkový selhal. 
Byl odmítnut jak presidentem Wilsonem v odpovědi ze dne 18/10 1918 
na mírovou nabídku rakousko-uherskou ze dne 4/10 1918, tak i ná
rody.

Dne 28/10 1918 byl v Praze prohlášen samostatný stát česko
slovenský.

Dne 27/10 1918 utvořila se v Krakově polská likvidační komise 
jako nejvyšší vládní úřad v Haliči a dne 5/11 1918 oznámila polská 
vláda do Vídně, že přejímá územní svrchovanost v Haliči.

Koncem října 1918 ustavila se také na jihu monarchie neodvislá 
národní vláda Slovanů, která prohlásila svým cílem spojení se Srb
skem a Černou Horou.

Němečtí poslanci na říšské radě sestoupili se již dne 21/10 1918 
v provisorní národní shromáždění německo-rakouské a zvolili vý
konný výbor, který měl vypracovati ústavu německo-rakouského státu. 
Dne 29/10 1918 usnesl se tento výbor zpraviti presidenta Wilsona 
o vzniku německo-rakouského státu a požádati jej o připuštění dele
gátů na mírovou konferenci. Dne 30/10 1918 přijalo provisorní ná
rodní shromáždění usnesení o základních zřízeních státní moci (č. 1 
St. G. Bl.) Dne 11/11 1918 vydal císař Karel vyhlášku, spolu- 
podepsanou svým posledním ministerským předsedou Lammaschem, 
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kterého téhož dne zprostil úřadu, že předem uznává rozhodnutí, jež 
Německé Rakousko učiní o své budoucí státní formě a že se vzdává 
veškerého podílu na státní moci. Zákonem ze dne 12/11 1918 (č. 5 
St. G. Bl.) prohlásilo provisorní národní shromáždění Německé Ra
kousko za demokratickou republiku a za součást republiky německé. 
Téhož dne vzdal se císař Karel trůnu jako císař rakouský, nikoliv 
jako král uherský. Tímto dnem lze pokládati za fakticky zaniklou 
reální unii mezi Rakouskem a Uhrami, zmenšenými ovšem již o území 
mezitím odpadlá. Králem uherským zůstává Karel až do 16/11 1918, 
kdy byla vyhlášena v Budapešti republika.

Dne 3/11 1918 sjednalo rakousko-uherské nejvyšší vojenské ve
litelství ve Villa Giusti příměří za celou říši (c. a k. společná vláda 
i c. k. rakouská vláda stále ještě existovala i jednala). Po rozvázání 
reální unie mezi Rakouskem a Uhrami sjednali spojenci dne 13/11 
1918 ještě zvláštní příměří s Maďarskem.

Dne 18/1 1919 byla v Paříži slavnostně zahájena mírová kon
ference, na které bylo zastoupeno 27 mocností spojených a sdružených, 
mezi nimi i státy nově vzniklé, Československo, Polsko. Jugoslávie. 
Německo a jeho spojenci nebyli zastoupeni. Teprve dne 2/5 1919 
odevzdalo francouzské vyslanectví ve Vídni rakouskému státnímu 
tajemníku pro věci zahraniční pozvání nejvyšší rady mocností spoje
ných a sdružených k vyslání delegátů do St. Germain-en-Lay za úče
lem sjednání míru. Počátkem prosince 1919, po dobytí Budapešti ru
munským vojskem a povalení maďarského bolševického režimu, byli 
pozváni Maďaři.

Mírové smlouvy, jež byly sjednány, daly mezinárodní sankci zá
niku Rakousko-Uherska a rozdělení jeho území mezi nástupnické 
státy.1) — Viz následující tabulku.

2. Dismembrace či pouze cese a secese některých částí říše?

Nové Rakousko a Maďarsko v hranicích, v jakých se ustálilo 
brzy po převratu a jaké mu později byly určeny mírovými smlouvami, 
bylo tedy jen malým zbytkem bývalé velké říše. A tu jsme hned 
u sporné otázky zásadní.

Mají se pokládati za nástupce Rakouska a Uherska všechny státy, 
které jednak na jeho území se nově vytvořily, jednak sousední státy,

’) V úvodní formuli, t. zv. considérants, mír. smlouvy st. germainské 
(trianonské) se o tom praví:...... hledíce k tomu, že k žádosti býv. cis. a král,
vlády rakousko-uherské bylo povoleno čelnými mocnostmi spojenými a sdru
ženými dne 3. listopadu 1918 příměří (příměří doplněné, pokud se týče Uherska, 
vojenskou umluvou ze dne 13. listopadu 1918), aby mohla býti uzavřena mírová 
smlouva... hledíce k tomu, že bývalé mocnářství rak.-uherské přestalo trvati 
a ustoupilo v Rakousku vládě republikánské (ustoupilo v Uhrách národní vládě 
maďarské).“
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Z bývalého Rakouska km* 7. obyvatel °/o

které mělo......................................... 300.004 100 28,571.934 100
připadlo Československu..................... 78.492 26’2 10,026.180 35-1

Polsku.................................... 79.509 26’5 8,171.578 28’6
Rumunsku.......................... 10.441 3'5 800.098 2'8
Jugoslávii............................... 26.808 8’9 1,562.732 5’5
Itálii.................................... 25.049 8'3 1,656.132 5'8

a zůstalo republice Rakouské . . . 79.705 26'6 6,355.214 22'2

Z bývalého Uherska,
které mělo......................................... 325.412 100 20,886.487 100

v
připadlo Československu.................... 61.761 19-0 3,525.169 16-9

Polsku.................................... 583 0’2 24.880 o-i
Rumunsku.......................... 102.697 31'5 5,248.882 25-1
Jugoslávii............................... 63.674 19-6 4,143.025 19-8
městu Fiume . . . , . 21 o-o 49.806 0'2
Rakousku .......................... , 4.166 1'3 303.794 1'5

a zůstalo Maďarsku.......................... 92.510 28'4 7,590.931 36'4

Bosna a Hercegovina, 
která čítala.........................................
připadla cele Jugoslávii.2)

51.200 100 1,931.802 100

2) Statistická příručka republiky Československé II z r. 1925. str. 96.

ke kterým byly připojeny části jeho území? Má se míti za to, že bý
valý stát úplně zanikl dismembrací?

Anebo dlužno považovat! Rakousko a Maďarsko za pokračování 
staré monarchie, viděti v nich starý stát, zmenšený pouze o část území 
a trvající ve změněné vládní formě?

V prvém případě bylo třeba považovati i Rakousko i Maďarsko 
za státy nově vzniklé, nezatížené hříchy minulosti, a nakládati s nimi 
stejně jako s ostatními státy nástupnickými. Aktiva a pasiva staré mon
archie byla by při tomto pojímání společnou podstatou, kterou třeba 
rozděliti mezi všechny nástupce, tak jako se dělí pozůstalostní jmění 
mezi dědice. Všechny nástupnické státy byly by stejně oprávněny 
a zavázány; žádný z nich nebylo by lze činiti v tom či onom směru 
výlučně odpovědným.

V druhém případě zůstávala osobnost Rakouska a Uherska ne
změněna. Rakousko-Uhersko jako reální unie bylo ovšem mezinárodně 
jedinou osobou; vnitřně byly to však dva státy zcela samostatné a roz
vázáním reální unie staly se samostatnými právními osobami i pro 
styk mezinárodní. Změna vlády ani ztráta většiny území nemohla se 
dotknouti této jejich osobnosti. Zůstávaly zásadně odpovědny za 
všechny závazky staré monarchie. Mírové smlouvy měly teprve určití, 
které závazky převezmou státy nástupnické.
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Třebas bylo jasno, že nemůže rozhodovati jediné hledisko právní, 
při posléze uvedeném pojímání bylo postavení Rakouska a Maďarska 
takticky nepříznivější.3) Tím bylo také dáno stanovisko Rakouska 
a jeho delegace při mírovém vyjednávám.

*) Kelsen: Die Verfassung Deutschösterreichs. Jahrbuch des öffentlichen 
Rechtes, sv. IX., str. 248.

3. Likvidační komise ve Vídni.

Zdá se. že s počátku ani ostatní státy, ač právní nástupnictví po býv. 
monarchii popíraly, nehleděly nesympaticky na řešení způsobem prvým, 
totiž zlikvidováním aktiv a pasiv býv. monarchie jako společné pod
staty.

Rakouský zákon z 12/11 1918, č. 5 St. G. BL, o státní a vládní 
formě Německého Rakouska ustanovoval v čl. 4:

,,C. a k. ministerstva a c. k. ministerstva se zrušují. Jejich pravo
moc na státním území Německého Rakouska přechází — s výslovným 
odmítnutím jakéhokoli právního nástupnictví — na německo-rakouské 
státní úřady. Ostatním národním státům, vzniklým na půdě rakousko- 
uherského mocnářství, zachovávají se jejich nároky vůči zmíněným 
ministerstvům, jakož i na jmění jimi spravované.

Likvidace těchto nároků vyhrazuje se mezinárodním dohodám 
v komisích, které se utvoří ze zmocněnců zúčastněných národních vlád.

Až do utvoření těchto komisí budou německo-rakouské státní 
úřady spravovati jako věrná ruka všech zúčastněných národů společný 
majetek, pokud se nalézá na státním území německo-rakouské re
publiky“.

Rakouským zákonem ze dne 19/12 1918, č. 131 St. G. BL, byly 
prohlášeny za nepřípustný exekuce a prozatímní opatření ve prospěch 
nároků za c. k. erárem, c. a k. erárem, nebo proti ústavům a fondům, 
jejichž schodky tyto eráry hradí, výslovně za tím účelem, aby mohla 
býti nerušeně provedena likvidace, o níž budou vydány bližší předpisy 
po dohodě s ostatními národními státy.

Podobně v Československu vládní nařízení ze 4/6 1919, č. 313 
Sb. z. a n., ustanovovalo, aby finanční prokuratury zastupovaly nadále 
v dosavadním rozsahu — avšak s odmítnutím jakéhokoliv právního 
nástupnictví Československa — i jmění aktivní a pasivní a záležitosti ' 
bývalého, c. k. eráru, c. a k. eráru, dvorního eráru, královského uher
ského eráru a fondů těmito eráry zcela nebo částečně dotovaných,

a) pokud jest v československém území,
b) není-li v československém území, v případech, kde jde o oči

vidný zájem československého státu, zejména, kde jest toto jmění 
součástí likvidační podstaty.

Zákonem z 23/7 1919, č. 440, Sb. z. a n., bylo nařízeno příročí 
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a přerušení sporů pro pohledávky za bývalým c. k. erárem, c. a k. erá
rem a královským uherským erárem na dobu, než bude ukončena likvi
dace bývalého mocnářství, nejdéle však do dne, který vláda vyhlásí 
nařízením.4)

*) Předpisy tyto nebyly změněny ani, když princip likvidační byl mírovými 
smlouvami opuštěn, což není jediným dokladem, jak nepružně a opožděně při
způsoboval se vnitrostátní právní řád mezinárodní úpravě. Zrušeny byly teprve 
zákonem č. 156/1926 Sb. z. a n. Ale ještě nálezem z 18/5 1928, Vážný 8054, 
přiznává nejvyšší soud v Brně býv. c. k. eráru právní osobnost a připouští, že 
může hýti jako každá jiná likvidační masa žalován.

Také polská judikatura uznávala v prvých letech existenci býv. fisku 
v podobě likvidační masy, na které jsou zúčastněny všechny státy nástupnické. 
Žaloby byly nejen připouštěny, ale polská generální prokuratura považována 
za oprávněnou býv. fiskus zastupovati. Teprve plenární rozhodnutí nejvyššílho 
soudu z 12/5 1922 učinilo Konec této fikci s odůvodněním, že 1. fiskus jest 
pouze funkcí státu, totiž vykonáváním soukromých práv státu příslušejících, 
a bez existence státu není ani jeho fisku, 2. mírová smlouva učinila republiku 
rakouskou výhradním nástupcem. Ostrecht 1926, str. 1043.

Hned v listopadu 1918 ustanovila československá vláda, a po
dobně i vlády ostatních národních států, u jednotlivých rakouských 
ministerstev, které s přídavkem „v likvidaci" trvaly dále, likvidační 
komisaře, obyčejně z bývalých úředníků onoho resortu, za tím účelem, 
aby byly zjištěny a uplatněny nároky národních států proti rakouské 
likvidační podstatě. Likvidační komisaři národních států u jednotlivých 
ministerstev tvořili kolegium zmocněnců, na př. kolegium 
zmocněnců likvidujícího c. k. ministerstva financí (Bevollmächtigten- 
Kollegium des liquidierenden k. k. Finanzministeriums). Kolegia 
zmocněnců byla I. instancí likvidační.

II. instancí byla mezinárodní likvidační komise 
(Internationale Liquidierungskommission), ve které byly zastoupeny 
všechny zúčastněné státy svými delegáty. III. instancí byla k o n f e- 
rencevyslanců (Gesandten-Konferenz), která se zabývala otáz
kami zásadními a usnášela se na všeobecných směrnicích pro likvidaci.

Likvidační komise působily od listopadu 1918 až do podzimu 1919. 
Po podepsání mírové smlouvy st. germainské dne 10/9 1919, která 
pro rozdělení aktiv býv. mocnářství nepřijala zásadu likvidační, nýbrž 
zásadu teritoriální, činnost komisí ustala. Rakouský zákon z 8/12 1919, 
č. 577 St. G. BL, ustanovuje:

„Podle ustanovení státní smlouvy st. germainské jest likvidace, 
prováděná dosud mezistátně, vnitřní rakouskou záležitostí.

Veškerá nařizovací a správní pravomoc mezistátních organisací 
se prohlašuje za zaniklou.

Dohody s jednotlivými státy, kterým připadlo území býv. rakous- 
ko-uherského mocnářství, nebo se všemi těmito státy o majetkovém 
vypořádání se ve smyslu státní smlouvy st. germainské, jsou pří
pustný ...“.
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4. Služba státního dluhu po převratu.

Rozpadnutím Rakousko-Uherska se služba státního dluhu ihned 
nezastavila. Myšlenka společné likvidační podstaty uplatňovala se i zde.

a) V Rakousku.

Rakouská finanční správa snažila se o dohodu s ostatními nástup
nickými státy, aby služba rakouského státního dluhu, třebas osoba 
dlužníkova podle rakouského názoru zanikla, nebyla přerušena. Chtěla, 
ab}' byly náklady její až do konečného vypořádání hrazeny prozatím 
na vrub společné likvidační podstaty. Vyplácela také od listopadu 1918 
dospívající kupony i kapitál ze společných prostředků, zejména z t. zv. 
Redlichovy půjčky.5) K dohodě však nedocházelo; proti snaze Ra
kouska, diktované zřeteli vlastní úvěrní politiky, stál chladnější poměr 
ostatních států k rakouskému dluhu a nechuť vázati se v něčem před 
sjednáním mírové smlouvy.“) Rozluka měny a rozdílný vývoj osamo
statněných měn znemožnil dohodu naprosto.

“) Poslední c. k. rakouský ministr financí Redlich sjednal dne 7/11 1918 
u Rakousko-uherské banky zápůjčku 2000 mil. K a oběžníkem z 10/11 1918 
uvědomil o tom zástupce všech národních států, mezi nimi i Německého Ra
kouska. Zápůjčka byla uložena na zvláštním úctě u Rakousko-uherské banky 
„Liquidationskonto des k. k. Finanzministeriums“ a mělo jí býti použito na 
výdaje dosud společné jako pensc, vyživovací příspěvky a pod., pro které ná
rodní státy neměly ještě úhrady. Československu se dostalo asi 110 mil. K.

•) Československý vyslanec Tusar odmítl jménem československé vlády 
přispěti na úhradu březnových splatností státního dluhu na schůzi vyslanců 
nástupnických států ve Vídni dne 4/3 1919 s odůvodněním, že předválečné 
dluhopisy monarchie jsou většinou umístěny v zemích spojencům nepřátelských. 
Pokud jde o československé příslušníky, postará se vláda o jejich uspokojení, 
pokud jde o půjčky ve spřátelené cizině, dohodne se přímo s dotyčnými vládami.

Vyhláška rakouského ministerstva financí z 25/3 1919, č. 43 Věst
níku, připouští ještě výplatu úroků a kapitálových splátek všeobec
ného a rakouského státního dluhu, které jsou splatný 1/4 1919, poně
vadž jest ještě po ruce s dostatek společných prostředků. Vyhláška 
z 23/4 1919, č. 57 Věstníku, o květnových splatnostech všeobecného 
a rakouského státního dluhu konstatuje však již, že společné prostřed
ky, kterými Rakousko disponovalo, jsou vyčerpány a že k dohodě 
s ostatními nástupnickými státy dosud nedošlo. Rakousko nemůže ze 
svých vlastních prostředků, byť jen přechodně a zálohou, hraditi celou 
potřebu starého státního dluhu. Postará se o udržení služby státního 
dluhu jen potud, pokud má na tom zájem z ohledu na hospodářské po
třeby vlastní a svých příslušníků a sice tak, že bude ze svých pro
středků splatnosti státního dluhu odkupovati. Odkup jest zásadně pří
pustný jen na písemnou nabídku a prohlášení, že vlastník titrů jest 
příslušníkem Německého Rakouska nebo státu, který byl vůči Ra



78

kousko-Uhersku neutrální nebo s ním spřátelen, dále že vlastník má 
v těchto státech řádné bydliště a nepobírá příjmů nad 5.000 K z ne
movitostí, hypotečních pohledávek a výdělečných podniků na území 
ostatních států nástupnických, konečně, že titry přihlásil k soupisu ma
jetku. Odkupem převáděla rakouská finanční správa podle svého ná
zoru na sebe nároky, příslušející majiteli kuponů vůči společné likvi
dační podstatě, jíž chtěla kupony později předložití, podobně jako ban
kéř, obstarávající za stát inkaso.7)

’) Protokolle über die Sitzungen des Bevollmächtigtenkollegiums für das 
liquidierende Finanzministerium, protokol z 2/5 1919.

8) Vyhláška rak. spolk. ministerstva financí z 22/12 1921 o výplatě splat
ností všeobecného a rakouského státního dluhu od 1/1 1922. Wiener Zeitung, 
č. 293 z 25/12 1921.

’) Communiqué für das Ausland, vydané rakouskou finanční správou 
o odkupu říjnových splatností, uvádí také motivy tohoto postupu : „Deutsch
österreich hat damit, ohne seinem ausdrücklich betonten Rechtsstandpunkt, 
nicht Rechtsnachfolger des alten Staates zu sein, zu präjudizieren, vor der 
ganzen Welt seine ernste Auffassung von den Notwendigkeiten des Staats
kredites bekundet, durch freiwillige Leistungen über seine rechtlichen Ver
bindlichkeiten hinausgehende Opferbereitschaft bewiesen.“

Za těchto podmínek odkupovala rakouská finanční správa s men
šími změnami i splatnosti pozdější až do konce r. 1921. Po podepsání 
mírové smlouvy st. g. dne 10/9 1919 nebyly však odkupovány splat
nosti různých železničních dluhopisů, jejichž trati probíhaly většinou 
ostatními nástupnickými státy. Od 1/1 1922 děla se výplata bez dosa
vadních formalit, byla však omezena na dluhopisy, které se pravdě
podobně stanou dluhem republiky Rakouské (na nezajištěné renty, 
okolkované rakouskou nostrifikační značkou „ö“, na dluhopisy, za
jištěné na železnicích, probíhajících převážně jen Rakouskem, na vá
lečné půjčky, převzaté republikou Rakouskou.8)

Od května až do října 1919 dotovala rakouská finanční správa 
z vlastních prostředků k účelům odkupu i zahraniční platebny ve stá
tech, které byly s Rakousko-Uherskem spřáteleny nebo byly vůči ně
mu neutrální. Na říjnový kupon 4% rak. zlaté renty a 42% dubnové 
renty deponovala u zahraničních plateben jako součást výplatní dotace, 
ke které musí přispčti i ostatní nástupnické státy, již jen 25% částky 
potřebné k výplatě; tak asi totiž odhadovala svůj podíl. Této částky 
nemělo však býti použito přímo k výplatě kuponů, nýbrž měla jí býti 
jen zajištěna budoucí výplata. Rakouská finanční správa zříkala se 
práva disponovati touto částkou a slibovala přičiniti se o dohodu 
s ostatními státy nástupnickými o prozatímní úpravě úrokové služby.8)

Rakouská finanční správa konala také pravidelně až do r. 1922 
slosování půjček umořitelných, třebas vylosované obligace nebyly vy
pláceny.
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b) V M adar s ku.

V Maďarsku byla výplata splatností uherského státního dluhu 
a slosování umořitelných půjček zastaveno v březnu 1919 za bolše
vického režimu. Počátkem dubna 1919 bylo v časopisech uveřejněno 
úřední sdělení maďarského vyslanectví ve Vídni, ve kterém lidový ko- 
misariát pro finanční věci v Budapešti oznamuje, že suspense výplaty 
kuponů vztahuje se výhradně na maďarské majitele a že zájmy za
hraničních, zejména německých majitelů, nejsou v nejmenším dotčeny. 
Přesto byla však výplata obnovena teprve od 1/1 1920, ale omezena 
na dluhopisy, které pravděpodobně stanou se maďarským dluhem. 
Prakticky to znamenalo výplatu pouze v Maďarsku; do ciziny placeno 
nebylo, což vyvolalo protesty zahraničních majitelů.10) Také slosování 
zůstalo omezeno.

“) Salings Bdrsen-.Tahrbuch 1920/21, str. 351, který cituje právě zmíněné 
ujištění maďarského vyslanectví ve Vídni, spatřuje v tom „jedinečné znásilnění 
zahraničních věřitelů; jest to zcela formální zpronevěra státních peněz ma
ďarskou vládou, která peníze náležející celku maďarských státních věřitelů 
vynakládá ve prospěch jednotlivců“.

“) Tak aspoň se domnívá dr. Kozák ve své Československé finanční poli
tice, str. 149.

c) V Č e s k o s 1 o v e n s k u.

V Československu mohlo býti podle zákona z 28/10 1918, 
č. 11 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého po- 
chybno,11) zda zásada právní kontinuity se vztahuje také na státní 
dluh a mají-li československé státní pokladny nadále vypláceti splatné 
kupony a dluhopisy starého státu. Pochybnosti rozptýlilo nařízení Ná
rodního výboru z 9/11 1918, č. 31 Sb. z. a n., kterým bylo uloženo 
berním úřadům „přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné 
papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné ku
pony k nim, kdykoli strana požádá“. Berní úřady neměly je však vy
pláceti ihned v hotovosti, nýbrž přijímati je pouze k vybrání; vyplatiti 
je měly teprve, až by c. k. erár, král, uherský erár, c. a k. společný 
erár složil obnosy potřebné na výplatu.

Zmíněné nařízení znamená zákaz výplaty, z kterého byla vládním 
nařízením z 15/3 1919, č. 132 Sb. z. a n., připuštěna výjimka pro vin- 
kulované dluhopisy, pokud jejich výplata jest předepsána u berních 
úřadů a zemských finančních pokladen v obvodu státu českosloven
ského. Výjimka tato jest jednak diktována snahou zabrániti poruchám 
v plnění úkolů charitativních a sociálních, jež bývaly často vinkulo- 
vanými dluhopisy zajištěny, jednak bylo lze o takových dluhopisech 
předpokládati, že budou Československem převzaty. Splatné úroky 
z těchto dluhopisů mají býti vypláceny v hotovosti a účtovány jako 
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záloha pro c. k. ústřední státní pokladnu ve Vídni, po případě ústřední 
státní pokladnu v Budapešti.

I zde tedy předpokládá se existence bývalého rakouského a uher
ského eráru, resp. společné likvidační podstaty.

5. Rakouské stanovisko při mírovém jednání v příčině sukcese.

Rakousko, které tehdy vystupovalo pod jménem německo-ra- 
kouské republiky,12) od spojenců bylo však důsledně nazýváno Ra
kouskem,13) bránilo se při mírovém jednání úporně tomu, aby bylo 
identifikováno s býv. monarchií a požadovalo, aby s ním bylo naklá
dáno stejně jako s ostatními státy, vzešlými z býv. Rakousko-Uherska.

’") Zákon z 12/11 1918, č. 5 St. G. Bl. : „Deutschösterreich ist eine demo
kratische Republik“ (čl. 1). „Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen 
Republik“ (čl. 2).

”) Nota předsedy verifikačního komitétu z 29/5 1919 vůdci rakouské dele
gace: „Les Puissances Alliées et Associées ont décidé de reconnaître la nouvelle 
république sous la dénomination de République d’Autriche.“ Bericht I., str. 30.

“) Bericht I., str. 164, 326, 368, II., str. 93.
Iä) Bericht I., str. 218.

V notě ze 16/6 1919 a řadě dalších not a memorand,14) kterými 
odpovídá na mírové podmínky spojenců, tvrdí Rakousko, že jest stá
tem nov ý m, který vznikl dne 12/11 1918 na území býv. Rakouska 
obývaném Němci revolučním činem, stejně jako ostatní nové státy. 
Tento nový stát nebyl nikdy s nikým ve stavu válečném; nemůže proto 
sjednávati mírovou smlouvu, nýbrž jen mezinárodní smlouvu, kterou 
by bylo upraveno mezinárodní postavení nového státu, zatíženého částí 
dědictví po býv. monarchii. Nejsouc s ní totožná, nemůže rakouská re
publika odstoupiti ostatním státům části území býv. monarchie. To by 
mohl učiniti jen stát, který zahrnoval nebo zahrnuje ona území do 
svých hranic ; rakouská republika uvítala však zřízení národních států 
sympaticky a reklamuje pro sebe pouze území obývané německým 
lidem. Podobně nelze požadovati, aby rakouská republika se zřekla 
různých práv býv. Rakousko-Uherska v cizině, nebo aby uznala, že 
zůstává vázána některými mezinárodními smlouvami sjednanými býv. 
monarchií ; lze požadovati nanejvýš, aby k nim přistoupila.

Rakouská republika jako stát nový jest v úplně stejném 
postavení jako všechny ostatní státy nástup
ní c k é. Není správné, praví-li se v návrhu mírové smlouvy v úvodní 
formuli, že „bývalá monarchie rakousko-uherská přestala existovati 
a ustoupila v Rakousku vládě republikánské“ ; v Cislajtanii nastoupilo 
na místo Rakouska 6 různých národních vlád, mezi nimi též německo- 
rakouská republika. Odmítá, aby byla jí připisována výlučná zodpo
vědnost za válku. V memorandu ze dne 2/7 191913) o chování ra
kouských národů ke státu před válkou a za války a o jejich spolu
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zodpovědnosti za následky války, dokazuje rakouská delegace, že ne- 
německé národy mohly se v Rakousku svobodně vyvíjeti, měly vždy 
značný podíl na státní moci a stály vždy loyálně na půdě státu. Až do 
konce války jejich političtí zástupcové podporovali vládu, vojíni z je
jich krve bojovali v rakouských zákopech. Jako válčící mocnost a jako 
dědic býv. monarchie jest Německé Rakousko na tom stejně jako 
ostatní nástupnické státy a odpovědnost za válku a její následky ne
může jí stíhati větší měrou než ony státy.

K těmto státům jest poměr rakouské republiky docela jiný než 
ke státům, s nimiž bylo Rakousko-Uhersko ve stavu válečném. V po
měru k nim nemůže býti ani poražených ani vítězů a nelze uplatňovati 
práva vítězova. Zde jde pouze o likvidaci dosavadního 
státního společenství, při které jsou všechny zúčastněné 
státy sobě úplně rovny a která jest jediné spravedlivým a praktickým 
řešením. Není možno, aby mírová smlouva rozřešila všechny spletité 
otázky, vyplývající ze staletého státního společenství. V notě ze dne 
18/7 191910) poukazuje rakouská delegace na to, že dobrovolnou do
hodou všech národních států bylo již v listopadu 1918 započato s ta
kovou likvidací. Byla zřízena konference vyslanců jako nejvyšší in
stance této dobrovolné likvidace a při všech důležitějších institucích 
starého státu zvláštní kolegia zmocněnců, veškerý majetek starého 
státu byl inventarisován. Často byl sporný klíč rozdělovači, nikdy však 
zásada, že všechno, co tu jest, práva i závazky, má býti stejně roz
děleno mezi dědice. Mírová smlouva by měla dáti této likvidaci mezi
národní sankci tím, že by ji podřídila dohledu zvláštní mezinárodní 
komise. Neměla by však dokončení likvidace znemožniti tím, že bude 
pokládati všechno za majetek republiky rakouské, která některé jeho 
části teprve ostatním státům odstoupí.

6. Stanovisko spojenců a mírových smluv.

Třebas tu a tam nebylo použito přesného rčení,17) není pochyby 
o tom, že spojenci nepřijali rakouskou thesi a pokládají Rakousko za 
tutéž právní osobu jako býv. mocnářství.

V odpovědi ze dne 2/9 19191S) na rakouské připomínky k míro- 

“) Bericht I., str. 438.
") Ani použitá terminologie není vždy ve shodě se státoprávní povahou 

monarchie, ač sjednáním zvláštních mírových smluv s každým z obou států, 
které monarchii tvořily, nemohlo se jí dostati lepšího uznání. Mluví se na př. 
nepřesně o zákoně rakousko-uherském a myslí se jen zákon rakouský nebo 
uherský, mluví se o státech, kterým připadlo území Rakouko-Uherska nebo 
které vznikly jeho rozkouskováním, a myslí se jen na nástupnické státy rakouské 
nebo uherské. Přes připomínky rakouské a maďarské delegace, upozorňující na 
tyto nepřesnosti, spojenci přešli zbytečně přezíravě. Nepřesnosti měly v praxi 
nejednou nepříjemné důsledky.

1S) Bericht II., str. 310 a násl.
6
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vým podmínkám prohlašují spojenci, že připomínky vycházejí z ne
správné představy o odpovědnosti rakouského lidu a rakouské repu
bliky za býv. monarchii.

Rakouský národ musí společně se sousedním národem maďarským 
nésti odpovědnost za zla pětileté války. Nemůže ji připsati výlučně 
habsburské dynastii a uniknouti svržením jejím důsledkům za činy 
vlády, která byla vládou jeho a měla sídlo v jeho hlavním městě. Po
litika Habsburků byla politikou hegemonie Němců a Maďarů nad 
ostatními národnostmi. Národ rakouský tuto politiku vždy podporoval 
a těžil z ní, nikdy se proti ní neozval. Vypovězení války bylo ve Vídni 
uvítáno s jásotem. Rakouský národ byl a zůstane až do podepsání míru 
národem nepřátelským.

Spojenci uznávají, praví se tam dále na jiném místě, že změna ve 
formě rakouské vlády jim ulehčila navázání přátelských styků, ne
mohou však ani po důkladném studiu odchýliti se od zásady, že ra
kouská republika jest zodpovědná za politiku a činy rakousko-uherské 
monarchie za války. Při tom neztrácejí se zřetele, že nové Rakousko 
utrpělo zmenšení svého území a že stojí před finančními a hospodář
skými obtížemi; nestanoví proto výši reparací pevně, nýbrž ponechá
vají stanovití je Reparační komisi s ohledem na tyto skutečnosti.

Myšlenka právní totožnosti rakouské republiky (a podobně i Ma
ďarska) s bývalou monarchií jest základem celého systému mírových 
smluv.10) Smlouvy se uzavírají mezi Rakouskem (Maďarskem) na 
straně jedné a spojenci, k nimž se počítají i státy nově vzniklé, na 
straně druhé. Přes námitky rakouské delegace zve se smlouva smlou
vou mírovou,20) počátkem její působnosti se končí válečný stav. Ra
kousko uznává samostatnost Československa a Jugoslávie, vzdává se 
všech práv a právních titulů na území býv. mocnářství, která leží za 
novými hranicemi Rakouska, ve prospěch států, jimž území ta při
padají. Rakousko — jediné Rakousko, nikoli též ostatní státy nástup
nické — uznává zrušení smluv, které sjednala býv. vláda rakousko- 
uherská s maximalistickou vládou v Rusku (čl. 87), zříká se práv, 
titulů a výsad, které náležely býv. monarchii mimo Evropu (čl. 95), 
jako z generální akty algéciraské a z francouzsko-německé dohody 
o Maroku (čl. 96), kapitulací v Egyptě (čl. 99) a pod. Uznává, že jest 
odpovědno za ztráty a škody válečné a zavazuje se je nahraditi.

“) Rašín: Vznik a uznání Československého státu, str. 223. Hobza: Česko
slovenská republika a mezinárodní právo, str. 238. Verdross: Die Verfassung der 
Vólkerrechtsgemeinschaft, str. 150, popírá právní totožnost a připouští pouze, 
že mírové smlouvy konstruovaly politickou kontinuitu nového Rakouska 
s býv. monarchií. Viz též Tomsa, str. 190.

®) A přece byla v rakouském státním zákoníku pod č. 303 z r. 1920 vy
hlášena jako „Staatsvertrag von St. Germain“.

Myšlenka právní totožnosti vylučuje ovšem existenci společné 
likvidační masy, jejímž předpokladem by byl zánik dosavadního práv-
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ního subjektu. Tsou-li nové Rakousko a Maďarsko týmiž právními 
osobami jako býv. Rakousko a Uhersko, jsou veškerá aktiva i pasiva 
býv. monarchie zásadně jejich aktivy a pasivy. Jejich části přecházejí 
sice na ostatní státy nástupnické, avšak nikoli jako výsledek likvidace, 
nýbrž důsledkem singulární sukcese v určité právní poměry z titulu 
převzetí území.21)

■'IKallab: O smlouvách mírových, str. 39. Týž: Příručka, str. 36.
”) Nařízení rakouské vlády ze 6/12 1919, č. 547 St. G. Bl.: „Das gesamte 

Aktivvermögen des ehern. Österreichischen Staates sowie der Österr.-Ungar. Mon
archie, welches sich auf dem Gebiete der Republik Österreich oder ausserhalb 
derselben auf dem Gebiete solcher Staaten befindet, an welche Gebietsteile der 
ehern. Österr.-Ungar. Monarchie nicht übergegangen sind, wird in die Ver
waltung und Verfügung der österreichischen Regierung übernommen."

Zajímavou otázkou byly úseky československých dříve rakouských želez
ničních tratí v Německu, na př. trati Aš—Rosbach; úsek v Německu měl zů- 
stati Rakousku.

a) Otázky podávající se ze zrušeného společenství mezi Rakouskem a 
Uhrami mírové smlouvy neřeší. Verdross I. c., str. 483. Čl. VI. smíru o finanč
ních otázkách Burgenlandu, sjednaného 26 2 1923 před rozhodčím soudem zříze
ným podle protokolu benátského z 13/10 1921. stanoví, že také jiné finanční otázky 
mezi Rakouskem a Maďarskem a jejich příslušníky, zejména otázky podávající 
se z likvidace býv. monarchie, budou řešeny přátelským vyjednáváním. Ňe- 
dojde-li k dohodě, má rozhodnouti rozhodčí soud. Viz dohodu ze 27/11 1932 
o státním dluhu, č. 100 B. G. Bl. z r. 1933 a dohodu z 12/1 1934 o nadacích 
spravovaných býv. c. a k. společnými úřady, o budově konsulární akademie, 
vyslaneckém paláci v Londýně a bosensko-hercegovskvch aktivech, č. 184 B. 
G. Bl.

6*

Z této konstrukce plyne, že
1. nástupnické státy, vyjímajíc Rakousko a Maďarsko, mají ná

rok jenom na aktiva, jež jim jsou v mírových smlouvách výslovně 
přiřčena. V podstatě připadají jim podle čl. 208/191 pouze statky 
a majetky býv. monarchie, které jsou na jejich území, nemohou však 
požadovati ničeho ze statků, ležících mimo jejich území. Majetek, 
který není výslovně přiřčen nikomu, zejména majetek býv. monarchie 
v cizině, pokud nebyl zabrán vítěznými státy, zůstává tedy Rakousku 
nebo Maďarsku jako pokračovatelům staré monarchie.22) resp. Ra
kousku a Maďarsku společně, jde-li o společný majetek brv. Rakousko- 
Uherska.23)

Právní konstrukce tato slouží též k tomu, aby i jiné státy než 
Rakousko a Maďarsko byly nepřímo zavázány k náhradě válečných 
škod. Státy, tyto nenabudou totiž majetku býv. státu na svém území 
zdarma, nýbrž hodnota jeho má býti oceněna Reparační komisí, aby 
byla připsána k tíži států nabývajících a k dobru Rakouska (Maďar
ska) na úhradu sum. které Rakousko (Maďarsko) dluhuje z titulu 
reparací. Nabytý státní majetek má tedy býti Rakousku a Maďarsku 
jakožto pokračovatelům starého Rakousko-Uherska zaplacen ostat
ními nástupnickými státy, ale tak, aby pohledávka přišla k dobru ni
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koli Rakousku a Maďarsku, nýbrž věřitelům reparačním. Původně 
totiž nemínili spojenci činiti rozdílu mezi Rakouskem, Maďarskem 
a ostatními státy a chtěli je všechny zavázati k placení reparací. Když 
se proti tomu již z důvodů prestižních zvedl odpor, byla povinnost 
reparační uložena jediné Rakousku a Maďarsku a ostatní státy nástup
nické byly zavázány přispěti na reparace nepřímo zaplacením státních 
statků, ležících na jejich území.24)

“) Dr. Oskar Zika : Finanční důsledky, str. 446.
a) Les négociations de la paix hongroise I., str. 33—34.
“) Na př. nota XI. ze dne 18/1 1920 sur les atrocités commises par les 

Puissances d’occupation (Les négociations L, str. 349 a násl.), nota ze dne 22/4 
1920 (Les négociations IL, str. 511).

2. Naopak jest nové Rakousko a Maďarsko odpovědno za všechny 
závazky, kterými mírové smlouvy výslovně nezatěžují ostatní státy 
nástupnické. Z myšlenky téže právní osobnosti nového Rakouska a Ma
ďarska se starou monarchií vycházejí též ustanovení o státním dluhu. 
ČI. 203/186 předposlední odstavec a čl. 205/188 poslední odstavec 
stanoví, že vláda rakouská resp. maďarská bude samojediná zodpo
vědná za všechny závazky, sjednané před 28/7 1914 a za války býv. 
vládou rakouskou resp. maďarskou, mimo závazky z papírů rentových, 
bonů, obligací, hodnot a bankovek, o kterých se mírové smlouvy zmi
ňují výslovně. Podle čl. 205/188, odst. 5, jest vláda rakouská resp. ma
ďarská samojediná odpovědna za válečné půjčky, jejichž vlastníky jsou 
příslušníci států staré ciziny.

7. Maďarské stanovisko.
Zcela odlišné od stanoviska delegace rakouské bylo stanovisko, 

které zaujali Maďaři.
„Maďarsko není státem novým, zrozeným po rozpadnutí mon

archie rakousko-uherské a nelze je přirovnávati po této stránce ani 
k Německému Rakousku, ani k Československu, ani k Jugoslávii. S hle
diska právního zůstalo dnešní Maďarsko beze změny tím, čím bylo ve 
své více než tisícileté minulosti. Zachovalo si postavení neodvislého 
státu při vstupu do unie s Rakouskem a za celého trvání této unie 
zvané monarchií rakousko-uherskou............Když společenství toto po
minulo, nelze Maďarsko pokládati za stát nový, vzniklý z rozpadnutí 
monarchie, nýbrž za stát, který nyní upravuje bez omezení a samo
statně všechny otázky, které před tím nemohl upraviti bez souhlasu 
Rakouska.“25)

Území, jež Československo zahrnulo po převratu pod svoji státní 
svrchovanost, považovali Maďaři až do mírové smlouvy jen za vojen
sky okupované a jeho obyvatele i nadále za svoje státní občany. Od
volávajíce se na zásady mezinárodního práva o okupaci, protestovali 
proti volbám do Národního shromáždění a jiným projevům státní 
svrchovanosti československé.26)
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8. Státy nástupnické.

V prvé době po rozpadnutí Rakousko-Uherska užívalo se pro nové 
státy názvu „státy národní“ ; tak i vídeňské popřevratové zákonodár
ství. Mírové smlouvy užívají výrazu „státy, kterým připadlo území 
býv. mocnářství rakousko-uherského, nebo jež vznikly rozkouskováním 
tohoto mocnářství, počítajíc v to Rakousko (resp. Maďarsko)“. Re- 
parační komise mluvila stručněji o „státech sukcesních a cesionář- 
ských“. U nás nejvíce zdomácněl název „státy nástupnické“, jehož 
budu také užívati.

— Není to výraz přesný, právě tak jako výraz „státy sukcesní a ce- 
sionářské“. Jest pravda, že zákon z 12/11 1918, č. 5 St. G. Bl., kterým 
provisorní Národní shromáždění německo-rakouské vyhlásilo repu
bliku, byl s hlediska právního řádu do té doby platného činem revo
lučním, právě tak jako prohlášení československé samostatnosti: ne
vznikl ústavní cestou předepsanou starým právním řádem. Němec
kému Rakousku nepodařilo se však, jak jsme viděli, na rozdíl od ostat- 
ních států, vzniklých v obvodu býv. rakouského právního řádu, Česko
slovenska, Jugoslávie a Polska, přesvědčiti ostatní členy mezinárodního 
státního společenství o mezinárodně právní diskontinuitě nové repu
bliky s Rakouskem starým.27) U Maďarska se pochybnosti o tom ani 
nevyskytly. Maďarsko také ve svých připomínkách k mírovým pod
mínkám navrhovalo, aby shora uvedené nepřesné označení států ná
stupnických bylo nahrazeno výrazem „Maďarsko a státy, kterým se 
dostalo části jeho území“.28) Jsou-li však Rakousko a Maďarsko týmiž 
mezinárodními právními osobami, jako dva státy, ze kterých se sklá
dalo býv. Rakousko-Uhersko, nelze u nich mluviti o sukcesi, ani o ná
stupnictví.

■r) Guggenheim, str. 19, 23.
R) Les négociations II., str. 324.
“) Jako činí Rašín, str. 221.
“) Jako činí Hobza, str. 231 a n.
") Shodně Rašín, str. 224. Shodné jsou i vývody Schönbornovy, který 

sukcese rozlišuje ve dvě skupiny: sukcese, k nimž dochází důsledkem mezi
národní smlouvy (cese) od sukcesí, k nimž dochází v důsledku jiných skutcč-

Ale co se týče Československa, není správné odmítati i pro ně 
název státu sukcesního, nástupnického,29) anebo tvrditi, že nabylo části 
území rakouského a uherského cesí, stejně jako Rumunsko a Italie.30) 
Cese, mezinárodní smlouva, kterou jeden stát postupuje druhému 
státu část svého území a činí jej na něm nástupcem své územní svrcho
vanosti, předpokládá dva subjekty, existující již v době cese: stát, 
který svrchovanost na určitém území postupuje, a stát, který jí na
bývá. Československo vzniklo však 28/10 1918 revolucí, proti vůli 
státu, který do té doby vykonával na onom území svrchovanost, činem 
s hlediska dosavadního právního řádu protiprávním.31) Mírovými 
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smlouvami mohl býti tento fait accompli, pokud toho bylo ještě třeba, 
jen uznán a upraveny různé otázky, podávající se ze změny územní 
svrchovanosti. Proto však, že Československo vzniklo způsobem origi- 
nárním, nikoli derivativním, není třeba popírati, že by bylo sukceso- 
rem nebo nástupcem býv. monarchie ; na rozdíl od sukcese soukromo
právní zahrnuje sukcese mezinárodní nejen nabytí na základě právního 
titulu, jako jest mezinárodní smlouva o cesi, t. j. nabytí odvozené, 
nýbrž i nabytí originární, nabytí v důsledku faktického postupu sukce- 
sorova, jako jest násilná anexe, dobytí, odtržení části území, osamo
statnění.32)

ností (odtržení a osamostatnění části státního území, inkorporace atd.). I tu 
dochází obyčejně ke smlouvám, s hlediska mezinárodního práva neopírá se však 
sukcese o tyto smlouvy, nýbrž o historickou skutečnost, že některý stát, ať již 
trvající nebo nově vzniklý, podřídil své územní výsosti území, které dosud pod
léhalo pravomoci jiného státu.

“) Také judikatura československých a rakouských nejvyšších soudů, jejíž 
přehled uvádí Vrat. Kalousek v článku „La formation de l’état tchécoslovaque 
et la jurisprudence“ (Bulletin de droit tchécoslovaque, II. ročník, str. 67—96), 
pokládá za datum vzniku den 28/10 1918.

3) Zákon z 21/10 1919, č. 484 St. G. Bl. : „Deutschösterreich in seiner 
durch den Staatsvertrag von St. Germain bestimmten Abgrenzung ist eine demo
kratische Republik unter dem Namen „Republik Österreich“. Die Republik 
Österreich übernimmt jedoch — unbeschadet der im Staatsvertrage von St. 
Germain auferlegten Verpflichtungen — keinerlei Rechtsnachfolge nach dem 
ehern. Staate Österreich, das ist den im Reichsrate vertretenen Königreichen 
und Ländern.“ Srovn. též Kelsen: Die Verfassung Deutschösterreichs, Jahrbuch 
des öffentl. Rechtes IX., str. 287.

9. Skutečnost a právní fikce.

Likvidace Rakousko-Uherska byla tedy mírovými smlouvami od
mítnuta a přijat názor, že právní osobnost býv. monarchie trvá beze 
změny dále v novém Rakousku a Maďarsku. Jen tyto dva státy zů
stávají vázány právním jednáním býv. Rakouska a Uherska, pokud 
nejde o otázky rozřešené přímo v mírových smlouvách jiným způso
bem. Právně jest tento systém jistě bezvadný: až na válečné půjčky, 
náležející příslušníkům jiných nástupnických státu než Rakouska a 
Maďarska, není závazku býv. monarchie, o kterém by nebylo rozhod
nuto. Neukládají-li mírové smlouvy jeho převzetí nástupnickým stá
tům, zůstává dluhem Rakouska nebo Maďarska.

Skutečnost byla jiná. Vnitrostátně Rakousko i po mírové smlouvě 
st. g. setrvalo na stanovisku, že nová republika není identickou se sta
rým Rakouskem33) a odmítalo uspokojení mnohých nároků, které je 
důsledkem právní kontinuity zatěžovaly, na př. pohledávky z váleč
ných dodávek. Soudní uplatňování bylo obtížné a po rozvratu měny 
nemělo ani významu. Nejinak si počínalo i Maďarsko, třebas právní 
kontinuitu svého státu hájilo. Stížnosti a zákroky u Reparační komise 
neměly výsledku. Neplacení ochromovalo citelně některé složky hos
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podářského života. Pod tlakem nutnosti přejímaly pak často nástup
nické státy i takové závazky býv. monarchie, které podle mírových 
smluv plniti nemusily, které však byly s jejich územím v místní sou
vislosti anebo byl-li věřitel jejich příslušníkem. Přejímaly je váhavě, 
výjimečně, s různými výhradami, s úmyslem odečísti si je od svých 
příspěvků na reparační platy, ale přejímaly je. Skutečnost byla silnější 
než právní fikce.

Ukázalo se, že nestačí řešení právně bezvadné: především jest 
třeba správného řešení finančního. To neznamená, že měla býti 
dána přednost likvidaci, navrhované rakouskou delegací. Ať úplná 
likvidace, ať zachování právní osobnosti býv. státu v novém Rakousku 
a Maďarsku, při tom i onom právním nazírání bylo možno upraviti 
sukcesi správně s hlediska finančního. Zkušenosti získané v oborech, 
které měly býti podle čl. 215/198 řešeny dohodou nástupnických států 
tak. aby bylo zajištěno nejlepší a nejslušnější nakládání všem stranám, 
totiž úpravy finanční, nutné následkem rozpadnutí Rakousko-Uherska 
a nového uspořádání veřejných dluhů a měny, dotýkající se zejména 
bank, pojišťoven, poštovních spořitelen a podobných společných in
stitucí, nejsou ostatně nejlepší. Trvalo léta, než došlo k dohodám, 
a ještě déle, než byly provedeny.34) Řešení přijaté mírovými smlouva
mi mělo nespornou přednost, že nezáviselo na příštích dohodách, nýbrž 
stanovilo již určité předpisy a jejich prováděním pověřilo orgán, na
daný značnou autoritou. Chybou jeho jest, že okruh závazků, za které 
zůstávalo následkem právní totožnosti s býv. státem zavázáno jediné 
Rakousko a Maďarsko, byl příliš široký a nebyl zúžen předpisy, upra
vujícími rozdělení aspoň některých těchto závazků mezi nástupnické 
státy.

Při katastrofách, jakými byla světová válka a rozpadnutí Rakous
ko-Uherska, nesmí překvapiti, vyskytnou-li se při přechodu do nových 
poměrů nesnáze a je-li zvolená úprava skutečným vývojem korigo
vána. Snad ani není možno jinak, „nový stát nemůže se zroditi bez 
přechodného období plného nejistoty v otázkách právních. Nejistota 
může býti odstraněna jen postupnou úpravou různých otázek.“35)

n. Mírové smlouvy a jejich provádění.

1. Vznik mírových smluv.
Uspořádati nové poměry, nastalé porážkou Německa, rozpadnutím 

Rakousko-Uherska a vznikem nových státních útvarů, bylo úkolem
■“) Dohoda o likvidaci býv. poštovní spořitelny rakouské byla sjednána 

6/4 1922, resp. 23/2 1925, o poštovní spořitelně uherské 7/11 1922. Avšak ještě 
v r. 1935 nejsou pohledávky věřitelů obou spořitelen uspokojeny.

") Hobza : Československá republika a mezinárodní právo, str. 238. 
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mírové konference v Paříži.30) Úkol byl rozsáhlý. Měnila se mapa Ev
ropy a bylo nutno rozřešiti řadu otázek národnostních, politických, 
hospodářských, vojenských, finančních a jiných. I otázka státního 
dluhu rakouského a uherského byla mezi problémy, kterými se konfe
rence musila zabývati.

Mírová konference postupovala tím způsobem, že studiem jednot
livých otázek a vypracováním návrhů příslušných oddílů mírových 
smluv pověřovala své zvláštní komise. Tak tomu bylo i se státním dlu
hem rakouským a uherským, kterým se nejdříve zabývala mezispoje- 
necká finanční komise (Commission financière interalliée), složená ze 
zástupců Spojených států, Britanie, Francie, Italie a Japonska. Nato 
nej vyšší rada konference prozkoumala elaborát komise a stanovila 
text příslušné části mírových podmínek, které měly býti oznámeny 
delegaci rakouské resp. maďarské. O poradách mezispojenecké fi
nanční komise nezachovalo se protokolů, protokoly o zasedání nej vyšší 
rady nejsou přístupny.37)

Mírová jednání pařížská měla dvě zvláštnosti.
Za prvé tu, že nebylo ústního jednání mezi zástupci 

mocností spojených a sdružených na jedné straně a zástupci Rakouska 
a Maďarska na straně druhé. Notou ze dne 31/5 191938) bylo rakouské 
delegaci, ubytované v St. Germain, sděleno, že mírová konference se 
usnesla jednati výhradně písemně. Rakouské delegaci byl pak odevzdán 
text mírových podmínek a stanovena jí krátká lhůta, ve které mohla 
k nim písemně podati své připomínky. Spojenci na ně odpověděli bez 
průtahů a odevzdali Rakušanům definitivní mírové podmínky. Stejně 
tomu bylo i při jednání s Maďarskem.

Druhou zvláštností bylo, že s každou z por ažených moč
il o s t í bylo jednáno zvláště a uzavřena samostatná mírová 
smlouva : s Německem versailleská, s Rakouskem st. germainská, s Ma
ďarskem trianonská, s Bulharskem v Neuilly, s Tureckem v Sèvres 
a v Lausanne.

Mírová smlouva st. g. byla podepsána 10/9 1919 a nabyla účin
nosti 16/7 1920. Národním shromážděním československým byla 
schválena 7/11 1919,39) spolu s mírovou smlouvou s Německem a 
spolu se smlouvou mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými 
a Československem. Ve Sbírce zákonů a nařízení byla vyhlášena pod 
č. 507/1921.

"“) Srov. nařízení č. 54/1918 Sb. z. a n. o zřízení úřaclu pro přípravu mírové 
konference a zákony č. 90/1918 a 631/1919 Sb. z. a n. o úvěru na přípravné 
práce k mírovému jednání.

") Découdu, str. 24.
Bericht I.. str. 36.

”) Vládní předloha, tisk č. 1630 Národního shromáždění z r. 1919.
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Mírová smlouva trian. byla podepsána 4/6 1920, účinnosti na
byla 26/7 1921. Národním shromážděním byla schválena 28/1 1921,40) 
ve Sbírce zákonů a nařízení byla vyhlášena pod č. 102/1922.

“) Vládní návrh, tisk č. 531 poslanecké sněmovny z r. 1920.

2. Ustanovení mírových smluv o státním dluhu.

O státním dluhu jedná mírová smlouva st. g. ve čl. 203 a 205, 
mírová smlouva tr. ve čl. 186 a 188, znějících obdobně.

Čl. 203/186 jedná o dluhu předválečném, čl. 205/188 o dluhu vá
lečném. Dluhem předválečným jest dluh, který pozůstával dne 28/7' 
1914. Dluhem válečným jest dluh, sjednaný později.

Dluh předválečný rozlišuje se na dvě skupiny: dluh zajištěný, 
kterému jest věnována prvá část čl. 203/186 o osmi odstavcích, a dluh 
nezajištěný, kterým se zabývá druhá část čl. 203/186 o čtyřech od
stavcích a příloha o dvanácti odstavcích.

Ustanovení o předválečném dluhu nezajištěném a o dluhu vá
lečném vůbec vztahují se jenom na dluhy representované titry. O ne
zajištěném dluhu předválečném a dluhu válečném, pokud nejsou re
presentovány titry, nezmiňují se mírové smlouvy výslovně; dopadá na 
ně všeobecné ustanovení, že vláda rakouská resp. maďarská jest sarao- 
jediná odpovědna za všechny závazky, sjednané bývalými vládami před 
28/7 1914 (čl. 203/186 předposl. odst.) a za války (čl. 205/188 posl. 
odst.), mimo závazky z papírů rentových, bonů, obligací, hodnot a ban
kovek, o kterých se mírové smlouvy zmiňují výslovně. Právě tato usta
novení uzavírají předpisy mírových smluv o státním dluhu v jednotný, 
vše vyčerpávající systém.

Rozlišují tedy mírové smlouvy jednak mezi dluhy válečnými a 
předválečnými, jednak mezi dluhy titrovými a netitrovými, jednak 
mezi dluhy zajištěnými a nezajištěnými. Rozeznávají se tak čtyři sku
piny závazků:

a) předválečný dluh nezajištěný, representovaný titry,
b) předválečný dluh zajištěný,
c) válečný dluh titrový,
d) ostatní závazky.
Ač mírové smlouvy v prvé řadě jednají o dluhu zajištěném a te

prve potom o dluhu nezajištěném, přece jen jak s hlediska theoreti- 
ckého, tak s hlediska skutečného významu obou skupin dluhu v Ra- 
kousko-Uhersku třeba spíše pokládati za pravidlo ustanovení o dluhu 
nezajištěném a za výjimku z pravidla ustanovení o dluhu zajištěném. 
Výjimkou jsou ovšem i ustanovení o dluhu válečném. Tímto pořadím 
bude se také říditi další výklad. K povšechné předběžné orientaci, žá- 



90

doučí vzhledem k četným souvislostem, bude předeslán stručný pře
hled všech podstatných ustanovení mírových smluv o státním dluhu.

Poznamenati dlužno, že mírové smlouvy z rozdělení podle čl. 
203/186 a 205/188 výslovně vylučují jednak titry, uložené bývalou 
nebo nynější vládou rakouskou nebo uherskou u Rakousko-uherské 
banky ke krytí bankovek, jednak veřejný dluh bosensko-hercegovský. 
Prve zmíněné titry mají býti podle čl. 206/189 zničeny, pokud sloužily 
ke krytí bankovek vydaných do 27/10 1918 a pokud odpovídají ban
kovkám, konvertovaným na území bývalé monarchie; jinak zatěžují 
výhradně nynější Rakousko a Maďarsko. Odevzdaly-li bývalé vlády 
Rakousko-uherské bance titry a tato vydala na jejich sumu bankovky, 
bylo to v podstatě totéž, jako kdyby bývalý stát byl přímo vydal stá- 
tovky. Protože mírové smlouvy obsahují zvláštní ustanovení o pře
vzetí bankovek Rakousko-uherské banky nástupnickými státy, bylo lze 
titry, vydané bývalými vládami k jejich krytí, ze všeobecného rozdělení 
státního dluhu vůbec vyloučiti. Veřejný dluh bosensko-hercegovský 
jest podle čl. 204/187 pokládati za dluh správního obvodu, t. j. za 
dluh, který zatěžuje pouze území Bosny a Hercegoviny, a nikoliv za 
veřejný dluh býv. mocnářství. Tyto závazky zůstanou při dalším vý
kladu stranou.

a) Předválečný dluh nezajištěný, representovaný 
titry.

a) Po stránce zásadní má býti předválečný titrový dluh neza
jištěný rozdělen mezi nástupnické státy podle poměrné berní síly pře
vzatého území.

b) Po stránce technické má býti provedeno
aa) nepravidelné rozdělení in nátur a, pokud jde 

o titry, uložené na území států nástupnických. Tyto titry mají býti 
nástupnickými státy okolkovány s tím účinkem, že majitelé titrů 
se stanou výlučnými věřiteli okolkovavšího státu bez jakéhokoli 
nároku proti ostatním státům (princip teritoriality). Jest neroz- 
hodno, připadne-li takto státu okolkovavšímu k tíži titrů více 
nebo méně než činí jeho podíl, určený podle poměrné berní síly 
získaného území, je-li tudíž onen stát aktivním či pasivním.

bb) Účetní vyrovnání mezi státy aktivními a pasivní
mi se provede pomocí k o m p e n s a č n í c h emisí, které vydají 
pasivní státy na obnos rozdílu mezi svými podíly a svými územními 
bloky.

cc) Tyto kompensační emise se rozdělí pravidel
ně in na tur a jednak mezi nástupnické státy aktivní, jednak mezi 
majitele titrů. uložených mimo území států nástupnických, tak, aby 
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se stali věřiteli všech států pasivních v poměru jejich schodků (t. zv. 
zahraniční, mezinárodní blok).

c) Každý stát ručí pouze za svůj díl. Solidárního ručení není.
d) Rozdělení po stránce zásadní i technické náleží provésti Re- 

parační komisi.
e) Kompensační emise mají zachovati všechna práva a výhody 

starých titrů, zejména co se týče měny. Jejich náležitosti určí Repa- 
rační komise, která může při velkém znehodnocení měny některého 
nástupnického státu požadovati ve prospěch věřitelů i změnu pod
mínek konverse titrů, znějících na papírovou měnu rakousko-uherskou. 
Naproti tomu převzetím titrů okolkovaných na území státu nástup
nických se mírové smlouvy nezabývají, pokládajíce je za výhradně 
vnitřní záležitost oněch států.

b) Předválečný dluh zajištěný.

a) Po stránce zásadní má býti rozdělen podle toho, kde jest 
statek, na kterém jest zajištěn nebo k jehož získání byl sjednán. Platí 
tedy zásada „res transit cum suo onere“.

b) Po stránce technické neobsahují mírové smlouvy žádných 
ustanovení, 11a rozdíl od velmi podrobných předpisů toho druhu o dlu
hu nezajištěném.

c) Solidárního ručení není. Každý stát ručí jen za svůj díl. Rov
něž i část statku, nabytá tím kterým státem, zůstává zárukou jenom 
za část dluhu převzatého tímto státem.

d) Rozdělením jest pověřena Reparační komise.
e) Práva věřitelů, zejména co do měny nemají utrpěti újmy. 

Zástavy mají zůstati v platnosti. Reparační komise má tu podobná 
oprávnění jako v příčině kompensačních emisí dluhu nezajištěného.

c) Dluh válečný, representovaný t i t r y.

a) Nástupnické státy, vyjímajíc Rakousko a Maďarsko, nemají 
žádných povinností z válečného dluhu, representovaného titry vůči ni
komu. Nemohou však také ani samy ani jejich příslušníci za patřící 
jim titry válečného dluhu ničeho požadovati od Rakouska a Maďarska 
a ostatních států.

Za titry, patřící příslušníkům jiných států než těch, kterým při
padá území býv. mocnářství, jest odpovědna jediné vláda rakouská, 
resp. maďarská.

b) Do dvou měsíců ode dne účinnosti mírových smluv mají ná
stupnické státy okolkovati titry válečného dluhu, uložené na jejich 
území, vžiti je z oběhu a vyměniti za certifikáty. Z okolkování tohoto 
nevznikají však nástupnickým státům žádné závazky vůči majitelům 
okolkovaných titrů, leč že by samy okolkování takový smysl daly.
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c) Doklady o akci okolkovací a výměnné mají býti zaslány Re- 
parační komisi.

d) Ostatní závazky.
Za ostatní závazky, o kterých se mírové smlouvy nezmiňují vý

slovně, odpovědna jest samo jediná vláda rakouská, resp. maďarská. 
Patří sem zejména dluhy, označované obyčejně názvem dluhů admi
nistrativních, mezi nimiž největší rozsah zaujímají pohledávky z vá
lečných dodávek. Této skupině, která leží již vlastně mimo rámec stát
ního dluhu v pravém slova smyslu, bude věnována pozornost naposled.

3. Reparačni komise, orgán, pověřený prováděním mírových smluv.

a) J e j í j e d n o s t r a n n ý c h a r a k t e r.
Provésti rozdělení rakouského a uherského státního dluhu podle 

směrnic, stanovených mírovými smlouvami, měla Reparačni komise, 
zřízená podle čl. 233 mírové smlouvy versailleské, čl. 179 smlouvy st. g., 
čl. 163 smlouvy tr. a čl. 121 smlouvy, sjednané v Neuilly. Komise tato, 
totožná, ať jde o kteroukoli smlouvu, jest společným orgánem všech 
mocností spojených a sdružených. Poražené státy nejsou v ní zastou
peny ; mají jen nárok, aby jim byla poskytnuta slušná možnost vyjádřiti 
se, aniž by však mohly se zúčastniti rozhodování (§ 10 přílohy II 
k čl. 190/174). Reparačni komise rozhoduje tedy jménem mocností 
spojených a sdružených, které jí delegovaly svá oprávnění, s čímž po
ražené státy projevily výslovně v mírových smlouvách (čl. 186/170) 
souhlas.

Jednostranný charakter Reparačni komise lze vysvětliti její pů
vodní a hlavní úlohou, jež jí dala jméno, totiž působností při náhradě 
válečných škod. Bylo by v rozporu s běžnou mezinárodní praxí, kdyby 
vítězný stát ponechal určení výše válečné náhrady a bližších modalit 
nějakému nestrannému orgánu; jest přirozeno, že rozhodování o této 
otázce vyhradily mocnosti spojené a sdružené svému vlivu.

Naproti tomu podrobnější rozdělení státního dluhu, které bylo 
svěřeno Reparačni komisi jako vedlejší funkce, není záležitostí, kterou 
by nutně musily řešiti výhradně státy vítězné. Bližší úprava této otáz
ky i všech ostatních otázek, vyplývajících z rozvázání dosavadního stát
ního společenství, mohla býti ponechána dohodě států nástupnických 
a v případě neshod rozhodčímu. Rakouská delegace při mírovém 
jednání skutečně navrhovala,41') poukazujíc na likvidační komise, zří
zené ve Vídni nástupnickými státy hned po převratu, aby systém tento 
byl ponechán a doplněn jen direktoriem ze zástupců 5 hlavních moc
nosti spojených a sdružených a států nástupnických; direktorium 
by řešilo v nej vyšší instanci rozpory mezi nástupnickými státy, po pří- 

“) Bericht I., str. 438.
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pádě je odkazovalo rozhodčímu. Tyto návrhy nebyly, jak již uvedeno, 
přijaty, stejně jako další návrh Rakouska,42) aby v otázkách rozdělení 
státního dluhu bylo dáno v Reparační komisi zastoupení a hlas i Ra
kousku, jelikož v této příčině není mezi postavením Rakouska a ostat
ních nástupnických států rozdílu. Ale třebas bylo takto rozdělení stát
ního dluhu svěřeno orgánu, zastupujícímu pouze jednu stranu, nelze 
říci, že Reparační komise se nezhostila svého úkolu nestranně vůči 
Rakousku a Maďarsku;43) naopak, někdy v zájmu zahraničních vě
řitelů Reparační komise snažila se ulehčiti těmto státům s hroutícími 
se-íinancemi na úkor států ostatních.

“) Bericht II., str. 167.
“) To uznává Strisower v cit. článku, ne však Hónig.

b) Složení Reparační komise a jejích odborů.

Ač Reparační komise byla orgánem všech mocností spojených a 
sdružených, byly v ní — pokud jde o rozdělení rakouského a uherského 
státního dluhu — zastoupeny pouze Spojené státy, Velká Britanie, 
Francie, Itálie, a jedním společným delegátem Řecko. Polsko, Rumun
sko, Jugoslávie a Československo. Spojené státy svého zástupce od
volaly, když se rozhodly neratifikovati mírové smlouvy a straniti se 
evropské politiky. K jednání o otázkách, na nichž by mohly mí ti zájem, 
mohou vyslati i státy v komisi nezastoupené své přísedící, kteří však 
nemají práva hlasovacího. Reparační komise má hlavní stálou úřadov
nu v Paříži. Árolí si předsedu a místopředsedu, kteří působí rok a mo
hou býti nově zvoleni. Rozhoduje se většinou hlasů (případy, kdy jest 
třeba jednohlasnosti, nepřicházejí zde v úvahu), při rovnosti hlasů, 
což jest možno při odvolání zástupce Spojených států, náleží předse
dovi druhý hlas. (Cl. 379/362). Zástupcové států mají se říditi in
strukcemi svých vlád, jimž jsou zodpovědní; společný delegát východ
ních států musí se ovšem zdržeti hlasování, nejsou-li instrukce dané 
mu státy, které zastupuje, ve shodě. Při svém rozhodování není ko
mise vázána žádným zákonodárstvím, ani určitým zákoníkem, ani 
zvláštními pravidly o řízení; má rozhodovati podle spravedlnosti, sluš
nosti a poctivosti. Rozhodnutí Reparační komise zavazují přímo státy 
spojené a sdružené, nepotřebují jejich ratifikace a jsou ihned vyko
natelná. Členové Reparační komise a její zmocněnci požívají stejných 
práv a nedotknutelnosti jako diplomatičtí zástupcové. Náklady komise 
nese Rakousko, resp. Maďarsko.

Reparační komise může jmenovati úředníky, jednatele a zřízence, 
jichž potřebuje při výkonu svých úkolů, zříditi odbory (sections), 
nebo výbory (comités), jejichž členové nemusí nutně býti členy ko
mise, a přenésti na ně svá oprávnění a plné moci. Přímo v mírových 
smlouvách jest předvídáno zřízení sekce rakouské a obdobné sekce 
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uherské (čl. 179/163). V těchto sekcích, majících jen hlas poradní, 
kromě případů, kde by na ně Reparační komise přenesla své plné moci, 
zasedají zástupcové Spojených států, Velké Britanie, Francie, Italie, 
Řecka, Polska, Rumunska, Jugoslávie a Československa. Při hlasování 
mají zástupcové velmocí po dvou hlasech. Zástupcové ostatních států 
v této sekci volí také společného delegáta do plena Reparační komise 
vždy střídavě na dobu jednoho roku.

Pro rozdělení rakouského a uherského dluhu měl největší význam 
zvláštní subkomitét, zřízený k tomu účelu rozhodnutím Reparační 
komise ze dne 27/9 a 14/10 1921. V tomto subkomitétu, který se 
ustavil 15/11 1921 v Paříži a v dubnu 1922 přenesl své sídlo na čas 
do Vídně, měla Francie. Velká Britanie, Italie po jednom delegátu, vý
chodní státy byly zastoupeny jedním společným delegátem. Tu byly 
podrobně studovány otázky, souvisící s rozdělením rakouského a 
uherského dluhu, a připravována rozhodnutí Reparační komise o vě
cech zásadních. K návrhu subkomitétu podávala svoje dobrozdání 
obyčejně i služba právní (Service juridique) a služba finanční (Service 
financier), kteréžto výbory byly opět složeny ze 4 delegátů (Francie, 
Velká Britanie, Italie a společný delegát). Nato se zabývala návrhem 
rakouská a uherská sekce a konečně Reparační komise v plenu, odkud 
vycházela definitivní rozhodnutí.

Složení Reparační komise zaručovalo třem v ní zastoupeným vel- 
moccm naprostou převahu, což vzhledem k jejím dalekosáhlým plným 
mocem vzbuzovalo s počátku dosti obav.44) Nástupnickým státům, za
stoupeným jedním společným delegátem, byla sice velmi ochotně po
skytována možnost zaujati stanovisko ke všem projednávaným věcem 
a nelze neuznati ani snahu Reparační komise o smírné vyřizování 
sporných otázek. Kde se však nepodařilo překlenouti rozpory jedná
ním, mohly nástupnické státy působiti na rozhodnutí pouze váhou věc
ných důvodů ; nalézaly sluchu a podpory, možno-li věřiti výrokům, pro
niklým do veřejnosti z kruhů prý zasvěcených, spíše u Italie, nepříliš 
interesované na rozdělení rakouského a uherského dluhu a proto pří
stupnější věcným důvodům, než Francie a Velké Britanie, chránících 
jednak zahraniční věřitele, jednak slabé Rakousko. Zájmy nástup
nických států nebyly ostatně vždy v souhlase ; často se rozcházely a tím 
postavení společného delegáta bylo ještě oslabováno.

■“) Srov. na př. řeč dra Rašína ve schůzi Národního shromáždění ze 7/11 
1919. Též Drachovský v Politice II/l, str. 432.

c) Úkoly a dílo Reparační komise při rozdělení 
rakouského a uherského státního dluhu.

Co se týče dluhu válečného, bylo úkolem Reparační komise 
bdí ti pouze nad okolkováním a vzetím válečných půjček z oběhu. Tento 
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úkol Reparační komisi mnoho nezaměstnával: byl splněn rychle a 
lehce, zejména, když byly zjednodušeny formality, předepsané míro
vými smlouvami.

Daleko těžším úkolem bylo rozdělení dluhu předválečného, 
které se nad očekávání protáhlo. „Cest forcément avec lenteur et non 
sans complications que c’est operée cette répartition“, přiznává Repa
rační komise v oficielní publikaci z r. 1925. ve které složila účty z roz
dělení předválečného dluhu, do té doby provedeného. Příčin průtahu 
bylo několik. První vyplývala z povahy věci samé: dluh, dosahující 
značné výše, nejednotný, složení velmi pestrého, v rukou majitelů, 
roztroušených po celém světě, měl býti rozdělen podle různých zásad 
mezi sedm států nástupnických. K tomu přistoupil nemálo kompliko
vaný způsob, jaký zvolily mírové smlouvy pro jeho rozdělení, hlavně 
však finanční obtíže, s nimiž bylo všem státům nástupnickým zápasiti.

V prvé řadě to byly otázky, souvisící s rozdělením předválečného 
dluhu po stránce zásadní, kterým Reparační komise musila 
věnovati svoji pozornost: rozlišili předválečný dluh na zajištěný a ne
zajištěný a nalézti pro každou z obou kategorií rozdělovači klíč. Tyto 
otázky, k nimž přidružila se i sporná otázka, od kdy počíná ručení 
nástupnických států za převzatý dluh, byly v podstatě zralé k rozhod
nutí, t. j. dohodnuty ve výborech, již v polovici r. 1922. Počátkem 
r. 1923 rozhodla Reparační komise o zásadním rozdělení předváleč
ného dluhu definitivně.

Obtížněji probíhalo rozdělení po stránce technické. 
S okolkováním nezajištěného dluhu ve státech nástupnických bylo za
počato již v r. 1921. souběžně s jednáním o zásadním rozdělení, avšak 
jeho dokončení uvázlo. Ukázala se neudržitelnost principu teritoria- 
lity a bylo nutno připouštěti výjimky podle zásady personální, což 
způsobovalo průtahy. Dokud nebylo zjištěno množství nezajištěných 
titrů okolkovaných jednotlivými nástupnickými státy, nemohly býti 
určeny ani podíly, kterými budou nástupnické státy zavázány z ne
zajištěných titrů, nalézajících se mimo území států nástupnických: 
těmto věřitelům musila Reparační komise určití dlužníky a musila se 
také postarati o to, aby noví dlužníci mohli své závazky, pokud jde 
o technickou stránku, plniti. Okolkováním nezajištěných titrů ve stá
tech nástupnických vstupovali jejich majitelé v přímý poměr se státem 
okolkovacím, v poměr, který byl interní záležitostí onoho státu a Re
parační komisi dále nezajímal ; technicky nebylo tu obtíží, poněvadž 
šlo o poměr věřitelů k jedinému dlužníku. Z nezajištěných titrů, ulo- 
žených mimo území států nástupnických, a také z mnohých titrů za
jištěných bylo však zavázáno současně několik států nástupnických 
a na místo titru dosud jednotného mělo nastoupiti několik titrů díl
čích, vyjadřujících podíly jednotlivých zavázaných států. Technické 
nesnáze takového rozdělení in natura byly veliké, zvláště tam, kde pů
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vodní pohledávka byla znehodnocena poklesem měny. Nebylo možno 
provésti zde doslovně ustanovení mírových smluv a bylo nutno doho
dami s věřiteli nahraditi rozdělení in natura organisováním společné 
služby.

Průtahy technického rozdělení oddalovaly i třetí konečnou 
etapu, převzetí dluhu nástupnickými státy, při kte
rém Reparační komise měla „établir la procédure, par laquelle les 
créanciers recevront des Etats débiteurs respectifs des reconnaissances 
de dettes, sans toutefois qu’elle soit chargée d’assurer l’exécution des 
paiements mêmes“.45) Tento úkol (jehož meze nejsou ostatně přesně 
ohraničeny, poněvadž uznání dluhu nástupnickým státem v praxi oby
čejně souvisí s převzetím jeho služby a zahájením platů,46) v kteréžto 
příčině se však Reparační komise prohlašovala vždy za nepříslušnou) 
nebyl nikdy úplně dokončen. Autorita Reparační komise, která se při 
zásadním rozdělení předválečného dluhu uplatnila plně, při technickém 
rozdělení již menší měrou, selhala v této třetí etapě. Když se Repa- 
parační komise v r. 1931 rozešla, byla ještě řada dluhů vůbec ne
upravených.

") La Répartition, str. 24.
'“) S hlediska ryze theoretického nebylo snad nutno, aby rozdělení před

válečného dluhu a jeho převzetí nástupnickými státy zdržovalo se pro nesnáze 
povahy technické a měnové. Státy nástupnické mohly vydati nové titry přesně 
podle ustanovení mírových smluv bez ohledu na to, chtějí-li nebo mohou-li je 
honoro váti, rozlišiti tedy přesně uznání dluhu od jeho skutečného plnění. 
V praxi však nelze očekávati, že by některý stát odhodlal se dáti do rukou 
věřitelů svoje vlastní titry, aniž by je ihned honoroval.

4. Měnové znehodnocení po převratu a jeho vliv.

Rozdělení rakouského a uherského dluhu bylo by proběhlo mno
hem hladčeji, nebýti hospodářských a finančních obtíží, které dolehly 
těžce po skončení války na všechny nástupnické státy a nej zřetelněji 
se projevily ve znehodnocených měnách.

Když mírové smlouvy ustanovily v čl. 206/189, že nástupnické 
státy mají do dvou měsíců ode dne účinnosti mírových smluv okolko- 
vati, neučinily-li tak dosud, svým vlastním odlišným kolkem bankovky 
Rakousko-uherské banky, obíhající v jejich území, a do 12 měsíců vy- 
měniti je za svoji měnu nebo za novou měnu, sankcionovaly 
tím v podstatě pouze měnovou rozluku, která brzy po převratě 
nastala. V Československu, Rakousku a Maďarsku byly rakousko- 
uherské koruny vyměněny za koruny nové vlastní měny v poměru 
100 ke 100, v Jugoslávii byla výměna provedena v poměru 100 K = 
25 dinárů, v Polsku 100 K = 70 polských marek, v Rumunsku 100 K 
= 50 lei, v Itálii 100 K = 40 lir. Kdežto však před válkou 100 K rak.- 
uh. rovnalo se asi 105 fr. a ještě v listopadu r. 1918 byl průměrný kurs 
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rakousko-uherské koruny v Curychu 34.49 šv. fr., došlo brzy po pře
vratu k soustavnému poklesu, kterým v několika letech byly měny 
některých nástupnických států úplně znehodnoceny.

Měnové znehodnocení zračí se nejvýrazněji ve vzestupu hodnoty 
zlata, za jejíhož představitele lze pokládati v těch letech dolar. Percen- 
tuelní poměr ceny dolaru k jeho ceně al pari v jednotlivých nástup
nických státech podává následující tabulka,47) vycházející ze zlaté 
parity mezi dolarem a tou kterou měnou jako ze základu (= 100) ; 
k tomuto základu přirovnávají se průměrné měsíční kursy té které 
měny podle záznamů newyorských a vypočítává se index.

'*’) Statistická příručka republiky Československé 1925, II. díl, str. 208.

Stát Zlatá parita 
dolaru

Průměrný index koncem roku
1920 1921 1922 1925

Itálie ..... 5.1826 lir 552 439 386 445
Rumunsko . . . 5.1826 lei 1.484 2.440 3.144 3.744
Jugoslávie . . . 5.1826 dinárů 653 1.268 1.561 1.699
Československo 4.935 Kč 1.750 1.638 652 693
Rakousko . . . 4.935 K rak. 7.449 53.310 1,447.286 1,447.286
Maďarsko . . . 4.935 K maď. 10.061 13.617 47.209 389.654
Polsko .... 13.182 76.837 415.000 101,799.143

Měnové znehodnocení vneslo do rozdělení rakouského a uher
ského dluhu zmatek a působilo rušivě na všechny tři jeho etapy. Sebe 
spravedlnější rozdělovači klíč nemohl vésti k rovnoměrnému zatížení 
všech nástupnických států, rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
věřitelů, tak jak je vytvořily předpisy mírových smluv o technické 
stránce rozdělení, rozdíly, které by snad byly snesitelné v normálních 
poměrech, vzrostly do nemožnosti. Převzetí rozdělených dluhů nástup
nickými státy a zahájení jejich služby bylo oddalováno: dluhy, znějící 
na papírovou měnu domácí, nebylo mnohdy lze plniti proto, že se 
zcela znehodnotily, dluhy, znějící na zlato nebo na cizí měny a nedo
tčené měnovým rozvratem, nebylo lze plniti proto, že byly příliš těžké 
pro vyčerpané státy.

5. Afřnová ustanoveni mírových smluv.

Nelze říci, že mírové smlouvy nepočítaly se znehodnocením měn, 
vždyť již za mírového jednání a v době podpisu mírových smluv mě
nový rozvrat značně pokročil. Snad právě proto obsahují mírové 
smlouvy velmi podrobná ustanovení o měně, v jaké mají býti vyjádřeny 
dluhy převzaté nástupnickými státy.

7
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Rozlišuje se, na jakou měnu zněl původní titr.

Zněl-li původní titr:

1. na papírovou měnu rakousko- 
uherskou,

2. na jednu nebo několikerou 
měnu cizí,

3. na zlatou měnu rakousko- 
uherskou,

4. konečně, byla-li v původním 
titru vymíněna výslovně nebo 
mlčky výplata cizími penězi 
podle pevné sazby nebo nějaká 
jiná volba kursu,

má býti nový titr vy
jádřen :

1. ve měně státu jej vydávající
ho, při čemž měna rakousko- 
uherská se přepočte ve stej
ném poměru, ve kterém tento 
stát provedl prvou výměnu pa
pírových korun rakousko- 
uherských za svoji vlastní 
měnu ;

2. v téže nebo týchž cizích mě
nách ;

3. v librách sterlingů nebo ve 
zlatých dolarech USA, při 
čemž pro přepočtení rozhodný 
jest poměr váhy a zrna těchto 
tří měn podle zákonů platných
1. ledna 1914;

4. musí nový titr obsahovati stej
né výhody.

Přepočítací klíč pro papírovou korunu rakousko- 
uherskou podléhá schválení Reparační komise, která bude moci, 
shledá-li to vhodným, požadovati, aby stát, který provádí konversi, 
změnil její podmínky. Za takovou změnu nemá býti žádáno, leč byla-li 
by Reparační komise názoru, že hodnota náhradní měny podle směneč
ného kursu na cizinu jest v době konverse značně nižší, než hodnota 
původní měny, na kterou znějí staré titry.

Ustanovení tomuto byla vytýkána nejasnost. Co dlužno rozuměti 
dobou konverse? Jest možný dvojí výklad:

1. Dobou konverse míní se doba konverse koruny ra- 
k o u s k o-u h e r s k é za měnu novou. Reparační komise byla by 
oprávněna žádati změnu, kdyby koruna rakousko-uherská byla vy
měněna za novou měnu v poměru nepříznivějším, než by vyplynulo 
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z tehdejších kursů koruny rakousko-uherské a měny nové. Změna by 
tedy nepřicházela v úvahu, byla-li koruna rakousko-uherská vyměněna 
za měnu novou v poměru 1 : 1 jako v Rakousku, v Maďarsku a v Čes
koslovensku.

2. Doba konverse vztahuje se na dobu k o n v e r s e starých 
titrů za nové. Reparační komise byla by oprávněna žádati, aby 
na př. Rakousko vydalo nové titry v poměru nikoliv 1 koruna rak.-uh. 
= 1 koruna rak., nýbrž v poměru 1 koruna rak.-uh. = několika
násobek koruny rak., podle toho,, oč nižší hodnotu by měla koruna 
rakouská ve srovnání s hodnotou koruny rakousko-uherské v době kon
verse starých titrů za nové. Ale jak srovnati kurs koruny rakousko- 
uherské a koruny rakouské, když rozlukou měnovou stará měna za
nikla, takže v době konverse starých titrů za nové nelze již určití její 
směnečný kurs na cizinu? Leží sice nasnadě porovnávati kurs nové 
měny v době konverse titrů s dřívějším kursem staré měny a je-li zne
hodnocení pohledávky příliš veliké, vyrovnati je valorisací, leč k tomu 
citované ustanovení, aspoň podle doslovného, snad jen nešťastně sty- 
lisovaného znění neopravňuje. V úvahu přichází jediné kurs v době 
konverse starých titrů za titry nové, nebo v době konverse koruny ra
kousko-uherské za měnu novou.48)

4S) Dr. J. Hraše: Rozdělení zajištěného dluhu bývalého Rakousko-Uher- 
ska. Zahraniční politika 1923, str. 267.

*) Bericht II, str. 167.
”) Bericht II, str. 346.
“) Zajimavo jest, že dříve, než došlo k tomuto rozhodnutí. Československo 

a Rakousko v dohodě ze dne 17/12 1921 o provedení depositní úmluvy (č. 41/1924 
Sb. z. a n.) projevily názor, že pro obor oněch novostátních změn, při nichž 
přechod od měny starorakouské k měně nové stal se na základě parity, není 
důvodu, aby Reparační komise použila práva modifikovati základ pro konversi 
titrů předválečného dluhu. Oba státy vykládaly tedy cit. ustanovení prvým způ
sobem.

7* *

Rakouská mírová delegace navrhovala při jednání, aby citované 
ustanovení bylo z mírových podmínek vypuštěno. Nelze předem po- 
souditi, jaké břemeno by z něho mohlo vzejiti pro Rakousko a ostatní 
státy nástupnické. Nebylo by spravedlivo, aby Rakousko pykalo za 
znehodnocení své měny, které bylo vyvoláno hlavně rozpadnutím Ra- 
kousko-Uherska a tíživými mírovými podmínkami a které podle práv
ních zásad mezinárodně uznaných postihuje věřitele, nemůže však býti 
odčiněno zvýšením jmenovité hodnoty dluhu.49) Rakouská delegace 
vykládala si tedy sporné ustanovení prostě jako právo Reparační ko
mise k valorisaci.

Mocnosti spojené a sdružené odpověděly, že považují toto právo 
za nezbytnou záruku, aby věřitelé nedoznali újmy.50) Dotyčné ustano
vení v mírových smlouvách zůstalo.

Rozhodnutím ze dne 8/12 1922, č. 2273,51) rozhodla však Repa- 
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rační komise, že tohoto práva nepoužije a schválí jako základ konverse 
poměr, ve kterém jednotlivé nástupnické státy provedly prvou výměnu 
papírových korun rakousko-uherských. O konversi této, jakož i o zne
hodnocení takto konvertovaných dluhů, podává přehled tabulka:

Stát

100 K rak.-uh. 
(= 105 fr. podle 

předválečné 
parity) bylo 

vyměněno za

Pozdější 
změny měny

Střední kurs 
za 100 jednotek 

nové měny 
koncem r. 1925 

v ( urychu

Činí tudíž 
hodnota kon
vertovaných 
100 K. rak.-uh.

Československo. . .
Itálie ..........................
Jugoslávie .... 
Rumunsko .... 
Maďarsko ....

100 Kč
40 lir

25 dinárů
50 lei 

100 K maď. 12.500 K 
maď.

= 1 pengo

švýc. fr.

15’35
20-87 

9-145 
2-37
0 00726 

(za 100 K
maď.)

švýc. fr.

15'35
8'348
2'286
1-185
0-00726

Rakousko .... 100 K rak. 10.000 K rak.
= 1 šilink

72-95 
(za 100 s)

0007295

Polsko......................... 70 marek 
pol.

1,800.000 ma
rek = 1 zlotý 59'50 0-0000231

Není známo, co vedlo Reparační komisi k resignaci na právo, ve 
kterém mocnosti spojené a sdružené viděly nezbytnou záruku nároků 
věřitelských. Ať to byly pochybnosti o účinnosti tohoto prostředku, 
pochybnosti rázu právního nebo ohledy politické, jisto jest, že re- 
signace přivedla věřitele do trapné situace. Jejich pohledávky více 
méně znehodnocené byly nyní odkázány na valorisaci dobrovolnou, ke 
které se státy jen ztěžka odhodlávaly.

Co se týče velmi přesných předpisů mírových smluv o konversi z á- 
v a z k ů, znějícíchna r a k o u s k o-u herskou měnu z la
to u nebo na cizí měny, jejich hlavní význam jest ve zdůraznění 
zásady, že původní dluh má býti převzat v plném rozsahu a nesmí býti 
dotčen nuceným kursem, devalvací nebo jiným násilným zásahem se 
strany státu dlužnického. Jinak neobsahují vlastně ničeho, co by ne
vyplývalo již z všeobecných zásad právních. Tak sluší rozuměti i pře
měně závazků ve zlaté měně rakousko-uherské na závazky ve zlatých 
dolarech nebo librách: z důvodů praktických a aby nebylo pochybností, 
substituuje se měně zaniklé měna běžná.

Ani tyto předpisy věřitelům mnoho neprospěly. Věřitelé byli by 
snad mohli docíliti, aby nástupnické státy vydaly náhradní dluhopisy 
znějící přesně podle zmíněných předpisů. Ale i kdyby se tak bylo stalo, 
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skutečné placení záviselo vždy jen od jejich finančních poměrů. Po
ukazujíce na svoji neutěšenou situaci, prohlašovaly nástupnické státy 
velmi záhy, že neztenčené plnění závazků ve zlatě nebo v cizích měnách 
jest nemožné a dožadovaly se úlev. Nutnost úlev uznávali věřitelé i Re- 
parační komise, jež právem kladla větší váhu na řešení skutečně schop
né života, než na pouhé formální provedení litery mírových smluv. 
Reparační komise nemohla ovšem přiznati dlužnickým státům úlevy, 
k tomu byli oprávněni věřitelé. Reparační komise mohla pouze dohody 
s věřiteli podporovati a přihlížeti k nim při provádění mírových smluv.

6. Rozlišeni věřitelů domácích a zahraničních.

Měnová ustanovení mírových smluv nevztahují se na veškeré 
dluhy, nýbrž pouze na dluhy zajištěné bez rozdílu (čl. 203/186, č. 1, 
odst. 5-8) a na nezajištěné dluhy jen, pokud jde o kompensační emise, 
t. j., pokud nejde o nezajištěné dluhy okolkované na území států ná
stupnických (příloha k čl. 203/186, odst. 5-7).B2) To vede k rozlišování 
věřitelů domácích a zahraničních, které jest vedle rozlišování na dluhy 
válečné a předválečné, zajištěné a nezajištěné, titrové a netitrové dal
ším charakteristickým znakem rozdělení státního dluhu rakouského a 
uherského.

Rozlišení neděje se jednotně. Pokud jde o dluh zajištěný, 
neomezují sice mírové smlouvy nikterak dosah měnových ustanovení, 
avšak to jest jen důsledek toho, že neupravují rozdělení technické; 
nelze pochybovati, že nástupnické státy byly těmito ustanoveními me
zinárodně vázány jen vůči věřitelům zahraničním. U dluhu nezaji
štěného vede k rozlišení dvojí způsob technického rozdělení, kte
rým byli věřitelé rozvrženi do dvou skupin, skupiny jednotného bloku 
zahraničního a skupiny sedmi bloků národních. Ze zásady teritoriální, 
rozhodující o tomto rozvržení, plyne, že titry, náležející příslušníkům 
států nenástupnických, mohou býti i v blocích národních (vyjímajíc 
blok rakouský a maďarský, z něhož mohly býti v protestním řízení vy- 
reklamovány a převedeny do bloku zahraničního) ; nebylo-li by při kon- 
versi těchto titrů dbáno smluvních podmínek, mohli se jejich majitelé 
proti tomu brániti pouze všeobecně přípustnými prostředky, aniž mohli 
by se však dovolávati mírových smluv, pod jejichž zvláštní ochranu 
jest postaven pouze blok zahraniční. Naopak mohly býti do bloku za
hraničního zahrnuty i titry, náležející příslušníkům států nástupnic
kých, zajisté nebylo však překážek, aby je dotyčný nástupnický stát 
mocí své suverenity převedl do svého vlastnictví nebo zahrnul do svého 
územního bloku, mohl-li si ovšem opatřiti jejich skutečnou držbu.

“) To se někdy přehlíželo. I autor tak přesný jako Sack zmiňuje se o cit. 
ustanovení v oddíle o majitelích titrů na území býv. monarchie (str. 500), nikoli 
v oddíle o cizích majitelích (str. 503).



102

Náběh k tomuto rozlišení byl učiněn již za války, kdy podle zvlášt
ních předpisů dluhy, znějící na zlato a cizí měny, byly u domácích pla- 
teben vypláceny jen v domácí papírové měně podle fiktivních přepo
čítacích kursů a kdy výplata u plateben zahraničních byla vázána na 
předložení affidavit, že papíry patří příslušníkům států spojeneckých 
nebo neutrálních a že nebyly za účelem inkasa dovezeny z Řakousko- 
Uherska. Mírové smlouvy rozlišení dovršily. Kdežto dříve byl dluho
pis vnitřním či zahraničním dluhem podle toho, kde se právě nalézal, 
a mohl býti dnes dluhem vnitřním, zítra dluhem zahraničním, nyní byly 
vytvořeny definitivně uzavřené skupiny, jejichž osudy se vyvíjely 
rozdílně.

Úprava dluhu vnitřního byla ponechána zcela státům nástup
nickým. S hlediska mírových smluv nebylo překážek, aby pro tyto 
dluhy byla zrušena možnost inkasa u plateben v cizině, valutní klau
sule, volba měny a platebního místa; dluhy mohly býti nuceně domici
lovány v tuzemsku. Záviselo jediné na vnitrostátním právním řádě, jak 
upraví poměr mezi věřiteli a státem jako novým dlužníkem, ponechá-li 
v platnosti veškeré dosavadní výhody a provede konversi se zachová
ním všech podmínek, či bude-li některé modality dosud platné modi- 
fikovati.

Vůči věřitelům zahraničním měly býti veškeré dosavadní 
podmínky zachovány a Reparační komise měla dbáti, aby při konversi 
nedoznali věřitelé újmy. Dobrovolné dohody, jimiž by dosavadní pod
mínky byly změněny, nebyly ovšem vyloučeny.53)

") Také dříve bylo často rozlišováno mezi věřiteli zahraničními, vůči kte
rým byly při půjčkách znějících na cizí měny nebo alternativně na měnu do
mácí i cizí dodrženy původní podmínky a placeno jim i při znehodnocení domácí 
měny v hodnotnější měně cizí, a mezi věřiteli domácími, kteří byli nuceni spo- 
kojiti se s výplatou nominálního obnosu ve znehodnocené měně domácí.

Tak Itálie v některých údobích znehodnocení své měny (1875—81, 
189-1—1904, 1915) úroky ze svých rentových půjček, které měly býti podle svého 
znění placeny buď u plateben v Itálii v lirách, nebo u plateben v cizině stejným 
obnosem ve francích, vyplácela v hodnotnějších francích pouze na affidavit 
t. j. na mistopřísežné prohlášení majitele, že dluhopis patří cizinci a že ani 
přímo ani nepřímo nemá na něm zájem italský subjekt. Italští majitelé, ať 
dluhopis zaručoval stejná práva každému majiteli, nesměli inkasovati kupony 
v cizině a musili se spokojiti s výplatou v méně cenných papírových lirách.

Španělsko v r. 1898 po válce se Spojenými státy severoamerickými, 
ve které ztratilo Filipíny a Kubu, kdy ažio franku vůči pesetě přesahovalo až 
50%, rozhodlo zvláštním zákonem, že svoji 4% zahraniční půjčku, znějící na 
pesety, franky, libry a marky podle pevné přepočítací sazby, bude příště y ci
zích měnách platili jen zahraničním majitelům na affidavit. Zahraniční majitelé 
měli předložití své titry k okolkování, kterým byly titry v dotyčné zemi defini
tivně domicilovány. Příště tedy mohly býti titry, okolkované razítkem „Dele
gación de Hacienda en Paris“ inkasovány pouze ve francouzských francích, 
nikoliv i jinde v cizině v jiných cizích měnách. Titry neokolkované byly pova
žovány za titry patřící španělským příslušníkům a byly nadále vypláceny jen 
v pesetách; také bylo zrušeno jejich osvobozeni od dani. Zároveň byla nabid-
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7. Ücast věřitelů při rozdělení rakousko-uherského dluhu.
Tak objevují se na scéně jako další důležitý činitel, působící při 

rozdělení rakouského a uherského dluhu, věřitelé, ovšem jen věřitelé 
zahraniční.

Mírové smlouvy byly sdělány bez nich. Věřitelé ze států, které 
podepsaly mírové smlouvy, byli zajisté úpravou stanovenou v mírových 
smlouvách vázáni. Byli vázáni — a otázka ta byla skutečně vznesena — 
i věřitelé ze států neutrálních, které mírové smlouvy nepodepsaly? 
Možno připustili, že vázáni nebyli, leč to nemělo významu: neměli 
mociTaby vymohli jinou úpravu od států nástupnických, které se po
važovaly za vázány jediné mírovými smlouvami.

Nelze ostatně říci, že mírové smlouvy se nesnažily zájmy věřitelů 
co nejlépe zabezpečiti. Nedaly jim sice přímého zastoupení v komisi 
pověřené provedením repartice, převaha velmocí v této komisi zaručo
vala jim však dostatečnou ochranu a jistě při rozdělení po stránce zá
sadní neutrpěli věřitelé nedostatkem přímého zastoupení nějakou 
újmu. Co se týče technické stránky, počítají mírové smlouvy zčásti 
výslovně s účastí věřitelů. Podle odstavce 11, přílohy k čl. 203/186 
může se Reparační komise, bude-li to pokládati za vhodné, dohodnouti 
s majiteli nezajištěného dluhu, majícími nárok na t. zv. kompensační 
emise, o vydání unifikačních půjček. Dohody o technické stránce uká
zaly se záhy velmi žádoucími, a to nejen pokud jde o dluh nezajištěný, 
ale i o dluh zajištěný, rozdělený mezi několik států nástupnických. 
Kromě toho bylo třeba dohodou mezi státy a věřiteli upraviti i mo
dality převzetí rozdělených dluhů a otázky měnové.

Test jasno, že nebylo lze jednati s jednotlivými majiteli. Bylo ne
zbytné jejich společné zastoupení, na které není pamatováno ani 
v emisních podmínkách (na rozdíl od mezinárodních půjček pováleč
ných s obvyklou věrnou rukou, trustée®4), ani v právním řádě (zastou
pení společným opatrovníkem podle rak. zák. z 24/4 1874. č. 49 ř. z. ne
přicházelo téměř v úvahu55), ani v mírových smlouvách. Iniciativy se 
nuta výměna neokolkovaných titrů zahraničního dluhu za titry dluhu vnitřního 
s jistou výhodou (10% bonifikací); v roce 1901 byla tato výměna provedena 
obligatorně.

Methoda italská byla elastičtější, dovolujíc, aby ve zlatých francích bylo 
placeno tu více tu méně titrů podle toho, kolik jich bylo právě v cizině. Methoda 
španělská rozdělila titry podle toho, v čí rukou byly v určité době, definitivně 
na dluh zahraniční a dluh vnitřní; přechodem titru z rukou majitele domácího 
do rukou majitele zahraničního nebo naopak nemohlo se na tom už nic změnili.

Rozlišení přivoděné mírovými smlouvami následuje methodu špa
nělskou.

") Srov. Görtz : Auswärtige Anleihen, Deschiétère : Les réparations, la 
protection des obligataires.

“) Proti státu připouští zákon zřízení společného opatrovníka jen, pokud 
jde o knihovní projednání neb uplatněni hypotečních práv. Mimoto opatrovník, 
zřízený soudem jednoho státu nástupnického a soudům tohoto státu podléhající,
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ujaly zájmové organisace, které v různých státech a v různých for
mách existují a které ne sice právně, ale fakticky majitele zastupují. 
Byla to především Association nationale des porteurs français de va
leurs mobilières, se kterou na popud Reparační komise vstoupily ná
stupnické státy ve styk. Dohodou s touto organisací a podobnými orga- 
nisacemi v jiných státech byla zřízena Caisse Commune des porteurs 
des dettes publiques autrichienne et hongroise v Paříži, které byla in- 
špruckým protokolem z 29/6 1923 a řadou dalších dohod svěřena 
služba některých zajištěných i nezajištěných dluhů, znějících na zla
tou měnu rakousko-uherskou nebo hodnotné měny 
c i z í a rozdělených mezi několik nástupnických států (priority Stegu, 
zahraniční blok zlatých a valutních rent). Dohody upravovaly jednak 
stránku technickou, jednak stanovily úlevy v placení: rozdělení in na
tura nahradily společnou službou, úleva záležela zejména v dočasném 
snížení povinovaných platů na 32, resp. 27%. Podobného rázu jest i do
hoda o 4% dluhopisech Alžbětiny dráhy z r. 1890 na zlatky ve zlatě, 
která však formálně byla sjednána se společným opatrovníkem, usta
noveným zemským civilním soudem ve Vídni a potvrzena organisací 
německou, švýcarskou a holandskou.

Neuzavíraly-li se státy dohodám o dluzích ve zlatě nebo v cizích 
měnách, kde jim věřitelé přiznávali dalekosáhlé úlevy, projevovaly 
naopak velmi málo ochoty, pokud šlo o dluhy, znějící na papírovou 
měnu rakousko-uherskou. Po pražské dohodě z 14/11 1925, 
upravivší úspěšně službu nej důležitějších zajištěných i nezajištěných 
dluhů valutních, došlo k mnoha konferencím, které se zabývaly jednak 
některými druhotnými otázkami dluhů valutních (jako přeměna věč
ných rent na půjčky umořitelné, revise poskytnutých slev a stanovení 
definitivních výplatních sazeb), jednak úpravou dluhů zajištěných 
a mezinárodního bloku dluhu nezajištěného, znějících na měnu papíro
vou. Konference tyto (v říjnu a v listopadu 1927 v Paříži, v květnu 
1928 v Římě, v říjnu 1928 ve Vídni, v říjnu 1929 v Paříži a pak od 
jara 1930 až do února 1931 několikráte přerušená a obnovená konfe
rence v Paříži) propracovávaly se jen s největšími obtížemi k doho
dám. Největší odpor kladlo, odvolávajíc se na špatný finanční stav, 
Maďarsko, které nakonec vedle Rumunska a Jugoslávie zůstalo samo 
odpovědno za mezinárodní blok nezajištěného dluhu, znějícího na měnu 
sotva mohl by něco podnikati proti státům ostatním. Instituce selhala, ač byla 
v letech poválečných v Rakousku opatrovníků pro státní i jiné dluhopisy pravá 
inflace, které teprve změna ustanovení o útratách (rak. zákon z 2/7 1929, 
č. 222 B. G. Bl.) učinila přítrž. Četná rozhodnutí viz v Rechtsprechung. 
V Československu podnět ke kritice kurátorského zákona a nedostatečné ochra
ny majitelů dílčích dluhopisů poskytly spory o markové priority dráhy Praha— 
Duchcov a jiné. Viz interpelaci pojsl. Bachera, tisk 2011 z r. 1932 poslanecké 
sněmovny, a článek Sedláčkův „über das čechoslovakische Recht der Teil
schuldverschreibungen“, Prager Juristische Zeitschrift 1926. 
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papírovou. Po dlouholetém jednání podařilo se pařížskou dohodou 
z 11/2 1931 docíliti jen částečné úpravy tohoto bloku, t. j. bez Ma
ďarska, které bylo hlavním dlužníkem.

8. Konec činnosti Reparační komise.

Dohody, sjednané mezi nástupnickými státy a zástupci věřitelů, 
byly formálně schvalovány Reparační komisí, do jejíž kompetence ná
leželo ovšem spíše jen schvalování technických modalit, než ustanovení 
výše a způsobu placení. Než i technická stránka mohla býti upravena 
přímou dohodou mezi nástupnickými státy a zástupci věřitelů bez inter
vence Reparační komise, jak dokazují některé dohody a úpravy, 
k nimž došlo teprve v době, kdy již Reparační komise skončila svoji 
činnost.

Reparační komise měla býti podle § 23, příl. II, k čl. 190/174 roz
puštěna, jakmile Rakousko a jeho spojenci vyrovnají všechny částky, 
které jsou dlužni z mírových smluv a jakmile všechny přijaté částky 
nebo hodnoty je zastupující budou rozděleny mezi zúčastněné moc
nosti. Zřejmě se předpokládalo, že do té doby a ještě dříve budou skon
čeny ostatní úkoly Reparační komise, zejména rozdělení předváleč
ného dluhu rakouského a uherského.

Opak se stal skutečností. V r. 1930, kdy ještě nebyly rozřešeny 
všechny otázky souvisící s rozdělením rakouského a uherského dlu
hu, došlo po přijetí t. zv. Youngova plánu k dohodám haagským a 
pařížským, kterými byla s konečnou platností vyřízena otázka repa
rační, čili, jak se říkalo oficielně, byla provedena konečná finanční 
likvidace světové války. Haagskou dohodou s Rakouskem z 20/1 1930, 
která nabyla mezinárodní účinnosti dnem 28/6 1930 (č. 184/1932 Sb. 
z. a n.), skončily veškeré styky Reparační komise s Rakouskem, paříž
skou dohodou z 28/4 1930 o závazcích z mírové smlouvy trianonské, 
ratifikovanou 9/4 1931 (č. 81/1931 Sb. z. a n.), byly prohlášeny za 
skončeny styky Reparační komise s Maďarskem. Tím skončila se i pra
vomoc Reparační komise v oboru státního dluhu rakouského a 
uherského.

Posléze zmíněná dohoda výslovně v čl. 2 ustanovuje, že způsob 
provedení čl. 186 tr. a jeho příloh, pokud náležel Reparační komisi, 
bude po případě předmětem zvláštního ujednání mezi zúčastněnými 
stranami. Tento způsob, přímé jednání mezi nástupnickými státy a vě
řiteli, jediné také zbyl pro vyřízení neupravených otázek státního dluhu, 
když nedošlo ke zřízení zvláštního likvidačního komitétu, s některých 
stran navrhovaného.38) Dohoda pařížská z 11/2 1931 o zahraničním 
bloku papírových rent byla sjednána již bez intervence Reparační 
komise.

■'*'■) Neue Freie Presse 22/5 1930.



KAPITOLA ČTVRTÁ

ROZDĚLENÍ PŘEDVÁLEČNÉHO DLUHU 
NEZAJIŠTĚNÉHO

I. Rozdělení po stránce zásadní.

A. POJEM A ROZSAH NEZAJIŠTĚNÉHO DLUHU PODLE MÍROVÝCH 
SMLUV.

1. Znaky předválečného dluhu nezajištěného, representovaného titry.
Mírové smlouvy nevypočítávají podrobně předválečný dluh ne

zajištěný, representovaný titry, nýbrž spokojují se tím, že uvádějí jeho 
znaky: dluh nezajištěný, representovaný titry, podle stavu, jaký byl 
dne 28/7 1914 (dette non gagée, représentée par des titres, telle qďelle 
était constituée le 28 juillet 1914). Určití, které jednotlivé druhy stát
ního dluhu rakouského a uherského sem patří, bylo úkolem Reparační 
komise, která si za tím účelem vyžádala již v polovici r. 1920 od vlády 
rakouské a později též od vlády uherské příslušný výkaz, a dala i ostat
ním státům příležitost k vyjádření. Názory nebyly vždy stejné a Re
parační komise musila rozhodnouti některé sporné otázky.

1. Podle rozhodnutí Reparační komise rozlišuj edluhpřed- 
váléčný od dluhu válečného datum 28/7 1914. Nebylo 
lze proto pokládati za předválečný dluh emisi 4% rakouské korunové 
renty nom. 170,000.000 K, vydanou v r. 1917, ani akcie Akciového 
spolku řetězového mostu Alžbětina v Děčíně, převzaté státem k zúro- 
kování a k umoření v r. 1917, ani 51/2% uherské státní pokladniční 
poukázky z r. 1915 a 1916, vydané k prolongaci 41/2% poukázek 
z r. 1913, které v r. 1915 a 1916 dospěly ke splatnosti.

2. N e z a j i š t ě n ý m jest předválečný dluh jen, n e p a t ř í-1 i d o 
skupiny dluhu zajištěného. Poněvadž zajištění hypoteční 
není jediné rozhodujícím, vyskytly se u některých dluhů pochybnosti. 
Tak maďarská vláda si přála, aby byly považovány za dluh zajištěný 
a nikoli za dluh nezajištěný 31/2% renta z r. 1897, 4% renta z r. 1910, 
4% vyvažovači pozemkové dluhopisy, 4x/2% dluhopisy za výkup vý
čepních práv, 41/,% renta z r. 1913, Reparační komise vyloučila však 
ze skupiny nezajištěného dluhu při definitivním rozhodnutí pouze dvě 
zprvu uvedené emise. Rakouská vláda naopak chtěla, aby 4x/,% že
lezniční půjčka z r. 1913 a salinky byly rozděleny jako dluh nezaji
štěný. Reparační komise však jí nevyhověla.
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3. Pouze předválečný dluh nezajištěný, representovaný 
t i t r y — na rozdíl od dluhu zajištěného, kde podmínka tato stano
vena není a ani původně nebyla, aspoň ne výslovně — má býti roz
dělen mezi nástupnické státy a jimi převzat. Patří sem tudíž pouze 
dluhy emisní, t. j. dluhy, sjednané vydáním dílčích dluhopisů, pa
pírů hromadných a zastupitelných, nikoliv dluhy individuelní jako 
kauce a deposita, kontokorentní zálohy a neemisní zápůjčky, sjed
nané u peněžních ústavů, odškodňovací renty zemím za inkamerované 
spotřební dávky a pod.
__ Za dluh titrový byly ovšem pokládány i dluhopisy, znějící na 
jméno a neobchodovatelné, a to ať se vyskytovaly v rámci téže emise 
vedle titrů na doručitele a byly také v titry na doručitele přeměni
telný, nebo ať celá emise pozůstávala výhradně z titrů na jméno (na 
příklad 4y2% uherské obligace za výkup výčepních práv, znějící na 
jména obcí, různé dluhy z doby před unifikací r. 1868, jako 3% ob
ligace dvorní komory).

Pochybnosti vyskytly se o 4-36% rakouské zápůjčce u pojišťo
vacích společností a První rakouské spořitelny ve Vídni. Byla to vlast
ně řada jednotlivých zápůjček samostatně sjednaných vždy v částce 
500.000 K, na které byl věřiteli vydán obyčejný dlužní úpis s vlastním 
umořovacím plánem. Ačkoliv o jednotné emisi, jejímiž díly by byly 
jednotlivé dlužní úpisy, nelze mluviti, přece jen tím, že byla sjednána 
s řadou věřitelů za stejných podmínek, zápůjčka tato vykazuje charak
teristické znaky půjček emisních. Reparační komise ji pojala po ja
kémsi váhání mezi předválečný dluh nezajištěný, representovaný titry.

4. Předmětem rozdělení jsou však dluhy nezajištěné jenom v té 
výši, v jaké pozůstávaly v den účinnosti mírových 
smluv, t. j. rakouský dluh podle stavu z 16/7 1920, dluh uherský 
podle stavu ze dne 26/7 1921. Podle posledního odstavce přílohy k čl. 
203 st. g. a odst. 12 přílohy k čl. 186 tr. stát, který přejímá odpověd
nost za některý titr, jest odpověden též za kupony a umořovací splátky, 
které by ode dne účinnosti mírové smlouvy dospěly a nebyly zapla
ceny. Opírajíc se o toto ustanovení, rozhodla Reparační komise roz
hodnutím ze dne 12/10 1921, č. 1572 (Rakousko) a ze dne 28/2 1923. 
č. 1612 (Uhersko), že odpovědnost nástupnických států za zúrokování 
a umořování nezajištěného dluhu počíná dnem, kdy nabyly mírové 
smlouvy účinnosti, a vyloučila z rozdělení všechny dluhy, které sice 
pozůstávaly 28/7 1914, staly se však splatnými před účinností míro
vých smluv a nebyly zaplaceny.

Tak byly z rozdělení předválečného nezajištěného dluhu vůbec 
vyloučeny 5% rakouské státní losy z r. 1860, jejichž poslední slosováni 
se konalo v r. 1917, rakouské státní losy z r. 1864. jejichž po
slední slosování se konalo v r. 1918, rakouské pokladniční po
ukázky z r. 1912, splatné 1/1 1915, dále za války dospělé 41/2% 
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uherské pokladniční poukázky z r. 1913. Z rozdělení vyloučeny 
byly dále části půjček slosované a splatné před 16/7 1920, resp. 
26/7 1921, jako část 4yz% rakouských pokladničních poukázek 
z r. 1914, 4x/2% uherské renty z r. 1914, 4% uherských vyvažovačích 
obligací.1)

') Při určení vyloučené části nepostupovala Reparační komise, jak bude 
ještě ukázáno, příliš důsledně.

2) Tento způsob navrhovalo Maďarsko. Les négociations, IL, str. 325.

2. Uherský blok sjednocené renty.
Při sestavování seznamu rakouského a uherského dluhu neza

jištěného musila se Reparační komise vyrovnati také s otázkou t. zv. 
uherského bloku sjednocené renty, který formálně byl dluhem rakous
kým, ve skutečnosti však zatěžoval nikoliv území Rakouska, nýbrž 
Uher.

Zásadně bylo možno řešiti otázku dvojím způsobem, 
z nichž prvý respektoval spíše její formální, druhý spíše mate
ři e 1 n í stránku. Bud’ mohl uherský blok zůstati i dále dluhem vý
hradně rakouským a býti rozdělen mezi nástupnické státy rakouské 
podle poměrné jejich berní síly; ve stejném poměru byl by mezi tyto 
státy rozdělen i uherský příspěvek, který by nadále platily Uhry, resp. 
nástupnické státy uherské.2) Anebo mohla býti část rakouského dluhu, 
odpovídající uherskému příspěvku, rozdělena přímo mezi uherské 
státy nástupnické, které by naopak zase byly zbaveny’ povinnosti platiti 
svůj roční příspěvek Rakousku ; rozdělení společného dluhu rakousko- 
uherského, provedené při sukcesi v r. 1867, bylo by takto nahrazeno 
rozdělením novým.

Mírové smlouvy zvolily druhou alternativu. Odstavec 1, přílohy 
k čl. 203 st. g. ustanovuje, že od nezajištěného dluhu rakouského, 
který má býti rozdělen, sluší odečísti, a odst. 13, přílohy' k čl. 186 tr. 
nařizuje, že k nezajištěnému dluhu uherskému má se připočísti část 
nezajištěného dluhu rakouského, jež podle dodatečné úmluvy, schvá
lené rakousko-uherským zákonem z 30/12 1907, č. 278 ř. z. (správně : 
rakouským zákonem), připadala na bývalé Uhersko a jež znamená 
příspěvek zemí uherské koruny’ na společný dluh rakousko-uherský.

Bylo tudíž nutno provésti trojí rozdělení všeobecného státního 
dluhu :

1. Předně bylo nutno rozděliti tento .dluh na část 
rakouskou a na část uherskou, a to se zřetelem k úmluvě 
z r. 1907. Rozdělovacím klíčem neměla tedy’ býti poměrná berní síla 
býv. Rakouska a býv. Uher, nýbrž uherský podíl měl odpovídati pří
spěvku, který Uhry ročně na službu tohoto dluhu Rakousku platily. 
Zásadní rozdělení tohoto dluhu mělo tedy zůstati v platnosti i nadále, 
změniti se měl jeh jeho technický způsob. Systém kontributivní měl 
býti nahrazen systémem jiným.
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2. Část rakouskou bylo nutno rozděliti mezi 
nástupnické státy rakouské podle jejich poměrné 
berní síly.

3. Část uherskou bylo nutno rozděliti mezi 
nástupnické státy uherské, rovněž podle jejich poměrné 
berní síly.

Především tedy bylo nutno kapitalisovati uherský příspěvek. 
Ale při jaké úrokové míře? Cím vyšší úroková míra byla zvolena, tím 
nižší byl by uherský blok.

Maďarsko navrhovalo úrokovou míru 5%, při které by uherský 
podíl činil 1.166,786.790 K. Poukazovalo na to, že průměrné zúročeni 
rakouských státních půjček před odtržením Uher v r. 1867 činilo 5%, 
takové bylo i jmenovité zúročení sjednocené 42% renty. Konversi na 
4% provedlo Rakousko samo bez souhlasu Uher, nemůže tedy býti 
konverse uplatňována vůči Uhersku. V druhé řadě navrhovalo Maďar
sko kapitalisaci aspoň při úrokové míře 4'325%, se kterou počítalo 
vyrovnání v r. 1907 a při které by uherský blok činil 1.348,886.463 K.

Rakousko opět hájilo stanovisko, že uherský příspěvek lze ka
pitalisovati jen při úrokové míře 42%, při které by uherský podíl 
činil 1.405,753.700 K, t. j. blok, který při konversi v r. 1903 právě 
z ohledu na Uhry zůstal stranou. Podle rakouského názoru měla 
Uhrám býti přidělena celá emise 4-2% renty a k tíži Rakouska zůstati 
jen 4% renta konvertovaná.

Reparační komise zvolila jinou, zajisté správnější cestu. Podle 
jejího mínění nemohly rozhodovati podmínky, za kterých Uhry byly 
podle úmluvy z r. 1907 oprávněny vykoupiti svůj příspěvek, pod
mínky, které ostatně nebyly splněny. Nešlo také o stanovení výkupní 
hodnoty uherského příspěvku, nýbrž o rozdělení společného dluhu 
rakousko-uherského. který pozůstával jednak z

4-2% renty stříbrné . .
4-2% „ papírové . .
jednak z
4% konvertované renty .

. 519,548.000 K,

. 886.205.700 „ 1.405,753.700 K

.............................. 3.614,305.760 K.
Na obou těchto emisích měly participovati jak Rakousko, tak 

i Uhry. Podle poměru, v jakém byla emise +2% renty k emisi 4% 
renty, rozdělila Reparační komise uherský příspěvek na dva díly. Je
den díl kapitalisovala úrokovou mírou 42%, druhý díl úrokovou mí
rou 4%. Tak z celého oběhu připadlo na Uhry

402,775.755 K 4-2% renty s ročním nákladem . 16,916.581-71 K a
1.03^.568.945 K 4% renty s ročním nákladem . 41,422.757 80 K.
1.438,344.700 K celkem s ročním nákladem . 58,339.339-51 K.
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3. Seznam nezajištěného dluhu.

Nezajištěný dluh rakouský byl Reparační komisí po vyloučení 
uherského bloku stanoven definitivně takto:
Zbytky půjček z doby před unifikací z r. 1868
Sjednocená 4-2% renta stříbr. 519,548.000 K 

uherský blok . . —148.860.599 K
Sjednocená 4-2% renta papír. 886,205.700 K 

uherský blok . . —253,915.156 K
Sjednocená 4% renta konvert. 3.614,305.760 K 

uherský blok . . —1.035,568.945 K 
4% rakouská zlatá renta . .
4% rakouská korunová renta . 2.492,654.800 K

emise 1917 . . . —170,000.000 K
3x/2% rak. inv. renta z r. 1897
4 36% záp. u pojišť. z r. 1912
4x/2% rak.pokl. pouk, z r. 1914 

původní emise . . 396,600.000 K
splatnodol6/7 1920 —158,640.000 K

Celkem...................................
a 490.850.200 fl. přepočt. v porn. 42 fl = 100 K =

4,718.165 K.

370,687.401 K.

632.290.544 K.

2.578,736.815 K.
490.850.200 fl.

2.322,654.800 K.
116,901.000 K.
111.866.087 K.

237,960.000 K.3)

’) Poukázky sérií, slosovaných a splatných před tímto dnem, byly vyloučeny 
z rozdělení. Nemohly proto také býti kolkovány a započítávány do územních 
rentových bloků. Jejich majitelé zůstali odkázáni na Rakousko; prakticky to 
znamenalo ztrátu pohledávky

6.375,814.812 K
1.168,690.952 K
7.544,505.764 K

Kdežto rakouský dluh nezajištěný zatěžuje — po vyloučení uher
ského bloku sjednocené renty — veškerá území bývalého Rakouska 
stejně, vyskytuje se v uherském nezajištěném dluhu několik emisí, 
které nezatěžují celé území bývalého Uherska, nýbrž pouze některé 
jeho části. Jsou to jednak 4% chorvatsko-slavonské vyvažovači ob
ligace pozemkové a 4x/2% chorvatsko-slavonské dluhopisy pro výkup 
výčepních práv, které se týkají pouze Chorvatska-Slavonska, jednak 
obdobné dvě emise uherské, které se týkají pouze ostatních Uher bez 
Chorvatska-Slavonska. Dlužno proto lišiti tři skupiny uherského dluhu 
nezajištěného.

a) Uherský dluh nezajištěný, zatěžující celé 
bývalé Uhersko:
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Podíl na +2% sjednocené rentě stříbrné . . . 148,860.599 K
„ „ +2% „ „ papírové . . . 253,915.156 K

„ 4% „ „ konvertované . 1,035,568.945 K
4% uherská zlatá renta........................................ 633,973.000 fl.
4% uherská korunová renta................................... 2.700,504.200 K
4y2% uherská renta z r. 1913 .............................. 150.000.000 K

2/o uherská renta z r. 1914
původní emise . . 500.000.000 K
splatno do 2JÓ/7 1921 —4,406.400 K 495.593.600 K?)

4.784,442.500 K a 
633,973.000 fl. v poměru 42 fl = 100 K . . . . 1.509,459.523 K 

Celkem . . . 6.293,902.023 K.

b) Uherský dluh nezajištěný, zatěžující vlast
ní Uhry (bez Chorvatska-Slavonska):
4% uherské pozemkové vyvažovači dluhopisy . . 331,129.200 K5)

*) Z původní emise 500,000.000 K bylo, resp. mělo bytí do 26/7 1921 umo
řeno 4,406.400 K. Zbytek 495,593.600 K vzala Reparační komise za základ roz
dělení, avšak maďarský podíl 226,649.821 K. byl zvýšen o oněch 4,406.400 K 
takže součet podílů všech států nástupnických činí 500,000.000 K. Mezi titry 
splatnými a nesplatnými před 26/7 1921 nebylo pak při okolkování rozlišováno 
U uherských vyvažovačích pozemkových obligací bylo postupováno jinak a u ra
kouských pokladničních poukázek z r. 1914 také jinak.

6) Částka 331,129.200 K. zahrnuje pouze titry neslosované a nesplatné ke 
dni 26/7 1921, nikoliv však titry slosované a splatné před tímto dnem, kterých 
jest 8,118.800 K. Důslednost by byla žádala, aby buď tyto titry nebyly započítá
vány do národních bloků, t. j., aby byly vyloučeny z rozdělení a z okolkování. 
anebo, aby o jejich sumu jako precipuum byl zvýšen podíl Maďarska, podobně 
jako u 41a % uh. renty z r. 1914. Reparační komise patrně nedopatřením ne
učinila ani jedno ani druhé, takže součet národních bloků a bloku zahraničního 
byl by musil převyšovati rozdělovači základ právě o oněch 8,118.800 K, kdybj 
ovšem všechny titry se přihlásily a kdyby byla bývala sestavena zvláštní bilance 
pro tuto emisi, což se nestalo.

4y2% uherské dluhopisy za výkup výčepních práv . 88.861,450 K 
Celkem . . . 419,990.650 K.

c) Uherský dluh nezajištěný, zatěžující pouze 
Chorvatsk o-S 1 a v o n s k o :
4% chorv.-slav. pozemkové vyvažovači dluhopisy 14,018.200 K 
41/,% chorv.-slav. dluhop. za výkup výčepních práv 30.528.000 K 

Celkem . . . 44.546.200 K. * 6
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B. ROZDĚLOVAČI KLÍC.

1. Rozdělovači klič všeobecně.

Mírové smlouvy ukládají každému ze států nástupnických pře- 
vzíti takovou část nezajištěného předválečného dluhu, která by byla 
k celkovému tomuto dluhu ve stejném poměru, v jakém jest — vez- 
mou-li se za základ výpočtu účetní léta 1911, 1912 a 1913 — určitý 
druh státních příjmů z odděleného území, a to druh, uznaný Reparační 
komisí za nej spravedlivější měřítko berní síly, k úhrnu obdobných 
příjmů z dřívějšího celého území.

Rozdělovacím klíčem jest tedy poměrná berní síla. Jejím mě
řítkem má býti takový druh státních příjmů, který Reparační komise 
uzná k tomu účelu nej způsobilejším. Za základ výpočtu má se vžiti 
střední výnos tří posledních let předválečných.

Reparační komise postupovala tím způsobem, že dala zúčastněným 
státům příležitost k vyjádření, po prvé koncem roku 1920 a potom, 
po několikeré výměně názorů, časem velmi živé,6) koncem roku 1922 
definitivně rozhodla. Stanoviska hájená jednotlivými nástupnickými 
státy nebyla stejná, rozpory i mezi státy si blízkými byly takové, že 
společný delegát Polska, Československa, Jugoslávie a Rumunska 
v Reparační komisi musil se při rozhodování zdržeti hlasování. Není 
divu, finanční dosah rozdělovacího klíče byl značný,7) jednotlivé berní 
příjmy vedly k různým výsledkům, kromě názorů theoretických roz
cházely se i praktické zájmy a nesouhlasily ani statistiky. Každý z ná
stupnických států odhadoval svoji berní sílu jinak a považoval za její 
nejsprávnější měřítko ty berní příjmy, které potvrzovaly jeho odhad. 
I velmoci měly o finanční kapacitě nástupnických států svoje mínění 
a snažily se zatížiti více státy hospodářsky silnější, zejména Česko
slovensko, jehož konečně stanovený podíl zdál se jim stále ještě pod 
úrovní toho, co československé země znamenaly podle výroků vlast
ních státníků v býv. monarchii. Velmoci činily tak jednak v zájmu 
zahraničních majitelů předválečných titrů staré monarchie, jednak ve 
snaze odlehčiti Rakousku, jehož neutěšená hospodářská situace jim 
působila starosti. K věcnému osvětlení otázky přispěje nejlépe, při- 
hlčdneme-li blíže ke stanovisku dvou států nejvíce zúčastněných, totiž 
Československa a Rakouska.

“) Francouzská vláda stěžovala si dokonce oficielně v Praze na českoslo
venského delegáta v rakouské sekci Reparační komise, že pod záminkou nových 
nutných šetření oddaluje konečné rozhodnutí.

’) Zvýšení podílu o jediné procento znamenalo zatížení vyšší o jmenovitou 
hodnotu asi 63 mil. K a 14 mil. fr. při dluhu rakouském a 45 mil. K a 21 mil. fr. 
při dluhu uherském.
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2. Stanovisko Československa: přímé daně.

Potřebný statistický materiál byl opatřen ne bez obtíží, zejména 
pokud šlo o Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prameny nepodávaly 
veškerých dat. O přímých daních byla sice v Rakousku i v Uhrách 
po ruce data až z jednotlivých obcí,, o daních nepřímých, kolcích a po
platcích byla však v Rakousku data pouze z jednotlivých zemí a 
v Uhrách z obvodů finančních ředitelstev: kde se obvod země nebo 
finančního ředitelství dělil (Slezsko, Vitorazsko a Valticko, pohraniční 
obvody slovenské), bylo nutno vypomáhati si pracnými kombinacemi 
a propočty podle počtu obyvatel nebo územní plochy (u daně pozem
kové). Statistika tato, ne vždy zcela shodná se statistikami, dodáva
nými se strany rakouské a maďarské, nebo se statistikami, které si 
opatřovala Reparační komise, ukazovala velmi názorně význam růz
ných v úvahu přicházejících klíčů pro Československo.

Kdežto počet obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
činil asi 35-10% obyvatelstva celého Rakouska, byl poměrný výnos 
daní a dávek v českých zemích tu větší tu menší než kvóta obyvatel
stva. Tak činil výnos

daní spotřebních....................................................... 59 06%,
daně pozemkové....................................................... 46-70%,
daně domovní a činžovní........................................ 26 90%,
všeobecné daně výdělkové........................................ 3914%,
zvláštní daně výdělkové............................................. 36-54%,
daně z příjmu............................................................ 28-01%,
všech daní přímých.................................................. 32-83%,
přímých daní reálních............................................. 32-74%,
přímých daní osobních............................................. 32-89%,
přímých daní bez daně z příjmu.............................. 34 37%,
přímých daní bez daně z příjmu a bez zvláštní daně 

výdělkové.................................................................. 3365%,
přímých daní bez obou daní výdělkových .... 32-60%,' 
poplatků pozůstalostních........................................ 2510%.

Xebylo pochyby, že poměrně vysoký výnos daní spotřeb
ních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jest jenom důsledkem 
známé skutečnosti, že v těchto zemích jest většina průmyslových zá
vodů, ve kterých se tyto daně vybírají. Posuzovati podle nich berní 
sílu nelze, poněvadž jsou to daně nepřímé, které se přesunují a ve 
skutečnosti jsou placeny spotřebiteli vyrobených statků, bydlícími 
z velké části jinde.

Daně přímé vykazovaly u jednotlivých svých druhů značné 
rozdíly. Podíl daně pozemkové a daní výdělkových. vyšší než podíl 
obyvatelstva, svědčil o větší úrodnosti půdy a větším průmyslovém

8 
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rozvoji českých zemí. Nižší podíl daně z příjmu bylo lze vysvětliti tím, 
že důchod obyvatelstva z českých zemí z platů služebních a z kapitálů 
byl menší než rakouský průměr; při značném kapitálovém bohatství 
českých zemí nasvědčoval však nižší výnos daně z příjmu též tomu, 
že část důchodů z pozemků a průmyslových závodů plynula jinam, 
zejména do Vídně. Stejně bylo lze vysvětliti i podprůměrný výnos 
daně činžovní; daň tuto ve skutečnosti nesou nájemníci, kteří věnují 
zpravidla na byt tím více, čím větší jsou jejich důchody.

Totéž platilo i o podprůměrném výnosu poplatků pozůsta
lostních, tím spíše, že nízký výnos byl způsobován hlavně jměním 
movitým, kdežto u nemovitostí blížil se podíl českých zemí skoro již 
kvótě obyvatelstva.

Bylo jasno, že skutečný důchod obyvatelstva českých zemí lze 
nejlépe posouditi podle výnosu daně z příjmů. Ostatní přímé daně 
podávají přibližný obraz o územním rozdělení jednotlivých důchodo
vých pramenů a majetků, nedokazují však nikterak, že by důchody 
z těchto pramenů plynuly skutečně obyvatelstvu v území, v němž se 
prameny samy nacházejí.

S československé strany bylo proto po celou dobu jednání hájeno 
stanovisko, že za rozdělovači klíč nutno zvoliti daň z příjmu, po příp. 
úhrn všech daní přímých, nikdy však ne daně spotřební, ať samy 
o sobě, ať v kombinaci s jinými daněmi.

Později uvažováno bylo — z taktických důvodů, aby výsledek 
vyhovoval i některým jiných státům — o různých kombinacích daní 
přímých, na př. o úhrnu všech daní přímých bez daně z příjmu. Podle 
tohoto klíče bylo by připadlo z dluhu rakouského na

Československo ......................... 34-37%
Rakousko . . ......................... 46-67%
Jugoslávii . . ............................... 3-45%
Itálii .... ............................... 516%
Polsko . . . ............................... 9-35%
Rumunsko . . .........................1—%

Též pro rozdělení dluhu uherského byl navrhován poměrný výnos 
všech přímých daní jako rozdělovači klíč. Bylo by připadlo na

Československo ..............................13-67%
Maďarsko . . ......................... 47-60%
Rumunsko . . ..............................18-57%
Jugoslávii . . ..............................17-75%
Rakousko . . ................................1-77%
Polsko . . . ......................... 006%
Fiume . . . ............................... 0-58%
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3. Námitky proti přímým daním.

Proti použití přímých daní za rozdělovači klíč byly vznášeny, ze
jména se strany rakouské, různé námitky, které nalézaly sluchu též 
v Reparační komisi.

Výnos daně pozemkové byl celkem uznáván za správné měřítko 
berní síly zemědělského stavu. Podobně výnos daní výdělkových byl 
by uznán za výraz berní síly vrstev průmyslových, obchodních a ban
kovních, nebýti toho, že zvláštní daň výdělková byla předpisována 
částí 20% v místě sídla podniku a částí 80% v místě provozoven; 
této daňové technice bylo přičítáno, že Vídeň a Budapešť, v nichž jako 
v hlavních městech měla většina velkých závodů své společenské sídlo, 
vykazovaly na této dani větší výnos než odpovídalo jejich skutečné 
berní síle. Také dani z příjmu se vytýkalo, že způsob jejího místního 
předpisování znemožiiuje použiti ji za měřítko berní síly. Předpisuje 
se poplatníku v jeho bydlišti ze všech jeho důchodů, i když plynou 
odjinud, a poněvadž největší poplatníci sídleli v hlavních městech, 
byla následkem toho podrobena dani z příjmu v těchto městech i část 
důchodů z pramenů, nalézajících se jinde.

Tyto a podobné námitky nevyvracely skutečnost, že podle po
měrného výnosu přímých daní v posledních třech letech před válkou 
bylo lze poměrně nej správněji posouditi berní sílu jednotlivých území 
nejen v době před válkou, nýbrž i za války až do rozkladu Rakousko- 
Uherska. Byla to poslední spolehlivá data, poněvadž později vnesla 
válka do státních financí chaos. Má-li býti, jak mírové smlouvy sta
noví, berní síla posuzována podle některého druhu berních příjmů, 
jest nutno počítati s danou daňovou soustavou a technikou; lze pouze 
mezi jednotlivými druhy vybrati druh, který za daných okolností jest 
poměrně nejpřiměřenějším měřítkem a tím jsou nejspíše přímé daně, 
zejména ve svém úhrnu. Námitky proti přímým daním, opírající se 
o překážky daňové techniky, měly však pravdu, pokud tvrdily, že po
dle poměrného výnosu přímých daní v posledních 3 letech předváleč
ných lze vyhledati berní sílu předválečnou, nikoli poválečnou, t. j. berní 
sílu jednotlivých území v nových poměrech, se zřetelem ke všem změ
nám a přesunům, které rozkladem Rakousko-Uherska v jeho hos
podářských a finančních poměrech nastaly a nastanou.

4. Stanoviska Rakouska: nynější berní síla.

Již při jednání o mírovou smlouvu poukazovala rakouská de
legace ve svých připomínkách na to, že berní síla území, připadlých 
Rakousku a zejména Vídně, silně poklesla rozpadem Rakousko- 
Uherska.8)

s) Bericht, I. str. 166.
8*
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Rakouské delegaci se dostalo odpovědi, že úmyslem mocností 
spojených a sdružených jest, aby byl podle možnosti vzat zřetel na 
nynější berní sílu dotyčných území. Tento úmysl jest podle jejich ná
zoru v navrženém textu čl. 203 vyjádřen s dostatek přesně; bude úko
lem Reparační komise, aby zvolila takové z předválečných příjmů, 
které by byly nej vhodnějším klíčem pro spravedlivé rozdělení dluhu, 
přihlížejíc ke změně poměrů.9)

’) Tamže, str. 346.
“) Tak Honig, str. 24. Jinak Découdu, str. 31.
") Honig, str. 25.

Na tuto odpověď, kterou lze sotva hodnotiti výše, než neurčitý 
slib blahovolného postupu,10) se rakouská vláda odvolávala i později 
při jednání o rozdělovači klíč. Poukazujíc ve svých memorandech na 
úplně změněnou situaci svých zemí, zejména Vídně, kterou výnos stát
ních příjmů z doby předválečné nemůže vystihnouti, navrhovala, aby 
bylo použito jako korektivu některých dat statistických. Byl to počet 
obyvatelstva, územní plocha, poměr vkladů a vkladatelů ve spořitel
nách, konečně korektiv hospodářský (počet továren, výhřevní plocha 
parních kotlů, pivovary, lihovary, cukrovary, doly, produkce soli, do
bytka, plochy lesní atd., celkem 37 položek). Pomocí těchto korektivů 
dospívala rakouská vláda k důsledku, že nej vhodnějším rozdělovacím 
klíčem byl by — výnos tabákového monopolu. Na Rakousko připadlo 
by tak asi 36%, kterýžto podíl bylo by nutno snížiti na 20%, poně
vadž mnoho tabáku, koupeného ve Vídni, bylo zasíláno do nynější 
ciziny.

Reparační komise na tyto podněty nepřistoupila, poněvadž mírové 
smlouvy dovolují posuzovati berní sílu jen podle berních příjmů. 
Ovšem, majíc možnost vyvoliti za rozdělovači klíč podle svého volného 
uvážení kterýkoli druh státních příjmů podle výnosu z let 1911—1913, 
mohla Reparační komise v těchto mezích vžiti zřetel i na některé 
jiné okolnosti. Vyskytlo se nejednou také tvrzení, že v Reparační ko
misi, resp. v jejím subkomitétu pro rozdělení rakouského a uherského 
dluhu bylo nejdříve docíleno dohody o přibližných kvótách jednot
livých států a pak teprve byl vyhledán a sestaven ze státních příjmů 
let 1911—1913 klíč tomu odpovídající.11) Není vyloučeno, že tomu 
tak skutečně bylo; přibráním daní nepřímých v Rakousku a v Uhrách 
byla velmi účinně korigována domnělá nespravedlivost daní přímých 
pro Vídeň a Budapešť, přibrání solného monopolu v Uhrách mělo 
podobné účinky (snížení podílu jugoslávského a zvýšení podílu ru
munského) .

Bylo-íi obtížno odhadnouti spolehlivě předválečnou berní sílu 
jednotlivých území, daleko obtížnější byl odhad budoucí berní síly. 
Pokles berní síly Vídně i Budapešti byl patrný hned po převratu; 
bylo pravděpodobno, že mnoho společností, které v těchto městech 
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dosud sídlily, přenese svoje sídla do nových států a že mnoho dů
chodů. které byly tam dosud zdaňovány, bude příště zdaňováno v no
vých střediscích. L,eč bylo jisto, že prameny těchto důchodů neutrpí 
rozkladem monarchie vůbec na své vydatnosti a že nastane jen přesun 
v jejich místním rozložení? Pro berní sílu Československa znamenalo 
nesporně velmi mnoho, že Československo zdědilo po Rakousku nej
větší a nejlepší část jeho průmyslu, stejně významno bylo však, že 
průmysl ten byl budoucně z velké části odkázán na odbytiště, ležící 
za státními hranicemi. Když se přehnala léta poválečné konjunktury, 
projevil se pokles berní síly vlivem této skutečnosti velmi citelně.12)

12) Také .Maďarsko chtělo, aby při rozdělení Reparačni komise vzala v úvahu 
budoucí berní silu a kromě toho i velikost území a počet obyvatelstva. Les né
gociations, IL, str. 321.

”) Annexe 1510, cituje též Sack, str. S43.

5. Rozhodnuti Reparačni komise: úhrn různých berních příjmů.
Podle oficielního výkladu Reparačni komise13) bylo nejdříve 

uvažováno o jednotlivých berních příjmech jako rozdělovacím klíči, 
nebyl však mezi zdroji, které napájely rakouský rozpočet, nalezen 
žádný, v němž by bylo lze spatřovati spravedlivé měřítko berní síly. 
Všechny byly nestejnoměrně rozloženy po území býv. říše; použity 
za rozdělovači klíč, byly by vedly k nerovnoměrnému a nespraved
livému zatížení. Tyto vady se však zmírňují a vyrovnávají, sloučí-li se 
několik druhů příjmů v celek. Připojila se proto Reparačni komise 
k názoru, že nej spravedlivějším rozdělovacím klíčem bude úhrn růz
ných berních příjmů.

Subkomité pro rozdělení rakouského a uherského dluhu dokončilo 
své návrhy počátkem června 1922. V listopadu 1922 přijala je cel
kem beze změny sekce rakouská a uherská, rozhodnutím ze dne 8/12 
1922, č. 2272, schválila je Reparačni komise, vyhradivši jen v někte
rých bodech zúčastněným státům právo podati námitky. Rozhodnutím 
ze dne 29/12 1922, č. 2312, 23/1 1923, č. 2346, 20/2 1923, č. 2398, 
23/2 1923, č. 2408 a 13/3 1923, č. 2429, provedla pak Reparačni ko
mise definitivní rozdělení dluhu rakouského a uherského.

Rozhodnutí o rozdělovacím klíči nedopadlo tak, jak si Česko
slovensko přálo. Zejména nepodařilo se docíliti vyloučení daní ne
přímých. Podíl Československu přidělený byl větší než se čekalo, t. j, 
více než asi 33% dluhu rakouského a asi 13% dluhu uherského. Také 
Rakousko očekávalo však podíl menší ; v rozpočtu na rok 1919—1920 
počítalo jen s kvotou 25%.

I veřejné mínění bylo nespokojeno. Pražské časopisy psaly, že 
postavení Československa v tomto zápase bylo nej těžší. Po měsíce 
vzdorovali českoslovenští zástupcové v boji, vedeném s velkou houžev
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natostí. Velmoci braly v ochranu své kapitalisty, ostatní státy nástup
nické chránily samy sebe, všichni však byli dojemně svorní v mínění, 
že Československo musí převzíti největší část dluhů. Reparační komise 
považovala se za ochránkyni zahraničních věřitelů a snažila se při- 
děliti státům se znehodnocenou měnou podíl co nejmenší, Česko
slovensku však, státu s nej lepší měnou, podíl největší.14)

Ve vídeňských listech bylo zase lze čisti, že v každém stadiu jed
nání, při každé detailní otázce byla Reparační komise proti Rakousku, 
rozhodnutím o rozdělovacím klíči nasadila však svému postupu ko
runu. Mírovou smlouvou byla uložena Rakousku ohromná břemena, 
nyní se dovršil druhý akt tragedie. Rakousko bylo zatíženo opět ne
přiměřeně vysokým břemenem, kdežto s ostatními státy bylo naloženo 
mírně, jak jen možno.15)

6. Klič pro rozděleni rakouského dluhu.

Pro rozdělení dluhu rakouského bylo použito všech daní přímých 
(pozemkové, domovní třídní, činžovní, 5% činžovní, všeobecné vý- 
dělkové, výdělkové z kočovných živností, zvláštní výdělkové, rentové, 
daně z příjmu a z vyššího služného), dále daní nepřímých (z lihu, piva, 
cukru, vína, masa a minerálních olejů) a konečně kolků, tax a po
platků. Jejich výnos v letech 1911—1913 (tříletý úhrn), jakož i per- 
centuelní podíly nástupnických států, vysvítají z tohoto přehledu.10)

*‘) Čas. 15/12 1922, Venkov, 14/12 1922.
”) Neues Wiener Tagblatt a Neue Freie Presse, 10/12 1922.
’") Statistická příručka republiky Československé, 1925, II. díl, str. 508—9.

Daně přímé Daně nepřímé Poplatky, 
kolky a taxy Úhrn

Celé Rakousko 1.210,933.539 1.215,780.643 803,012.594 3.229,726.776
Z toho:
Československo 398.548.221

33’15“',
727,142.089

59-81»/,
221,102.325

27-53“/,
1.346,792.635

41-700°/,
Rakousko . . 605.742.261

49-3-3%
215,152.282

17-70»/,
368,533.467

45-89»/,
1.189,428.010

36-827»/,
Polsko 110,895.327 

9'47°/,
202,496.847

16-66»/,
130,139.999

16-21»/,
443,532.173

13-733»/,
Itálie .... 57,276.945

4’73"/,
28,133.305

2-31»/,
46,586.434

5-80»/,
131,996.682

4-087%
Jugoslávie . 26,337.750 

2’26%
16.944.215

1’39%
22,708.243

2-83»/,
65,990.208

2-043°/,
Rumunsko . 12,133.035 

l-03"/„
25,911.907 

2'13»/,
13,942.126

1-73»/,
51,987.068

1-610%
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Podíly nástupnických států na nezajištěném dluhu rakouském 
byly tedy stanoveny takto:

Československo............................. 41/00%
Rakousko................................... 36-827%
Polsko........................................ 13-733%
Itálie........................................ 4087%
Jugoslávie................................... 2043%
Rumunsko................................... 1-610%

7. Klíč pro rozdělení dluhu uherského.

Pro rozdělení dluhu uherského bylo rovněž použito všech daní 
přímých, nepřímých, kolků, tax a poplatků a mimo to ještě monopolu 
solního. Jejich výnos v letech 1911—1913 (tříletý úhrn, avšak bez 
Chorvatska-Slavonska), jakož i percentuelní podíly nástupnických 
států, vysvítají z tohoto přehledu:

Daně přímé Daně 
nepřímé

Solní 
monopol

Poplatky, 
kolky, taxy Úhrn

Celé Uhersko 
(bez Chorvatska-Slavonska) 717.56S.672 811,123.875 94,594.322 462.704.017 2.0S5.990.SS6

Z toho:
Československo . . 104.334.4S5 19S.424.018 7.167.209 52.702.708 362.62S.420

14'54“ o 24'46" o 7-58°/o 11'39",o 17'384%
Maďarsko .... 3S9.065.733 366.336.163 5.015.724 274.S31.069 1.035.24S.689

54-22" o 45'16% 5'50" o 59'40",o 49.629",o
Rumunsko .... 143,154.950 1S3.629.125 81.260.695 S5.475.556 493.520.326
Jugoslávie 19’95", o 22’64" o 85'90" o 18-47"/o 23.659"o
(bez Chorvatska-Slavonska) . 66,159.832 35.134.350 635.071 39.922.325 141.S51.57S

9'22°/o 4'33" o 0-67u.o S'63% 6'8“/o
Rakousko .... S.610-824 19.999.121 149.906 7,037.811 35.797.662

l-2O"/o 2'47".o O'16“io 1'62“,o 1'716"|o
Fiume................... 6.242.84S 7.601.09S 365.717 2.734.548 16.944.211

0-87% 0'94"/o 0-39»ío 0'59" o 0'812%

Podíly nástupnických států na nezajištěném dluhu uherském byly 
tedy — nehledíc zatím k Chorvatsku-Slavonsku — stanoveny takto:

Československo.........................
Maďarsko...................................
Rumunsko...................................
Jugoslávie...................................
Rakousko...................................
Fiume........................................

17-384%
49-629%
23-659%

6-800%
1-716%
0-812%

Tento rozdělovači klíč bylo však třeba ještě upraviti se zřetelem 
k Chorvatsku-Slavonsku a se zřetelem k odstoupení části Oravy a 
Spiše Polsku.
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8. Účast Chorvatsko-Slavonska na uherském dluhu.
Chorvatsko-Slavonsko zachovalo si v býv. Uhrách finanční samo

statnost. Jeho příjmy nesplývaly s příjmy ostatních Uher. Podle § 11 
zákona o vyrovnání z r. 1868 (chorvatsko-slavonský zák. čl. I, uherský 
zák. čl. XXX) přispívalo Chorvatsko-Slavonsko podle své berní síly na 
společná vydání jednak obou polovin Rakousko-Uherska, jednak Uher. 
Příspěvek byl určován vždy na 10 let, původně podle stejných dat, 
podle kterých byly určovány příspěvky obou polovin Rakousko-Uher
ska na společné záležitosti. Podle vyrovnání z r. 1868 činil 6-44%, 
podle vyrovnání z r. 1880 5-57% a podle vyrovnání z r. 1889, jehož 
platnost byla postupně prodlužována až do r. 1903, 7 93%. Od r. 1904 
počínajíc činil příspěvek Chorvatsko-Slavonska 8427%, a to již na 
novém základě, totiž podle poměrného výnosu přímých daní (bez vo
jenské taxy a daně dopravní), kolků a poplatků, monopolu tabákového 
a solního (uherský zák. čl. X/1906).

Cl. 186, č. 2, tr. ustanovuje na konci prvého odstavce, že Repa- 
rační komise může při rozdělení nezajištěného uherského dluhu vžiti 
zřetel k finančním dohodám, týkajícím se tohoto dluhu, byly-li ujed
nány před 28/7 1914. Opírajíc se o toto ustanovení, určila Reparačni 
komise podíl Chorvatsko-Slavonska na nezajištěném dluhu uherském 
stejným způsobem, jakým se určoval podle vyrovnání s Uhrami jeho 
příspěvek na společné záležitosti, totiž podle poměrného výnosu pří
mých daní (bez vojenské taxy a daně dopravní), kolků a poplatků, 
monopolu tabákového a solního. Za základ výpočtu byl však vzat 
střední výnos z let 1911 až 1913, poněvadž data z r. 1904, podle nichž 
byl příspěvek Chorvatska-Slavonska vypočítáván až do r. 1913, považo
vala Reparačni komise za příliš stará. V uvedeném tříletí činil výnos 
v celých Uhrách 1.916,306.802 K, z čehož na vlastní Uhry při
padalo 1.765,886.480 K. t. j. 9215% a na Chorvatsko-Slavonsko 
150,420.322 K. t. j. 7-85%.

Podíl Chorvatsko-Slavonska na nezajištěném uherském dluhu byl 
takto stanoven na 7 85%, vyjímajíc dva druhy tohoto dluhu, totiž 4% 
pozemkové vyvažovači dluhopisy a 4\/2% dluhopisy na výkup výčep
ních práv. Na tyto účely vydalo, jak již uvedeno, Chorvatsko-Slavonsko 
vlastní dluhopisy, které mu připadly výhradně k tíži; naopak zase 
Chorvatsku-Slavonsku nebyl přidělen žádný podíl na zmíněných dvou 
emisích uherských.

Jest tudíž pro uherský dluh nezajištěný dvojí klíč.
První, shora již uvedený, platí pro 4% uherské vyvažovači po

zemkové dluhopisy a 4X/Z% dluhopisy na výkup výčepních práv, které 
Chorvatsko-Slavonsko nezatěžují.

Druhý, platný pro ostatní nezajištěné dluhy uherské, které za
těžují také Chorvatsko-Slavonsko, jest po zvýšení jugoslávského po



121

dílu o celý podíl Chorvatsko-Slavonska a po příslušném snížení podílů 
ostatních států tento:

Maďarsko...................................
Rumunsko...................................
Jugoslávie...................................
Rakousko ...................................
Fiume........................................
Československo.........................

45733%
21-802%
1+116%
1-581%
0748%

16020%.

9. Podíl polský (Orava, Spiš).

Československý podíl na nezajištěném dluhu uherském činil tedy 
17384%, resp. 16 020%. Poněvadž však na základě rozhodnutí kon
ference velvyslanců ze dne 28/7 1920 přidělena byla z území dotud 
československého část Orav}' a Spiše Polsku, bylo nutno určití též po
díl Polska na uherském dluhu nezajištěném a snížiti podíl česko
slovenský.

Podíl polský bvl stanoven podle počtu obyvatel na 0 081%. resp. 
0075%.

Konečný podíl československý činil tedy na uherských vyvažova
čích dluhopisech pozemkových a na dluhopisech za výkup výčepních 
práv 17 303%, na ostatním dluhu 15-945%.

C. PŘEHLED PODÍLŮ JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ NÁSTUPNICKÝCH 
NA NEZAJIŠTĚNÉM DLUHU RAKOUSKÉM A UHERSKÉM.

Po stanovení rozdělovacího klíče a sestavení seznamu nezajiště
ného dluhu byly přesně stanoveny podíly jednotlivých států nástup
nických. Jejich konečný přehled podává následující tabulka (viz na 
str. 122.) ,1T)

Jakým způsobem nástupnické státy uhradí svoje takto stanovené 
podíly, jest již otázkou rozdělovači techniky.

II. Rozdělení po stránce technické.
A. DVOJÍ ZPŮSOB ROZDĚLOVAČI TECHNIKY.

O rozdělení předválečného nezajištěného dluhu po stránce tech
nické obsahují mírové smlouvy v přílohách k čl. 203/186 ustanovení 
velmi podrobná. Nástupnické státy mají uhraditi svoje podíly, vy
počtené podle poměrné berní síly, dvojím způsobem:

”) Srov. též Statistickou příručku republiky Československé, 1925, II. díl, 
str. 508—9, která však neudává dat zcela přesných. Ostatně i v oficielní publikaci 
Reparační komise vyskytují se nepřesnosti.
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Stát Dluh rakouský
Dluh uherský, zatěžující

Celkem
celé Uhersko Uhry bez Chor

vatsko-Sl a vonska
jen Chorvatsko- 

Slavonsko

Československo .... K
0//o

3146,058.904
41’700

1003,562.677
15'945

72,670.982
17’303

—
4222,292.563

29-52

Rakousko..........................
K
'7 / 0

2778,415.138
36-827

99,506.591
1-581

7,207.040
1'716

—
2885,128.769

2017

Polsko...............................
K

’7/o
1036,086.975

13-733
4,720.426
0’075

340.192
0081 —

1041,147.593
7'28

Itálie (Fiume) ....
K
°//o

308,343.951
4-087

47,078.388
0'748

3,410.324
0-812 —

358,832.663
2-50

Jugoslávie.........................
K
°//o

154,134.253
2-043

888,447.210
14'116

28,559.364
6-800

44,546.200
100

1115,687.027
7-81

Rumunsko.....................
K

7.
121,466.543

1-610
1372,196.519

21-802
99,365.588

23'659
—

1593,028.650
11-14

Maďarsko.........................
K
o//o

—
2878,390.212 

45'733
208,437.160

49-629 — , '
3086,827.372

21-58

K

7.
7544,505.764

100
6293,902.023

100
419,990.650

100
44,546.200

100
14.302,944.637

100
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1. Přímým převzetím titrů, zařazených do je
jich ú z e m n íc h bloků. Nástupnické státy mají okolkovati do 
3 měsíců ode dne účinnosti mírových smluv, t. j. do 16/10 1920, pokud 
jde o dluh rakouský, a do 26/10 1921, pokud jde o dluh uherský,1S) 
neučinily-li tak dosud, svým vlastním odlišným kolkem všechny titry, 
které jsou na jejich území. Majitelé titrů takto okolkovaných stávají 
se ode dne účinnosti mírových smluv přímými věřiteli státu, který je 
okolkoval a nemohou požadovati ničeho na žádném jiném státu.

”) Mírová delegace rakouská upozorňovala, že v tak krátké Ihútě nebude
lze provésti úkol tak obsáhlý (Bericht, II., str. 170). Skutečně byla Reparačni
komise nucena lhůtu k okolkováni postupné prodlužovati.

19) Découdu, str. 113, užívá označení „quote-part brute, résultat de l’estam
pillage, quote-part nette“. Honig, str. 21, mluví o „Leistungsquote, Territorial- 
quote, Differenzialquote".

Titry, okolkované některým státem nástupnickým na jeho území, 
tvoří jeho územní blok. Kdyby a) každý nástupnický stát okolkoval 
právě tolik titrů, kolik činí jeho ideální podíl, a kdyby b) nebylo vůbec 
titrů mimo území států nástupnických, bylo by lze s tímto způsobem 
rozdělovacím úplně vystačiti. Avšak územní blok se bude zřídka sho- 
dovati přesně s ideálním podílem. Zpravidla bude menší, stát bude 
tedy vykazovati schodek, bude pasivní. Územní blok může býti také 
vyšší, než ideální podíl; stát bude vykazovati přebytek, bude aktivní. 
I v tom případě totiž stávají se všechny okolkované titry dluhem státu, 
který je okolkoval a státu tomu dostane se náhrady od států pasiv
ních.* * * 19)

Jde tedy o nepravidelné rozdělení in nátur a 
podle principu teritoriality, bez omezení vůči majite
lům titrů, ale s vyúčtováním výsledků s ostatními nástup
nickými státy.

2. Kompensačními emisemi. Státy pasivní mají vydati 
Reparační komisi na své schodky t. zv. kompensační titry. určené 
k uspokojení jednak aktivních států nástupnických, jednak majitelů 
titrů. uložených mimo území států nástupnických (ne zcela přesně ve 
staré cizině, t. zv. zahraniční, lépe mezinárodní blok). Tyto kompen
sační emise rozdělí se, jak bude podrobněji vyloženo později, mezi 
oprávněné tak, aby se stali věřiteli všech pasivních států podle poměru 
jejich schodků.

B. PRVNÍ TECHNICKÁ OPERACE: OKOLKOVÁNÍ VE STÁTECH 
NÁSTUPNICKÝCH.

1. Původní směrnice pro okolkováni.

Východiskem technického rozdělení nezajištěného dluhu jest tedy 
okolkováni ve státech nástupnických. Podle původních směrnic, vy
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daných Reparační komisí na sklonku léta 1920, mělo se okolkováni 
vztahovati na všechny titry, uložené na území nástupnických států, 
bez rozdílu, jakým příslušníkem jest jejich majitel, a na celé území 
nástupnických států, tedy ne snad jenom na území nově získané. Podle 
autentického výkladu Reparační komise jsou nástupnickými státy, po
kud jde o okolkování titrů předválečného nezajištěného dluhu rakous
kého : Rakousko, Československo, Itálie, Polsko, Jugoslávie, Rumun
sko, a pokud jde o dluh uherský: Maďarsko, Rumunsko, Česko
slovensko, Jugoslávie, Rakousko,20) Polsko, Fiume. Nepodléhaly tedy 
okolkování rakouské renty, uložené v Maďarsku, uherské v Itálii a ra
kouské ve Fiume: třebas později Fiume byla přivtělena k Itálii, zů
stala Fiume pro rakouské renty a Itálie pro uherské renty starou 
cizinou.

"“) Rakousko domáhalo se, aby bylo považováno za nástupce Uherska jen 
co do území Burgenlandu, které jest příliš nepatrné, než aby mohlo pozměniti 
charakter Rakouska jako státu, složeného téměř výlučně z území druhdy ra
kouského a vtisknouti mu pečeť sukcesora starých Uher v jeho celistvosti. Po
díl, který bude Rakousku stanoven na starouherském nezajištěném dluhu z titulu 
připojení Burgenlandu, bude nepatrný, množství uherských rent v Rakousku okol- 
kovaných velmi značné, jelikož hospodářské svazky mezi Rakouskem a Uhrami 
byly vždy velmi úzké a uherské státní papíry byly kapitálově silnějším rakouským 
obecenstvem kupovány stejně jako papíry rakouské. Protože měna maďarská byla 
tehdy lepší než měna rakouská (průměrný kurs v prosinci 1921 na pražské burse 
byl za 100 K rak. 1'276 Kč, za 100 K maď. 12'091 Kč a v prosinci 1922 0 047 Kč 
resp. 1'405 Kč), dostalo se Rakousko do choulostivé situace. Okolkování uher
ských rent uložených v Rakousku a jejich honorování pouze v K rak., bylo by 
sice výhodné pro stát, který by za svůj přebytek byl odškodněn hodnotnějšími 
kompensačními emisemi maďarskými, nikoli však pro rakouské majitele, ze
jména peněžní ústavy, jejichž finance by tím utrpěly. Kdyby však Rakousko si 
neponechalo zisk samo a vyplácelo na uherské renty v Rakousku okolkované 
tolik, kolik by samo dostávalo z kompensačních emisí maďarských, pociťovali 
by to zase jako nespravedlivost majitelé rent rakouských, jejichž situace zlepšiti 
až na úroveň rent uherských Rakousko nemůže z důvodů finančních.

Subkomité pro rozdělení předválečného dluhu zaujalo k tomu stanovisko, 
že se státem nástupnickým nelze nakládati jako se státem nenástupnickým. Okol
kování uherských rent dlužno provésti v celém Rakousku tak, jako v jiných 
státech nástupnických podle zásady teritoriální, nikoli jako ve staré cizině podle 
zásady personální. Pozdějším znehodnocením maďarské měny až na stupeň 
znehodnocení rakouského pozbyla otázka svého ostří. Viz dohodu rakousko- 
maďarskou ze 27/li 1932 o jednotlivých otázkách státního dluhu, č. 100 B. G. Bl., 
z r. 1933.

21) Kolkovány byly i 4'/i% rak. železniční půjčka z r. 1913 v Mk, 4% uher
ská renta z r. 1910 a 3’/s% uherská renta, které Reparační komise později pro
hlásila za dluh zajištěný.

Přesný seznam titrů nezajištěného dluhu nebyl tehdy ještě sta
noven. Bylo proto zdůrazněno, že okolkování bude míti právní význam 
jen pro ty druhy, které budou definitivně zařazeny do kategorie ne
zajištěného dluhu.21)
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2. Význam okolkování:

a) Pro nástupnické státy.
Zdálo by se, že nástupnické státy budou 11a tom stejně, ať okol- 

kují na svém území titrů právě tolik, kolik činí jejich podíly, ať více 
či méně: kompensačními emisemi se vše vyrovná. Ale tomu tak ne
bylo.

Nebylo totéž, uhradil-li nástupnický stát celý svůj podíl svým 
územním blokem a měl-li by tedy co činiti jen s domácími věřiteli, 
anebo byl-li by pasivní a následkem toho zavázán do ciziny. Placeni 
do ciziny bylo by mělo nepříznivý vliv na platební bilanci. Zvláště ne
příjemné mohlo býti u rent zlatých a znějících na cizí měnu. Kdežto 
kompensační titry byly by musily zachovati původní charakter tako
vých rent, nebylo s hlediska mírových smluv překážek, aby renty 
těchto druhů, pojaté do národních bloků, byly podřízeny ustanovením 
o nuceném kursu, obsaženým v domácím právním řádě a konvertovány 
na domácí měnu. Žádoucí nebyl ani přebytek, při kterém by stát byl 
věřitelem ostatních států a naproti tomu dlužníkem z titrů, doma nacio- 
nalisovaných; bylo pochybno, byl-li by takový stát mohl řádné a včas
né splnění svých vlastních závazků činiti závislým na řádném a včas
ném splnění svých pohledávek a nebyl-li by musil uspokoj iti ze svých 
vlastních prostředků i věřitele, kteří měli býti uspokojeni z prostředků 
států ostatních.

K tomu přistupovala další okolnost. Vyrovnání kompensačními 
emisemi bylo jenom nominální, pokud nešlo o renty zlaté a na cizí 
měny znějící. Kompensační emise za schodky v ostatních, papírových 
rentách měly zníti na národní měnu vydávajícího státu podle poměru, 
v jakém byla převedena na tuto národní měnu rakousko-uherská ko
runa. Národní měny prodělaly po převratu rozdílný vývoj. Mohlo se 
státi, že stát s lepší měnou okolkuje na svém území titrů méně, než 
činí jeho podíl a bude zavázán z kompensačních emisí státu s měnou 
znehodnocenou, jehož územní blok vykáže náhodou přebytek. Tento 
aktivní stát se znehodnocenou měnou by tedy na jedné straně obdržel 
kompensační titry v lepší měně, na druhé straně by sám platil jen ve 
znehodnocené měně majitelům titrů jím okolkovaných a zcela bez
důvodně by se tak obohacoval.22) A mezi majiteli takto poškozenými 
mohou býti právě příslušníci onoho státu s lepší valutou, který by byl 
takto postižen po druhé.

“) Otázkou zabývá se podrobně Dr. J. Hraše v článku „Rozdělení před
válečného nezaručeného dluhu rakousko-uherského“ (Zahraniční politika, 1922, 
str. 1809 a násl.), kde činí též zajímavý návrh, jak by se mohl vyloučiti rušivý 
vliv měnového rozvratu.

Této možnosti bylo právě třeba se obávati v poměru Českosloven
ska k Rakousku.
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b) Pro majitele titrů ve státech nástupnických.
Princip teritoriality měl za následek, že majitelé titrů nezajiště

ného dluhu, uložených na území států nástupnických, se měli státi 
věřiteli státu, který jejich titry okolkuje. Osud jejich titrů byl takto 
spjat s osudem státu, na jehož území byly titry okolkovány. Jest po- 
chopitelno, že majitelům titrů nemohlo býti při rozdílném měnovém 
vývoji nástupnických států lhostejno, kde budou jejich titry okol
kovány.

Kdyby byly titry uloženy vždy nebo aspoň většinou na území státu, 
jeho příslušníky jsou jejich majitelé nebo do jehož hospodářské sféry 
tíhnou, nebylo by bývalo lze ani za měnového rozvratu princip terito
riality tak docela zavrhovati. Uložení titrů neřídí se však vždy místem 
hospodářské působnosti nebo příslušností jejich majitele. Politický 
a hospodářský centralismus bývalých vlád způsobil, že na území Ra
kouska a Maďarska, zejména ve Vídni a v Budapešti, bylo uloženo 
mnoho titrů z území ostatních států nástupnických. Byla to deposita 
všeho druhu, vojenské, svatební i různé jiné kauce, fondy, nadace, 
stipendia, majetek právnických osob a kolektivit centrálně spravova
ných. V poštovních spořitelnách, v Rakousko-uherské bance, ve vel
kých bankách vídeňských a budapeštských byly soustředěny cenné 
papíry z celé monarchie; jejich filiálky a provinciální banky ukládaly 
tam již z ohledu na význam vídeňské a budapeštské bursy papíry’ svých ’ 
zákazníků, kteří mnohdy ani nevěděli, že jejich papíry nejsou uloženy 
u banky, s níž byli ve spojení.

Nebylo pochyby, že mezi titry, nalézajícími se ve Vídni, jest jich 
mnoho z Československa. Vývoz jejich z Rakouska nebyl možný, 
jelikož brzy po převratu byla nařízena jejich nucená bankovní úschova 
a závěra.23) Nostrifikací v Rakousku byli by jejich majitelé poškozeni 
a Československo by ještě musilo vydati kompensační titry, z nichž 
by mělo prospěch i Rakousko. Očekávalo se totiž tehdy, že rakouský 
územní blok vykáže přebytek, československý územní blok schodek. 
Výsledky soupisu cenných papírů, provedeného počátkem r. 1919 
v Československu i v Rakousku jako příprava k dávce z majetku, 
zdály se tomu nasvědčovati.

M) III. Vollzugsanweisung des Staatsamtes der Finanzen vom 14/4 1919, 
über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften und die Siche
rung der Vermögensabgabe, Č. 230 St. G. Bl.

Podle čl. 266, odst. 1 st. g. mělo Rakousko vrátiti příslušníkům 
býv. císařství rakouského, tedy také příslušníkům československým, 
bez odkladu držbu jejich práv a statků, ležících na území rakouském. 
Podle čl. 266, poslední odstavec, mělo Rakousko vydati na jeho území 
se nacházející odkazy, stipendia a nadace všech druhů, založené pro 
příslušníky býv. císařství rakouského tomu státu, jehož příslušníky’ 
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i sou nyní ony osoby. Podle čl. 273 měly zvláštní úmluvy upraviti roz
vrh majetku, náležejícího kolektivním útvarům nebo veřejným práv
nickým osobám. Čl. 275 zavazoval vládu rakouskou, aby vydala ostat
ním státům nástupnickým poměrnou část reserv pojištění sociálního 
a státního. Čl. 215 předvídá pak dohody mezi nástupnickými státy 
o pojišťovnách, poštovních spořitelnách, spořitelnách, bankách a ji
ných pod. zařízeních, působivších v býv. monarchii, tak aby bylo za
jištěno nejlepší a nejslušnější nakládání všem stranám.

Obdobná ustanovení obsahuje též mírová smlouva trianonská.
Jaký smysl mělo by však vydání všech těchto majetků, pozůstá

vajících z velké části z titrů předválečného dluhu nezajištěného, kdyby 
byly vydány titry znehodnocené rakouskou nebo maďarskou nostrifi
kací ? A nebyl by nucen postižený tím stát sanovati ze svých vlastních 
prostředků fondy, nadace, reservy sociálního pojištění atď.. aby mohly 
své úkoly plniti ?

Mezi Československem a Rakouskem byla sice již sjednána t. zv. 
depositní úmluva (úmluva z 10/8 1920 o uvolnění zadržených deposit 
a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů, vyhláška 
ministra financí ze dne 6/9 1920, č. 513 a z 29/9 1920. č. 549 Sb. z. 
a n.). Úmluvou zavázalo se Rakousko uvolniti a vydati všechna de
posita, která jsou na jeho území v úřední, bankovní nebo podobné 
úschově, postižené závěrou, jde-li o osoby, které mají československé 
státní občanství, na území rakouském nebydlí a zažádají o uvolnění ve 
lhůtě 3 měsíců od účinnosti mírové smlouvy st. germainské, t. j. 
do 16/10 1920. Avšak při provádění úmluvy přišlo překvapení právě 
při titrech rakouského nezajištěného dluhu. Prováděcí nařízení, vy
dané za tím účelem v Rakousku (IX. Vollzugsanweisung ze 16/8 1920, 
č. 391 St. G. Bl.) nařizovalo v § 3, že tyto titry- budou uvolněny teprve 
po označení podle přílohy k čl. 203 st. g. Tak ovšem si Československo 
nepředstavovalo uvolnění, sjednané depositní úmluvou.

Snahou Rakouska bylo tehdy zřejmě docíliti co nejmenšího podílu 
na nezajištěném dluhu a co největšího územního bloku, tak, aby jeho 
přebytek byl největší. Proti tomu hájila československá vláda u Re- 
parační komise zásadu, že s titry, které má Rakousko vydati podle 
mírové smlouvy, dlužno nakládati tak. jako by při okolkování byly již 
na území československém.

V podobném postavení bylo Československo a ostatní státy ná
stupnické i vůči Maďarsku.

c) Pro majitele titrů mimo státy nástupnické.
Majitelé titrů. uložených mimo území států nástupnických, máji 

býti uspokojeni z t. zv. kompensačních emisí, vydaných pasivními státy 
nástupnickými. I oni jsou tedy nepřímo interesováni na výsledku okol- 
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kování. Od toho, jaké budou tyto výsledky, závisí, které státy budou 
povinny vydati kompensační emise.

Všechny státy nástupnické nebyly pokládány za dlužníky stejné 
bonity. To mělo význam především pro majitele rent zlatých a zně
jících na cizí měny, poněvadž kompensační emise, vydané na schodky 
v těchto rentách měly zníti stejně, ať by je byl vydal kterýkoli stát.

Při rentách znějících jen na měnu papírovou přistupovalo k tomu 
ještě, že kompensační emise měly zníti na měnu státu je vydávajícího 
podle poměru, ve kterém byla v onom státě konvertována stará koruna 
na měnu národní, a neměly tedy ani stejnou hodnotu.

Kompensační emise, vydané Itálií nebo Československem, byly 
ceněny výše než emise, vydané Rakouskem. Předpokládané výsledky 
okolkování v Rakousku a Československu byly v tom směru majitelům 
ve staré cizině příznivý. Měli tedy majitelé titrů ve staré cizině zájem 
na tom, aby československý územní blok příliš nevzrostl na účet bloku 
rakouského. Jejich vlády je v tom podporovaly. Podařilo-li se přesto 
prolomiti princip teritoriality, jest to jen důkazem, že nebylo lze ne
uznali nespravedlivých a škodlivých důsledků, k nimž by přísné uplat
nění tohoto principu vedlo.

3. Průlom do principu teritoriality: protestní řízení.

Výsledkem boje států nástupnických proti nespravedlivostem 
okolkovací akce bylo rozhodnutí Reparační komise ze dne 31/8 1921, 
č. 1502, podle něhož nemá Rakousko okolkovati

1. titry, které byly v době, kdy smlouva st. germainská nabyla 
účinnosti, na území rakouském následkem imperativních předpisů 
zákonů rakousko-uherské monarchie nebo rakouské republiky, anebo 
byly tam přeneseny následkem válečných opatření ;

2. titry, patřící příslušníkům jiných států než Rakouska, které jim 
podle čl. 266 st. g. nebo některého jiného článku mají býti vydány bez 
označení.

Majitelé takových titrů mohli při jejich předložení k okolkováni 
podati písemnou, všemi vhodnými doklady doloženou žádost (pro
test), aby jim byly vydány titry neokolkovány. Titry v těchto přípa
dech neměly býti okolkovány obyčejnou značkou, nýbrž zvláštní od
lišnou značkou na důkaz, že protest byl podán.

Zároveň byla prodloužena lhůta k okolkování do konce r. 1921.
Rozhodnutím ze dne 6/12 1921, č. 1672, zavedla Reparační ko

mise za obdobných podmínek a se lhůtou do 28/2 1922 protestní řízení 
též v Maďarsku.

Důsledkem těchto rozhodnutí bylo jenom rozlišení titrů, patřících 
rakouským, resp. maďarským příslušníkům a patřících příslušníkům 
jiných států, jejichž zvláštní seznamy měly býti předloženy Reparační 
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komisi. Nebyl však ještě rozřešen osud těchto titrů. V obou rozhod
nutích vyslovila Reparační komise naději, že mezi Rakouskem, resp. 
Maďarskem a nástupnickými státy dojde ve smyslu čl. 215/198 k do
hodě nejdéle do března 1922, jinak že se bude otázkou zabývati znova.

To se stalo rozhodnutím z 22/8 1922, č. 2116, pokud jde o Ra
kousko a rozhodnutím ze dne 27/10 1922, č. 2213, pokud jde o Ma
ďarsko. Tímto rozhodnutím uložila Reparační komise Rakousku, resp. 
Maďarsku uznati protest proti okolkování a vydati titry bez označení, 
jde-li

1. o titry, jež byly na území rakouském, resp. maďarském uloženy 
buď následkem imperativních opatření zákonných nebo administrativ
ních bývalého nebo nynějšího Rakouska, resp. Maďarska, buď násled
kem válečných opatření,

2. anebo jde-li o titry, které patří příslušníkům jiného státu než 
Rakouska, resp. Maďarska a patřily mu již 16/7 1920, resp. 26/7 1921 
a nemčl-li vlastník v tu dobu nebo později své bydliště neb obchodní 
sídlo na území rakouském, resp. maďarském.

V obou případech bylo podmínkou pro uznání protestu, že vláda 
státu, jejímž příslušníkem jest protestující, požádá vládu rakouskou, 
resp. maďarskou o vydání protestovaných titrů, t. j. bude titry rekla- 
movati pro svůj územní blok; mírové smlouvy zavazovaly nástupnické 
státy pouze k převzetí rent, nalézajících se na jejich území, k převzetí 
rent, uložených jinde, bylo zapotřebí jejich zvláštního souhlasu.24) To 
platilo ovšem jen o protestech příslušníků států nástupnických. Šlo-li 
o příslušníka státu nenástupnického, měl protest za následek vyloučení 
rent z bloku rakouského, resp. maďarského a zahrnutí jich do bloku 
zahraničního. Proti odmítnutí protestu bylo lze si stěžovati k Repa
rační komisi, ale jen, nesouhlasil-li domovský stát protestujícího s od
mítnutím. Úlohou tohoto státu bylo hájiti sporný případ před Re
parační komisí.23)

“) Pokud vnitrostátními předpisy nebyl stranám přiznán za určitých před
pokladů nárok na reklamaci, bylo v úplně volném uvážení finanční správy, chce-li 
renty reklamovati čili nic. Tak tomu bylo i v Československu, kde rozhodnutí 
Reparační komise č. 2116 a 2213 nebyla ani vyhlášena. Nejvyšší správní soud 
důsledně neuznával nárok na reklamaci (Bohuslav, 3165, 3732, 4194). Naproti 
tomu nebylo zapotřebí svolení čsl. finanční správy k tomu, aby Rakousko vydalo 
bez označení a propustilo ze svého bloku renty, o jejichž převoz strana za
kročila podle depositní úmluvy; propuštěním renty z rakouského bloku v dů
sledku depositní úmluvy nepovažovala se však čsl. finanční správa — na rozdíl 
od propuštění v důsledku protestního řízení — vázána k převzetí renty, což 
v duchu depositní úmluvy jistě nebylo.

“) Rozhodnutí Reparační komise č. 2116 bylo v Rakousku provedeno na
řízením ministerstva financí z 24/2 1923, č. 111 B. G. Bl., které v § 2 uvádí 
úplný text zmíněného rozhodnutí, v § 1 pak stanoví stručně, že protestu má 
býti vyhověno, jsou-li splněny podmínky, stanovené Reparační komisí.

9
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4. Další výjimka: depositní úmluva československo-rakouská.

Dříve ještě než Reparační komise stanovila, za kterých podmínek 
má Rakousko ze svého územního bloku propustiti titry, patřící cizím 
příslušníkům, došlo mezi Československem a Rakouskem ke zvláštní 
dohodě, kterou byly upraveny sporné otázky, vyskytnuvší se při pro
vádění zmíněné již depositní úmluvy ze dne 10/8 1920. Proto nemělo 
protestní řízení pro Československo již takového významu jako pro 
ostatní státy, které podobných úmluv nes jednaly.

Dohoda byla sjednána 17/12 1921, patrně pod vlivem rozhodnutí 
Reparační komise o protestním řízení a v souvislosti s účastí Česko
slovenska na sanaci Rakouska. Podle ní měly titry předválečného ne
zajištěného dluhu rakouského, které má Rakousko vydati podle úmluvy 
z 10/8 1920, býti vydány bez rakouského územního označení, vyjímajíc

a) titry, kterých jejich majitel nabyl úplatně teprve po 16/7 1920,
b) titry, jejichž majitel přeložil bydliště (sídlo) z území republiky 

rakouské do ciziny teprve po 16/7 1920,
c) titry, které, ač jich bylo nabyto před 16/7 1920, náležejí sub

jektu, jehož závod, provozovaný v republice rakouské, byl tam za
staven teprve po 16/7 1920; byl-li však hlavní závod podniku před 
tímto dnem v Československu, budou titry vydány bez okolkování.

Ve zvláštním zápise prohlásila československá vláda, že titry 
československých příslušníků, kteří bydleli do 16/7 1920 v Rakousku, 
patří podle jejího právního názoru — jejž chce hájiti též před Re
parační komisí — do územního bloku rakouského a že tito příslušníci, 
vyjímajíc optanty, nemají podle čl. 266 st. g. právního nároku, aby 
jim byly jejich titry vydány bez rakouského označení. Tím byli ovšem 
českoslovenští příslušníci, žijící v Rakousku, zbaveni možnosti do- 
cíliti zařazení svých rent do bloku československého.26)

”) Bylo to svého času též vytýkáno (na př. článek „Co bude s rakous
kými předválečnými rentami Čechoslováků, zařazenými do rakouského bloku?“ 
v Národních Listech ze dne 23/11 1927).

Úmluva byla v Rakousku provedena nařízením spolkového mi
nistra financí z 22/2 1922, č. 107 B. G. Bl. O žádostech za uvolněni 
deposita podle depositní úmluvy z r. 1920, které musily býti, jak již 
uvedeno, podány do 16/10 1920, rozhodovaly7 berní správy, k vydání 
titrů nezajištěného dluhu rakouského bez okolkování bylo potřebí ještě 
nadto zvláštního povolení devisové centrály, při které bylo zřízeno 
rentové oddělení, později přičleněné k rakouskému ředitelství státního 
dluhu. Po jeho zrušení byla jeho agenda přenesena na odbornou 
účtárnu I. rakouského spolkového ministerstva financí.
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Aby se přenesení rent do Československa nezdržovalo, aby však 
nebylo Rakousku zabráněno prozkoumati, jsou-li splněny podmínky 
pro uvolnění, bylo mezi československou a rakouskou finanční sprá
vou dojednáno ještě, že Rakousko uvolní předběžně a s výhradou 
dodatečného individuelního přezkoumání všechny renty, o jejichž 
uvolnění bylo zakročeno podle depositní úmluvy z 10/8 1920. Renty 
budou dány československým bankám a úředním místům k věrné ruce 
s anulovanými rakouskými značkami a s připojenými talony. Renty, 
které by po individuelním přezkoumání nebyly uvolněny, byla česko
slovenská finanční správa povinna vrátiti do rakouského územního 
bloku.27)

”) Dohoda tato nebyla ani publikována ani vtělena do československého 
právního řádu. Z toho pramenily nesnáze v případech, kdy s rakouské strany 
bylo požadováno vrácení rent do rakouského územního bloku, majitel renty měl 
však nárok na převzetí renty do úřední úschovy podle § 2 vlád. nař. č. 151/1921 
Sb. z. a n. Respektovala-li čsl. finanční správa tento nárok majitele renty, ne
mohla současně splniti svůj závazek vůči rakouské finanční správě z uvedené 
dohody.

9*

K hromadnému převozu rent došlo na jaře 1922. Ve Sbírce zá
konů a nařízení byla úmluva ze 17/12 1921 uveřejněna teprve po 
ústavním schválení pod č. 41 z r. 1924.

5. lOOmilionový blok.
Úmluva ze 17/12 1921 obsahovala v čl. 2 ještě zvláštní ustanovení 

o titrech, nabytých v době od 16/7 do 15/10 1920.
Z těchto titrů mělo Rakousko vydati Československu bez okolko- 

vání až do částky 100,000.000 K titry, jejichž seznam Československo 
zašle Rakousku. Československo zařadí do seznamu v prvé řadě titry, 
jichž českoslovenští věřitelé nabyli se svolením československé vlády 
a přislíbením nostrifikace k uspokojení svých pohledávek ve starých 
korunách proti dlužníkům, bydlícím v republice rakouské. Zařaditi 
sem lze jen renty, znějící na koruny a zlatky v papíře nebo stříbře.

Rakousko se obávalo, že by jeho územní blok mohl následkem 
toho v některé kategorii klesnouti pod jeho podíl. Proti této možnosti 
se zajistilo tím, že si v čl. 3 úmluvy vymínilo od Československa vrá
cení toho druhu rent, vydaných v rámci lOOmilionového bloku, ve 
kterém by při definitivní bilanci mělo schodek. Naproti tomu dalo 
by zase Rakousko k disposici Československu pro jeho územní blok 
stejné množství rent jiného druhu, ve kterém by mělo snad přebytek. 
Ve čl. 4 zavázalo se pak Československo, že vymění s Rakouskem až 
do částky 200,000.000 K ze své územní držby titry takových druhů, 
ve kterých by Rakousko mělo schodek, za titry jiných druhů, 
v nichž by Rakousko mělo přebytek. K těmto transakcím nedošlo.
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6. Nostřifikační akce.

V této souvislosti dlužno se zmíniti též o československé nostri- 
fikační akci.

I kdyby okolkování rent bylo provedeno ve lhůtě 3 měsíců, sta
novené mírovými smlouvami, sotva by bylo lze zabrániti přesunům 
a zachytiti renty při okolkování v místě, na kterém byly uloženy v den 
účinnosti mírových smluv. Bylo již shora uvedeno, jaký byl zájem 
států a majitelů titrů na okolkování. Tato spekulace neopominula se 
dostaviti; studium mírových smluv mohlo býti výnosné.

Československo, stát s uspořádanými financemi a valutou po
měrně dobrou, působilo zvláště přitažlivě. Ale mělo-li Československo 
zájem na tom, aby jeho rentový blok byl co možná úplný, neznamenalo 
to ještě, že jedinou cestou k tomuto cíli bylo popřáti snadný výdělek 
mezinárodní spekulaci.

Úsilí československé finanční správy v těchto letech (1921—1922) 
neslo se dvojím směrem.

Na jedné straně snažila se československá finanční správa za
brániti spekulačním dovozům rent do tuzemska. Provedla proto okol
kování rent podle mírových smluv tím způsobem, že titry, činící si 
nárok na převzetí do československého bloku, vzala z oběhu, nařídivši 
jejich úřední úschovu (zákon č. 124/1921 a vládní nařízení č. 151/1921 
a 355/1921 Sb. z. a n.). Další oporou bylo označení cenných papírů 
provedené podle vládního nařízení č. 126/1919 Sb. z. a n., jako pří
prava k dávce z majetku; podle něho bylo lze zjistiti, byly-li renty na 
území československém již v r. 1919 či byly-li dovezeny teprve po
zději a za jakých okolností.

Na druhé straně finanční správa povolovala nákup rent a dovoz 
do tuzemska a přislibovala jejich nostrifikaci peněžním ústavům, 
které utrpěly rozlukou měny ztráty na pohledávkách a cenných pa
pírech. Zejména povolován byl dovoz rent zlatých a znějících na cizí 
měnu. Renty zlaté přislibovala obyčejně finanční správa vyměniti za 
náhradní rentu československou v určitém poměru, na př. 50 zlatých 
= 250 Kč. Stát sám nikdy nenakupoval; k tomu neměl ani dosti vol
ných prostředků, ani s dostatek pohyblivosti.28)

ffl) Zprávy tisku o tom, na př. Berliner Bórsenzeitung z 24/1 1922 a Vos- 
sische Zeitung ze 17/8 1922, zaznamenané Sáčkem, str. 503, nejsou správné.

Tím způsobem byla jednak sanována celá řada peněžních ústavů 
beze všeho zatížení státu, jednak byl územní blok československý do
plněn na potřebnou výši.

Do rámce nostrifikační akce patří též zmíněný již lOOmilionový 
blok a dále i blok 110,000.000 K rent, uvolněných Rakouskem při kon
stituování československých poboček vídeňské Zentralbank der deut- 
schen Sparkassen v samostatný československý ústav stejného jména.
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7. Depositni úmluva s Maďarskem.
Podobně jako s Rakouskem sjednalo Československo i s Maďar

skem dne 13/7 1923 úmluvu o vydání deposit a způsobu úhrady zá
vazků z cenných papírů a jejich kuponů (č. 255/1924 Sb. z. a n.). Avšak 
čl. VI této úmluvy, pokud připouštěl dovoz rent bez maďarského no- 
strifikačního označení, byl v době, kdy došlo k provedení úmluvy, již 
předstižen rozhodnutím Reparační komise o vyřizování protestů proti 
maďarskému územnímu označení. Byly proto titry předválečného ne
zajištěného dluhu uherského podle depositni úmluvy dováženy pouze 
s maďarským nostrifikačním označením, jak výslovně ustanovuje vy
hláška ministra financí z 18/12 1924, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1925.

Ani podle úmluvy československo-maďarské ze dne 8/3 192-1 
o vydání jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož 
i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jejichž úřední obvod byl roz
dělen státní hranicí (č. 229/1924 Sb. z. a n.), nedošlo k převozu uher
ských rent bez maďarského označení.29)

=“) Soudní chráněnci na Slovensku a Podkarpatské Rusi byli za uherské 
předválečné renty, proti jejichž nostrifikaci v Maďarsku nebylo protestováno 
a které se tak staly bezcennými, odškodněni cestou administrativní. V rozpočtu 
na rok 1931 a 1932 bylo na ten účel pamatováno v kap. 21, tit. 5, § 4, pol. 6.

”) Otázkami těmito zabývala se římská konference nástupnických států, 
která se po prvé sešla v dubnu 1921 a jejímž úkolem bylo projednati a přátelsky 
vzájemnými dohodami upraviti různé otázky, jež mírové smlouvy nerozřešily, 
nebo jež se výslovně ponechaly zvláštním dohodám nástupnických států, na př. 
čl. 215, 273, 274, 275 st. g. a analog, články tr. I smlouva mezi cesionářskými 
státy rakousko-uherské monarchie, podepsaná 10/8 1920 v Sèvres, odkazuje úpravu 
různých otázek, vyplývajících z likvidace býv. společenství, zvláštním dohodám. 
Viz články Dr. VI. Kybala ve Sborníku zahraniční politiky, 1921, str. 225, a 
dra J. Luska v Zahraniční politice, 1922, I. díl, str. 668.

8. Úmluvy o rozdělení titrů z majetku společných podstat.
Protestním řízením byla rozřešena otázka rent uložených v Ra

kousku a Maďarsku a patřících cizím příslušníkům jednotlivcům. 
Nebyla však vyřízena otázka rent, patřících nadacím, fondům atd. ; 
tyto společné majetky bylo nutno nejdříve rozděliti mezi zúčastněné 
státy a pak teprve bylo možno části připadlé jiným státům než Ra
kousku nebo Maďarsku vyloučiti z rakouského nebo maďarského bloku 
a připočísti do bloků ostatních států. Rozdělení nebylo věcí Reparační 
komise. O rozdělení musily se dohodnouti zúčastněné státy, které měly 
nej různější zájmy a docházely k dohodám jen s největšími obtížemi. 
S Maďarskem o mnohých otázkách vůbec k dohodě nedošlo.30)

Tím se ovšem skončení okolkovací akce zdržovalo. Z nejdůleži
tějších dohod, které měly v zápětí převod rent do Československa, 
lze uvésti tyto:

a) Rakouská poštovní spořitelna. Podle úmluvy 
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mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Jugoslávií a Česko
slovenskem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření vídeňské 
poštovní spořitelny, podepsané v Římě dne 6/4 1922 (č. 230/1926 
Sb. z. a n., srov. též zákon č. 232/1926 a vyhlášku č. 106/1929 Sb. 
z. a n.), mají býti na tyto státy převedeny pohledávky jejich přísluš
níků za vídeňskou poštovní spořitelnou. K úhradě převedených po
hledávek má sloužiti mimo jiný majetek poštovní spořitelny též 
82,000.000 K předválečných rent, které budou vydány bez rakouského 
označení.

Kdyby po konečném rozdělení nezajištěného předválečného dluhu 
mělo Rakousko v některé kategorii schodek, vyměnily by se titry této 
kategorie, vydané mezi zmíněnými 82,000.000 K, za titry jiných 
emisí, ve kterých by Rakousko mělo přebytek.

Dodatečná dohoda, podepsaná v Římě dne 23/2 1925 (č. 231 Sb. 
z. a n. z r. 1926), upravila — na naléhání Reparační komise — roz
dělení rent mezi jednotlivé státy. Československu připadlo 47,500.00 K.

b) Uherská poštovní spořitelna. Podle úmluvy mezi 
Československem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Jugoslávií 
a Rakouskem o uherské poštovní spořitelně ze dne 7/11 1922 (č. 147- 
1924 Sb. z. a n., srov. též zákon č. 148/1924 Sb. z. a n.), jest k úhradě 
závazků uherské poštovní spořitelny, převzatých Československem. 
Rumunskem a Jugoslávií, určeno mimo jiné též 135,000.000 K před
válečných rent, které Maďarsko vydá bez označení jako územní držba 
maďarská. Rozdělení jejich bylo ponecháno zvláštní dohodě mezi Ru
munskem, Jugoslávií a Československem. Mělo k němu dojiti podle 
dohody, mezi těmito státy sjednané současně s hlavní úmluvou, teprve 
po zjištění pohledávkových bloků jimi převzatých, t. j. teprve po ukon
čení likvidace uherské poštovní spořitelny.

Poněvadž Však Reparační komise naléhala na uzavření rentových 
bilancí, dohodly se Rumunsko, Jugoslávie a Československo dne 1/5 
1928 v Římě na paušálním rozdělení podle očekávaných výsledků. 
Československu připadlo 64,470.000 K uherské korunové renty a 
4,322.880 K uherské renty z r. 1910.

c) Vídeňská p e n s i j n í úmluva. Podle úmluvy mezi 
Rakouskem, Itálií, Polskem, Řumunskem, Jugoslávií a Českosloven
skem ze dne 30/11 1923 o úpravě různých skupin odpočivných požitků 
(č. 195/1926 Sb. z. a n., srov. též vyhlášku č. 171/1929 Sb. z. a n.), 
připadl Československu na cenných papírech z majetku různých fondů 
starobního zaopatření bývalé správy c. k. státních drah podíl 67-50%. 
Na titrech předválečného dluhu nezajištěného, které mají býti vydány 
bez označení, připadlo při definitivním rozdělení celkem 305.800 fl. 
zlaté rakouské renty a 11,913.300 K různých jiných rent.31)

”) Srov. též čl. 18 úmluvy o výměně přidělených titrů mezi Československem 
,a Jugoslávií.
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d) Fondy a nadace. Pokusy o rozdělení nadací, fondů 
a kolektivit dohodou všech nástupnických států ztroskotalv po dlouho
letém jednání a došlo jen k dohodě mezi Rakouskem a Českosloven
skem dne 7/12 1925 (č. 4/1929 Sb. z. a n.).32)

3S) Viz Herman-Otavský: Dohoda CSR s Rakouskem o provedení čl. 266 
a 273 st. g. Věstník ministerstva vnitra, XI, 7.

Rakousko má vydati Československu za účelem úplného smír
ného uspokojení nároků, uplatňovaných Československem proti Ra
kousku z titulu čl. 266, posl. odst. a čl. 273 st. g. (pokud nejde o na
dace exklusivní, t. j. takové, na kterých byli by zúčastněni výhradně 
českoslovenští příslušníci a které budou vydány cele), tyto paušální 
částky rent:

24,000.000 K pro nadace civilní (čl. V),
22.000.000 K pro nadace a fondy vojenské (čl. XI),
4,000.000 K pro kolektivity podle či. 273, vyjímajíc fondy vo

jenské (čl. XVI),
30,000.000 K pro nadace školské (zvlášt. nepublikovaná dohoda).
Zajímavé jest ustanovení, že za hotovosti, které byly v majetku 

exklusivních nadací v den 28/7 1914 (podle stavu v tento den měl býti 
majetek vydán) a nebyly vyčerpány řádnými platbami, má býti vydán 
stejný jmenovitý obnos v rakouských nekolkovaných rentách (čl. II). 
Hotovosti, uložené ve starých korunách a přeměněné na koruny re
publiky rakouské, nemohly se přenesením do Československa přemě- 
niti na koruny československé; ale přenesením rent místo hotovostí 
se toho výsledku mohlo přece dosáhnouti. Této cesty nebylo ostatně 
použito jediné v tomto případě; i odevzdání paušálních částek na smír
né vyrovnání československých nároků sleduje tento účel. Podobně 
tomu bylo i v jiných zde uvedených úmluvách.

e) Ú m 1 u vy m ez i C e s k os 1 o ve n s k e m a R a k o u s k e m 
kprovedení čl. 275 st. g. Jsou to: úmluva o Pensijním ústavu 
Svazu místních a malých drah z 15/6 1924, č. 145/1929 Sb. z. a n.; 
úmluva o nemocenské pokladně bývalé c. k. rakouské správy státních 
drah a o jejích vedlejších fondech z 15/6 1924, č. 146/1929 Sb. z. a n.; 
úmluva o Úrazové pojišťovně hornické z 15/6 1924, č. 147/1929 Sb. 
z. a n.; úmluva o Odborové úrazové pojišťovně rakouských železnic 
z 29/3 1924, č. 148/1929 Sb. z. a n.; úmluva o náhradních ústavech 
pensijního pojištění zřízenců ze 17/1 1925, č. 149/1929 Sb. z. a n.; 
úmluva o Městské pojišťovně vídeňské obc,e a o Pensijním spolku 
zřízenců obchodu a průmyslu ve Vídni ze 17/1 1925, č. 150/1929 Sb. 
z. a n.; úmluva o Všeobecném pensijním ústavu pro zřízence z 29/3 
1924, č. 151/1929 Sb. z. a n.; konečně úmluva o Úrazové pojišťovně 
dělnické pro Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland z 22/12 1924, č. 152- 
1929 Sb. z. a n.
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Podle těchto úmluv dostalo se Československu kromě jiného ma
jetku též 18,301.000 K různých rent, 273.900 K 4x/2% rakouských 
pokladničních poukázek z r. 1914 a 28.600 fl. rakouské zlaté renty.

f ) Soukromépojišťovny. Úmluva mezi Československem 
a Rakouskem ze dne 29/5 1925 o plnění smluv o pojištění na 
život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s po- 
jistníky československými (č. 34/1927 Sb. z. a n.) stanoví, že 
rakouské životní pojišťovny oddělí od svého ostatního stavu 
životních pojištění smlouvy o pojištění na život a důchody, 
sjednané před 26/2 1919, při kterých pojistníci byli 31/12 1924 
československými státními občany a měli v Československu řádné 
bydliště (tak zvaný československý stav pojištění, čl. II). K úhra
dě technických reserv tohoto stavu mají sloužiti mimo jiné též 
neokolkované titry předválečného nezajištěného dluhu rakouského 
a uherského do nejvyšší částky 67,000.000 K (čl. IX). Československá 
vláda má tyto titry nostrifikovati a vypláceti jejich kupony ode dne 
účinnosti mírových smluv (čl. XII).

Podobnou úmluvu sjednalo Československo s Itálií dne 4/5 
1926 (č. 35/1927 Sb. z. an.) as Maďarskem dne 13/7 1923 
(č. 228/1924 Sb. z. a n.). K úhradě technických reserv českosloven
ského stavu pojištění u pojišťoven italských má sloužiti 50,000.000 K 
neokolkovaných předválečných rent, u pojišťoven maďarských rovněž 
50,000.000 K předválečných rent.

9. Opuštěni principu teritoriálního.
Protestním řízením byl princip teritoriality silně prolomen ve 

prospěch principu personálního. Přesuny rent, jím způsobené, byly 
velmi značné; jen množství rent, převezených do Československa 
v důsledku protestů a zmíněných úmluv, lze odhadnouti skoro na 
1 miliardu.

K tomu přistupovaly také již zmíněné přesuny samovolné. Při 
dlouhém trvání okolkovací akce a různé hodnotě jednotlivých rento
vých bloků, národních i mezinárodního, nesměly překvapovati. Nacio- 
nalisace titrů v některých zemích znamenala jejich znehodnocení; 
není divu, že majitelé nepředkládali titry k okolkování a snažili se 
uplatniti je jinde. Pro překážky na straně státu, z něhož, a státu, do 
něhož se titry chtěly přestěhovati, docházelo však k tomu jistě jen 
zřídka; tvrzení o hromadném exodu rent z Rakouska do sousedních 
států, zejména do Československa,33) patří do říše bajek. Větší byly 
přesuny z nákupů,34) jimž byl přízniv rozvrat měny německé a ra

") L'Information financière z 9/4 1921, podle Sacka, str. 502.
’*) Kromě Československa nakupovalo podle zpráv tisku i Rumunsko 

(Bcrliner Tageblatt ze dne 14/3 1923, podle Sacka, str. 504).
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kouské. Hlavním trhem byla stará cizina, zejména Německo, a v uher
ských rentách snad i Rakousko, jež na nich nemělo zájmu a otálelo 
s jejich okolkováním.

Poněvadž nákupy vycházely ze států finančně silnějších, které si 
jimi doplňovaly své národní bloky, zhoršovaly se vyhlídky zahranič
ních věřitelů: musili se obávati. že jako dlužníci jim na konec zůstanou 
jen státy slabší. Jejich organisace si časem stěžovaly, tak na př. po 
evidenčním okolkování rent ve staré cizině ohrazovaly se proti tomu, 
aby na německých bursách byly připuštěny k obchodování i titry ne- 
okolkované a aby tak byl usnadněn nákup nástupnickým státům.35) 
Když na konferenci v Inšpruku v červnu 1923 se ukázalo, že Česko
slovensko v některých kategoriích nepřijde jako dlužník vůbec v úva- 
í.u, chtěli prý zástupcové jisté věřitelské organisace přivésti na přetřes 
otázku nákupů, předsednictvo nepřipustilo však o tom jednání.

3S) Berliner Bórsenzeitung z 26/10 1922, podle Sacka, str. 504.

Nebylo by ostatně vůbec možno zjišťovati, byly-li titry počítané 
nástupnickými státy do jejich bloků na jejich území skutečně již v den 
účinnosti mírových smluv: nejen z ohledu na suverenitu dotyčných 
států, ale i pro nesnadnost důkazu o původu jednotlivých titrů. Ná
stupnické státy při okolkování zkoumaly přirozeně původ titrů jen. 
pokud na tom měly zájem, a to jim nebylo lze zazlívati. Zahrnutí 
i titrů nakoupených a dovezených z ciziny do národních bloků ne
bylo sice mírovými smlouvami předvídáno, ale nebylo s nimi ani v roz
poru. Rychlé provedení okolkovací akce bylo by tomu zabránilo, ne-li 
nadobro, aspoň z největší části. Nezbylo než se s tím smířiti jako 
s nutným důsledkem dlouhého trvání okolkovací akce.

Reparaění komise později, jak uvidíme, šla ještě dále, když při
pustila, aby Polsko svůj schodek v papírových rentách uhradilo za
koupením přebytku československého a rakouského.

10. Způsob okolkování a jeho kontrola.
Mírové smlouvy předpisují pouze, aby nástupnické státy opatřily 

titry nezajištěného dluhu, uložené na jejich území, zvláštní odlišnou 
značkou a seznamenaly jejich čísla. Seznamy čísel měly býti předloženy 
Reparaění komisi spolu s ostatními listinami, vztahujícími se na okol
kovací akci.

Okolkované titry mohly tedy býti a většinou také byly vráceny 
majitelům. Některé státy se tím však nespokojily a braly titry při 
okolkování z oběhu, jako Československo, nebo zadržely jejich talony, 
jako Rakousko. To bylo jistě bezpečnější. Pouhé okolkování nezachy
covalo titry dostatečně pro určitý národní blok; mohlo býti falšováno 
nebo smyto, podle toho, chtěly-li se titry dostati do určitého národního 
bloku nebo z něho uniknouti. Tyto nelegální přesuny — na rozdíl od 
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přesunů rent neokolkovaných, jež možno zváti legálními — byly by 
mohly způsobiti zmatek, neboť tytéž titry počítaly by se pak do dvou 
národních bloků, nebo do některého bloku národního a bloku zahra
ničního zároveň. Kontrola podle seznamů čísel, ostatně neúplných 
a nepřesných následkem změn, vyvolávaných protestním řízením, byla 
pro veliký počet obíhajících titrů (k 30/6 1914 2,626.824 kusů 4-2% 
renty stříbrné a papírové a 4% konvertované renty a 1,749.278 kusů 
rakouské renty zlaté, korunové obou emisí a investiční), obtížná 
a zdlouhavá. O tom, že by podle seznamů čísel mohla býti nacionalisace 
titrů zaznamenávána v knihách státního dluhu ve Vídni a v Budapešti, 
nebylo, zdá se, ani uvažováno.

Rozhodnutím ze dne 14/2 1923 vyzvala Reparační komise nástup
nické státy, aby titry, jimi okolkované, vzaly z oběhu, pokud tak již 
neučinily. Měly je soustřediti do 3 měsíců a chovati k disposici Re
parační komisi, aby mohla ověřiti stav národních bloků a sestaviti 
bilance. Pouhé okolkování nemělo tedy stačiti, aby založilo příslušnost 
titrů do určitého národního bloku; požadovala se skutečná držba titrů 
státem, který si činí nárok na jejich zařádění do svého bloku.36)

") Tomuto požadavku Reparační komise vyhověly nástupnické státy se 
značným průtahem.

V Rakousku se okolkování rakouských rent provádělo původně tím 
způsobem, že plášť, talon a s počátku i kupony byly označeny značkou „Ö“, talon 
byl zadržen a odevzdán ústřední státní pokladně. Titry protestované byly ozna
čovány „ö/p“; bylo-li protestu vyhověno, byl zadržený talon s anulovanou znač
kou majiteli vrácen (nař. z 22/10 1920, č. 494 St. G. Bl., z 4/10 1921, č. 536 
B. G. Bl., ze 27/11 1921, č. 659 B. G. Bl. a řada dalších předpisů).

S okolkováním uherských rent Rakousko váhalo. Nejdříve je okolkovalo 
jen značkou „In Evidenz genommen gemäß der 22. Verordnung des Bundes
ministeriums für Finanzen vom 27/7 1922, Nr. 575 B. G. Bl.“, kterýmžto označe
ním nemělo býti předbíháno otázce, který z nástupnických států je převezme. 
(Berichte aus den neuen Staaten 1922, str. 1.201). Protesty nebyly přijímány. 
Teprve nařízením spolk. ministerstva financí z 24/2 1925, č. 79 B. G. Bl., byly 
uherské renty svolány do úřední úschovy, při čemž byla poskytnuta též možnost 
protestu.

Nařízením z 14/10 1926, č. 305 B. G. Bl., byly svolány do úřední úschovy 
v Rakousku okolkované titry rakouské renty zlaté a rakouských pokladničních 
poukázek z r. 1914 s pohrůžkou, že renty neodvedené budou se sice počítati do 
rakouského územního bloku, nebude však na ně vzat zřetel při konečné úpravě 
dluhové služby. Obchod byl téměř znemožněn ustanovením, že převod s osoby, 
která složila renty jako vlastník do úřední úschovy, na osobu jinou musí býti 
vykázán ústřední státní pokladně listinou s ověřeným podpisem zcizitele a s přes
nou adresou nabyvatele.

V Maďarsku byla registrace a kontrolní okolkování předválečných 
titrů (elipsovitým razítkem „Magyarország“ vedle úředního razítka kolkující 
pokladny) nařízeno již nařízením z 23/12 1920, č. 9930. Nařízení z 30/1 1922, 
č. 150, připustilo možnost protestu a stanovilo, že titry mají býti označeny 
písmenem A, nevyhoví-li se protestu, B, bude-li protest uznán. Titry, pocházející 
z deposit státních a jiných veřejných pokladen na území ocl Maďarska od
loučeném (titry odvlečené, titry, ocitnuvší se na maďarském území následkem
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V době od 9/10 1925 do 25/11 1926 zástupcové Reparační komise 
ověřili výsledky okolkovací akce v jednotlivých nástupnických státech. 
Titry vzaté z oběhu byly na místě, kde byly uloženy, prohlédnuty a se
psán protokol, podepsaný vždy jednak zástupci Reparační komise, jed
nak ministerstvem financí a ředitelem státního dluhu dotyčného státu. 
Samozřejmě nemohla býti provedena úplná revise všech titrů a bylo 
nutno se spokojili namátkovými zkouškami. V protokolech uvedeno 
jest místo, kde jsou titry uloženy, jak jest uspořádána jejich úschova, 
způsob okolkování a jeho výsledky. Stav národních bloků, zjištěný 
při verifikaci, nebyl však rozhodným pro sestavení bilancí; i po veri
fikaci došlo ještě k některým převodům rent, které byly zčásti ve veri
fikačních protokolech i vyhrazeny. Definitivní, Reparační komisí 
schválené bilance byly sestaveny podle údajů jednotlivých států, je
jich cifry se však již mnoho nelišily od cifer verifikačních protokolů.

C. DRUHÁ TECHNICKÁ OPERACE: KOMPENSAČNÍ EMISE.
a) Nesnáze k o m p e n s a č n í c h emisí. 

Nutnost modifikace.
1. Závislost na ukončení okolkovací akce.

K druhé technické operaci, k vydání kompensačních emisí 
a k jejich rozdělení mezi oprávněné, nebylo lze přikročiti dříve, dokud 
nebyla skončena a vyúčtována prvá technická operace, okolkování 
titrů ve státech nástupnických. Teprve po ověření výsledků okolkování 
a po stanovení přebytků a schodků, jež vyplynou pro jednotlivé státy 
ze srovnání jejich podílů s jejich územními bloky, mohla si Reparační 
komise vyžádati od států, jejichž bilance skončí schodkem, nové titry 
kompensační ve výši jejich schodků a rozděliti je jednak mezi státy 
s bilančními přebytky, jednak mezi majitele titrů ve staré cizině.

Vydání a rozdělení kompensačních emisí, kterým bylo by do
končeno rozdělení nezajištěného dluhu i po stránce technické úplně, 
oddalovalo se tedy prodlužováním okolkovací akce ve státech nástup
nických. K této překážce přidružily se ještě nesnáze povahy technické.

2. Technické nesnáze kompensačních emisí.
Kompensační titry, vydané pasivními státy na úhradu jejich 

schodků, mají poskytnouti věřitelům v příčině zúročení a umořování 
imperativních opatření) měly býti označeny písmenou C, titry, tvořící prémiové 
reservy pojišťovacích společností, písmenem D.

Nařízením z 20/2 1925, č. 960, byly titry okolkované vzaty z oběhu, při 
čemž však bylo slíbeno jejich vrácení, až Reparační komise je přezkoumá. Vy
daná potvrzení mohla býti u poštovní spořitelny přepsána na jinou osobu, 
takže obchod rentami byl pouze ztížen. Povinnost k odevzdání do úřední úschovy 
vztahovala se i na titry uherského zajištěného dluhu v majetku maďarském. 
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zcela stejná práva jako titry staré. Jejich formu, jmenovitou hodnotu 
jednotlivých kusů a všechny jiné náležitosti určí Reparační komise. 
Mají býti odevzdány jednak aktivním státům nástupnickým, jednak 
majitelům starých titrů, uložených mimo území států nástupnických. 
Těmto věřitelům mají však býti státy zavázány poměrně podle svých 
schodků, t. j., každý z těchto věřitelů má dostati od každého pasivního 
státu nástupnického kompensační titr jenom na část své pohledávky, 
odpovídající celkovému schodku onoho státu.

Předpokládejme, že výsledek okolkování ve státech nástupnických 
v některé kategorii nezajištěného rakouského dluhu byl by v procen
tech celé emise takový:

Stát Podíl Územní 
blok

Schodek (—) 
Přebytek (+)

Rakousko ......................................... 36.827 37.827 + 1'-
Itálie . . .................................... 4.087 3.987 — 0'1
Polsko..................... ..................... 13.733 5.733 — 8 —
Rumunsko......................................... 1.610 0.610 — I’—
Jugoslávie......................................... 2.043 1.543 — 0'5
Československo............................... 41.700 41.300 — 0-4

íoo-— 91 — + 1’—
— 10 —

Rakousko bylo by tedy aktivní 1%, ostatních pět států pasivních 
dohromady 10%. Těchto pět států musilo by vydati kompensační titry’ 
ve výši 10% celé původní emise, aby z nich byl uhrazen jednak ra
kouský- přebytek 1%, jednak 9% titrů, které nebyly okolkovány ve 
státech nástupnických a nalézaly se mimo jejich území.

Za každých 100 K nom. titrů, uložených mimo území států ná
stupnických, stejně jako za každých 100 K rakouského přebytku, měla 
by tedy v uvedeném příkladě zodpovídati

Itálie........................................1%
Polsko..................................... 80%
Rumunsko............................10%
Jugoslávie............................. 5%
Československo . . . . 4%

100%.
U přebytků států aktivních nepůsobilo toto roztříštění nesnází, 

poněvadž pravděpodobně by šlo vždy o malý počet zúčastněných a 
o větší částky. Zato u jednotlivých majitelů ve staré cizině byly ne
snáze nemalé.

Tito majitelé měli odevzdati své titry prostřednictvím svých vlád 
Reparační komisi, která jim měla náhradou za ně vydati certifikáty, 
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osvědčující jejich nároky na poměrnou část nových kompensačních 
emisí. Certifikáty byly by později vyměněny za titry kompensačních 
emisí, které by pasivní státy vydaly v kusech a v počtu potřebném 
podle výsledku celé akce.

Ze zkušenosti je známo, že i prostá výměna starých titrů za nové 
vyžaduje značné práce a nákladu. Jest třeba vytisknouti nové titry, 
vydati vyhlášky o výměně a pověřiti jednu nebo několik bank jejím 
provedením. Mnozí majitelé nepřihlásí se k výměně ihned a jest třeba 
ušchovávati pro ně nové titry po léta. Výměna jest tím obtížnější, čím 
větší jest počet majitelů a čím více jsou od sebe místně vzdáleni.

Zde však nešlo jen o prostou výměnu. Na místo původního jed
noho dlužníka, bývalého Rakouska nebo Uherska, nastoupilo dlužníků 
několik. Starý titr měl se roztříštiti na několik nových dílčích titrů, 
z nichž každý by representoval závazek jednoho nového dlužníka. 
A poněvadž bilance měly býti sestaveny zvláště pro každou emisi, měl 
pro každou emisi platiti jiný výměnný klíč. Za staré titry rozličných 
emisí měly býti vydány dílčí kompensační titry různých nástupnických 
států a v různém poměru. Tyto titry, kdyby byly přizpůsobeny zcela 
přesně schodkům států je vydávajících, byly by zněly na nerovné a ne
obvyklé jmenovité hodnoty, mnohdy také na částky zcela nepatrné, 
což nebylo technicky možno. Nové titry bylo by nutno vydati na za
okrouhlené hodnoty, jistou nejmenší hodnotou počínajíc, a organi- 
sovati trh zlomků starých titrů.

Taková výměna hrozila býti velmi nákladnou. I když tento náklad 
by byl zatěžoval nástupnické státy, sotva by byly státy hradily majite
lům také výlohy bankovní, spojené s výměnou. Další útraty hrozily 
majitelům vzejiti z toho, že by nové titry v některých státech nebyly 
považovány za totožné s titry starými a byly by podrobeny poplatkům, 
jimž podléhají cizí cenné papíry, třebas by poplatky takové ze starých 
titrů byly již zaplaceny. Také prodej nevvměnitelných. zlomků byl by 
přinesl ztráty majitelům.

Dílčí kompensační titry vydané za staré titry, znějící na zlato 
nebo na cizí měny, byly by aspoň zněly na stejnou měnu. Ale titry, 
vydané náhradou za staré renty papírové, byly by zněly 11a národní 
měnu států je vydavších, každý dílčí titr tedy na jinou měnu. A po
něvadž většina těchto měn se znehodnotila, byly by bývaly náklady na 
vydání nových titrů převyšovaly jejich hodnotu : bez valorisace ne
bylo lze na vydání kompensačních titrů za papírové renty vůbec po
rn ýšleti.

3. Evidenční okolkování titrů mimo území států nástupnických.
Bylo tudíž velmi rozumné, že Reparační komise nepřikročila ihned 

k sebrání titrů a omezila se nejdříve jen na jejich evidenční okolkování. 
Rozhodnutím z 31/8 1921, č. 1501, pokud jde o titry rakouské a roz
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hodnutím ze dne 6/12 1921, č. 1672, pokud jde o titry uherské, byly 
vlády jednotlivých států, ať nástupnických, ať jiných, vyzvány, aby 
okolkovaly titry svých příslušníků, uložené mimo území států nástup
nických, zaznamenaly jejich čísla, serie, emise, jmenovitou hodnotu, 
adresu majitelů a seznamy s těmito daty zaslaly Reparační komisi, 
která by jim vydala prozatímní úhrnný certifikát. Efektivně sebrány 
měly býti staré titry teprve, až by došlo k vydání kompensačních emisí.

Toto okolkování nesmí se nijak přirovná váti k okolkování na 
území států nástupnických. Tam se titr okolkovaný nacionalisuje, 
zakládá se nový poměr dlužnický, kdežto zde účelem okolkování bylo 
pouze zabezpečiti, že se titru dostane náhrady z kompensačních emisí. 
Okolkováním byla dokumentována příslušnost titru k bloku mezi
národnímu; tím také bylo, resp. mohlo býti znemožněno doplňování 
národních bloků o titry, dovezené ze staré ciziny, nekontrolovatelné, 
dokud titry ve staré cizině nebyly okolkovány. Okolkování se prová
dělo podle zásady národní; každý stát měl okolkovati titry svých pří
slušníků, ale prakticky bylo lhostejno, dá-li na př. československý pří
slušník okolkovati svůj titr, uložený ve Velké Britanii, úřady brit
skými či na československém vyslanectví. Československým přísluš
níkům kolkovaly jejich titry, uložené mimo území států nástupnických, 
československé zastupitelské úřady v cizině, při čemž používaly svých 
úředních razítek. Akce měla býti původně skončena do konce r. 1921, 
pokud jde o titry rakouské, a do konce dubna 1922, pokud jde o titry 
uherské. Okolkování provádělo se ve skutečnosti i později. Teprve roz
hodnutím z 16/10 1927, č. 3604, Reparační komise kolkování zastavila. 
Při konečné úpravě nedostalo se okolkování tomuto významu, jaký 
mu byl snad přikládán původně; titry, okolkované pro blok meziná
rodní, nebyly vylučovány z bloků národních, nedostatek okolkování ne
byl nepřekonatelnou překážkou, vylučující titry z honorování v bloku 
mezinárodním.

Okolkování podalo představu o množství rent, uložených mimo 
nástupnické státy. Počátkem r. 1923 bylo papírových rent rakouských 
a uherských v samotné Francii okolkováno asi 220,000.000 K nom.,ST) 
výsledky okolkování rent zlatých a valutních v různých státech jevily 
se pak takto (viz tabulku na str. 143).3S)

”) Découdu, str. 117.
”) Podle ročenky Council of foreign Bondholders.

4. Východisko z nesnází: společná služba rent valutních, výkup rent 
papírových.

Přesné provedení předpisů mírových smluv o kompensačních emi
sích nebylo by tedy bývalo majitelům na prospěch. Tu se vyskytla 
myšlenka, aby staré titry byly ponechány v oběhu a aby byla organi- 
sována jejich společná správa.
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PřihláSeno
Rak zlatá 

renta 
F1

Rak. pokl. 
poukázky 

K

Uher, zlatá 
renta

F1

Uherská 
renta 1913 

K

Uherská 
renta 11,14 

K '

Celkem 
Ê ( = 10 Fl.

2*K)

v Německu . . .
v Anglii .... 
v Belgii . . .
v Holandsku. . . 
ve Švýcarsku . . 
ve Francii....

26.739.400
7.250.400

14.566.400
3.720.400

16,993.000
172.657.200

119 150 300
35.806.580
1,208.280
9 448,600
5,341.360
3.650.520

124,333.900
22,234.600
27,123-900
11,156.300
11,609.450

163192.000

44,565 600
1.586.880

204.470
3.786.720

672.900
1,783.120

129,207.840
56,687.520
8,000-640
4.879.200
8,392.800
6.851.220

27.312.486
6,868-540
4.561.254
2,242.442
3,460.539 

34,096-789
Celkem .... 
Celá emise činí . .

241,926-800
490,850.200

174.605.640
237.960.000

359,650.150
633,973.000

52,599 690
150,000.000

214.019.220
495,593.600

78,542.050
149,297-053

”) V r. 1858 založená Společnost Jihorakouské, lombardské a středoitalské 
dráhy byla po válkách italských a prodeji italských tratí přezvána na Společ
nost rakouské jižní dráhy a po světové válce na Společnost dráhy Dunaj— 
Sáva—Adrie. Otázky této dráhy se týkající byly upraveny římskou dohodou 
z 29/3 1923, sjednanou mezi Společností na straně jedné a zástupci Italic, Jugo
slávie, Rakouska, Maďarska a zástupci francouzských obligatářů na straně druhé. 
Dohodou, opírající se o čl. 320/304 mírových smluv (viz č. 546 rakouského zá
koníku z r. 1923), byla ve správní radě Společnosti vyhrazena 4 místa zástupcům 
obligatářů, voleným na návrh Association nationale des porteurs français de 
valeurs mobilières; navrhovací právo na poměrnou část míst přísluší však vedle 
francouzské asociace také jiným věřitelským organisacím, které by zastupovaly 
nejméně '/« obligačního kapitálu. Tito 4 zástupcové, jakožto komité obligatářů 
se sídlem v Paříži, spravují obligační fond, do něhož plynou přímo některé platy, 
náležející Společnosti, a obstarávají úrokovou a umořovací službu unifikovaných 
obligací.

Myšlenka byla nástupnickými státy nejdříve přijata, jak se zdá, 
dosti chladně. Podle mírových smluv měl státní dluh rakouský a uher
ský býti zcela zlikvidován; staré titry měly býti nahrazeny dluhopisy 
jednotlivých nástupnických států. Státy nástupnické střežily žárlivě 
svou samostatnost a nepřály si, aby v tom či onom společném zřízení 
zůstala zachována upomínka na bývalou monarchii.

Ale společná služba nemusila býti nutně zřízena jako společná 
instituce nástupnických států. Ke stejnému výsledku se mohlo dojiti, 
kdyby se organisovali v jakési společenství sami majitelé titrů ve staré 
cizině. V této formě, která měla svůj vzor již v obligacích Jižní 
dráhy,39) byla společná služba již přijatelnější pro státy, které ne
mohly si také nepřiznati, že společná služba by jim mohla přinésti ně
které výhody, zejména, že by při této příležitosti bylo lze dosáhnouti 
snesitelné úpravy závazků na zlato a na cizí měny. Pro státy finančně 
silnější bylo mimoto s prospěchem, aby se neodlučovaly od států fi
nančně slabších.

Větší zájem na brzkém zřízení společné služby měli ovšem vě
řitelé a s jejich strany vyšel také podnět k řešení otázky tímto způ
sobem. Byla to Association nationale de porteurs français de valeurs 
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mobilières, která se uchopila iniciativy40) a počátkem r. 1923 navrhla 
zříditi mezi dlužnými státy a věřiteli zprostředkující orgán, Společnou 
pokladnu. O návrhu bylo jednáno na konferenci, která se na pozvání 
subkomitétu pro rozdělení rakouského a uherského dluhu sešla koncem 
března r. 1923 ve Vídni a které se kromě států nástupnických zúčastnil 
i zástupce Association nationale. Návrh nebyl ještě přijat, shledán však 
přijatelným za určitých předpokladů a v určitých mezích.

") Podrobněji líčí počátky Společné pokladny Découdu, str. 122 a násl.

Společná pokladna měla býti vybudována jako společná instituce 
věřitelů, nikoliv států. Byla by řízena výborem, jehož členy byli by 
zástupcové velkých zahraničních organisa« věřitelských a jehož před
seda byl by jmenován Reparační komisí, nebo volen ze zástupců tří 
největších organisací; státy byly by v něm zastoupeny delegovaným 
komisařem. Vlastní personál pokladny byl by zcela malý. Bylo by za
potřebí jen sekretariátu pro styk s jednotlivými státy, věřitelskými 
ořganisacemi a Reparační komisí. Veškerá agenda bankovní byla by 
svěřena některé bance. Společné pokladně by' státy nástupnické od
váděly částky, potřebné na zúrokování a umoření určitých druhů ra
kouského a uherského státního dluhu, jejichž správu by Společná 
pokladna obstarávala. Zásadně to měly' býti pouze titry, znějící na 
zlato nebo cizí měny. Titry, znějící na papírovou měnu, byly z mož
nosti společné služby výslovně vylouçeny ; státy chtěly si tu ponechati 
volnou ruku, aby titry tyto, poklesem měnovým znehodnocené, vy
koupily nebo jiným způsobem samostatně upravily.

Ani co do titrů, znějících na zlato a cizí měny, nechtěly se státy, 
zejména státy' finančně silnější, vázati trvale na společnou službu, 
poněvadž by jim to mohlo někdy v budoucnosti ztížiti konversi nebo 
výkup. Vyhrazovaly si proto právo vykoupiti kdykoliv anuitu placenou 
Společné pokladně; jakým způsobem, nebylo ještě jasno.

b) Úprava rent zlatých avalutních.

1. Inšprucký protokol z 29/6 1923. Zřízení Caisse Commune.
Osud titrů, znějících na zlato a cizí měny, oddělil se takto od 

osudu titrů, znějících na měnu papírovou. Nová konference, která 
byla svolána subkomitétem, zmocněným k tomu Reparační komisí, na 
červen 1923 do Inšpruku, zabývala se již pouze titry prve uvedenými. 
Kromě sdružení francouzského, zastupujícího též sdružení belgické, 
bylo tu zastoupeno též sdružení italské, holandské a švýcarské. Vý
sledkem jednání byl protokol z 29/6 1923.

Podle tohoto protokolu zřídí věřitelské organisace instituci, na
zvanou „Caisse Commune des porteurs étrangers des dettes publiques 
autrichiennes et hongroises ďavant-guerre“, která bude obstarávati — 
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omezíme-li se zatím 11a dluh nezajištěný — úrokovou a umořovací 
službu mezinárodního bloku: 4% rakouské zlaté renty, 41/,% rakous
kých pokladničních poukázek z r. 1914, 4% uherské zlaté renty a 
41/2% uherských rent z r. 1913 a 1914. Pro tyto titry dosáhli tedy 
věřitelé, ovšem za cenu značných ústupků, společnou službu, jež jim 
přinášela mnohé výhody.

Hlavní výhodou pro státy bylo, že se zřetelem k jejich hospodář
ským a finančním poměrům byl jejich závazek ze zlatých rent snížen 
na 32% částky ve zlatě původně povinné, z rent ostatních pak na 27% 
zlaté parity jedné ze měn. na které renty znějí a kterou Společná po
kladna vyvolí. Před 1/1 1931 mělo býti jednáno o změnu tohoto ome
zení tak. aby při citelném zlepšení finančních poměrů nástupnických 
států bylo i procento úměrně zvýšeno (t. zv. revisní klausule). Další 
výhodou pro státy bylo časové odsunutí splátek na běžnou službu až 
do 1/4 1925 a rozvržení splátek zadrželých na dobu 12 let, počínajíc 
1/1 1926, dále možnost výkupu dluhu a konečně i to, že náklady měla 
si Caisse Commune sama hraditi.

Dokončení úkolu, který mírové smlouvy svěřily Reparační komisi, 
bylo takto přeneseno na Caisse Commune.

Ve zvláštním řádě, upravujícím poměr mezi Caisse Commune 
a Reparační komisí, schváleném rozhodnutím Reparační komise ze dne 
18/11 1924, č. 3010, současně se schválením inšpruckého protokolu 
a stanov Caisse Commune, uznává Reparační komise za jediného zá
stupce všech majitelů titrů Caisse Commune. Jí odevzdá Reparační 
komise kompensační emise v celku, místo aby je rozdělovala mezi jed
notlivé majitele titrů. Caisse Commune. místo aby titry brala efektivně 
z oběhu a nahrazovala je certifikáty, jak měla učiniti Reparační komise 
podle mírových smluv, provede pouze jejich soupis a při tom nějakým 
způsobem, na příklad vydáním nového kupónového archu, osvědčí ma
jitelům jejich nárok na poměrnou část nových kompensačních emisí. 
Po ukončení tohoto soupisu vyžádá si Reparační komise od dlužnic- 
kých států kompensační titry na obnos, zjištěný soupisem a odevzdá 
je Caisse Commune; zpravidla to budou generální obligace na celý 
podíl toho kterého státu, ale mohou býti také požadovány menší kusy 
tak. aby bylo lze je rozděliti jednotlivým majitelům starých titrů.

Se stejnými právy jako majitelé titrů ve staré cizině mají býti 
ke společné službě připuštěny i nástupnické státy s přebytky svých 
národních bloků, ověřenými Reparační komisí. Také tu vyžádá si 
Reparační komise od dlužnických států kompensační titry, odpovídající 
těmto přebytkům a odevzdá je Caisse Commune.

Odevzdáním kompensačních titrů Společné pokladně, ale vlastně 
již stanovením, které státy mají kompensační titry vydati, na jaké 
kategorie a na jaké částky, bude úloha Reparační komise skon

to
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cena.41) Společná pokladna bude pak již sama přijímati od států platy 
potřebné k zúročení a umoření dluhů, jejichž službu bude obstarávati 
a přijaté částky bude rozdělovati mezi věřitele. Reparační komise ne
bude již zasahovati a nebude se jí také týkati, kdyby některý stát ne
plnil své závazky.

“) V oběžníku Reparační komise ze 17/7 1926 praví se ke konci: ...... la
Commission des Réparations, ayant ainsi établi un règlement permettant aux 
ayants droit d’obtenir un certificat de leur créance envers les États débiteurs 
... considère la tâche lui incombant en vertu des articles précités des traités 
de Paix comme remplie, le recouvrement des sommes dues n’étant pas de sa 
compétence.“

Podle tohoto pojetí nebylo zřízení Společné pokladny ani odvislo 
od ratifikace inšpruckého protokolu všemi státy. Společná pokladna 
mohla vstoupiti v život, i kdyby všechny státy protokol neratifikovaly. 
Vůči všem státům bez rozdílu byla Společná pokladna řádně zmoc
něným zástupcem všech věřitelů, oprávněným přijati jejich jménem 
kompensační titry a uplatňovati práva z nich, tak, jak se podávají 
z původních emisních podmínek a z mírových smluv. Pro státy ratifi- 
kovavší platila by mimo to veškerá ustanovení inšpruckého protokolu, 
upravující dohodou poměr mezi dlužníky a věřiteli, jako snížení platů 
na 32% a 27%, zastoupení společným komisařem atd. Ovšem prak
ticky by se společná služba velmi ztížila, ne-li znemožnila, kdyby ně
který stát odpíral platiti. Bylo to zejména Rumunsko, které již ve 
V ídni a opět v Inšpruku činilo jakékoli placení na rakouský a uherský 
předválečný dluh závislým od splnění svých vlastních reparačních 
nároků a protokolu nepodepsalo.

2. Pražská dohoda z 14/11 1925. Prozatímní bilance rent zlatých a na 
cizí měny znějících.

Inšpruckým protokolem přijatá úprava nemohla však vejiti v ži
vot: okolkovací akce ve státech nástupnických nebyla ještě ukončena, 
takže Reparační komise nemohla stanovití schodky a přebytky jed
notlivých států. Nebylo známo, jak veliký dluh má ten který stát zúro- 
čiti a umořovati.

Tím se stalo sestavení bilancí ještě naléhavějším. Reparační ko
mise se o ně snažila, setkávala se však s rozhodným odporem nástup
nických států, které nechtěly své územní bloky uzavřití dříve, dokud 
nebudou rozděleny titry v majetku nadací a jiných společných podstat. 
Konference, svolaná Reparační komisí do Vídně v lednu 1925 za tím 
účelem, aby byly dohodnuty bilance aspoň prozatímní, rozešla se bez 
výsledku. Úspěch měla teprve další konference, která se sešla v Praze 
dne 6/11 1925 a skončila dohodou, sjednanou dne 14/11 1925 mezi 
nástupnickými státy a Společnou pokladnou jako dodatek k inšpru- 
ckému protokolu.
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Na konferenci byly sestaveny bilance jak rent zlatých a na cizí 
měny znějících, tak i rent42) ostatních. Pouze první z nich, uvedené 
v čl. 1 dohody, měly význam trvalý a zůstaly již v platnosti bez vět
ších změn. Měly se změniti teprve, až Společná pokladna seznámená 
všechny titry a opatří je novými kupónovými archy. Podíly, přidělené 
jednotlivým státům při rozdělení dluhu, vypočteny jsou totiž z celé 
sumy titrů, která byla v oběhu v den účinnosti mírových smluv podle 
knih státního dluhu. V bilancích srovnávají se takto vypočtené podíly 
se sumami titrů, pojatých do národních bloků a rozdíl se považuje za 
schodek nebo přebytek. Správně měly by však býti podíly jakož 
i schodky a přebytky počítány ze součtu titrů, pojatých do národních 
bloků a titrů, které se skutečně přihlásí ke Společné pokladně. Jinak 
by státy platily Společné pokladně na službu i těch titrů, které se k ní 
nepřihlásí.

“) Neuvádím je zde, protože uvádím dále cifry bilance konečné, jen ne
patrně odchylné.

10*

3. Pařížský protokol z 11/6 1930. Definitivní bilance rent zlatých a na 
cizí měny znějících.

Oprava bilancí, ke které mělo dojiti po ukončení prací se soupisem 
a obnovou kupónových archů, předpokládala preklusivní lhůtu pro tyto 
operace. Skutečně byla také původně stanovena jednoroční lhůta. Při 
vypršení byla však prodloužena o dalších 6 měsíců a potom na ne
určito. Ačkoli byla by totiž preklusivní lhůta velmi žádoucí s hlediska 
technického, byla její právní odůvodněnost velmi vratká. Proto byla 
myšlenka definitivní úpravy bilancí tímto způsobem opuštěna a na
lezeno řešení jiné.

V pařížském protokolu z 11/6 1930 dohodla se Společná pokladna 
se státy, že jim z jejich platů vrátí po uplynutí promlčecí lhůty (řídící 
se podle čl. 6 pražské dohody právem francouzským) pro tu kterou 
úrokovou splatnost vždy onen díl, který připadá na promlčené kupony 
léto splatnosti. Rozlišuje se při tom, jde-li o promlčené kupony titrů 
sepsaných nebo nesepsaných.

Byl-li titr Společnou pokladnou sepsán, stal se dluhem států, 
které přispívají na jeho službu Společné pokladně. Promlčení úroků 
takového litru může tudíž při jiti k dobru jen těmto státům podle po
měru jejich platů. Bilance zůstávají nedotčeny.

Naproti tomu promlčení úroků z titrů nesepsaných se do
týká přímo bilancí. Nesepsaný titr dlužno odečísti od rozdělovači zá
kladny, takže se zvýší přebytky a sníží schodky. Příslušné částky musí 
býti proto vráceny všem nástupnickým státům podle původního roz- 
dělovacího klíče.
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Podobné zásady platí i pro vrácení promlčených částek kapi
tálových.

Pařížský protokol uvádí také definitivní a nezměnitelné přebytky 
a schodky nástupnických států, jak je Reparační komise stanovila již 
před tím rozhodnutím ze 14/12 1929, č. 4158 (schodky —, pře
bytky +).

Státy
4»/0 

rak. zlatá 
renta 

fl

rak. poklad, 
poukázky 

K

+°/o ,
uher, zlata 

renta 
fl

♦W/o 
uher, renta 

T

♦W. 
uher, renta

1914 
K

Rakousko . . . — 81,437.403 — 59.169.129 + 461.787 + 1.147.860 + 4.805.465
Polsko .... — 66.617.779 — 21.916.347 + 182.220 + 41.100 — 70.255
Rumunsko . . — 7.342.488 — 3.744.356 — 136.569.293 — 31514.520 —103.241.157
Jugoslávie. . . — 8 897141 — 4.481.223 — 84.484.579 — 18.414.960 — 66.995 092
Československo . — 72.787.533 - 23.971,420 + 47-922.605 + 1.828.260 + 5.331.360
Maďarsko . . . — — 242-880.272 — 15-906.540 —102.395.2614')
Itálie .... + 5.844.002 + 2.459.975 — + 1.200 + 960

— 237.082.344 — 113-282.475 — 463.934.144 — 65 836.020 — 272.701.765
+ 5-844 002 + 2.459.875 + 48-566.612 + 3-018.420 + 10.137.785

Uvedené schodky mají se změniti již pouze umořováním podle 
úmluvy.

Státům vykazujícím přebytky vydala Reparační komise certifikáty, 
potvrzující ve smyslu odst. 8, přílohy k čl. 203/186, že obnos titrů té 
a té renty, okolkovaných a převzatých výhradně k tíži oním státem 
podle odst. 2 a 3 zmíněné přílohy, jest o sumu přebytku vyšší než část, 
přidělená onomu státu k tíži. Na certifikát mohl si stát prozatímně 
u Společné pokladny vybírati úroky, připadající na splatné kupony, 
mohl však též požadovati od Společné pokladny, aby mu certifikát vy
měnila za normální obchodovatelné titry.

c) Úprava rent papírových.
1. Prašská bilance rent papírových.

Jak již uvedeno, byla v listopadu 1925 v Praze sestavena také 
bilance rent papírových. A sice byla sestavena zvláštní bilance

a) pro rakouskou zápůjčku u pojišťoven,
b) pro uherské dluhopisy za výkup výčepních regálních práv,
c) pro renty ostatní (všeobecná skupina).
Z bilancí vyplývaly tyto schodky (—), resp. přebytky (-|-):

■“) Schodek činil ve skutečnosti jen 80,277.821 K, poněvadž mezitím Ma
ďarsko titrv nom. 22,177.440 K odvedlo Společné pokladně na částečný úmor 
svého schodku.
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Stát Všeobecná skupina Zápůjčka 
u pojišťoven Výčepní dluhopisy

Rakousko.......................... + 404.349.000 _ 5.930.375 + 19.038
Československo .... + 593.632.000 "T 87.500 — 1.268.917
Itálie............................... + 165,848.000 I 21.402.125 — 721.555
Jugoslávie.......................... — 192,523.000 — 2,298.375 !T 5.689.021
Maďarsko ..................... — 1.504,751.000 — — 6.669.149
Polsko............................... — 739.635.000 — 15.449.625 — 71.978
Rumunsko.......................... — 796.362.000 — 1,811.250 — 7,868.130

— 3.233,271.000
+ 1.163,829.000

— 25,489.625
+ 21.489.625 +

16.599.729
5,708.059

Tyto bilance, do nichž byly pojaty nejen titry efektivně vzaté 
z oběhu jednotlivými státy, nýbrž i částky, očekávané z rozdělení nadací 
a společných podstat, byly jen přibližné. Státy opět žádaly, aby se 
sečkalo, až ukončí své práce římská konference. Rozhodnutím stálého 
ředitelského výboru Reparační komise z 18/12 1925, č. 398, kterým 
byly schváleny bilance rent zlatých a valutních. bylo sestavení bilancí 
v rentách papírových odloženo na dobu pozdější, ač mezitím v říjnu 
1925 byla římská konference odročena skoro bez výsledku.

2. Princip totálisace.
Bilance, sestavená v Praze, ač osvětlila situaci, zůstala tedy jen 

prozatímní. Nebyla ani rozřešena otázka, podle jaké zásady by měla 
býti bilance sestavena. Má býti sestavena samostatná bilance pro kaž
dou emisi, či jediná bilance pro všechny emise dohromady podle zá
sady totalisace, které bylo použito částečně již v Praze? V prvém 
případě byly by některé státy měly přebytek v jedné a zároveň scho
dek v druhé kategorii. V druhém případě bylo by to jednodušší: byly 
by státy výhradně aktivní nebo pasivní.

Zvláštní bilance pro každou emisi, ač mírové smlouvy s nimi po
čítaly, vedly by k důsledkům nespravedlivým a nemožným, poněvadž 
za měnového rozvratu nemohly kompensační emise býti prostředkem 
ke stejnoměrnému rozdělení dluhu. Československo a Itálie musily 
by za svoje nahodilé schodky v některých emisích vydati kompensační 
emise ve svých měnách, naproti tomu byly by na svoje přebytky v ně
kterých jiných emisích odškodněny kompensačními emisemi ve zne
hodnocených měnách, t. j. obdržely by částky zcela nepatrné, ač titry 
těchto emisí, pojaté do svých národních bloků, honorovaly ve svých 
hodnotnějších měnách. Že si státy byly vědomy tohoto nebezpečí, jest 
vidno též z některých již zmíněných úmluv o převodech rent (na př. 
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čl. 3 a 4 depositní úmluvy rakousko-československé ze 17/12 1921, 
čl. 15 úmluvy a rakouské poštovní spořitelně).

Sestavení bilancí papírových rent podle zásady totalisace se stalo 
nutným, jakmile se Reparační komise zřekla práva požadovati valori- 
saci kompensačních titrů. Československo také vždy stanovisko to 
hájilo. Po nezdařené konferenci v Paříži v říjnu a listopadu 1927 dala 
Reparační komise rozhodnutím z 14/1 1928, č. 3672, své finanční sekci 
poukaz, aby si vyžádala od států nástupnických potřebná data a se
stavila bilance podle zásady totalisace.

3. Římská bilance papírových rent.
Na konferenci, která se konala v Římě koncem dubna a počátkem 

května 1928, byly sestaveny bilance podle zásady totalisace, t. j. jediná 
bilance pro všechny emise. Zástupci věřitelů podali ohrazení stran 
titrů, znějících na zlatky ve stříbře.

Reparační komise schválila rozhodnutím ze dne 23/6 1928, č. 3797 
protokol, podepsaný zástupci nástupnických států v Římě dne 1/5 1928, 
obsahující definitivní bilance papírových rent, a stanovila za účelem 
provedení čl. 203/186

1. celkové schodky a přebytky nástupnických států takto:

2.991,083.661 K

Stát Schodek Přebytek
Maďarsko......................... . . 1.486,481.229 K
Rumunsko......................... . . 700,286.801 K
Polsko.............................. . . 752,097.781 K
[ugoslavie......................... . . 52,217.850 K
Rakousko ......................... 150.804.377 K
Itálie................................... 196.651.352 K
Československo .... 684,363.633 K

Celkem .... . . 2.991.083.661 K 1.031.819.362 K
Ve staré cizině . . . . 1.959.264.299 K

2. Dále stanovila Reparační komise podíly dlužnických států z kaž
dých 100 K nom. kterékoliv emise takto:

Maďarsko.............................. 4970%
Rumunsko.............................. 2341%
Polsko................................... 2544%
Jugoslávie.................................. 1-75%

3. Dále vyzvala státy pasivní na jedné straně a státy aktivní a vě
řitelské organisace na druhé straně, aby se dohodly do 6 měsíců o úpra
vě papírových rent globálním a paušálním výkupem nebo jakkoli jinak 
a předložily text dohod ke schválení.
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4. Konečně rozhodla, že všechny titry, které nebyly vzaty z oběhu 
nástupnickými státy, budou se moci zúčastniti budoucí úpravy, ať byly 
okolkovány státem nenástupnickým či nic.

4. Jednání o výkup papírových rent. Stanovisko států pasivních.
Jakým způsobem by měly býti zlikvidovány schodky v papírových 

rentách, římská konference nerozřešila. V memorandu z 10/5 1928, 
shrnujícím hlediska států i věřitelů, konstatovaly pouze obě strany 
jednomyslně, že by bylo žádoucno vyříditi tuto otázku co nejdříve a že 
by nejpraktičtějším řešením byl výkup dluhu prostřednictvím orgánu, 
který by výkup obstaral z globálních a paušálních částek, daných mu 
za tím účelem k disposici čtyřmi dlužnickými státy.

Jiná cesta ani nezbývala při měnovém rozvratu dlužnických států. 
Z každých 10.000 K nom. bylo podle římské bilance povinno

10.000 K 40-6397 šv.fr.«)

převzíti nom. vydati nom. v hodnotě
Maďarsko . . 4.970 K 4.970— K maď. (1:1) 0-3608 šv. fr.
Rumunsko . . 2.341 K 1.170-50 lei (2:1) 36-2855 šv. fr.
Polsko . . . 2.514 K 1.759-80 Mk pol. (1 :0-7) — šv. fr.
Jugoslávie . . 175 K 43-75 din. (4:1) 3-9934 šv. fr.

Není divu, že věřitelé se nechtěli spokoj iti tak nepatrným zlom
kem původní hodnoty a domáhali se valorisace. Ve zmíněném memo
randu z 10/5 1928 poukazovali na to, že 8 let po podpisu mírových 
smluv a přes krajní umírněnost nedosáhli od států splnění svých po
žadavků tím spravedlivějších, že již podle mírových smluv mohla Re- 
parační komise při značném poklesu měny nástupnického státu usta- 
noviti pro kompensační titry výhodnější přepočítací klíč. Nástupnické 
státy však zásadně valorisaci odmítaly a byly ochotny dáti jenom to, 
k čemu je mírové smlouvy zavazují. Na římské konferenci připustily 
pouze, že by mohly přidati ještě nějakou částku, rovnající se nákla
dům na kompensační emise, které by při výkupu ušetřily. O výši této 
částky nebylo jednoty. Věřitelé odhadovali náklad na kompensační 
emise na nejméně 6-5% jmenovité hodnoty titrů ve zlatě, státy po
píraly správnost tohoto odhadu.

Všechny dlužnické státy nebyly ostatně ve stejném postavení.
O valorisaci bylo lze mluviti teprve tehdy, když by některý ná

stupnický stát dával více, než k čemu jest zavázán podle mírové smlou
vy. Podíly všech pasivních států nebyly znehodnoceny stejně. Podíl 
polský byl znehodnocen takřka úplně a vše, co by Polsko věřitelům

“) Počítáno: 100 K mač. = 0 00726 šv. fr., 100 lei = 3'1 šv. fr., 100 dinárů 
= 912778 šv. fr.
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poskytlo, bylo by valorisací. Zlatá hodnota podílu jugoslávského činila 
však 2-17%, podílu rumunského 147% a podílu maďarského 0-007% 
původní jmenovité hodnoty.45) Bylo možno požadovati, aby Jugoslávie 
přidala něco k tomu, co by platila už podle mírových smluv, dokud 
Maďarsko, Rumunsko a Polsko nevalorisovaly své podíly až do výše 
hodnoty podílu jugoslávského?

Při této různosti názorů bylo jednání o výkup velmi obtížné. Slo 
hlavně o to, kolik dlužnické státy dají. Dohodnouti se, jak by bylo po
užito částek daných k disposici, bylo již jednodušší, ač i tu setkávaly 
se různé zájmy, na př. požadavek, aby rentám stříbrným byly přiznány 
zvláštní výhody, a snaha rozlišovati při valorisaci mezi přebytky států 
a ostatními zahraničními věřiteli.

5. Státy aktivní. Úhrada polského schodku odkoupením 
československého a rakouského přebytku.

Státy aktivní v papírových rentách hájily paritu svých přebytků 
s majiteli papírových rent ve staré cizině. Přece však bylo jejich po
stavení odlišné jak od jejich postavení stran přebytků v rentách zlatých 
a valutních, tak i od postavení majitelů papírových rent ve staré cizině.

Na přebytky v rentách zlatých a valutních měly aktivní státy 
obdržeti již podle mírových smluv kompensační titry, znějící sto
procentně na zlato nebo cizí měny. Byli to věřitelé, kteří zde učinili 
ústupky dlužníkům a dlužnické státy neměly proto důvodů, aby roz
lišovaly mezi aktivními státy a ostatními věřiteli. Za schodky v papíro
vých rentách mají však pasivní státy vydati kompensační titry ve svých 
měnách podle poměru, v jakém vyměnily papírové koruny rakousko- 
uherské za svoji měnu, požadavek na zlepšení tohoto konversního 
poměru opírá se jen o důvody slušnosti a spravedlnosti. Jeho splněni 
závisí od volného uvážení dlužnických států a od toho, jaké prostředky 
mají věřitelé po ruce, aby si je vynutili.

Zahraniční věřitelé mohli uvésti, že zaplatili kdysi renty zlatém. 
Přebytky států aktivních však vznikly tím, že převzaly více rent, než 
činil jejich podíl. Nemohly by tedy požadovati za své přebytky podle 
slušnosti více, než samy zaplatily za převzaté renty. Byl proto rozdíl 
mezi Československem a Itálií, které přejímaly renty v poměru 100 K 
= 100 Kč, resp. 100 K = 40 lir, a Rakouskem, které převzaté renty 
honorovalo dosud jen 0007% ve zlatě; prvé dva státy mohou právem 
požadovati valorisaci svých přebytků, Rakousko nikoliv.

Aktivní státy nebyly v dobré situaci. Státy pasivní odpíraly valori- 
sovati jejich přebytky, majitelé ve staré cizině spatřovali v přebytcích 
nevítanou konkurenci. Vyskytla se proto myšlenka, aby aktivní státy 
své přebytky prodaly pasivním státům, čímž by se situace zjednodušila.

") Počítáno podle kursů shora uvedených.
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Skutečně Polsko v říjnu 1928 koupilo od Československa celý
jeho přebytek................................................................. 684.363.633 K
a v roce 1930 část rakouského přebytku .... 67,734.148 K.
čímž uhradilo svůj schodek........................................ 752,097.781 K.

Za jakých podmínek koupilo Polsko československý přebytek, 
o tom nepronikly do veřejnosti zprávy. Za část, odkoupenou od Ra
kouska, zaplatilo Polsko 335.000 s.46)

Zástupcové věřitelů se ohrazovali proti těmto transakcím a zdá 
se. že také Reparační komise delší dobu váhala, než je vzala na vě
domí. Postavení věřitelů ve staré cizině mohlo býti jimi skutečně změ
něno, kdyby na př. Jugoslávie a Rumunsko byly plně uhradily svoje 
schodky, zůstaly by dlužníky pouze Maďarsko a Polsko, tedy státy 
s valutou nejvíce znehodnocenou.

Rakouský přebytek, který po transakci s Polskem činil 
83,070.229 K, snížil se pak ještě vyloučením některých rent z ra
kouského bloku v důsledku protestního řízení na 60,024.429 K. Roz
hodnutím ze dne 8/3 1930, č. 4197, stanovila Reparační komise novou
bilanci takto:

Stát Schodek Přebytek
Maďarsko................................... 1.486,481.229 K —
Rumunsko................................... 700.286.801 K —
Jugoslávie................................... 52.217.850 K —
Itálie........................................ — 196,651.352 K
Rakousko................................... —__________ 60,024.429 K

celkem......................... 2.238,985.880 K 256,675.781 K.
Ve staré cizině......................... 1.982.310.099 K.

2.238,985.880 K.
Za každých 100 K nom. mezinárodního bloku jest tudíž odpověd

no: Maďarsko 66 391%, Rumunsko 31-277%, Jugoslávie 2 332%.

6. Pařížská dohoda o papírových rentách se dne 11/2 1931.^)
Dohoda, které bylo docíleno po dlouhém a nesnadném jednání, 

jest jen částečná. Ze tří států, povinných k vydání kompensačních 
emisí, největší dlužník. Maďarsko, zůstalo stranou, odvolávajíc se na 
své nepříznivé finanční a hospodářské poměry. Dohoda upravuje tudíž 
papírové renty zatím jen s přispěním Rumunska a eventuálním při
spěním Jugoslávie. Mezi těmito dvěma státy na straně jedné a mezi 
Rakouskem, Itálií, Polskem, Československem a věřitelskými organi-

") Prager Tagblatt z 22/2 1930. Příslušná dohoda byla v Rakousku uveřej
něna pod č. 284/1932 B. G. Bl.

4!) Text otištěn ve výroční zprávě Společné pokladny za r. 1931. Výkup 
uvázl hned v počátcích, protože Rumunsko zaplatilo pouze prvou anuitu. 
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sacemi, zastoupenými ve Společné pokladně na straně druhé, se dohoda 
uzavírá. Ve zvláštní příloze k dohodě prohlašují signatáři, že prove
dení dohody toliko s přispěním Rumunska a Jugoslávie jest řešením 
neúplným a že dílo všeobecného uspokojení, zamýšlené a doporučené 
haagskou konferencí z r. 1930, vyžaduje i loyální spolupráce Maďar
ska; signatáři žádají tudíž maďarskou vládu, aby co nejdříve upravila 
i výkup svého podílu. Nedojde-li do 5/1 1932 ke všeobecné dohodě, 
počne však Společná pokladna s výkupem rent z příspěvku rumun
ského.

Úprava opírá se o bilance, stanovené rozhodnutím Reparační 
komise ze dne 8/3 1930, č. 4197. Jugoslávský schodek 52,217.850 K 
snižuje se však na 43.968.200 K následkem dodatečného započtení 
rent, které Jugoslávie obdržela z likvidace některých rakouských spo
lečných podstat. Celkový schodek všech tří dlužnických států činí pak 
2.230,736.230 K.

Tyto schodky vycházejí z theoreticlcého oběhu, t. j. představuji 
rozdíl mezi hrubým podílem dotyčného státu, vypočteným podle stavu 
státního dluhu rakouského, resp. uherského, jak se jevil v knihách 
státního dluhu ke dni 16/7 1920, resp. 26/7 1921, a sumou titrů 
oním státem nostrifikovaných. Poněvadž však část titrů, odhadovaná 
na 6%, byla asi ztracena nebo zničena, bylo předpokládáno, že schodky 
dlužnických států se sníží o 6% hrubého podílu každého státu. Ve 
stejném poměru zvýší se ovšem i přebytky států aktivních, resp. nově 
vzniknou přebytky i státům, které dosud neměly ani schodku, ani pře
bytku. Východiskem jest pak tato bilance:48)

4S) V dohodě (čl. 2) jsou uvedeny jen prvé tři státy, takže nové přebytky 
ostatních států, vzniklé následkem 6% srážky, nejsou výslovně v dohodě za
chyceny.

Stát Hrubý podíl 6u/0 srážka

Schodek —, přebytek +

podle bilance 
původní po srážce 6%

Maďarsko . . 2.101,256.929 126,075.415 _ 1.486,481.229 _ 1.360,405.814
Rumunsko . 1.100,471.129 66,028.267 - 700,286.801 _ 634,258.534
Jugoslávie . . 738,112.207 44,286.732 - 43,968.200 + 318.532
Polsko . . . 845,795.041 50,747.702 — + 50,747.702
Rakousko 2.500,525.923 150,031.555 + 60,024.429 + 210,055.984
Itálie .... 285,056.118 17,103.367 + 196,651.352 + 213,754.719
Československo 3.290,392.763 197,423.565 — + 197,423.565

Celkem . . . 10.861,610.110 651,696.603 - 2.230,736.230
+ 256,675.781

-1.994,664.348
+ 672,300.502

Titry ve s'aré cizině .... 1.974,060.449 1.322,363.846
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Jugoslávský schodek mění se takto v malý přebytek a snížený 
celkový schodek 1.994,664.348 K zatěžuje pouze Maďarsko (68 202%) 
a Rumunsko (31-798%). Rumunsko na uspořádání svého schodku 
včetně zadržených úroků od 16/7 1920 (u dluhu rakouského), resp. 
od 26/7 1921 (u dluhu uherského) až do 4/1 1932 zavázalo se platiti 
Společné pokladně roční anuitu 1.700.000 šv. frs. po 25 let, počínajíc 
5/1 1932 a končíc 5/1 1956 (ČI. 3).

Společná pokladna z těchto platů postupně během 25 let vykoupí 
papírové renty ve staré cizině a přebytky států. Výkupní hodnota kaž
dých 100 K nom., vypočtená podle zásad složitého úrokování, činí 
v prvém roce výkupním 1-384 šv. frs.,49) zvyšuje se ročně o 4% úroky 
z úroků a dostupuje v posledním roce 3-54761 šv. frs. (čl. 11 a ta
belární příloha). Výkupní hodnota rozumí se pro titrv se všemi 
kupony dospělými v době ode dne 16/7 1920 u rent rakouských 
a ode dne 26/7 1921 u rent uherských až do 4/1 1932; za každý schá
zející pololetní kupon se výkupní hodnota sníží o 1/70, ale ve stejném 
poměru budou honorovány také isolované kupony, patřící k titrům 
vykoupeným (čl. 12).

Výkup se provede v tomto pořadí:
1. Nejdříve budou vykoupeny (čl. 9)
a) titry na jméno všech emisí,
b) titry 4-2% rakouské dubnové renty v rukou jednotlivých ma

jitelů ve staré cizině, jejichž výše byla odhadnuta na 107,811.060 K,
c) přebytky, které v této emisi podle bilance, schválené Repa- 

rační komisí, vykazovalo
Rakousko................................................................. 39,330.275 K
a Itálie...................................................................... 22,672.829 K.

Tím se dostává výhodnějšího nakládání stříbrné rentě.
2. V d r u h é ř a d ě (čl 10) budou docházející platy věnovány 

na výkup zbytku a rozdělí se na tři poměrné díly, totiž na
a) díl, připadající na zbytek původního rakouského přebytku

(60,024.429 — 39,330.275)............................................. 20,694.154 K;
b) díl, připadající na zbytek původního italského přebytku

(196,651.352 — 22,672.829)........................................ 173,978.523 K;
c) díl, určený pro výkup titrů jednotlivých majitelů. Zde mělo by 

býti pamatováno také na výkup nových přebytků států. Avšak úbytek 
6% z celkového oběhu titrů jest pouze předpoklad, který měl odstraniti

'”) Bude-li Společná pokladna vykupovati papírové renty částkou 1'384 šv. 
frs. za 100 K nom., znamená to, že Rumunsko, jehož podíl na 100 K nom. renty 
činí 31798%, vykoupí 100 K kapitálu svého schodku za 4354 šv. frs. 
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schodek Jugoslávie a nemusí býti správný. Proto nové přebytky států, 
vzniklé pouze důsledkem tohoto předpokladu, zůstanou zatím stranou 
a nebudou účastny úpravy dříve, než při uzávěrce celé akce, k níž se 
přikročí po 30 letech, t. j. po uplynutí pětileté promlčecí lhůty pro 
titry, vylosované v 25. roce.

Za účelem výkupu budou titry druhé skupiny, bez ohledu na emise 
a appointy, rozděleny na 100 sérií, určených skupinou posledních dvou 
číslic čísla titrů, takže prvá serie bude zahrnovati titry, jejichž původní 
číslo končí skupinou 00, a stá serie titry, jejichž číslo končí skupinou 
99. Společná pokladna vylosuje počínajíc rokem 1933 každoročně 
takový počet sérií, jaký bude moci vykoupiti z prostředků po ruce 
jsoucích. Protože anuita zůstává stejná a výplatní hodnota stoupá, 
bude počet vylosovaných sérií postupně klesati.

K o n c e m 25. roku bude sestavena předběžná bilance za prvých 
25 let. Ukáže-li se při tom, že prozatímní 6% srážka za nepředložené 
titry byla počítána příliš vysoko, nastoupí povinnost Rumunska a Ju
goslávie k dodatečným platům. V tom případě se totiž zvýší schodek 
Maďarska a Rumunska a prozatímní přebytek jugoslávský se změní 
ve schodek. Přirozeně se také zmenší nebo vůbec zmizí nové přebytky 
ostatních států. Zvýšení rumunského schodku může činiti nanejvýše 
66.028.267 K, jugoslávský schodek nemůže překročiti 44,286.732 K, 
t. j. částky, o které byly jejich schodky prozatímně sníženy. Rumunsko 
doplatí Společné pokladně počínajíc od 5/1 1957 na výkup titrů, které 
by byly předloženy na víc, částku, podávající se z poměru 3,400.000 šv. 
franků (dvouletá anuita) ke kapitálu 66,028.247 K, t. j. 5-1493 šv. frs. 
za každých 100 K nom. svého zvýšeného schodku, ovšem nanejvýše co 
do kapitálu 66,028.267 K. Jugoslávie zaplatí ve stejné době za každých 
100 K kapitálové částky, ze které by se ukázala dlužnicí, 4-51 šv. frs., 
zvýšených o 4% úroky z úroků za 25 let, tedy přibližně stejně tolik, 
jako Rumunsko, které za 100 K kapitálu svého schodku platí 4-354 
šv. frs. Tyto dodatečné platy by umožnily zlikvidovati schodky, po
dávající se z původních bilancí z r. 1930 úplně (2.230,736.230 K proti 
sníženému schodku 1.994,664.348 K).

Koncem 30. rok u, t. j. po uplynutí promlčecí lhůty pro výkup 
titrů, vylosovaných v posledním roce plánu, přikročí se k revisi bilancí 
a ke konečnému súčtování (či. 5). Tehdy bude již znám přesný roz
dělovači základ, podíly států, dosud -vypočítané z theoretického obě
hu. bude lze nyní vypočísti z oběhu skutečného, t. j. ze součtu titrů, 
pojatých do národních bloků a titrů, vykoupených Společnou poklad
nou. Definitivní bilance bude se zcela shodovati s bilancí z r. 1930, 
bude-li titrů, předložených jednotlivými majiteli právě tolik, kolik 
předpokládala bilance z r. 1930. Bude-li jich méně, sníží se úměrně 
schodky a vzrostou nebo nově vzniknou přebytky států. Bylo-li by jich 
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více, nasvědčovalo by to tomu, že národní bloky byly udány mylně 
příliš vysoko, protože součet titrů, vykoupených ve staré cizině a titrů 
v národních blocích nemůže býti vyšší než stav dluhu podle knih stát
ního dluhu. Vprvém případě byly by přebytky států vykoupeny vý
platní sazbou 25. roku, t. j. 3-54761 šv. frs. za 100 K nom. Co by Spo
lečné pokladně ještě zbylo, bylo by rozděleno společnou dohodou mezi 
signatárními státy. O druhém případě obsahuje dohoda jen ustanovení, 
že Společná pokladna by oznámila stav věci všem nástupnickým stá
tům, aby sjednaly potřebnou úpravu.



KAPITOLA PÁTÁ

ROZDĚLENÍ PŘEDVÁLEČNÉHO 
DLUHU ZAJIŠTĚNÉHO

I. Rozdělení po stránce zásadní.

A. POJEM A ROZSAH DLUHU 
ZAJIŠTĚNÉHO PODLE MÍROVÝCH SMLUV.

1. Znaky dluhu zajištěného.
Podobně jako u předválečného dluhu nezajištěného, uvádějí 

mírové smlouvy jen podstatné znaky dluhu zajištěného. Dluh zajištěný 
nebyl ani v Rakousku ani v Uhrách zvláštní samostatnou skupinou 
státního dluhu; Reparační komisi náleželo tudíž také určití podle 
udaných znaků, které jednotlivé dluhy sem patří. Z uvedených znaků 
vyplývá, že pojem zajištěného dluhu podle mírových 
smluv nekryje se s pojmem zajištěného dluhu 
v pravém slova smyslu.

Podle čl. 203/186, č. 1, odst. 1, jest každý stát nástupnický „po
vinen převzíti odpovědnost za část dluhu býv. vlády rakouské (uher
ské), zajištěného (spécialement gagée) na želez
nicích), solných dolech, nebo jiných statcích podle stavu, jaký byl 
dne 28/7 1914“.

Podle odst. 4 „hledíc k tomuto článku (en vue de l'application du 
présent article), jest platební závazky, které na sebe vzala býv. vláda 
rakouská (uherská) akteré se týkají výkupu železnic 
nebo statků podobného rázu (engagements de payer . . relatifs à l’achat 
de lignes de chemins de fer ou des propriétés de même nature) poklá- 
dati za dluhy zajištěné“.

Za dluh zajištěný považují tedy mírové smlouvy dvě skupiny 
závazků značně rozdílných.

Do skupiny prvé patří dluhy zajištěné na železnicích, solných 
dolech a jiných statcích. Rozhoduje zde zajištění dluhu 
bez ohledu na účel, kterému byly vydlužené peníze věnovány.

Skupinu druh o u tvoří závazky formálně sice nezajištěné, avšak 
vzniklé z koupě železnic nebo statků podobného rázu. Rozhoduje 
zde ú č e 1, za kterým stát vzal dluh na sebe, okolnost, že peníze byly 
vynaloženy na získání určitého statku.
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Závazky této druhé skupiny byly pojaty mezi dluhy zajištěné 
na podnět rakouské mírové delegace. Podle původních mírových pod
mínek byly by patřily pod ustanovení o předválečném dluhu nezajiště
ném, který však má býti rozdělen mezi nástupnické státy jen, pokud 
jest representován titry, jinak zatěžuje jen Rakousko (Maďarsko). 
Ve svých připomínkách ze 6/8 1919 k mírovým podmínkám upozor
ňovala rakouská delegace:

„Mezi závazky, které nejsou representovány titry, jest skupina, 
která vyžaduje zvláštní úpravy. Jsou to na př. závazky starého Ra
kouska, které vznikly ze zestátnění Severní dráhy Ferdinandovy, pro
bíhající Německým Rakouskem, Československem a Polskem. Podle 
zestátňovací smlouvy z r. 1906 zavázala se býv. rakouská vláda uhra- 
diti kupní cenu částečně převzetím různých obligací, vydaných spo
lečností, částečně placením roční renty 16 5 mil. K až do r. 1940. 
Renta tato patří mezi nezajištěné předválečné dluhy rakouské, ne- 
representované titry. Německé Rakousko bylo by tudíž za ni samo- 
jedino odpovědno, ač mu připadne jen část tratí, ležících na jeho 
území. Podobná situace jest také u různých jiných závazků staré 
vlády a jednotlivých resortů, sjednaných za účelem buď nabytí nebo 
zlepšení nemovitostí, které zcela nebo zčásti připadnou jiným státům 
než Německému Rakousku.“1)

2) Bericht II, str. 169. 
’) Bericht II, str. 347.
’) Découdu, str. 46.

Spojenci vyhověli tomuto podnětu právě vsunutím odst. 4. Ne
míní upustiti, praví se v jejich odpovědi, od zásady, že Rakousko jest 
samojedino odpovědno za předválečné závazky býv. rakouské vlády, 
které nejsou representovány titry, připouštějí však, že skupina zá
vazků, na které upozornila rakouská delegace, může býti vším právem 
považována za část dluhu, representovaného titry2) (správněji: za část 
dluhu, který nemá Rakousko samo převzíti a který má býti rozdělen; 
pro příslušnost k dluhu zajištěnému podle odst. 1 se nepožaduje, aby 
byl representován titry). Důsledkem odst. 4 bylo však nejen, že ně
které formálně nezajištěné dluhy netitrové byly 
vůbec zahrnuty do rozdělení, nýbrž také to, že některé 
dluhy t i t r o v é, formálně nezajištěné, byly vyňaty 
z rozdělení podle poměrné berní síly a podrobeny 
rozdělení zvláštnímu.

Pojem zajištěného dluhu podle mírových smluv jest tedy pojmem, 
vytvořeným ad hoc. Spíše však než viděti v dluzích druhé skupiny 
(odst. 4) nelogické rozřešení pojmu dluhu zajištěného,3) lze pova- 
žovati za nevhodný název dluhu zajištěného pro obě skupiny (odst. 
1 i odst. 4) vůbec. Existence zástavy, okolnost, že z výtěžku půjčky 
byl určitý statek pořízen, obohacení a zvláštní prospěch území, na 
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němž statek leží, zdroj příjmů, který může vedle běžných státních 
příjmů sloužiti k uspokojení věřitelů, toť důvody, které se navzájem 
doplňují a prolínají, takže lze pochopiti, proč v mezinárodním právu 
zajištěný dluh v pravém slova smyslu byl tak často směšován s dluhy 
relativními i lokálními a proč ani mírové smlouvy se nevyhnuly ne
přesnému označení.

2. Prvá skupina dluhu zajištěného (čl. 203/186, č. 1, odst. 1).
Pouze prvá skupina jest dluhem zajištěným v běžném slova 

smyslu. Požaduje se zajištění a jediné ono rozhoduje. Nezáleží na tom, 
je-li vnitřní hospodářský vztah mezi dluhem a objektem, na kterém 
jest dluh zajištěn. Ve skutečnosti vztah takový tu až na jednu vý
jimku (salinky) vždycky byl a jsou tudíž dluhy sem patřící zároveň 
dluhy relativními.

Převážně jde o titrové i netitrové dluhy hypotéčně za
jištěné na železnicích, jako jsou prioritní obligace, vydané želez
ničními společnostmi a státem převzaté při zestátnění k placení, nebo 
státní železniční dluhopisy, které sám stát při zestátnění železnic vy
dával a na nich zajišťoval, nebo výkupní renty, placené býv. železnič
ním společnostem (pokud byly hypotéčně zajištěny ; neměly-li hypoteč
ního zajištění, patřily pod odst. 4).

Dále sem možno zařaditi i několik dluhů zajištěných p ř í- 
j my určitého druhu, jako 3% uherská půjčka Železných vrat, 
uherská prémiová půjčka z r. 1870, ovšem jen proto, že příjmy ty ply
nou ze statků pořízených z výtěžku těchto dluhů, takže nepřímo lze 
i tyto dluhy považovati za zajištěné na oněch statcích. Zajištění pří
jmy jiného druhu by nestačilo, jelikož čl. 203/186, č. 1, odst. 1, vy
mezuje dluh zajištěný úže, než jest obecný pojem.

U většiny těchto dluhů byl objekt, na kterém dluh byl zajištěn, 
zároveň objektem relativním, t. j. objektem, který za dluh byl po
řízen. Zvláštní rozdělení těchto dluhů bylo tedy odůvodněno dvoj
násob. Kdežto však pro příslušnost k dluhu zajištěnému podle 
odst. 1 bylo rozhodujícím jediné zajištění, byla naopak při rozdě
lení kladena větší váha na hospodářskou souvislost. Již nyní, ač
koliv se tím poněkud předbíhá, budiž konstatováno, že několik dluhů, 
u nichž nebyl objekt, na kterém byl dluh zajištěn, totožný s objektem 
relativním, bylo rozděleno podle objektu, se kterým byly v hospodářské 
souvislosti, nikoliv podle formálního zajištění. Dluhy tyto byly tedy 
rozděleny jako dluhy relativní, nikoliv jako dluhy zajištěné.

3. Salinky.
Postupovati takto bylo ovšem možno jen tam, kde dluh kromě 

formálního zajištění na určitém statku byl vhospodář- 
s k é m p o m ě r u ještě k jinému statku. Tak tomu nebylo u salinek, 
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které nejsou vůbec dluhem relativním. Nebyly vydány na úhradu 
investic v solných dolech v Gmunden a Aussee. na kterých byly hy
potéčně zajištěny, nýbrž jejich vydáním opatřoval si stát peníze pro 
svoje běžné potřeby, podobně jako vydáváním státovek. Byly přechod
ným, nezaloženým dluhem jako státovky a pro jejich oběh byl sta
noven nejvyšší přípustný kontingent společně se státovkami.

Historicky jsou salinky zbytkem dříve obíhajících státovek. Z této 
zvláštní povahy salinek bylo lze vyvozovati — a skutečně také Ra
kousko. na jehož území leží zavazené solné doly, vyvozovalo — že 
salinky by měly býti rozděleny jako dluh nezajištěný podle poměrné 
berní síly mezi všechny nástupnické státy. Reparační komise musila 
však považovati salinky za dluh zajištěný, poněvadž čl. 203, č. 1, 
odst. 1 st. g., se výslovně zmiňuje o dluzích, zajištěných na solných 
dolech, a salinky takovým dluhem jsou: jako dluh nezajištěný nemohly 
býti přiděleny k převzetí jinému státu než Rakousku.

4. Druhá skupina dluhu zajištěného (čl. 203/186, č. 1, odst. 4).
Xq skupině druhé jest hospodářský vztah mezi dluhem a statkem 

zaň pořízeným nezbytnou podmínkou. Všechny dluhy sem patřící jsou 
dluhy relativní.

Patří sem v prvé řadě titrové dluhy nezajištěné, které byly sjed
nány výslovně a výhradně za účelem výkupu železnic nebo statků 
podobného rázu, na př. akcie železničních společností, překolkované 
a přeměněné při zestátnění dráhy na státní dluhopisy, státní železniční 
dluhopisy bez zvláštního zajištění, vydané k výměně akcií určité ze
státněné dráhy (tak 4% státní železniční dluhopisy z 1/1 1909 pro 
Českou severní dráhu). Ustanovením odst. 4 jsou tyto dluhy pod
robeny výjimečně jinému rozdělovacímu klíči, než jaký platí zásadně 
pro rozdělení nezajištěného dluhu titrového.

Není pochyby, že i výtěžek ostatních nezajištěných dluhů rakous
kých a uherských převážně sloužil k investicím a pořízení státních 
statků a děl povahy trvalé. Zákon zmocňující k emisi renty mnohdy 
uváděl účel (regulace řek. stavba přístavů, drah a pod.). Avšak po
važovati za dluh relativní a rozděliti podle prospěchu, jaký měla 
z dluhu jednotlivá území, lze státní dluh zpravidla jen za určitých 
podmínek, totiž, jde-li o zvláštní emisi k vytčenému relativnímu účelu, 
místně určitému a věřitelům známému. Kdy jsou tyto podmínky splně
ny. o tom možno býti různého mínění: odtud jakási vratkost tohoto 
pojmu a spory. V daném případě byl pojem zúžen ještě tím, že účelem 
dluhu mohl býti jen výkup železnic nebo statků podobného rázu.

Reparační komise šla dosti daleko, když zahrnula pod ustanovení 
odst. 4 i 4x/2% rakouskou železniční půjčku z r. 1913. 31/,% uher
skou rentu a 4% uherskou rentu z r. 1910. jejichž výtěžku bylo po

li 
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užito výlučně k investicím na železnicích a podobných statcích. Se 4% 
státními železničními dluhopisy České severní dráhy z r. 1909, hypo
téčně na této dráze nezajištěnými, vydanými však výslovně k jejímu 
výkupu, byla spojena představa určitých tratí. Jaké však místní určení 
měla 4x/2% rakouská železniční půjčka? Způsob místního použití 
výtěžku nebyl předem stanoven a i později byl znám snad jen z úřed
ních publikací nebo záznamů, veřejnosti nepřístupných. Půjčka tato 
byla ostatně právě proto, že nebylo přesných dat o místním použití 
výtěžku, rozdělena podle kilometrové délky všech státních tratí, tak, 
jako by jejího výtěžku bylo stejnoměrně použito v každém kilometru; 
jest jasno, že tomu tak nebylo.

Některé státy přály si jiti ještě dále. Tak Maďarsko požadovalo, 
aby za dluh zajištěný podle odst. 4 byly považovány i 4% uherské 
pozemkové vyvažovači dluhopisy a 4x/2% dluhopisy za výkup výčep
ních regálních práv.4) Reparační komise uznávala, že dluhy tyto byly 
sjednány k účelům místně určitým, podle nichž bylo by lze stanovití 
také rozdělovači klíč, byla však toho názoru, že podle odst. 4 lokalisace 
dluhu sama o sobě nestačí. Jest třeba, aby dluh byl sjednán za účelem 
výkupu železnic nebo statků podobného rázu, kteréžto statky přejímá 
nástupnický stát zároveň s oním dluhem. Toho u těchto půjček nebylo 
a proto návrh maďarské vlády nebyl přijat.

4) V připomínkách k mírových podmínkám požadovala maďarská delegace, 
aby tento dluh byl rozdělen podle územní příslušnosti obcí, na jichž jméno 
znějí titry. Nelze připustiti, aby Maďarsko platilo nadále odškodné za výkup 
práva, které nemůže vykonávatí, a poskytovalo subvence obcím na území jiného 
státu. Les négociations, II. str. 321.

5) Podle Ungar, statistisches Jahrbuch 1912 připadalo koncem r. 1912 
z emise 4% kor. renty na výkup železnic 1.128,445.000 K. Tuto část považoval 
i Zika v článku „Finanční důsledky mírových smluv“ (Zahraniční politika 1922, 
str. 944) za dluh zajištěný podle odst. 4. Memorandum mírové delegace maďar
ské udávalo, že z celkové emise 4% kor. renty 2.700.504.200 K byla část 1.400 
milionů K. věnována na výkup železnic (Les négociations, II, str. 317). Bilance 
uherských státních drah (Compass 1919, díl II.—III., str. 1490) uvádí v pasi
vech části státních půjček, kterých bylo použito na železniční investice.

Maďarská vláda přála si také, aby z nezajištěného dluhu uher
ského byla vyloučena část, která sloužila k výkupu železnic a statků 
podobného rázu a aby tato část, o jejíž výši nabízela přesně cifry,5) 
byla zařaděna mezi dluhy zajištěné. Návrhy ty nebyly přijaty. Jaká 
část nezajištěného dluhu sloužila k výkupu železnic a statků podobného 
rázu, bylo zajisté lze určití. Nemožno bylo však titry téže půjčky, 
dosud považované za jednotnou, prohlásiti podle data vydání jednou 
za dluh nezajištěný, po druhé za dluh zajištěný a podle toho je různě 
rozdělovati. Rozlišení bylo by mohlo vésti jen k modifikaci rozdělo- 
vacího klíče: podíly nástupnických států byly by stanoveny jednak 
podle poměrné berní síly (zčásti emise, považované za nezajištěný 
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dluh), jednak podle místního použití (zčásti emise, považované za 
zajištěný dluh), avšak úhrnné podíly na emisi, stanovené podle takto 
kombinovaného klíče, byly by musily býti převzaty po technické 
stránce jednotným způsobem.6)

") V připomínkách k mírovým podmínkám navrhovala maďarská delegace 
rozšířiti dosah odst. 4 na řadu dalších dluhů, na př. na subvence a záruky po
skytnuté ke stavbě místních drah a vodních děl. Les négociations, II. str. 324.

’) Annexe 1510 d.
11*

5. Sporné případy.
a) Administrativní (resortní) dluhy, zařáděné pod 

ustanovení č 1. 203/186, č. 1, o d s t. 4.
Z netitrových dluhů byly zařáděny do druhé skupiny dluhu 

zajištěného, vedle hypotéčně nezajištěných výkupních rent za zestát
něné železnice, zejména t. zv. dluhy resortní, anuitní. pokud byly sjed
nány za účelem nabytí budov pro státní úřady, školy a pod. Ustano
vením odst. 4 byly tyto dluhy, které by jinak připadly výhradně k tíži 
Rakousku, resp. Maďarsku, zahrnuty do rozdělení státního dluhu.

O tom, patří-li sem posléze zmíněné dluhy, nebylo ostatně jednot
ného mínění. Pochybnosti byly dvojího druhu.7)

Předně bylo dovozováno, že předmětem rozdělení podle čl. 203/186 
má býti pouze veřejný státní dluh, dluh zásadně re
presentovaný t i t r y, dluh, sjednaný státem a za stát, nikoli za 
jednotlivé odvětví jeho správy, dluh, opírající se o zvláštní zákonné 
zmocnění a podléhající parlamentní kontrole. Proti tomu bylo uvá
děno, že odst. 4 na rozdíl od odst. 1 nemluví o dluzích (dettes), nýbrž 
o platebních závazcích (engagements de payer), což jest pojem širší, 
pod kterým lze zahrnouti i dluhy resortní a anuitní, tím spíše, že jejich 
povaha byla sporná i v býv. monarchii a že úmysl rozšířiti pojem 
zajištěného dluhu vsunutím tohoto odstavce zde skutečně byl. Zmínka 
o dluhu titrovém v odpovědi spojenců na notu rakouské delegace ze 
dne 6/8 1919 jest zajisté jen redakčním nedopatřením, stejně jako 
jiné výrazy („majitelé titrů“, „bylo-li ve starých titrech siíbeno“), 
vyskytující se v ustanoveních mírových smluv o dluhu zajištěném. 
Dále bylo pochybováno též o tom, možno-li za platební závazek, 
týkající se výkupu železnic nebo statků podobného rázu, považovati 
i závazky vzniklé z koupě nebo pořízení budov 
úředních a školních, t. j., jsou-li takové budovy, sloužící 
pouze vlastním potřebám státní správy, statkem podobného rázu jako 
železnice. Hospodářská podobnost tu jistě není, poněvadž úřední bu
dovy a školy nepřinášejí státu příjmu, nejsou podnikem, který by 
mohl býti po případě i soběstačným. Ze souvislosti odst. 4 s odst. 1, 
který mluví obšírněji o dluhu zajištěném na železnicích, solných dolech 
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nebo jiných statcích, lze však souditi, že statkem podobného rázu jako 
železnice jest každý nemovitý statek, který nástupnické státy pře
jímají a jehož hodnotu mají po srážce převzatých břemen uhraditi 
do fondu reparačního.

Rozhodnutí Reparační komise, která pojala dluhy tyto do roz
dělení, dlužno schvalovati i z důvodů praktických. Kdyby se tak nebylo 
stalo, byli by přišli do trapné situace věřitelé, jednotlivci, kteří stavbu 
pro stát prováděli nebo ji financovali nebo kteří budovu státu pro
dali. Domnívati se, že by Rakousko a Maďarsko zaplatily i za stavby, 
neležící na jejich území nebo že bylo by lze se hojiti na zavazeném 
statku, bylo by přílišným optimismem, právě tak, jako spoléhati se. 
že by došlo ke zvláštní dohodě o těchto otázkách mezi nástupnickými 
státy nebo že by státy s obzvláštní ochotou přejímaly dluhy, které by 
si mohly odpočítati od ceny převzatých statků.

Seznamy sestavené Reparační komisí obsahovaly 123 závazků 
býv. Rakouska v celkové výši 55 milionů korun a závazky býv. Uher
ska v celkové výši as 125 milionů korun. Reparační komise při roz
dělení těchto dluhů výslovně vyhradila nástupnickým státům právo 
jednak činili věřitelům námitky povahy skutkové i právní, jednak 
právo odečísti si od hodnoty převzatých statků i závazky neobsažené 
v seznamech, které by na statcích vázly a s nimi byly převzaty.8)

‘) La répartition str. 11,12.
‘) Kromě této emise existovaly ještě dvě starší emise z r. 1884, jichž služ

bu si obstarávala společnost sama.

b) Dluhy dráhy Lvov — Černo více —Jasy.
Kromě dluhů resortních zavdaly ještě některé jiné dluhy podnět 

k pochybnostem o tom, možno-li je považovati za dluhy zajištěné. Sem 
patří i dluhy dráhy Lvov—Cernovice—Jasy.

Trati této dráhy nepatřily býv. rakouskému státu, nýbrž společ
nosti. Smlouvou z 8/3 1894, schválenou zákonem z 22/6 1894. č. 137 
ř. z., převzal býv. rakouský stát pouze provoz rakouských tratí 
této společnosti, začež se zavázal

1. platiti společnosti roční anuitu 4.400.000 K ve výši zaručeného 
čistého zisku až do vypršení koncese, dále

2. převzal zúrokování a umořování 4% prioritní půjčky z 15/11 
1894 ve výši 20.000.000 K. vydané společností k úhradě minulých 
i budoucích investičních nákladů (III. emise).9)

Prioritní obligace byly vykazovány v seznamu rakouského stát
ního dluhu mezi dluhy železničními, anuita byla placena z rozpočtu 
ministerstva železnic.

Reparační komise nepojala původně v r. 1923 tyto dluhy do se
znamu dluhu zajištěného, poněvadž n e b y 1 y a n i z a j i š t ě n y n a 
s t átních drahách ani neby1y sjednány z a úče1em 



165

nabytí železnice. Podle názoru Reparační komise byla smlouva 
se společností z r. 1894 smlouvou pachtovní a Polsko a Rumunsko, na 
jejichž území leží trati společnosti, měly se dohodnouti se společností 
jednak o pokračování pachtu, jednak o dalším placení anuity a další 
službě prioritní emise z r. 1894.

Z podobných důvodů vyloučila Reparační komise z rozdělení za
jištěného dluhu i některé anuity menšího významu placené vlastníkům 
sedmi jiných železnic podle smluv o převzetí provozu: Uřfahr—Aigen 
(Můhlkreisbahn), Voklabruck—Kammer, Welser Lokalbahnen, Ung. 
Westbahn, Cilli—Wollan, Dráhy dolní Krajiny, Lvov—Belzec.

K předpokládané dohodě mezi společností dráhy Lvov—Cerno- 
vice—Jasy a Rumunskem a Polskem dlouho nedocházelo. Na stížnosti 
majitelů priorit zabývala se Reparační komise otázkou všech shora 
uvedených dluhů znova. Spíše snaha přispěti obligatářům, kteří se ne
zaslouženě dostali do trapné situace, než skutečné právní důvody, vedly 
Reparační komisi tentokráte k názoru, že dluhy tyto rozděleny býti 
mají podle poměrné délky kolejí. Nezáleží na tom, že drah, o které tu 
jde, nenabylo Rakousko do vlastnictví, iprávoprovozumožno 
považovati za státní statek, který přechází na stá
ty nástupnické ; jest to ostatně jediné aktivum společnosti po 
dobu trvání koncese, po jejímž uplynutí připadne veškerý majetek její 
bezplatně státu, takže rozdíl mezi prodejem dráhy a zcizením práva 
provozního jest pouze formální. Na námitky rumunské delegace, 
hlavně však v očekávání, že dojde k dohodě, Reparační komise roz
hodnutím z 9/3 1926 rozdělila dodatečně jako dluh zajištěný shora 
uvedené dluhy kromě dluhů dráhy Lvov—Cernovice—Jasy, o kterých 
zatím svého dřívějšího rozhodnutí nezměnila, ke kterým se však již 
také nevrátila.10)

“) S P o 1 s ke m se dohodla společnost v r. 1928. Její trati na polském úze
mí přešly do vlastnictví polského státu. Výkupní renta byla vyrovnána pomocí 
7% státní železniční půjčky znějící na zloté ve zlatě. Priority III. emise, pokud 
zatěžovaly Polsko, t. j. asi ze dvou třetin, byly vyměněny za dluhopisy 5% že
lezniční konversní půjčky polské z r. 1926 v poměru 15 zl = 100 K. Polská 
kvóta byla representována kuponem č. 80 z 1/7 1934.

Co se Rumunska týče, došlo dne 22/3 1932 mezi státem, společností a 
prioritáři I. a II. emise k dohodě, která doplňuje dohodu z 16/12 1928, nenabyvší 
účinnosti pro neshody mezi společností a zmíněnými prioritáři. Trati společnosti 
v Rumunsku přešly na stát prosty všech břemen, vyjímajíc hypotéku pro prio
rity III. emise. Na vyrovnání anuity, valórisované v poměru 100 K = 15 šv. frs., 
byly společnosti vydány z největší části titry 4% konsolidované rumunské renty. 
Z obdržených hotovostí i rentových titrů má společnost odevzdati 27% prio- 
ritářům I. a II. emise. Priority III. emise (jejich rumunská kvóta) zůstaly k tíži 
rumunského státu: nepadlo o nich, pokud známo, dosud rozhodnutí. Oest. Volks- 
wirt 1932, N. str. 326.

Jak v Polsku tak i v Rumunsku byli tedy prioritáři III. emise odkázáni 
na stát, kdežto prioritáři I. a II. emise měli býti uspokojeni společností z vý
kupní renty.
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c) Dluh z převzetí řetězového mostu v Děčíně.
Dluhy, které svojí povahou by patřily pod ustanovení mírových 

smluv o dluhu zajištěném, patří sem jen, pokud vznikly před 28/7 
1914. Vznikly-li později, jsou dluhem válečným a platí o nich ustano
vení čl. 205/188. Příkladem jest dluh, vzniklý bývalému Rakousku 
z převzetí řetězového mostu v Děčíně.

Smlouvou z 31/12 1917 převzal býv. c. k. erár od Akciového 
spolku řetězového mostu císařovny Alžběty v Děčíně veškerá jeho 
aktiva, zejména řetězový most, spojující města Děčín a Podmokly, 
jakož i veškerá pasiva a zavázal se, že bude

1. obíhající ještě akcie spolku po 200 zl. konvenční měny — 420 K 
(tehdy 862 kusů) zúrokovati ročně 5%, t. j. 21 K za kus a je spláceti 
podle platného slosovacího plánu, sahajícího do r. 1930 jmenovitou 
hodnotou, dále že bude

2. požitkové listy (tehdy 638 kusů), které byly nebo budou vy
dány za slosované akcie, zúrokovati po dobu působnosti slosovacího 
plánu ročně 2%, t. j. 8 40 K za kus.

Ve stejné době zavázala se města Děčín a Podmokly a okresní 
zastupitelstvo děčínské, že budou přispívati eráru, zruší-li mýto, jež 
bylo dosud privilegiem spolku, k nákladům výkupním solidárně část
kou 10.000 K ročně až do r. 1930. Mýtné bylo po převzetí mostu stá
tem skutečně zrušeno.

Úrokovou a umořovací službu akcií a požitkových listů převzalo 
ředitelství státního dluhu ve Vídni.

Svojí povahou by tento závazek, hypotéčně sice nezajištěný, vze
šlý však bývalému státu v souvislosti s nabytím nemovitého statku, 
nesporně patřil mezi dluhy zajištěné podle čl. 203, č. 1, odst. 4 st. g. 
Podle doby svého vzniku jest dluhem válečným, ač není pochybností, 
že k účelům válečným nesloužil.

Reparační komise vyloučila proto tento závazek z rozdělení před
válečného dluhu a Československo odmítlo jej převzíti, ač most pře
vzalo a reklamovalo pro sebe i příspěvek 10.000 K placený ročně městy 
Děčínem a Podmokly a okresem děčínským. Postiženým, kteří z pře
vzetí tohoto majetku vyvozovali povinnost honorovati akcie a požit
kové listy, namítala československá finanční správa, že majetku toho 
nezískává bezplatně, nýbrž že hodnota jeho bude stanovena Reparační 
komisí, aby byla připsána Československu k tíži a Rakousku k dobru 
na účte reparačním. Kdyby Československo plnilo i závazek z akcií, 
o kterém není jisto, že bude uznán při ocenění mostu za srážkovou 
položku, vydávalo by se nebezpečí, že zaplatí most dvakráte.

Honorování akcií bylo tedy odmítnuto z důvodu, že nejde o dluh 
zajištěný, který Československo přejímá jen jako břemeno zatěžující 
převzatý státní majetek a snižující jeho hodnotu, nýbrž o dluh válečný, 
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za který Československo nezodpovídá. Toto stanovisko bylo zcela 
odůvodněno předpisy mírové smlouvy st. g., nebylo však v souhlase 
s vlídnějším stanoviskem zaujatým k válečným půjčkám a k pohledáv
kám z válečných dodávek.

Platiti odmítalo i Rakousko. Právem, pokud akcie patřily pří
slušníkům jiných nástupnických států než Rakouska, považujeme-li 
je ovšem za válečný dluh titrový.

Akcie byly ponejvíce v rukou místních interesentů. Z nich město 
Děčín v r. 1922 domáhalo se zaplacení úroků z akcií soudní cestou. 
V první instanci byla žaloba zamítnuta, v odvolacím řízení vrchní zem
ský soud v Praze pokusil se konstruovati souvislost mezi příspěvkem 
10.000 K, placeným obcí Děčínem a Podmokly a okresem děčínským 
a vrátil věc první instanci k novému projednání, na do volací stížnost 
žalované strany, které nejvyšší soud vyhověl, potvrdil však rozsudek 
první instance.11)

Převzetí závazku bylo požadováno několika sněmovními resoluce- 
mi a interpelacemi.12) V rozpočtu na r. 1933 bylo pak pamatováno 
zvláštní položkou na odškodnění akcionářů řetězového mostu v Dě
číně, odškodnění mělo se však dostati pouze akcionářům českosloven
ským a pouze v té míře, v jaké byli odškodněni majitelé válečných 
půjček vydáním 3% odškodňovacích dluhopisů.13)

B. ROZDĚLOVAČI KLÍČ.

1. Rozdělovači klíč všeobecný.
O rozdělení zajištěného dluhu praví mírové smlouvy, že každý 

nástupnický stát ...přejímá takovou část dluhu, jaká se podle názoru 
Reparační komise rovná té části dluhu zajištěného, která připadá na 
železnice, solné doly a jiné statky, převedené na onen stát podle mí
rových smluv, nebo podle smluv a úmluv je doplňujících“. Dluhy za
jištěné sledují tedy zásadně osud statků, které jsou jejich zárukou nebo

“) Cg VII a 322/22-16 ze dne 4/6 1923. Rozhodnutí nejv. soudu: Vážný 
2583.

“) Resoluce přijaté poslaneckou sněmovnou 23/6 1926 při projednávání 
zákona č. 156/26 o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousko- 
Uhersku, pak při projednávání rozpočtu na rok 1930. Interpelace poslance 
Kcibla a druhů ze dne 4/5 1931 (tisk č. 1130/X) poukazuje právě na to, že za 
řetězový most nemusí Československo po konečné úpravě reparací zaplatiti ni
čeho a tím že vznikla nová situace.

”) V kap. 21, tit. 5, § 4, pol. 7, rozpočtu na r. 1933 preliminováno bylo 
100.000 Kč, zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu státního rozpočtu 
na r. 1933 (tisk poslanecké sněmovny č. 2150, str. 107) podává kalkulaci této 
částky. Československý majetek v akciích odhaduje se asi na 250.000 K nom, 
za které byly by — analogicky jako za válečné půjčky — vydány 3% odškod- 
ňovací dluhopisy ve výši 75% jmenovité hodnoty akcií, tudíž dluhopisy ve 
jmenovité hodnotě 187.500 Kč, jejichž kursovní hodnota činí asi 100.000 Kč. 
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s jejichž nabytím jsou v hospodářské souvislosti. Stát, který přejímá 
statky, přejímá odpovědnost též za dluhy, které váznou na oněch stat
cích : za věcným ručením kráčí i závazek osobní. Dělí-li se statek mezi 
několik států, rozdělí se mezi ně ve stejném poměru i dluh a každý 
stát bude ručiti osobně i věcně pouze za část dluhu, kterou sám pře
vezme. Podle výslovného ustanovení není solidárního ručení, statek 
převzatý jedním státem nezůstává zárukou za dluh jiného státu.

Mírové smlouvy mluví nepřesně jednou o dluhu, po druhé 
o dluzích. Avšak rakouský a uherský dluh zajištěný nebyl dluhem 
jednotným, nýbrž pozůstával z většího počtu půjček, lišících se měnou, 
úrokovou mírou, splatností, zajištěním.14) Poněvadž rozhodujícím 
pro rozdělení jest ručení věcné, které jest u každé půjčky jiné, musila 
býti rozdělena každá půjčka jednotlivě. Postupováno bylo tedy podle 
zásady speciality. Ovšem dluhy spolu souvisící, na př. dluhy 
zajištěné na téže dráze, mohly býti považovány za celek a rozdělovány 
společně.

Byl-li statek, kterým jest dluh zajištěn nebo s jehož nabytím jest 
dluh v hospodářské souvislosti, na území pouze jediného státu, 
bylo tím rozhodnuto o rozdělení dluhu. Stát převzavší statek převzal 
i celý dluh. Tak tomu bylo u všech dluhů, týkajících se jiných statků 
než železnic a ovšem i mnohých dluhů železničních.

U dluhů železničních však velmi často zavazená železnice byla 
novými státními hranicemi rozťata na několik úseků, ocitla se na území 
několika států a bylo nutno pro takové dluhy nalézti rozdělo
vači klíč. Klíč byl dán poměrnou hodnotou jednotlivých železničních 
úseků. Leč jak ji určití? Podle výnosu či podle investovaného kapitálu, 
v druhém případě podle zásady svéstojných nákladů, nebo podle ná
kladů znovuzřizovacích ? Potřebná data opatřiti bylo velmi nesnadno, 
použité methody vedly k různým výsledkům a o hodnotě takto vy
šetřené nebylo lze v žádném případě bezpečně říci, že jest nespornou 
skutečnou nynější hodnotou dráhy. Reparační komise rozhodla se 
proto stanovití poměrnou hodnotu jednotlivých úseků jednodušším 
způsobem, t. j. podle délky kolejnic (nikoliv podle délky tratí ; v délce 
kolejnic byla zachycena i větší hodnota tratí vícekolejných, velká ná
draží, výhybky atd.). Způsob tento vedl k cifrám sice jen přibližným, 
měl však nepopiratelnou přednost právě ve své jednoduchosti a vše
obecné pochopitelnosti. Jen v některých zvláštních případech bylo vý
jimečně přihlédnuto také k poměru investovaného kapitálu.

2. Zvláštní případy.
Jak již řečeno, nebyl statek, na kterém byl dluh zajištěn, vždy 

totožný se statkem, který byl za dluh pořízen. Tak tomu bylo právě
”) Na to upozorňovala již rakouská mírová delegace. Bericht II, str. 166. 
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u dluhů vzešlých býv. Rakousku i Uhráni ze zestátnění Stegu a 
Uhersko-haličské dráhy. Původní hospodářská souvislost 
mezi dluhem a zavazeným statkem byla tu porušena zestátněním, pro
vedeným samostatně a podle různých zásad v Rakousku i v Uhrách. 
Reparační komise, kladouc právem větší váhu na hospodářskou sou
vislost než formální zajištění, rozdělila v dohodě se zúčastněnými 
státy dluhy tyto podle původní hospodářské souvislosti, kterou re
konstruovala.

Zcela zvláštní byly poměry u 3% uh er s ké půjčky Želez- 
n ý c h v r a t. Existence samostatného úhradového fondu, kterým však 
nedisponoval žádný ze států nástupnických, vynutila si úpravu zcela 
odlišnou.

a) Dluhy P r i v. r a k o u s k o-u h e r s k é společnosti stát
ních drah. (Stegu.)

Priv. rak.-uh. společnost státních drah (Staatseisenbahngesell- 
schaft, zkráceně podle začátečních písmen zvaná „STEG“) byla za
ložena r. 1855 za účasti francouzského kapitálu k převzetí některých 
linií státních drah, které stát tehdy odprodával. Postavila a získala 
nejen rozlehlou železniční síť, jejíž hlavní trať spojovala Podmokly 
přes Prahu. Brno, Vídeň a Budapešť se starou rumunskou hranicí, 
ale i řadu podniků průmyslových a důlních. Časem společnost pro
dala své železniční trati státu a omezila se na podniky průmyslové; 
když tyto podniky byly proměněny v samostatné společnosti, stala se 
správcem důchodů, společností finanční.

Zestátnění tratí rakouských a uherských bylo provedeno způsobem 
zcela odlišným: v Uhrách za výkupní rentu, v Rakousku převzetím 
prioritních obligací.

aa) Zestátnění tratí uherských.
Výkupní smlouvou ze dne 7/6 a 11/7 1891, schválenou zákonným 

článkem XXXVIII/1891, byly vykoupeny
a) jednak uherské trati Stegu,
b) jednak železnice A rad—Temešvár.
Ad a). Jako výkupní cenu za zestátněné uherské trati zavázaly 

se Uhry platiti společnosti roční anuitu 10,665.000 zl. rakouské měny 
po 75 let, t. zv. velkou anuitu. Z této částky se srážela 10% daň, ne- 
zvýšitelná, osvobozená ode všech přirážek státních, komunálních i ji
ných. zahrnující v sobě též daň podniků veřejně účtujících, rentovou 
daň z prioritních obligací vydaných společností a všechny jiné daně, 
dávky a poplatky nynější a budoucí. Zbývající čistá anuita 9.598.500 
zlatých ročně byla splatna ve dvou pololetních splátkách vždy 1/1 
a 1/7 předem v 1. 1891—1965.
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Částka 3,250.000 zl. z pololetní splátky 4,799.250 zl. se po případě 
zvyšovala o ažiový příplatek. Překročil-li totiž v měsíci před splat
ností pololetní splátky průměrný kurs zlatého rakousko-uherského 
osmizlatníku na vídeňské burse 9 36 (117%), měla se splátka zvýšiti 
o částku, jakou by toto zvýšení kursu nad 9 36 činilo z částky 3,250.000 
zlatých ve zlatě. Byl-li by na př. průměrný kurs osmizlatníku 9-40 
(1171/,%) činilo by zvýšení x/2% a z částky 3,250.000 zl. ve zlatě 
16.250 zl. r. m. Částka 3,250.000 zl. se tedy platí ve zlatých r. m., ale 
podle kursu zlatého ve zlatě, při čemž se vychází od parity 8 zl. ve 
zlatě = 9 36 zl. r. m.

Všechny prioritní obligace, vydané společností a znějící většinou 
na cizí měny, zůstaly k tíži společnosti. Ažiovým příplatkem zajišťo
vala se společnost proti poklesu rakouské měny, při kterém by se byly 
priority staly dluhem tíživějším. Zástavní práva, váznoucí pro priority 
na zestátněných tratích uherských, byla vymazána. Místo nich bylo 
vloženo zástavní právo pro anuitu, kterou měly Uhry platiti společ
nosti, a na anuitě byly zajištěny právem nadzástavním priority.

Ad b). Podle výkupní smlouvy odevzdala dále společnost státu 
všechny akcie dráhy Arad—Temešvár a slíbila postarati se o splacení 
všech prioritních obligací této dráhy. Výkupní cenou byla t. zv. malá 
anuita 288.745 zl. r. m. ročně, splatná v pololetních splátkách po 
144.372-50 zl. r. m. vždy 1/3 a 1/9 v 1. 1892—1958. Hypotéčně měla 
býti zajištěna podle výkupní smlouvy bud’ na dráze Arad—Temešvár 
na prvém místě nebo na zestátněných tratích Stegu v pořadí za velkou 
anuitou. Ve skutečnosti byla zajištěna způsobem druhým.

bb) Z e s t á t n ě ní rakouských tratí.

Tratě rakouské byly vykoupeny smlouvou ze (lne 21/10 1908, 
schválenou zákonem ze dne 27/3 1909, č. 46 ř. z. Úplatu dalo Ra
kousko tím, že převzalo k vlastnímu a výlučnému placení čtyři druhy 
prioritních obligací, vydaných společností, totiž

1. 3% priority staré sítě emise I.—X. ve jmenovité hodnotě podle
stavu 1/1 1908 ............................................................  473,144.500 fr.,

2. 3% priority doplňovací sítě, serie A. emise
i—IV...............................................................................  185,577.000 fr.,

3. 4% priority z r. 1900 ................................... 81,751.000 fr.,
4. 4% priority z r. 1883 ................................... 84,408.000 Mk.
Další tři druhy priorit zůstaly k tíži společnosti, totiž
5. 5% priority z 31/5 1873 a 23/12 1874,
6. 5% priority železnice Brno—Rosice z 1/7 1872,
7. 3% priority z 28/2 1895 v markách.
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Emise převzaté státem k placení měly zůstati v oběhu v nezmě
něné formě. Proto se státní správa zavázala, že úplně zastoupí společ
nost proti žalobám a dá jí náhradu, kdyby snad byly z těchto emisí 
činěny na společnost nějaké nároky.

Naopak se zase zavázala společnost státní správě, že ji úplně za
stoupí proti žalobám a dá jí náhradu, kdyby snad byly činěny proti 
státní správě z titulu zástavního práva nějaké nároky z priorit, které 
stát nepřevzal, které však zůstaly hypotéčně zajištěny na zestátněných 
tratích.

K nákladům opatření valuty pro službu priorit, převzatých stá
tem, zavázala se společnost přispívati tím způsobem, že z ažiového pří
platku, placeného jí Uhrami, bude postupovati Rakousku polovici su
my, o kterou příplatek na pololetní splátku převyšuje 132.096 74 K.15) 
(Diference mezi paritou 8 fl. ve zlatě == 20 fr. = 9-36 zl. r. m., zna
menající ažio 17%, od kteréžto parity se vyšlo při zestátnění tratí 
uherských, a mezi paritou 20 fr. = 9-5225806 zl. r. m. = 19 0451612 K, 
znamenající ažio 190322575%, kterého bylo použito při měnové re
formě r. 1892; diference 20322575%, činící z částky 3,250.000 zl. 
132.096-74 K, měla zůstati společnosti.)

cc) Složitá situace po zestátnění a po rozpadnutí 
R a k o u s k o-U h e r s k a.

Situace nastalá po zestátnění tratí uherských a rakouských byla 
velmi složitá.

Uhry byly zavázány jen k platům společnosti, tedy akcionářům, 
a neměly žádných závazků vůči prioritnímu kapitálu, ač z něho byly 
postaveny i tratě uherské. Naopak nebylo Rakousko povinno ničím 
společnosti, bylo však zatíženo i prioritním kapitálem, který sloužil 
k výstavbě tratí uherských. Po zestátnění uherském byla společnost 
prostředníkem mezi Uhrami a prioritáři tím, že na službu prioritní 
věnovala část uherské anuity, nahrazující výtěžky uherských tratí. 
Po zestátnění rakouském byla společnost i prostředníkem mezi Uhrami 
a Rakouskem, jemuž měla odváděti část ažiového příplatku, placeného 
Uhrami.

Obligace, které se staly částí rakouského státního dluhu, zachovaly 
tvářnost dluhu společnosti. Na burse vídeňské byly od zestátnění ob
chodovány mezi prioritami převzatými státem k placení, na burse pa
řížské byly ministerskou vyhláškou, uveřejněnou v Journal officiel 
přcřaděny do rubriky „Fonds d’Etat", takže o jejich pravé povaze 
nemohlo býti pochybností. Přece však již v r. 1912 vznesl jistý fran
couzský vlastník obligace za podpory Association national des porteurs 
français de valeurs mobilières žalobu proti společnosti, domáhaje se

") Český překlad říšského zákona jest chybný. 
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náhrady za lOfrankový kolek, kterým musily býti obligace jako cizi 
státní papíry opatřeny při nejbližším právním převodu.1“)

Nepravidelnosti byly též v hypotečním zajištění. Anuita malá za 
železnici Arad—Temešvár byla zajištěna na jiných tratích, než kterých 
byla kupní cenou. Obligace, převzaté k placení Rakouskem, byly za
jištěny jednak na tratích rakouských přímo, jednak (vyjímajíc ob
ligace vydané po r. 1891) na tratích uherských nepřímo na velké anui- 
tě, ač prioritáři byli věřiteli jen státu rakouského a nikoli společnosti. 
Na tratích rakouských byly zajištěny také priority, které zůstaly k tíži 
společnosti.

V normálních dobách nepůsobily tyto zvláštnosti nesnází. Ty na
staly po rozpadnutí Rakousko-Uherska, kdy trati uherské se ocitly na 
území československém, maďarském, rumunském a jugoslávském, trati 
rakouské na území československém a rakouském. Dluhy, vzniklé 
Uhrám a Rakousku zestátněním tratí Stegu, bylo nutno rozděliti mezi 
nástupnické státy jako předválečný dluh, zajištěný podle čl. 203/186, 
č. 1. Kdyby se při tom vyšlo od dosavadní právní situace, bylo by 
nutno rozděliti anuity, placené Uhrami, mezi nástupnické státy uher
ské, priority mezi nástupnické státy rakouské. Mezi oběma skupinami 
v roli prostředníka by zůstala společnost; v roli o to významnější, oč 
vzrostl poklesem měn význam ažiového příplatku.

Takový výsledek neuspokojil by ani státy, z nichž Československo 
jako nástupnický stát uherský by platilo společnosti ažiový příplatek 
a jako nástupnický stát rakouský, by dostávalo jeho část od společnosti 
nazpět, ani prioritáře, ani společnost; tuto už nejméně, neboť byla nyní 
více než jindy ohrožena tím, že priority, převzaté Rakouskem, zůstaly 
formálně jejím dluhem a byly hypotéčně zajištěny na její anuitě. Vel
mi těžkou byla též úprava zástavních práv a regresních nároků, prav
děpodobnějších nyní než v dobách předválečných. Bylo proto hledáno 
řešení jiné.

dd) Vídeňská dohoda z 11/9 1922 a rozhodnutí 
Reparační komise.

Na podnět subkomitétu pro rozdělení rakousko-uherského dluhu 
dohodly se zúčastněné státy a společnost dne 11/9 1922 ve Vídni na 
zásadách nové úpravy. Její vůdčí myšlenkou bylo zjednodušení práv
ních poměrů tak, aby pohledávky prioritářů a akcionářů na straně jed
né a železniční síť z nich vybudovaná na straně druhé byly uvedeny 
v poměr bezprostřední. Mimo to šlo o snížení břemene, vyplývajícího 
z ažiového příplatku.

“) Spor byl likvidován tak, že za každou obligaci opatřenou francouzským 
kolkem mělo býti při vylosování zaplaceno 510 fr. místo 500 fr., k čemuž při
spívala asi 2/3 společnost a 1/3 Rakousko.
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1. Předně byla velká uherská anuita nově upravena 
na částku 5,500.000 fr. fr. bez val utni klausule. Částka tato měla zů- 
stati již definitivně společnosti.17)

2. S t a n o v e n o b y 1 o, k t e r é t r a t ě j s o u z a t i ž e n y j e d- 
no tlivý mi složkami celkového břemene, t. j. nově 
upravenou anuitou a 4 druhy prioritních obligací :

a) Velká anuita zatěžuje státy skupiny uherské i rakouské. Může 
však býti přidělena buď jen státům skupiny uherské nebo státům obou 
skupin; v druhém případě byl by za to přidělen skupině rakouské 
menší podíl na prioritách;

b) 3% priority staré i doplňovací sítě zatěžují tratě uherské i ra
kouské, vyjímajíc trať Brno—Rosice, kterou společnost nabyla až po 
vydání těchto obligací ;

c) 4% markové priority z r. 1883 zatěžují rovněž síť uherskou 
a rakouskou bez tratě Brno—Rosice. Pro zjednodušení a poněvadž jde 
o marky papírové.18) převezme však tuto emisi jen skupina rakouská, 
jíž se dostane kompensace úpravou rozdělovacího klíče v její prospěch ;

d) 4% frankové priority z r. 1900, vydané po zestátnění tratí 
uherských, zatěžují jen síť rakouskou včetně tratě Brno—Rosice.

3. Stanoven klíč pro rozdělení celkového bře
mene jednak mezi skupinou rakouskou a uherskou, jednak na jed
notlivé státy uvnitř skupiny rakouské a uherské.

a) Poměr skupiny rakouské k uherské stanoven klíčem 58 :42 
podle investovaného kapitálu, který u tratí rakouských činí něco více 
než 58%,, u tratí uherských o něco méně než 42% ; poměr 58 :42 od- 
škodňuje rakouskou skupinu za to, že převezme výhradně k tíži 4% 
markové priority z r. 1883 ;

b) Uvnitř skupiny rakouské zvolena klíčem poměrná délka kolejí, 
t. j.
bez tratě Brno—Rosice:

Rakousko 495-602 km.............................. 20 023%,
Československo 1979-608 km .... 79-977%,

IT) Po pádu AUg. ósterr. Bodencreditanstalt, do jejíhož koncernu do té 
doby patřila, přešla Steg do sféry vlivu Ósterr. Creditanstalt fůr Handel und 
Gewerbe. Ve snaze zlikvidovat! své různé účasti, prodala Steg v r. 1930 anuitu 
anglické firmě Helbert, Wag & Co. za částku 17 mil. šilinků, což odpovídá ka- 
pitalisaci na 8'75%. Tato sazba byla však zvolena jen jako průměrná, neboť 
části anuity placené jednotlivými státy nástupnickými byly různě oceňován v. 
Bohemia 4/6 1930.

”) „Cette disposition est prise et acceptée parce qu'il est entendu qu'il 
s’agit de marks-papier." Annexe 1719 a), obsahující návrh subkomitétu pro roz
dělení rakousko-uherského dluhu. Přesné vzato, jde zde už o rozdělení dluhu 
po stránce technické, nikoliv po stránce zásadní : státy skupiny rakouské pře
jímají za určitou kompensaci podíl na 4% markových prioritách, který podle 
výsledku zásadního rozdělení připadá na skupinu uherskou. 



včetně tratě Brno—Rosice:
Rakousko 495 602 km.............................. 19563%,
Československo 2037-763 km .... 80 437%;

c) Uvnitř skupiny uherské zvolen klíč, opírající se jednak o po
měrnou délku kolejí, jednak o investovaný kapitál:

Maďarsko......................... 24-495%19)
Československo .... 43-731%
Rumunsko.........................25-101%
Jugoslávie......................... 6 673%.19)

4. Malá anuita má zatěžovati výhradně Rumunsko, na jehož území 
leží celá trať Arad—Temešvár.

5. Státům přiznáno právo uvésti hypotéky v soulad s novou 
úpravou.

Opírajíc se o tuto dohodu, vypracovalo subkomité pro rozdělení 
rakouského a uherského předválečného dluhu podrobný návrh,20) který 
Reparační komise schválila rozhodnutím ze dne 23/2 1923, č. 2.408.

Podrobnosti tohoto konečného rozdělení jsou uvedeny na zvláštní 
tabulce (viz na str. 175).

b) Dluhy dráhy Uhersk o-h a 1 i č s k é.

Bývalá společnost této dráhy, jejíž tratě se rozprostíraly v býv. 
Rakousku i v Uhrách, vydala celkem čtyři emise prioritních obligací, 
z nichž prvé tři (z r. 1870, 1878, 1887) byly zajištěny na tratích ra
kouských i uherských, poslední (z r. 1903) jen na tratích rakouských. 
Prvé dvě emise byly částečně konvertovány na nižší úrok, takže cel
kem bylo šest druhů obligací (viz pol. 91—96 seznamu).

V r. 1889 byly zestátněny uherské tratě společnosti. Kupní cenou 
byla anuita, zahrnující v sobě jednak příspěvek na zúrokování a umo
řování priorit, jednak odškodnění akciovému kapitálu. Uherský stát 
zajistil tuto anuitu hypotéčně na zestátněných tratích, naproti tomu 
dal vymazati hypotéku pro prioritní obligace, které zůstaly dluhem 
společnosti.

V r. 1905 zestátnilo Rakousko tratě haličské tím způsobem, že 
převzalo k placení veškeré prioritní obligace a odškodnilo akcionáře 
vydáním titrů 4% korunové renty. Za to se mu dostalo také náhrady 
od Uher, které vykoupily tak svůj závazek vůči akciovému kapitálu; 
uherská anuita byla snížena na část, představující příspěvek na službu 
prioritních obligací, a pobíral ji rakouský stát, nastoupivší na místo 
likvidovavší společnosti.

”) Vídeňská dohoda počítala s klíčem 23 168% pro Madarsko a 8% pro 
Jugoslávii. Tento klíč byl však dodatečně pozměněn, jak shora uvedeno.

■°) Annexe 1719 a).



ROZDĚLENÍ DLUHŮ PRIV. RAK. UHER. SPOLEČNOSTI STÁTNÍCH DRAH 
PODLE ROZHODNUTÍ REPARAČNÍ KOMISE Z 23/2 1923, Č. 2408.

zl) Bez zřetele, resp. se zřetelem k trati Brno—Rosice

Celkové 
roční 

břemeno 
(do r. 1965)

Skupina rak o u s k á Skupina u h e r s ká

Celkem
Rakousko 

20'023% resp.
19-563%“)

Českosloven
sko 7!)’SJ77°/o 

resp.
8o.437% “)

Celkem Českosloven
sko 43'73’%

Maďarsko
24*495%

Rumunsko
25'lOl°/0

Jugoslávie
6-673%

Velká 
an tlila

5.500.000 Ir. 2.962.744 fr. 
(53 868073%)

579.602 fr. 
(10.538211 %)

2,383142 fr 
(43.329862%)

2,537.256 fr 
(46.131927 %)

1,109.568 fr. 
(20 173953%)

621.500 fr. 
(11.300016%)

636.877 fr. 
(11.579575%)

169311 fr. 
(3.078383 %)

3% priority 
staré i dopl
ňovací sítě

24,290-000 Ir. 12,784.556 fr. 
(52.633“,'„)

2,559.923 I r. 
(10 539 %)

10,224.633 fr. 
(42.094 %)

11,505.444 fr. 
(47367 %)

5.031.430 fr. 
(20 714 %)

2.818.126 fr
(11.602%)

2,888-081 Ir. 
(11 890 %)

767.807 fr. 
(3.161 %)

4% priority 
’900

3.645-000 fr. 3.645.000 fr. 
(100%)

713.071 fr. 
(19.563 %)

2,931.929 fr. 
(80.437 %)

- - - - -

4% priority
1883

3,763.01)1) Mk 3.763.000 Mk
(100%)

753.465 Mk 
(20.023 %)

3.009.535 Mk 
(79.977 “ 0)

- - - - -

Celkem
33.435.000 I r.

3,763.000 Mk

19,392.300 Ir. 
(58%)

3.763.000 Mk 
(100 %)

3352 596 fr.

753.465 Mk

15.539.704 fr

3,009.535 Mk

14.042.700 fr. 
(42%)

6,140.998 fr. 3,439.626 fr. 3,524.958 fr. 937.118 fr.
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Po rozpadnutí Rakousko-Uherska ocitly se trati dříve rakouské 
v Polsku, tratě dříve uherské převážně v Československu. Polsko bylo 
by mělo převzíti ke své tíži priority, naproti tomu by Československo 
a Maďarsko mělo převzíti a platiti Polsku anuitu.

Reparační komise neřídila se tímto právním stavem, zakrýva
jícím původní souvislost mezi emisemi prioritních obligací a tratěmi 
z jejich výtěžku postavenými. Rozhodla, aby placení uherské anuity 
odpadlo a aby každý stát, kterému připadla část železniční sítě, pře
vzal část prioritních obligací, odpovídající získané železniční síti.

Že z prvých tří emisí byly postaveny síť rakouská i uherská a že 
emise tyto zatěžují tedy obě sítě, o tom nebylo pochybnosti. Emise 
z r. 1903 byla však vydána po zestátnění tratí uherských a nejen že 
na nich nebyla nikdy zajištěna, ale nemohla ani opatřiti, jak se zdálo, 
prostředky na investice na tratích uherských. Měla by proto tato emise 
býti přidělena výhradně Polsku převzavšímu trati rakouské? Ve sku
tečnosti však tato emise neopatřila společnosti hotových prostředků 
a nesloužila vůbec k investicím. Byla vydána při konversi 5% emisí 
z r. 1870 a 1878 na 3’/2% a bylo jí použito k odškodnění majitelů 
zmíněných starých emisí; znamená tedy tato emise jen zvýšení jme
novité hodnoty starých emisí náhradou za snížení úrokové míry a roz
dílné nakládání by nebylo odůvoděno.

Všechny emise vztahovaly se tudíž k témuž objektu a musily býti 
rozděleny podle téhož klíče, na který bylo použito, pokud jde o poměr 
sítě rakouské k síti uherské, poměru investovaného kapitálu, a pokud 
jde o poměr úseku československého k úseku maďarskému, poměrné 
délky kolejnic.

Kapitál investovaný v tratích rakouských a uherských pochází 
výhradně z prvých tří emisí, které vynesly 35,689.000 zl. Z toho bylo 
použito pro síť rakouskou 23,237.294 zl. a pro síť uherskou 12,451.706 
zlatých. Na síť rakouskou převzatou Polskem připadá tudíž 65 1105% 
a na síť uherskou 34 8895%, z čehož podle poměrné délky kolejí nese 
Československo 34 8456% a Maďarsko 00439%.

c) 3% uherská půjčka Železných vrat.
Reparační komise zařadila tuto půjčku mezi dluhy zajištěné a při

dělila ji cele Rumunsku, poněvadž práce, provedené z výtěžku půjčky, 
nalézaly se na levém břehu Dunaje, který po Uhrách připadl Ru
munsku. Rozhodnutí neuspokojilo. Mandát, který dříve vykonávalo 
na Dunaji Rakousko-Uhersko, resp. Uhry, přešel totiž mírovými 
smlouvami na Mezinárodní dunajskou komisi,22) která má ve správě 
vodní díla a vybírá i plavební poplatky v Železných vratech. Mimoto 
výtěžku půjčky bylo použito podle zvláštní úmluvy i k práčem na býv.

”) Úmluva sjednaná v Paříži o definitivním Dunajském statutu 23/7 1921, 
č. 356/22 Sb. z. a n.
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srbském břehu bez finančního přispění Srbska. Rumunsko cítilo se 
poškozeno přidělením celé půjčky, nedalo se utěšiti odpočitatelností 
tohoto dluhu od ceny převzatých státních statků a domáhalo se změny.

Reparační komise uznávala, že změna ve prospěch Rumunska 
byla by spravedlivou, nemohla ji však sama provésti. Ať považovala 
půjčku za dluh zajištěný ve smyslu odst. 1, čl. 186 tr. (vzhledem 
k zajištění půjčky určitými příjmy), ať za dluh zajištěný ve smyslu 
odst. 4 (vzhledem ke způsobu použití výtěžku půjčky), vždy bylo 
spravedlivé řešení mimo dosah její kompetence. Mohla uložiti Re
parační komise Mezinárodní dunajské komisi, na kterou přešlo právo 
vybírati plavební poplatky, aby převzala tento dluh ? Mezinárodní du
najská komise nebyla nástupnickým státem, ostatně zůstala by ještě 
otevřena otázka ručení za případný schodek. Bylo možno přiděliti část 
dluhu Jugoslávii pro souvislost jeho se statky, které se nalézaly na 
půdě předválečného Srbska a které tedy Jugoslávie po Rakousko- 
Uhersku nepřevzala? Reparační komise setrvala proto na formálním 
stanovisku, že rozdělení musí se říditi stavem k 28/7 1914, nikoli sta
vem, vytvořeným mírovými smlouvami nebo ještě později Dunajským 
statutem, a odmítla změniti své rozhodnutí, opírající se o stav před
válečný. Podle názoru Reparační komise bylo lze docíliti změny pouze 
vyjednáváním s vládami, zastoupenými v Mezinárodní dunajské 
komisi.

To se také stalo. Dohodou ze 27/4 1927 s věřitelskými organisa- 
cemi zavázala se Mezinárodní dunajská komise poukazovati Společné 
pokladně, které byla svěřena služba půjčky, čistý výtěžek plavebních 
poplatků, vybraných v úseku Železných vrat. Dohodou z 28/4 1927 
mezi Rumunskem a Jugoslávií na jedné a věřitelskými organisacemi 
na druhé straně upravena byla podrobně služba této půjčky a oba státy 
se zaručily doplatiti případný schodek.23) Do jaké výše ručí každý 
z obou států, zůstalo tehdy sporno ; teprve dohodou sjednanou 18/1 
1930 v Haagu a schválenou rozhodnutím Reparační komise z 15/2 
1930, č. 4190, dohodly se Jugoslávie a Rumunsko ručiti každý 50%.

C. CELKOVÁ VÝŠE ZAJIŠTĚNÉHO DLUHU A PODÍLY 
JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ.

Rozhodnutím ze dne 23/1 1923, č. 2346, kterým schválila s ko
nečnou platností návrh subkomitétu pro rozdělení předválečného 
dluhu rakouského a uherského,24) určila Reparační komise jednak.

”) Úmluvy se všemi doklady obsahuje zvláštní tisk Reparační komise „Re
cueil des actes et documents de la conférence tenue à Paris le 26—28 avril 1927 
pour la reprise et l’organisation du service financier de l’emprunt hongrois 3% 
or 1895 dit des Portes de fer.“

“) Annexe 150, z něhož vzata data zde uvedená. O dluzích Stegu jednal 
však annexe 1719 a rozhodnutí z 23/2 1923, č. 2408.

12 
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které dluhy dlužno zahrnovati do skupiny dluhu zajištěného, jednak 
stanovila i rozdělovači klíč a podíly nástupnických států na těchto 
dluzích.

Do skupiny rakouského zajištěného dluhu zařadila Reparační 
komise dluhy v celkové výši 2.229,451.800 K na kapitále a 38,645.700 K 
v anuitách (podle stavu ke dni 31/10 1918). Z toho připadalo 2 mili
ardy 099,196.000 K dluhů kapitálových a všechny anuity na železnice, 
ostatek na různé státní nemovitosti, jako solné doly, státní budovy 
a pod.

Z tohoto dluhu, jehož podrobnější seznam jest dále připojen, 
přejímají státy nástupnické podle rozdělovacího klíče, stanoveného 
zvláště pro každou půjčku, tyto celkové podíly:

Stát Kapitál 
K

Anuity
K

Rakousko .............................................. 976,404.600 5,654.500
Československo.................................... 898,724.400 25,489.500
Polsko.............................................   . 291.396.500 7,501.700
Jugoslávie.............................................. 32,939.200 —
Rumunsko......................................... 4,995.300 —
Itálie................................................... 24,991.800 —

2.229,451.800 38.645.700

Do skupiny zajištěného dluhu uherského pojala Reparační 
komise dluhy v celkové výši 411,177.600 K na kapitále a 2,695.490 K 
v anuitách. Z toho připadalo 325,955.600 K kapitálových dluhů a všech
ny dluhy anuitní na železnice, ostatek na různé investice, jako Železná 
vrata, mosty, nábřeží, komunikace a pod.

Jednotlivé státy nástupnické přejímají tyto podíly:

"') V uvedených částkách nejsou zahrnuty administrativní dluhy rakouské 
(asi 55 mil. K) a uherské (asi 125 mil. K) patřící do skupiny dluhu zajištěného.

Stát Kapitál 
K

Anuity 
K

Maďarsko.............................................. 169.621.960 1,360.160
Československo.................................... 49,592.800 75.280
Polsko................................................... — —
Jugoslávie.............................................. 39,276.500 480.000
Rumunsko......................................... 147,614.140 780.050
Fiume.................................... . . 3,953.800 —
Rakousko......................................... 1,118.400 —

411,177.600 2,695.490a3!
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Konečně jest tu skupina zajištěného dluhu, zatěžujícího společně 
Rakousko i Uhry, totiž dluhy ze zestátnění dráhy Uhersko- 
haličské a Priv. rak. uh. společnosti státních drah (Steg). Skupina 
tato zahrnuje kapitál 804,833.525 K a anuity 5,225.000 K (cizí měny 
přepočteny podle předválečné zlaté parity) a vztahuje se výhradně na 
železnice.

Jednotlivé státy nástupnické přejímají tyto podíly:

Kapitál Anuity

Československo.................................... 516,391.621 3-318.075'—
Rakousko.............................................. 93.463.933 550.622 —
Rumunsko......................................... 68,344.496 605.033'—
Maďarsko.............................................. 66.717.200 590.425'—
Polsko................................................... 41,746-639 —
Jugoslávie.............................................. 18,169.636 160.845'—

804.833.525 5.225.000 —

II. Rozdělení po stránce technické.
A. TECHNICKÉ ROZDĚLENÍ VŠEOBECNÉ.

Technickou stránkou rozdělení předválečného dluhu zajištěného 
se mírové smlouvy nezabývají. Rakouská mírová delegace ve svých 
připomínkách k mírovým podmínkám upozorňovala na tento nedosta
tek a navrhovala, aby čl. 203, č. 1, odst. 3 st. g. byl doplněn ustanove
ním, že při rozdělení dluhu zajištěného mezi několik států má býti 
analogicky použito ustanovení o technickém rozdělení dluhu nezajiště
ného. Spojenci odpověděli, že nepovažují navrhovaný doplněk za nut
ný, poněvadž rozdělení zajištěného dluhu po stránce technické není tak 
složité jako rozdělení dluhu nezajištěného.26)

Skutečně nemá technická stránka rozdělení významu pro dluhy 
representované titry, které připadají k tíži pouze jed
noho státu nástupnického, a pro dluhy netitrové 
vůbec. Po zásadním rozdělení tito věřitelé nejen znali své dlužníky, 
ale nebylo ani technických překážek, aby se na ně přímo neobrátili 
a nepožadovali od nich placení. V prvém případě mohli předložití titr 
a kupony novému dlužníku, který byl jen jeden tak jako titr, v druhém 
případě byl věřitel obyčejně jen jeden a plnění dlužníkovo nebylo vá
záno na předložení listin, takže nevadilo ani. bylo-li dlužníků několik.

Jinak tomu bylo při titrech, které připadly k tíži ně
kolika států společně, t. zv. titrech smíšených. Pře-

") Bericht II., str. 167, 346.
12*
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vzetí dluhu novými dlužníky souviselo tu úzce s technickým rozděle
ním dluhu. Nebylo vyloučeno ani výlučné převzetí určitých titrů jed
notlivými státy v rámci jejich podílů, podobně jako u předválečného 
dluhu nezajištěného. Proto, dokud nebyl dluh rozdělen po stránce 
technické, nevěděly jednotlivé spoludlužnické státy bezpečně, které 
titry mají honorovati, a majiteli titru nebylo známo, na který ze spolu- 
dlužnických států by se měl obrátiti. Ale i při rozdělení pravidelném, 
t. j. byl-li by každý stát zavázán z každého titru podle poměru, v ja
kém byl rozdělen celý dluh, nemohl by věřitel požadovati plnění od 
jednotlivých států a tyto by nemohly plniti pro technické překážky. 
Pohledávka proti několika státům byla representována jediným titrem 
a bylo nutno, aby se státy buď dohodly o společném postupu při pře
vzetí anebo bylo nějakým způsobem umožněno každému státu uspoko- 
jiti věřitele co do své části samostatně.

Ač se zprvu uvažovalo, jak se zdá, též o nepravidelném rozdělení 
titrů smíšených podle obdoby ustanovení o technickém rozdělení před
válečného dluhu nezajištěného,27) ustálil se brzy názor, že technické 
rozdělení lze provésti — právě proto, že mírové smlouvy neustanovil jí 
o něm ničeho zvláštního — zásadně jen způsobem praví-

2T) Dr. J. Hraše ve článku „Rozdělení zajištěného dluhu býv. Rakousko- 
Uherska“ v „Zahraniční politice“ ročník 1923, str. 267 a násl. uvažuje o dvou 
možných způsobech rozdělení.

1. Za každý titr starý vydaly by nástupnické státy nové titry v poměru, 
v jakém bude mezi ně rozdělen dluh, jehož částí titr jest (tedy rozděleni 
pravidelné).

2. Určité titry byly by přiděleny k výlučnému převzetí jednotlivým státům 
nástupnickým, takže celý dluh by se rozpadl na bloky národní a na blok před
válečné ciziny, podobně jako předválečný dluh nezajištěný (tedy rozděleni 
nepravidelné). Titry přidělené jednotlivým státům nástupnickým k výlučnému 
převzetí byly by určeny buď podle zásady teritoriální, jako u nezajištěného 
dluhu rakousko-uherského, nebo lépe dle státní příslušnosti jejich majitelů, jak 
se o tom zmiňuje na př. čl. 254 mírové smlouvy versaillské.

Prvé řešení považuje autor za spravedlivější k celku majitelů, ale za 
nespravedlivé vůči československým majitelům, kteří by byli z části odkázáni 
na cizinu a tedy hůře na tom než českoslovenští majitelé titrů nezajištěných, 
což by odporovalo duchu mírových smluv. Uvádí též, že by se takto stalo 
Československo poplatným cizině a mělo méně volnosti při konversi. Doporučuje 
proto způsob druhý.

Také Dr. Leo Strisower v článku „Über die Verteilung der sichergestell
ten Staatsschuld zwischen den Sukzessionstaaten“ v „Mitteilungen des Ver
bandes österr. Banken und Bankiers“, 1921, str. 58. uvažuje o obou způsobech 
rozdělení. Jest pro rozdělení pravidelné, poněvadž mírové smlouvy nemají 
o zajištěném dluhu analogických předpisů jako o dluhu nezajištěném. Při růz
ném stavu měn jednotlivých nástupnických států nebylo by spravedlivo, aby 
majitelé zajištěných dluhopisů, kteří jsou se státem, kde leží zavázané statky, 
ve zvláštním užším svazku, byli vyloučeni ke své škodě z účasti na lepší 
valutě tohoto státu tím, že by byli odkázáni výlučně na svůj domovský stát. 
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dělným, t. j. takovým, při kterém by byli všichni věřitelé v úplně 
stejném postavení. V úvahu přicházela 1. společná služba. 2. pravidelné 
rozdělení in natura, 3. převzetí celé služby pouze jedním ze spoludluž- 
ných států,, s nímž ostatní státy vyrovnají své podíly účetně, ovšem 
tento způsob nesměl přivésti věřitele do situace horší se zřetelem 
k měně a finančním poměrům onoho státu, než kdyby jim zůstaly pří
mo zavázány dlužnické státy všecky. Pouze v ý j i m e č n ě v y s k y- 
tuje se nepravidelné rozdělení in natura s nacio- 
nalisací titrů vzatých z oběhu nástupnickými státy a s vyúčtováním 
vzájemných schodků a přebytků podle obdoby dluhu nezajištěného.

Reparační komise snažila se po mnoho let docíliti dohody mezi 
zúčastněnými státy o technickém rozdělení a otázka převzetí předváleč
ného dluhu zajištěného byla na programu mnoha konferencí, které se 
zabývaly likvidací rakousko-uherského státního dluhu. Snaha Re
parační komise nesetkala se u všech druhů zajištěného dluhu se 
stejným úspěchem. Úprava, ke které došlo jen postupně, nebyla pro 
všechny emise stejná. Všechny tři shora zmíněné způsoby technického 
rozdělení se při ní vyskytly. Někde zahrnovala i úpravu služby úro
kové a umořovací (společná služba a převzetí celé služby pouze jed
ním státem), jinde omezovala se však jen na ryze technické rozdělení, 
ponechávajíc převzetí dluhu zúčastněnými státy stranou (rozdělení 
in natura).

B. JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY TECHNICKÉHO ROZDĚLENÍ.

1. Společná služba.

V inšpruckém protokolu z 29/6 1923 dohodly se nástupnické státy 
se zástupci věřitelů o společné službě 3% a 4% frankových prioritních 
obligací Stegu, kterou měla obstarávati Společná pokladna. Podrob
nosti byly stanoveny teprve pražskou dohodou z 14/11 1926. kterou 
byla Společné pokladně svěřena také služba nenacionalisovaného bloku 
4% uherské renty z r. 1910. Převzetí služby Společnou pokladnou bylo 
spojeno se snížením povinných platů a jinými úlevami.

Dohodami ze dne 2.7/A 1927 (mezi Mezinárodní dunajskou ko
misí a věřitelskými organisacemi) a ze dne 28/4 1927 (mezi Jugo
slávií a Rumunskem na jedné a věřitelskými organisacemi na druhé 
straně) byla Společné pokladně svěřena služba 3% uherské půjčky 
Železných vrat.

Společná služba zahrnovala kapitál 846.050.714 fr.. což jest vzhle
dem ke znehodnocení, které postihlo právě dluhy do společné služby 
nepojaté, velmi podstatná část zajištěného dluhu.
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2. Pravidelné rozděleni in natura.

Společná služba byla věřiteli požadována i pro ostatní dluhy za
jištěné. Ale zde působila nesnáz otázka měny. Dluhy, pro něž byla 
smluvena společná služba, byly dluhy v hodnotných cizích měnách. 
Převzetí jejich služby Společnou pokladnou bylo spojeno s dočasným 
snížením povinných platů na 27% a jinými výhodami pro dlužné státy. 
Dluhy na koruny a zlatky se naopak, aspoň co do podílu některých 
států nástupnických, zcela znehodnotily a jejich společná služba nebo 
i jakákoli jiná úprava služby úrokové a umořovací nebyla by se obešla 
bez valorisace, kterou státy odmítaly. Státy s měnou Zachovalejší 
a silnějšími financemi neměly opět zájmu na společné službě, neboť 
jim nepřinášela výhod a byla by jen omezila jejich akční volnost.

Za těchto okolností nebylo pravděpodobno, že by se státy dohodly 
o společném postupu při převzetí. Bylo nutno spokojiti se skromněj
ším cílem a omeziti se na ryze technické rozdělení, které by umožnilo 
jednotlivým státům, aby uspokojily věřitele co do své části samostatně, 
třebas věřitelova pohledávka byla representována jediným titrem. 
Vhodnou cestou k tomu se zdálo fysické rozdělení titru na několik 
částí, z nichž by každá část representovala pohledávku proti jed
nomu státu.

Počátek učinilo v roce 1926 Československo svojí 6% umořitelnou 
(konsolidační) půjčkou, jejíž upisovací cenu bylo lze vyrovnati z polo
vice titry předválečného dluhu zajištěného, a to i titry, z nichž vedle 
Československa bylo zavázáno i Rakousko nebo Polsko. Tyto titry 
byly přijímány jen československou kvotou; kvóty cizích států ma
jitelům zůstávaly. Jako certifikát na rakouskou kvótu smíšených titrů 
ponechali si majitelé talon, resp. u dluhopisů, které neměly talonu 
vzhledem ke své blízké splatnosti, poslední kupon. Na polskou kvótu 
bylo majitelům odvedených titrů vydáváno zvláštní osvědčení. Dělo se 
tak v dohodě s Rakouskem, resp. s Polskem.

Podobné dohody byly sjednány spoludlužnickými státy také 
o ostatních smíšených titrech zajištěného dluhu. Na konferenci v Římě 
v květnu 1928 byl sestaven tabelární přehled těchto dohod, jejichž 
stručný obsah jest uveden v připojeném seznamu zajištěného dluhu 
ve sloupci „Technické rozdělení“. Reparační komise schválila jej roz
hodnutím z 23/6 1928. č. 3797. Věřitelské organisace, zastoupené ve 
Společné pokladně vzaly jej na vědomí s některými výhradami.

3. Účetní vyrovnání mezi spoludlužnými státy.

Převzetí celé služby pouze jedním, resp. některými ze spoludluž- 
ných států, s nimiž ostatní státy vyrovnají účetně svoje podíly, vy
skytuje se u dluhopisů dráhy Rudolfovy a 4% státních železničních 
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dluhopisů dráhy Alžbětiny z r. 1890 ve zlatých ve zlatě. Avšak pouze 
v druhém případě došlo zároveň i ke skutečnému převzetí služby úro
kové a umořovací státem, který převzal vůči věřitelům odpovědnost 
za celý dluh.

a) Dluhopisy dráhy Rudolfovy.

Jde o tři emise, z nichž měly převzíti emisi

4°/0 z r. 1884 
na zlatky:

4% z r. 1884 na marky a 
4% z r. 1895 na koruny

Italie podílem.................... 1.886% 1.564%
Rakousko.............................. 86.670% 88.942° 0
Jugoslávie.............................. 11.444% 9.494%

Itálie se souhlasem obou druhých států vykoupila svůj podíl tím 
způsobem, že odevzdala Rakousku dluhopisy vzaté z oběhu na svém 
území ve jmenovité hodnotě, odpovídající jejímu podílu na té které 
celé emisi. Místo obligací markových mohla odevzdati i obligace ostat
ních dvou emisí podle poměru 1 Mk = 1 K.

Následkem toho zvýšil se podíl Rakouska na 88'336%, resp. 
90-355% a podíl Jugoslávie na 11'664%, resp. 9'645%, aniž se zvýšilo 
jejich celkové zatížení. Podíl rakouský má býti podle dohody zastoupen 
pláštěm, podíl jugoslávský talonem.

Věřitelské organisace ve zvláštním protokolu ze dne 10/5 1928, 
obsahujícím jejich výhrady, konstatovaly k tomu, že osvobození jed
noho ze států dlužnických výkupem jeho podílu jest postupem, který 
není mírovými smlouvami odůvodněn.28)

b) 4% dluhopisy dráhy Alžbětiny z r. 1890 
ve zlatých ve zlatě.

Měly býti převzaty Československem 3'694% a Rakouskem 
96'305%. Kromě technické otázky, jak upraviti převzetí nepatrné

") Zdá se, že původně též Maďarsko chtělo vykoupiti svoji nepatrnou kvó
tu (0 0439%) na prioritních obligacích uhersko-haličské dráhy. Nasvědčuje 
tomu, že československé předpisy o konversi československé kvóty těchto priorit 
(vyhláška z 11/2 1926, č. 19 a z 30/6 1928, č. 110 Sb. z. a n.) zmiňují se jen 
o kvótě polské, na kterou bylo vydáváno zvláštní osvědčení a požadují též před
ložení talonu. Československá kvóta byla také při konversi zaokrouhlena na
horu, takže zvýšení, které by bylo vyplynulo z převzetí kvóty maďarské Česko
slovenskem a Polskem, bylo by v ní již zahrnuto. Nedošlo však k tomu 
a v praxi byl ponecháván majitelům, kteří si toho přáli, talon jako certifikát 
na maďarskou kvótu.
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kvóty československé, působila zde nesnáze úprava úrokové a umořo- 
vací služby. Dluh tento byl jedním z mála dluhů, jejichž zlatý charakter 
byl nesporný. Jako takový byl však dluhem příliš tíživým, než aby 
mohl býti plněn nezkráceně.

Technická stránka byla upravena dohodou Československa s Ra
kouskem zásadně již v r. 1927 tak, že Rakousko převezme službu 
celé půjčky, tedy i kvóty československé. Československo zato ode
vzdá Rakousku dluhopisy ve výši, odpovídající československé 
kvótě na celé emisi (zaokrouhleně 1,493.900 fl. nom.), čímž svoji 
levotu vykoupí a Rakousko zůstane vůči věřitelům samojedino 
zavázáno.29) Opatřivši si potřebné dluhopisy,30) pozbylo Českosloven
sko zájmu na úpravě služby úrokové a umořovací.

Rakousko sjednalo pak se společným opatrovníkem majitelů dlu
hopisů, ustanoveným zemským civilním soudem ve Vídni, dohodu 
o nové úpravě služby. Jednání se zúčastnily a dohodu též schválily 
Verein zur Wahrnehmung der Interessen deutscher Eigentümer von 
Anleihen der ehern. Österr.-Ungar. Monarchie a organisace holand
ská a švýcarská. Podstatný obsah dohody jest tento:

1. Bylo vzato na vědomí, že Rakousko převzalo ke své tíži také 
službu československého podílu.

2. Úroky budou placeny ve švýcarských francích podle poměru 
1 fl. = 2 50 franku, a to určitým procentem hodnoty, na kterou znějí. 
Stupnice počíná 40% pro kupony ze dne 1/7 1919 až do 1/1 1925, 
stoupá na 45% pro kupony ze dne 1/7 1925 až 1/7 1926. 50% pro 
kupony ze dne 1/1 1927 až 1/7 1930, 53% pro kupony z r. 1931, v dal
ších letech se zvyšuje sazba o 3% ročně, takže v r. 1940 dostoupí 80%, 
dále stoupá o 2% ročně, až dostupuje 100% pro kupon z 1/1 1950 
a další až do 1/1 1972.

Kupony od 1/1 1930 počínajíc budou placeny běžně, kupony 
starší budou doplaceny postupně do 1/1 1934.

3. Umoření se bude konati podle dosavadního slosovacího plánu 
s tou změnou, že Rakousko bude oprávněno umořovali nákupem a že 
kapitál, který měl býti umořen v letech 1919 až 1928, bude umořen 
v letech 1930 až 1939, vedle běžné kvóty umořovací. Dojde-li ke slo
sování, budou vylosované dluhopisy splaceny plnými 100%.

") Dluhopisy jsou tedy 100% dluhem cizího státu. Ani úroky připadající 
na kvótu dříve československou nemohou býti osvobozeni' od rentové daně 
v Československu.

3") V účetní závěrce za rok 1927 na str. 288 vykázány jsou mezi papíry 
v majetku státní pokladny obligace Alžbětiny dráhy v hodnotě 11,197.975'62 Kč, 
což jest patrně nabývací cena.
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Proti usnesení zemského civilního soudu ve Vídni, kterým byl 
kurátor zmocněn sjednati dohodu s rakouskou finanční správou, po
dalo několik majitelů dluhopisů stížnost. Když byla stížnost zamítnuta 
vrchním zemským soudem a nejvyšším soudem, byla dohoda dne 
10/1 1930 podepsána a vyhlášena ve Wiener Zeitung. Reparační ko
mise ji schválila rozhodnutím ze dne 15/2 1930, č. 4191: zajímala ji 
vlastně jen dohoda mezi Československem a Rakouskem o převzetí 
československé kvóty Rakouskem.

Dohoda jest pro věřitele daleko příznivější, než u papírů, spravo
vaných Společnou pokladnou.31)

4. Nepravidelné rozdělení in natura.

Když v r. 1921 Reparační komise vyzvala nástupnické státy, aby 
podle odst. 2 a 3 přílohy k čl. 186 tr. okolkovaly titry předválečného 
nezajištěného dluhu uherského uložené na jejich území, zařadila i 4% 
uherskou rentu z r. 1910. znějící na 4 měny, do seznamu titrů, které 
měly býti okolkovány. Státy okolkování provedly a vzaly jistý počet 
titrů z oběhu. V Československu byly titry této renty brány do úřední 
úschovy spolu s ostatními titry nezajištěného předválečného dluhu 
uherského podle vlád. nař. z 25/9 1921, č. 355 Sb. z. a n. Mohly také 
býti a zčásti byly konvertovány na moučnou půjčku podle zákona 
z 12/8 1921, č. 3Ó8 Sb. z. a n.

Později však, při definitivním rozdělení předválečného dluhu na 
jaře 1923. Reparační komise uznala tuto rentu za dluh zajištěný a roz
dělila ji podle toho, jak bylo použito výtěžku, mezi tyto státy:

Československo...................... 19837% = 49.592.500 K
Rumunsko......................... 26'931% = 67,327.500 K
Jugoslávie................................ 15'711% — 39,277.500 K
Fiume................................... 1'582% = 3,955.000 K
Rakousko.............................. 0 447% = 1,117.500 K
Maďarsko.............................. 35492% = 88,730.000 K.

Podle zásady, přijaté Reparační komisí pro technické rozdělení 
předválečného dluhu zajištěného, měl býti v uvedeném poměru zavázán 
každý stát z každého titru. Poněvadž dlužníky bylo 6 států, z nich dva 
s podíly nepatrnými, žádný s podílem aspoň nadpolovičním, zdála se

“) Podle novinářských zpráv (Prager Bórsencourier z 22/9 1927) podařilo 
prý se rakouské finanční správě oddalováním úpravy skoupiti na trhu asi 
25,000.000 fl. nom, takže úprava vztahuje prý se jen asi na 10—12,000.000 fl., 
které zůstaly v oběhu.



186

nej vhodnějším řešením společná služba. Bylo však nutno vyrovnali se 
i s otázkou titrů, které podle původních pokynů Reparační komise 
vzaly nástupnické státy z oběhu jako dluh nezajištěný, nebo dokonce 
již konvertovaly na svůj vlastní dluh. Byly-li titry již zaměněny, byl 
by stát, který je zaměnil za svoje vlastní dluhopisy jako svůj 100% 
dluh, pouze vstoupil do postavení dřívějších majitelů a stal se ze za
měněných titrů věřitelem nástupnických států podle poměru jejich po
dílů; na druhé straně zůstal by ze všech titrů zaměněných i nezamě- 
něných dlužníkem za svoji kvótu. Nedošlo-li dosud k záměně, bylo arci 
možno vrátiti staré titry majitelům.

K úpravě došlo pražskou dohodou ze dne 14/11 1926, jejímž člán
kem 4 služba této renty byla svěřena Společné pokladně a povinné 
platy sníženy na 27% zlaté parity. Ke Společné pokladně neměly 
však náležeti všechny titry. Státům zůstalo vyhrazeno anulovati 
do 1/7 1926 titry, které již vzaly z oběhu a snížiti o částku, kterou 
anulované titry představují, svůj závazek Společné pokladně.32)

Když státy oznámily Reparační komisi čísla titrů vzatých z oběhu 
(efektivní odevzdání nebylo žádáno), stanovila Reparační komise po
dobně jako u předválečného dluhu nezajištěného bilanci (definitivně 
rozhodnutím ze dne 14/12 1929, č. 4157) takto:

“) Stalo se tak na návrh se strany československé. Dr. K. Brabenec: Praž
ská konference o předválečných dluzích. Zahraniční politika 1925, str. 1541.

“) Podle původní bilance vykazovalo Československo schodek 2,709.940 K, 
se kterým počítalo jednak v zákoně z 15/3 1928, č. 52 Sb. z. a n. o převzetí 
předválečného dluhu zajištěného (viz přílohu k zákonu, pol. 50a), jednak v roz
počtech a závěrkách r. 1929 a 1930. Změna nastala tím, že do národního bloku 
byly dodatečně zařazeny titry nom. 4,322.880 K, které připadly Československu 
z likvidace uherské poštovní spořitelny.

Původní (hrubý) podíl Titry vzaté 
z oběhu 

(národní bloky) 
K

Závazek
Spol. pokladně 

(čistý podíl) 
KV °/V 10 vK

Československo 19.837 49,592.500 51,205.440 +l,612.94033)
Rumunsko..................... 26.931 67,327.500 7,204.800 — 60,122.700
Jugoslávie.................... 15.711 39,277.500 2,172960 — 37,104.540
I-iume......................... 1.582 3,955.000 3,955.000 —
Rakousko..................... 0.447 1,117.500 1,117.920 —
Maďarsko ... 35.492 88,730.000 71,198.560 — 17,531.440

100.000 250,000.000 136,854.680 + 1,612.940
—114,758.680
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Kdežto tedy titry vzaté nástupnickými státy z oběhu jsou 100% 
závazkem dotyčného státu, jest za každých 100 K nom. titrů, jejichž 
službu obstarává Společná pokladna, zavázáno Rumunsko 52-39%, 
Jugoslávie 32-33%, Maďarsko 15-28%. Podobně jako u předválečného 
dluhu nezajištěného utvořily se i zde jednak bloky národní, jednak 
blok titrů nenacionalisovaných, obstarávaný Společnou pokladnou.
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M) Výše dluhů, na kterých zúčastněno jest Československo, udána jest podle stavu ke dni 1/7 1919. IJ dluhů ostatních podle stavu ke dni 31/10 1918 
podle něhož je vykazuje ve své oficielní publikaci Reparační komise

:B) Při rozdělení in natura jest udáno, čím jest representován nárok na podíl toho kterého zavázaného státu.

Pol. Název dluhu Jeho výše 3I) Zavázané státy 
a jejich podíly v %

Technické 
rozdělení M)

1.
MÍSTNÍ DRÁHA AŠ—ROSBACII

4°/0 priority z 21/12 1905 .................................... 2,082.000 K

2.
ČESKÁ SEVERNÍ DRÁHA

4°/0 priority 1 51/8 1882.........................  . . . 31,954.200 Mk —
3. 3l/s“/o priority z. 2/5 1903......................................... 5,480.000 Mk —
4. 4°/0 stát, želez, dluhopisy z 1 /1 1909 .... 45,380 800 K O —
5.

ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA
4"/, priority z 28/2 1885 . . .......................... 10,870.000 zl. stř.

rH
O —

6. 4°/0 priority z 1/3 1885......................................... 1,084.800 Mk c —
7. 4"/o priority z 15/7 1895......................................... 51,020.000 K v 

°tnO

—
8.

MORAVSKÁ POHRANIČNÍ DRÁHA
4°/0 priority z 10/2 1895......................................... 21,320.000 K —

9.
MORAVSKO-SLEZSKÁ ÚSTŘEDNÍ DRÁHA

4*/,  priority z 22/6 1895......................................... 30,150,000 K
MO —

10.
DRÁHA PLZEŇ — BŘEZNO (CHOMUTOV)

4% priority z 1/10 1884......................................... 10,363.500 zl. stř. —
11. 40/0 stát, železniční dluhopisy z 1/7 1884 . . . 6,214.600 zl. —
12.

J1HOSEVERONÉMECKÁ SPOJOVACÍ DRÁHA
4°/o priority z 4/7 1892......................................... 18,094.600 zl. stř. —

13.
BUKOVINSKÉ MÍSTNÍ DRÁHY(Čemovice-Novo»iellca) 

4“/0 priority z 12/1 1894 .................................... 4,613.600 K Rumunsko 100 —

14.
DRÁIIA ARCIVÉVODY ALBRECHTA

5"/0 priority z 1/5 1872 (I. emise)..................... 903.900 zl. siř. 1 —
15. 5“/0 priority z 1/1 1877 (TI. emise)..................... 235.200 Mk § —
16. 4°/0 priority z ífn 1890 (11T. emise)..................... 16,202.000 zl. stř. Í 0 —
17. 4°/0 stát, železniční dluh z 1 (7 1893 ..... 3,150.000 zl. stř. —
18.

DRÁHA KARLA LUDVÍKA
4“/, priority z 1/7 1890......................................... 61,920.000 zl. stř.

—* 0 Pk —
19. 4°/0 stát, železniční dluhopisy z 21/4 1902 . . . 91,520.000 K. —



«■) Výše dluliri, na kterých zúčaslnéno jest,Československo, udána jest podle stavu ke dni 1/7 1919. U dluh A ostatních podle slavii ke dni 31/10 1918, 
podle ihMio-Ž je vykazuje ve své oficielní publikaci Reparační komise.

37) Při rozdílení in natura jest udáno, íím jest representován nárok na podíl toho kterého zavázaného slám. 00



Pol. Název dluhu Jeho výše38) Zavázané státy 
a jejich podíly v %

Technické 
rozdělení M)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.
56-
57.
58.
59.
60.

61.

RAKOUSKÁ SEVEROZÁPADNÍ URÁIIA.
5% priority z 1/3 1871..................................................................
5‘/2".'o konvert. priority z 1/3 1871 ............................................
+“0 priority z 10/12 1885...............................................................
3'/a°/<i priority lit. A z 1/5 11103....................................................
5° 0 priority z 1/10 1871...................................................................
51.1,0/, konvert. priority z 1/10 1871.............................................
51/,", priority lit. B z 1/5 1903....................................................
5°/0 priority z 12/12 1874 . . ................‘...................................
S*/»°/o  konvert. priority z 12/12 1874............................................
3'2°lo priority lil. C z 1/5 1,103....................................................

R AKOUSKÁ SEVEROZÁPADNÍ A JIHOSEVERONÍiMECKÁ 
SPOJOVACÍ DRAIIA.
+"/, státní železniční dluhopisy ze 7/5 1909.............................

RAKOUSKÁ SPOLEČNOST MÍSTNÍCH DRAH.
4°/o priority z 8/6 1887...................................................................
3«/o priority z 24/3 1894............... ...................................................

SEVERNÍ DRÁHA CÍSAÍIE FERDINANDA.
5% priority z 1/1 1871...................................................................
5®/o priority z 1/11 1872...................................................................

4n/o priority z 1/3 1886 ...................................................................
4°/,i priority z 1/1 1887, I. emise................................................
4°/o priority z 1/1 1887, II. emise................................................
4°/0 priority z 1/7 1891...................................................................
4°/0 priority z 28/2 1'898.................................................... ...
4°/o priority z 1/8 1904..................................................................

4% priority z 1/12 1888..................................................................

3.5.52.000 zl. stř. 
58,988.000 K
8,735.000 zl. sir. 

16,301.200 K
1,090.000 zl. stř.

37,286.800 K
10,973.000 K
2,966.400 Mk

19,865.400 Mk
6.014.200 Mk

ČSR 76’559
Rakousko 23'441

ČSR 100

ČSR
Rakousko

84'908
15 092

Plást’ s kupony
Talon

Plášť s kupony 
Talon

62.
RAK. ŽELEZNIČNÍ PŮJČKA.
4,/2°/o umořitelná z 11/4 1913.................................    .

230,800.000 K

10,073.200 Mk
62.060.000 K

151.800 zl. stř.
59.400 zl. stř.

28,110.000 zl.
7,359.600 zl. stř.
9,754.900 zl. stř. 

10,040 000 zl. 
14,200.000 zl. 
45,300.000 K

13,460.000 zl.

122,347.500 Mk

ČSR 87'278
Rakousko 12'722

Rakousko 100
ČSR 61'917
Rakousko 38'083
ČSR 58'641
Rakousko 18'199
Polsko 23*160

ČSR 59'149
Rakousko 17'997
Polsko 22'854

ČSR 72'841
Rakousko 3 726
Polsko 23 433
ČSR 45'338
Rakousko 27'322
Polsko 22'969
Itálie 2'171
Jugoslávie 1'952
Rumunsko 0'248

Plášť s kupony 
Talon

Plášť s kupony 
Talon

CSR: Plášť s kupony 
Rakousko: Talon 
Polsko: Afidavit 
vydané v CSR

Plášť
Kupon č. 130
Kupon č. 129
Kupon č. 128
Kupou č. 127
Kupon č. 126

Výše dluhů, na kterých jest zúčastněno Československo, jest udána podle stavu ke dni 1/7 1919. U dluhů ostatních podle stavu ke dni 51/10 1918. 
podle něhož je vykazuje ve své oficielní publikaci Reparační komise.

39) Při rozdělení in natura jest udáno, čím jest representován nárok 11a podíl toho kterého zavázaného státu



B. DLUHY NET1TROVÉ (BEZ DLUHŮ RESORTNÍCH)

Pol. Název dluhu Zavázané státy a jejich podíly
63. Výkupní renta za dráhu Praha — Duchcov 2,959.000 K ročně do r. 1962 ČSR . . . • 100%
64. Výkupní renta za dráhu Duchcov — Podmokly 5,420.000 K ročně do r. 1962 ČSR . . ■ 100%
65. Dluhy ze zestátnění dráhy Postoloprty — Louny:

a) hypoteční zápůjčka Zemské banky v Praze 754.422 K ■,
h garanční dluh u země České 63.677 K, 1
c) 4°/0 zúročeni a umoření priorit, akcií nom. 579.200 K, ČSR . . . • 100%

66.
d) příspěvek na 4"/, zúročení a umoření 55% kmen, akcií nom. 526.000 K 1 

Výkupní renta za hlavní síť Severní dráhy Ferdinandovy 50,557.000 K ročně do ( ČSR . . . . 59'149%
r. 1940; odečítá se však potřeba na zúročení a umoření převzatých priorit j Polsko . . . 22'854%

67. Výkupní renty za místní trati Severní dráhy Ferdinandovy 1 Rakousko . 17'997%
a) za 12 tratí nyní čsl. celkem 1,056.652 K ročně do r. 1972—1988 .... ČSR . . . ■ 100%
b) za 2 trati nyní polské 522.787 K ročně do r. 1975 . ............................. Polsko . . ■ 100»/,,
c) za 1 trať nyní rakouskou 56.727 K ročně do r. 1975 ................................. Rakousko ■ ioo»/o

68. Hypoteční zápůjčka u Rakouského úvěrního ústavu pro obchod a průmysl býv. drá- ( Rakousko . 96'306»/“
hy Alžbětiny v původní výši 8,000.000 K (roční anuita 1,658.000 K do r. 1924) ( ČSR . . . . 3'694%

69. Hypoteční zápůjčka u téhož ústavu býv. Jihoseveroněmecké spojovací dráhy v pů-
ČSR . . .vodní výši 1,500.000 K (roční anuita 527.600 K do r. 1924)......................... ■ 100%

70. Anuita 66.000 K ročně do r. 1959 spol. Jižní dráhy za výkup 1/t vídeň. spoj, dráhy Rakousko . 100»/„
71. Anuita 56.000 K ročně do r. 1965 Priv. rakousko-uherské společnosti státní drá

hy za výkup % vídeňské spojovací dráhy Rakousko ■ 100»/,,
72. Dluh býv. Alžbětiny dráhy bavorským státním drahám ze zřízení spojky Simhach— 

Brauiiau 831.827 Mk Rakousko • ioo»/„
73. Zápůjčka u Všeobecného rakouského pozemkového úvěrního ústavu na stavbu 

anatomicko-fysiologického ústavu lvovské university 279.935 K Polsko . . ■ 100»/,,
74. Zápůjčka u Štýrské spořitelny na stavbu dvou gymnasií ve Št. Hradci 421.315 K Rakousko - ioo»/„
75. Zápůjčka u země Štýrské na stavbu universitní budovy tamže 1,047.770 K Rakousko • ioo»/„
76. Podíl státu na 3 půjčkách vydaných Komisí pro regulaci Dunaje (1870 : 845.600 K, 

1875 : 445.467 K, 1899 : 22,855.533 K) Rakousko ■ 100»/.
77. Podíl státu na 5 půjčkách vydaných Komisí pro dopravní stavby ve Vídni (1894 :

61,201.151 K, 1897 : 53,852.902 K, 1900 : 24.999.462 K) Rakousko ■ 100%



A. DLUHY TITROVÉ SEZNAM ZAJIŠTĚNÉHO DLUHU UHERSKÉHO

Pol. N á z e v dl u h u Jeho výše Zavázané státy 
a jejich podíly v °/0 Technické rozdělení

78. 31/»0/# investiční renta z r. 1897.............................. 54.900.000 K
Rumunska . . 
Maďarsko . .

64.29167
35.70833

Rumunsko bude platiti na kup. Červencový 
Maďarsko na kupon lednový

79. 4°/o renta z r. 4gio.................................................... 250.000.000 K Maďarsko . . 
Rumunsko 
Československo 
Jugoslávie . . 
Fiutne .... 
Rakousko . .

35'492 
28'931 
19'837 
15'711

1'582 
0'447

Zčásti nepravidelné rozdělení in natura 
(nacionalisace titrů vzatých nástupnic

kými státy z oběhu) 
zčásti společná služba 

(titry ve volném oběhu)

80. 4% priority dráhy Budapešť—Pětikoslelí z r. 1889 7.894.000 zl. Maďarsko . . 100 — -

81. Prémiová půjčka z r. 1870..................................... 3.415.000 zl. Maďarsko . . 100 —
82. 4% prémiová půjčka z r. 1880 k regulaci Tisy a 

výstavbě Szegedu.................................................... 17,730-000 zl. Maďarsko . . 100'— _

83. 3°/o půjčka Železných vrat z r. 1895................... 41,712.000 K Jugoslávie . . 
Rumunsko . .

50'— 
50'-*') Společná služba

B. DLUHY NETITROVÉ (bez dluhů resortních)

*') Pouze garancie pro případ, Že by nestačil čistý výtěžek plavebních tax vybíraných Mezinárodní dunajskou komisí.

Pol. Název dluhu Zavázané státy «i jejich podíly v °/0

84. Anuita Priv. rak -uh. společnosti státních drah za trať 
Arad—Temešvár 288.745 ročně do r. 1958 Rumunsko.................. 100'—

85. Anuita Společnosti Jižní dráhy za trať Záhřeb— Karlovac 
240.oco fl. zl. ročně do r. 1968 Jugoslávie...................100'—

86- Hypoteční zápůjčka býv. dráhy v poříčí Tisy u Rakouského 
úvěr, ústavu pro obchod a průmysl, roční anuita 1,658.000 K 

až do r. 1924

Maďarsko................... 83’038
Rumunsko......................12’366
Československo . . . 4’596



A. DLUHY T1TR0VÉ SEZNAM ZAJIŠTĚNÉHO DLUHU RAKOUSKO-UHERSKÉHO

B. DLUHY NET1TROVÉ

Pol. Název dluhu Jeho výše Zavázané státy a jejich podíly 
v «/o

Technické 
rozdělení 41)

87.
88.

PRIV. RAK.-UH. SPOLEČNOST STÁT. DRAH

3"/„ priority staré sítě.........................................
3°/0 priority doplň, sítě ....................................

436,835.500 fr.
168,224.000 fr.

Československo 
Rumunsko . .
Maďarsko . .
Rakousko . .
Jugoslávie . .

62'808 
11-890 
11-602 
10’539
3161

Společná služba

89. 40/0 priority z r. 1883......................................... 79,190.000 Mk Československo 
Rakousko . .

79’977
20’023

Plášť s kupony 
Talon

90. 40/„ priority z r. 1900......................................... 76,697.000 fr. Československo
Rakousko

80-437
19-563

Společná služba

91.
92.
93.
94.
95.
96.

UHERSKO-HALIČSKÁ DRÁHA
5"/o priority z r. 1870.........................................
31/!0/« priority z r. 1870 konvertované ....
5°/„ priority z r. 1878.........................................
3‘/»“/o priority z r. 1878 konvertované ....
4% priority z r. 1887.........................................
3 7/7,, priority z r. 1903.........................................

1,942.200 zl.stř.
25,961.600 K

136.200 zl.stř.
3,364.000 K

11,699.400 zl.stř.
7,235.400 K

Československo
Polsko . . .

Maďarsko . .

651105 
34'8456

0 0439

Plášť s kupony
Afidavit vydané 

v ČSR
Talon

4I) Při rozdělení in natura jest udáno, čím jest nárok na podíl toho kterého zavázaného státu representován.

Pol. Název d 1 u h u Zavázané státy a jejich podíly

97. Anuita Priv. rak.-ub. společnosti státních drah, upravená vídeňskou do
hodou z 11/9 1922 na 5,500.000 fr. fr. ročně do r. 1965

Československo 3,492.710 fr. fr. 
Rumunsko . . 636.877 fr. fr.
Maďarsko . . 621.500 fr. fr.
Rakousko . . 579.602 fr. fr.
Jugoslávie . . 169.311 fr. fr.



KAPITOLA ŠESTÁ

POČÁTEK ODPOVĚDNOSTI 
NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ 
ZA PŘEDVÁLEČNÝ DLUH

I. Sporná otázka počátku odpovědnosti za předválečný dluh.

Velmi mnoho sporů způsobovala při rozdělení předválečného 
dluhu otázka, od kdy Rakousko a Maďarsko jakožto pokračovatelé 
staré monarchie přestávají samo jediní odpovídati za předválečný dluh 
a od kdy ručí také ostatní státy nástupnické za jeho zúrokování 
a umořování.

Že Rakousko a Maďarsko jsou liberovány od veškeré odpověd
nosti za část dluhu připadlou ostatním státům nástupnickým nejpozději 
dnem, kdy nabyly účinnosti mírové smlouvy, o tom nebylo pochybností. 
Účinnosti nabyly však mírové smlouvy teprve drahnou dobu po té, 
co se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Kdo jest odpověděn za mezidobí, 
které potrvalo přes P/2 roku, co se Rakouska týče, a přes 21/, roku, 
co se Maďarska týče? Možno právem požadovati od Rakouska a Ma
ďarska, aby plnily závazky celé bývalé monarchie neztenčeně ještě 
v době, kdy disponovaly již jiné státy hospodářskými zdroji, z nichž 
závazky ty měly býti plněny?

K tomu přidružila se otázka odpovědnosti za nedoplatky z doby 
před rozlukou, které následkem přerušení nebo znesnadnění platů do 
ciziny byly značné.1) Mělo je Rakousko a Maďarsko nésti samo, či 
měly za ně ručiti i ostatní státy nástupnické?

Mírové smlouvy neposkytují uspokojivé odpovědi na tyto otázky. 
Jejich ustanovení o počátku odpovědnosti za nezajištěný dluh jsou ne
jasná, o dluhu zajištěném mírové smlouvy vůbec mlčí. Jasno bylo 
sjednáno teprve rozhodnutími Reparační komise a smíšených rozhod
čích soudů, kterými byla interpretována kusá ustanovení mírových 
smluv. Strohý výklad textu převládl při tom nad ekvitou, důvody 
právní měly větší váhu, než hospodářská spravedlnost.

*) Podle zpráv rakouské parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu 
činily již koncem června 1916 nedoplatky konsolidovaného dluhu 85,951.344 K 
na kapitále a 119,040.613 K na úrocích, celkem 204,991.957 K, z čehož 
185,471.505 K připadalo na nedoplatky z doby válečné.
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II. Právní řešení otázky počátku odpovědnosti.

1. Význam data 28/7 1914.

Jest přirozeno, že Rakousko a Maďarsko měly zájem na tom, aby 
rozhodné datum bylo posunuto co nejdále do minulosti. Z ustanovení, 
že každý ze států nástupnických jest povinen převzíti část dluhu za
jištěného i nezajištěného podle stavu, jaký byl dne 28/7 1914, vy
vozovaly, že dluh předválečný má býti rozdělen podle stavu ke dni 
28/7 1914 s platností ex tunc a že má býti rozdělen cum sua causa tak, 
aby nástupnické státy byly povinny platiti i veškeré po tomto dni do
spělé a doposud ani nezaplacené ani nepromlčené splátky úrokové 
i kapitálové. Tak jako přicházejí nástupnickým státům k dobru i ne
doplatky a nedoměrky veřejných dávek z doby před rozpadnutím Ra- 
kousko-Uherska, tak mají nástupnické státy převzíti ke své tíži i veš
keré nedoplatky dluhů jim přidělených.

Nástupnické státy naopak přikládaly datu 28/7 1914 pouze vý
znam data rozlišujícího dluh válečný od dluhu předválečného2) a po
ukazovaly na to, že by bylo absurdní, aby vítězné státy platily věřitelům 
i to, co jim měl zaplatiti poražený stát. Poukazu na reservy v daňo
vých nedoplatcích odporovaly poukazem na to, že za války byly státní 
výdaje převážně hrazeny z výtěžku válečných půjček, za které nástup
nické státy neodpovídají; válečnými půjčkami byly by patrně uhrazeny 
i zadržené platy na státní dluh, kdyby byly bývaly vykonány. Polsko 
a Itálie mohly poukázati i na zpustošení území, které vyžadovalo mno
hých mimořádných výdajů.

K tomuto stanovisku přiklonila se i Reparační komise. Protože 
dluh válečný jest z rozdělení vyloučen, jest nezbytnou podmínkou pro 
rozdělení dluhu jeho existence již v den 28/7 1914 a jediné takový 
význam dlužno přikládati tomuto datu. Podmínka existence dluhu již 
v den 28/7 1914 sama o sobě však nestačí; nelze rozděliti mezi nástup
nické státy dluhy, které sice existovaly dne 28/7 1914, ale byly spla
ceny nebo dospělj’ ke splatnosti před dobou, od níž nástupnické státy 
mají předválečný dluh převzíti, a jež nemůže ležeti před rozpadnutím 
Rakouska-Uherska. Na tuto linii se Rakousko a Maďarsko uchýlily, 
když Reparační komise takto interpretovala význam data 28/7 1914. 
Otázka nedoplatků omezila se tedy na dobu od 3/11 1918, kdy bylo 
sjednáno příměří. Situace byla rozdílná pro dluh zajištěný a pro dluh 
nezajištěný.

a) Dr. J. Hraše: Rozdělení zajištěného dluhu bývalého Rakousko-Uherska. 
Zahraniční politika 1923, str. 267.

13*
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2. Počátek odpovědnosti za dluh nezajištěný.

O počátku odpovědnosti nástupnických států za nezajištěný dluh 
ustanovují mírové smlouvy v příloze k čl. 203/186, že majitelé titrů, 
nalézajících se na území státu, který je povinen je okolkovati, 
stanou se ode dne účinnosti mírových smluv věřiteli tohoto státu 
z těchto titrů a nebudou moci ničeho požadovati na žádném státu ji
ném (odst. 3). Stát, který béře na sebe odpovědnost za některý titr 
bývalé vlády rakouské nebo uherské, přejímá závazek také za kupony 
a umořovací splátky tohoto titru, které by se od té doby, kdy mírová 
smlouva nabude působnosti, stalv splatnvmi a nebyly zaplaceny 
(odst. 12).

Podle těchto ustanovení jsou nástupnické státy odpovědny pouze 
za úroky a umořovací splátky nezajištěného dluhu dospělé po dni 
účinnosti mírových smluv. Plyne z toho, že za úroky a umořovací 
splátky dospělé dříve nástupnické státy, vyjímajíc Rakousko a Ma
ďarsko, vůbec neodpovídají a že zůstávají za ně zavázány samojediny 
Rakousko a Maďarsko ?

Důsledek tento byl by ve shodě s celkovou juristickou koncepcí 
mírových smluv, podle níž Rakousko a Maďarsko, jsouce týmiž práv
ními osobami jako bývalá monarchie, zůstávají zavázány za veškeré 
její závazky, které nebyly mírovými smlouvami výslovně přeneseny 
na státy nástupnické. Požadavku hospodářské spravedlnosti by ovšem 
nevyhovovalo, aby za úroky a umořovací splátky dluhu, zatěžujícího 
celé území bývalého státu, zůstala odpovědna ještě nějaký čas po roz
vázání státního společenství pouze malá část bývalého státního území. 
Rakousko a Maďarsko neopominuly také zdůrazniti neúměrnost tako
vého zatížení a poukazovaly i na škody, které by nutně postihly vě
řitele nemožností splnění tak těžkých závazků. Rakousko a Maďarsko 
mohly se však odvolati i na ustanovení čl. 248/231 mírových smluv, 
znějící v jejich prospěch.

Zmíněné články ustanovují, že určité druhy peněžních závazků 
mezi příslušníky mocností dříve nepřátelských, pokud dospěly za války 
nebo před válkou, mají býti vyrovnány prostřednictvím úřadů verifi
kačních a kompensačních. „Jde-li o úroky nebo jistiny, splatné za titry 
vydané nebo převzaté vládou bývalého mocnářství rakousko-uher- 
ského, nebude suma, kterou bude musiti Rakousko (Maďarsko) při- 
psati ku prospěchu a zaplatiti, vyšší než suma úroků a jistin odpoví
dajících dluhu, postihujícímu Rakousko (Maďarsko) podle ustanovení 
části IX. (klausule finanční) této smlouvy a podle zásad, stanovených 
Reparační komisí.“

Z těchto ustanovení Rakousko a Maďarsko dovozovaly, že 
jsou povinny zaplatiti pouze část úroků a umořovacích splátek do
spělých před válkou a za války, a to část odpovídající části dluhu, která 
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připadla z bývalého celkového dluhu k tíži Rakousku a Maďarsku. 
Osvobozuj e-li toto ustanovení Rakousko a Maďarsko od odpovědnosti 
za část úroků a umořovacích splátek, převyšujících jejich podíl na 
nezajištěném dluhu, osvobozovalo naopak zase shora citované ustano
vení odstavce 3 a 12 přílohy k čl. 203/186 ostatní státy nástupnické od 
jakékoli odpovědnosti za nezajištěný dluh před účinností mírových 
smluv. Na kom tedy mohli věřitelé požadovati zaplacení splatností 
nezajištěného dluhu z doby před účinností mírových smluv? Obrátili-li 
se na Rakousko a Maďarsko, byl jim namítnut čl. 248/231. obrátili-li 
se na ostatní státy’ nástupnické, odvolaly se tyto opět na čl. 203/186.

a) Šalamounské rozhodnutí Reparační komise.

Není divu, že Reparační komise, od níž bylo požadováno rozhod
nutí jak se strany nástupnických států, čítajíc v ně i Rakousko a Ma
ďarsko, tak i se strany majitelů titrů, zabývala se choulostivou otázkou 
velmi dlouho a že rozhodnutí její bylo velmi opatrné.

Rozhodnutím ze dne 12/10 1921, č. 1572, stanovila Reparační 
komise pouze, že rozdělení nezajištěného rakouského předválečného 
dluhu provede podle zásady, podle které odpovědnost nástupnických 
států za úrokovou a umořovací službu tohoto dluhu vznikla okamži
kem. kdv mírová smlouva st. germainská nabvla účinnosti, t. j. dnem 
16/7 1920.

Dne 18/10 1921 vyložila Reparační komise toto svoje rozhodnutí 
podrobněji v ten smysl, že

1. výrazem „státy nástupnické“ míněna jest také republika ra
kouská,

2. že rozhodnutí č. 1572 týká se odpovědnosti nástupnických států 
pouze za dluh rozdělený,

3. že v otázce odpovědnosti za nezajištěný dluh před jeho roz
dělením nepovažuje se Reparační komise příslušnou.

Reparační komise omezila se tedy na to, že rozdělila nezajištěný 
předválečný dluh podle stavu ke dni účinnosti mírových smluv, t. j. 
vyloučila z rozdělení dluhy, které zcela nebo zčásti dospěly ke splat
nosti před účinností mírových smluv. Otázce odpovědnosti za dřívější 
splatnosti se vyhnula. V rozhodnutí z 20/6 1922 prohlásila se opětně 
za nepříslušnou, rozhodnutím z 28/2 1923 zaujala obdobné stanovisko 
i pro obor nezajištěného předválečného dluhu uherského.

b) Nálezy smíšených rozhodčích soudů.

Kdo tedy byl kompetentní rozřešiti spornou otázku, nebyla-li to 
Reparační komise? Rozhodnutí bylo požadováno také od konference 
velvyslanců, která však rozhodla teprve, když sporná otázka byla vy
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jasněna smíšenými mezinárodními soudy rozhodčími, zřízenými podle 
mírových smluv.

Nálezem ze dne 26/4 a 2/5 1923 rozhodl smíšený rozhodčí soud 
britsko-rakouský ve prospěch britského příslušníka Viktora Rubense, 
požadujícího prostřednictvím britského úřadu kompensačního a veri
fikačního na rakouské vládě plné zaplacení kuponů rakouské zlaté 
renty, dospělých za války. V nálezu, ve kterém jest smysl čl. 203 a 248 
podroben rozboru a čl. 248 dán výklad silně restriktivní, bylo zaujato 
stanovisko, že čl. 248, č. 4, odst. 2. se vztahuje pouze na titry vydané 
bývalou vládou rakousko-uherskou, tudíž na titry z doby před r. 1867: 
podle mínění soudu nelze vztahovati ustanovení těch ani na půjčky vy
dané vládou rakouskou, ani na půjčky, vydané vládou uherskou.3)

•) Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institutées par les 
traités de paix, 1923, č. 25, 26, 27.

*) Recueil 1923, č. 28, 29, 30.
5) Recueil, díl V, str. 52. Friedensrecht V, str. 14.

Podobně nálezem ze dne 24 a 26/7 1923 rozhodl smíšený soud 
britsko-madarský ve prospěch britské společnosti „The municipal trust 
Company limited“, požadující na maďarské vládě výplatu kuponů 
4y2% uherské renty z r. 1914, splatných v r. 1920. Podle názoru soudu 
není důvodu rozlišovati, co se týče odpovědnosti Maďarska, mezi do
bou před sjednáním příměří a dobou od příměří až do ratifikace mí
rové smlouvy.4)

Smíšený rozhodčí soud britsko-madarský zabýval se konečně také 
žalobou jistého majitele 4% rak. konvertované renty proti Maďarsku 
na zaplacení kuponů za války dospělých. Soud přiřkl žalobci 28-562% 
sporné částky.3) 4% rakouská konvertovaná renta vzešla z konsolidace 
půjček, vydaných před r. 1867, tudíž v době, kdy Uhry byly ještě částí 
rakouského císařství. Reparační komise rozdělila tento společný dluh 
rakousko-uherský tak. že Uhrám a jejich nástupnickým státům při
dělila 28 562% celkové sumy, Rakousku a jeho nástupnickým státům 
zbytek. Na ostatní státy nástupnické přechází však dluh teprve dnem 
účinnosti mírových smluv, až do té doby ručí Rakousko a Maďarsko 
samo. Až dotud dlužno tudíž považovati 4% rak. konvertovanou rentu 
za společný dluh rakousko-uherský, který podle čl. 231, č. 4, odst. 2 tr. 
Maďarsko musí honorovati podílem 28-562%.

Smíšené rozhodčí soudy vztáhly tedy sporné ustanovení článku 
248/231 pouze na všeobecný státní dluh a nutno uznati. že tímto re
striktivním výkladem podařilo se uvésti citované ustanovení v soulad 
s čl. 203/186. Působí-li výklad dojmem násilnosti, jest to jen důsled
kem rozporu, obsaženého v mírových smlouvách, kterého nebylo lze 
jinak překlenouti. Jest ostatně pravděpodobno. že zmínka o titrech, vy
daných nebo převzatých vládou bývalého mocnářství rakousko-uher- * 5 
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ského v čl. 248/231 jest nejspíše redakčním nedopatřením, vyplývají
cím z nedostatečné znalosti státoprávních poměrů monarchie.

c) Rozhodnutí konference velvyslanců.

Uvedené nálezy smíšených rozhodčích soudů daly podnět k de
finitivnímu rozřešení sporné otázky. Nyní byla ulehčena úloha kon
ference velvyslanců. Dne 12/1 1924 oznámila rakouské vládě, že béře 
za svůj nález smíšeného rozhodčího soudu britsko-rakouského z 2/5 
1923, který ukládá rakouské vládě odpovědnost za úroky nezajištěného 
rakouského dluhu dospělé před účinností mírových smluv, a vyzvala 
ji, aby se postarala o všeobecné uplatnění tohoto nálezu.

Situace, která byla tak vytvořena, byla dosti zajímavá. Za nezaji
štěný dluh rakouský, vyjímajíc všeobecný státní dluh, ručí až do 16/7
1920 jediné Rakousko, za nezajištěný dluh uherský ručí až do 26/7
1921 jediné Maďarsko: teprve od uvedených dat stíhá odpovědnost 
i ostatní státy nástupnické. Za všeobecný státní dluh ručí až do 16/7 
1920 jen Rakousko a Maďarsko, v době od 16/7 1920 do 26/7 1921 
Maďarsko a nástupnické státy rakouské, od 26/7 1921 nástupnické 
státy rakouské i uherské.

3. Počátek odpovědnosti za dluh zajištěný.
Kdežto o počátku odpovědnosti nástupnických států za nezajištěný 

dluh obsahují mírové smlouvy několik ustanovení, třebas nejasných, 
o počátku odpovědnosti za dluh zajištěný neustanovit jí výslovně ni
čeho.

Plyne z toho, že jest ponecháno stanovití počátek odpovědnosti 
za dluh zajištěný Reparační komisi v souvislosti s jeho rozdělením 
podle volného uvážení, nebo že také odpovědnost nástupnických států 
za dluh zajištěný počíná teprve ode dne účinnosti mírových smluv?

Prvý názor osvojila si Reparační komise, druhý názor smíšený 
rozhodčí soud britsko-maďarský.

a) Rozhodnutí Reparační komise.
Rozhodnutím ze dne 20/2 1923, č. 2398, stanovila Reparační 

komise:
„Státy, které mají převzíti část rakouského a uherského před

válečného dluhu zajištěného, přidělenou jim Reparační komisí při roz
dělení tohoto dluhu, jsou povinny opatřiti službu těchto dluhů po
čínajíc ode dne 1/7 1919 a to tak, že všechny platy úrokové a kapitá
lové, dospělé v tento den nebo později (versements devenus exigibles), 
připadají k tíži těmto státům.“

Proč zvolila Reparační komise právě toto datum? Není to ani den. 
kdy nabyly účinnosti mírové smlouvy, ani den, kdy bylo sjednáno pří
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měří, ani den, kdy zavazené objekty a příjmy z nich přešly v držbu 
nástupnických států. Skutečný počátek odpovědnosti, různý u jednot
livých dluhů podle toho, kdy dospívá prvý kupon splatný po 1/7 1919, 
se ovšem značně přibližuje k posléze zmíněnému datu. Kupony dospělé 
1/7 1919 zahrnují úroky za dobu od 1/1 1919, tedy krátce po roz
padnutí Rakousko-Uherska. Naproti tomu ovšem za kupon splatný 
30/6 1919, ač zahrnuje úroky za stejnou dobu, nástupnické státy ne
odpovídají. Zdá se, že datum 1/7 1919 jest kompromisem6) mezi různo
rodými zájmy, které se tu střetly. Kdežto velmoci snažily se, aby po
čátek odpovědnosti nástupnických států byl v zájmu věřitelů posunut 
v bezprostřední blízkost rozpadnutí Rakousko-Uherska a stejnou sna
hou byly vedeny i Rakousko a Maďarsko, obávající se, aby nemusely 
samy za mezidobí uspokoj iti věřitele, ostatní nástupnické státy měly 
zájem opačný. Jistě také mohly se zde, kde mírové smlouvy neustano- 
vovaly ničeho určitého, uplatni ti spíše než u dluhu nezajištěného 
úvahy slušnosti, vliv obecných zásad právních, zejména hypotekárního 
práva; nebylo možno neuznati nelogičnost požadavku, aby z dluhů za
jištěných na železnicích v jednom státě platil úroky jiný stát.

•) Découdu str. 81.
’) Recueil 1924, č. 34—36. Podobný nález ve sporu téže společnosti proti 

vládě rakouské obsahuje Recueil 1925, str. 212.

b) N álezy smíšených rozhodčích soudů.
Počátkem odpovědnosti za dluh zajištěný zabýval se též smíšený 

rozhodčí soud britsko-maďarský ve sporu „North British and Mercan- 
tile Insurance Co. Ltd.“, zastoupené britským kompensačním a veri
fikačním úřadem proti vládě maďarské o placení kuponů 4% uherské 
renty z r. 1910 dospělých za války až do dne účinnosti mírové smlouvy 
trianonské. V nálezu z 15 a 23/1 19247 ) uznal soud v rozporu s roz
hodnutím Reparační komise, na které se odvolávala vláda maďarská, 
že odpovědnost nástupnických států za dluh zajištěný počíná teprve 
od účinnosti mírové smlouvy trianonské a že do té doby zaň odpovídá 
jediné Maďarsko. Při tom soud připouští, že ustanovení o počátku 
odpovědnosti za předválečný dluh, obsažené v posledním odstavci 
přílohy k čl. 186 tr., vztahuje se pouze na dluh nezajištěný, nepřipouští 
však, že by z nedostatku podobného ustanovení o dluhu zajištěném 
bylo lze vyvoditi důsledek, ke kterému dospěla vláda maďarská a že 
by odpovědnost za dluh zajištěný mohla počínati od jiného data než 
ode dne účinnosti mírových smluv.

V nálezu zabýval se soud i významem rozhodnutí Reparační ko
mise stanovícím počátek odpovědnosti za dluh zajištěný na 1/7 1919. 
Podle mínění britského verifikačního a kompensačního úřadu, ke 
kterému se soud přiklonil, mohlo býti tímto rozhodnutím pouze za
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jištěno Rakousku a Maďarsku právo, aby požadovaly na ostatních 
nástupnických státech náhradu částek, které by po tomto dni nad svůj 
podíl zaplatily. Rozhodnutí Reparační komise má tedy význam pouze 
pro poměr mezi nástupnickými státy, nikoli pro poměr mezi věřiteli 
a Rakouskem a Maďarskem jakožto pokračovateli původních dluž
níků. Pro Rakousko a Maďarsko nebylo by ovšem bývalo snadno vy
dobyti na ostatních státech náhradu takových platů. Kdežto totiž dluhy 
vyrovnávané prostřednictvím úřadů verifikačních a kompensačních 
měly býti zásadně placeny podle předválečného kursu ve měně té moc
nosti spojené a sdružené, jejímž příslušníkem byl věřitel, měly býti 
dluhy převzaté nástupnickými státy podle čl. 203/186 placeny zásadně 
v národních měnách dlužnických států.

Praktických nesnází rozpor mezi rozhodnutím Reparační komise 
a judikaturou smíšených rozhodčích soudů nezpůsobil. Pro věřitele 
bylo jednodušší uplatňovati své pohledávky proti státům, které byly 
odpovědny podle rozhodnutí Reparační komise.

III. Praktické řešení otázky počátku odpovědnosti.

1. Úmluvy Rakouska a Maďarska se zahraničními věřiteli o vyrovnání 
nedoplatků předválečného státního dluhu.

Rakousku a Maďarsku nezbylo, než se přizpůsobiti stanovisku, 
které zaujala Reparační komise, resp. konference velvyslanců. Oba 
státy sjednaly s věřiteli řadu úmluv, podle nichž ke konsolidaci ne
doplatků měly býti vydány státní dluhopisy. Nejdříve upraveny byly 
nedoplatky dospělé do příměří, po rozhodnutí konference velvyslanců 
i nedoplatky pozdější. Úmluvy byly sjednány s věřiteli ze států dříve 
nepřátelských, teprve v r. 1928 a později bylo úmluvami upraveno 
i vyrovnání nedoplatků z majetku příslušníků států za války neutrál
ních a spojeneckých.

Mezi Rakouskem a francouzskými věřiteli, které zastupovala 
Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, byla 
sjednána úmluva ze 27/4 1922 o konsolidaci nedoplatků rakouského 
státního dluhu nezajištěného dospělých do 3/11 1918 a úmluvy z 15/3 
1924 o konsolidaci nedoplatků jednak zajištěného dluhu dospělých 
do 30/6 1919, jednak nezajištěného dluhu z doby od 4/11 1918 do 
16/7 1920. Na vyrovnání nedoplatků vydalo Rakousko 5% dluhopisy, 
znějící na francouzské franky slosovatelné ve 20 (nezajištěný dluh), 
resp. 10 (zajištěný dluh) letech, počínajíc od 1/7 1927, kótované na 
burse vídeňské a pařížské. Nedoplatky byly přepočteny na dluhopisy 
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v poměru 1 K = 0-30 fr., 1 fl. ve zlatě = 2-50 fr., 1 marka — 0-36 fr., 
jiné měny paritou.8)

’) Vydáno bylo těchto francouzských funding asi 162 mil. fr.
’) Prvá úmluva : uh. zák. článek XXIII/24, italský král, dekret-zákon 

z 19/6 1924, č. 1482, Gazetta Ufficiale ze 4/10 1924. Druhá úmluva: italský král, 
dekret-zákon ze 4/9 1927, č. 1829, Gazetta Ufficiale z 13/10 1927.

Podobné dluhopisy vydalo Rakousko i belgickým věřitelům (bel
gické funding, kótované ve Vídni a v Bruselu).

Maďarsko vydalo podle úmluv s Association nationale des 
porteurs français de valeurs mobilières z 3/9 1921 (o nedoplatcích 
dospělých do 31/12 1918), resp. ze dne 27/6 1925 (o nedoplatcích 
nezajištěného dluhu do 26/7 1921 a zajištěného dluhu do 30/6 1919) 
6% konsolidační dluhopisy na francouzské franky, splatné v letech 
1927—1931, resp. 1932—1946, znamenané na burse budapešťské a pa
řížské. Nedoplatky byly přepočteny na dluhopisy podle klíče 1 K = 
040 fr. fr., 1 Mk = 46 fr. fr.

Podobné úmluvy sjednalo Maďarsko také s Itálií.9)
Zmíněné úmluvy spočívají na čl. 248/231 ; v podstatě nahrazovaly 

stanovený tam způsob likvidace závazků Rakouska a Maďarska vůči 
příslušníkům mocností dříve nepřátelských, které měly býti vyrovnány 
prostřednictvím úřadů kompensačních a verifikačních, způsobem ji
ným. Do ciziny neutrální a spojenecké nebyly sice za války 
platy zastaveny, přece však vyskytly se i tam poruchy následkem 
válečných devisových opatření a po převratu služba i tam zcela uvázla. 
Otázka vyrovnání těchto nedoplatků stala se aktuelní, když Společná 
pokladna obnovila službu některých rakouských a uherských dluhů, 
nedoplatky z doby před účinností mírových smluv, resp. před 1/7 1919 
nebyly však této služby účastny.

Rakousko sjednalo s německými, holandskými a švýcarskými ma
jiteli, které zastupovaly Verein zur Wahrnehmung der Interessen 
deutscher Eigentümer von Anleihen der ehern, österr.-ungar. Mon
archie, Vereeniging voor de Ostenriksche & Hongaarische Fondsen 
a Schweizerische Bankiervereinigung, dne 27/3 1928 úmluvu o vy
rovnání úrokových a kapitálových splatností 4% rakouské zlaté renty 
a 41/2% rakouských pokladničních poukázek dospělých před 16/7 1920, 
a dne 5/3 1929 úmluvu o vyrovnání splatností 3% a 4% Stegu do
spělých do 30/6 1919. Rakouská finanční správa vyplatí tyto splat
nosti, pokud nebyly promlčeny již dne 30/9 1919, v hotovosti ve švý
carských francích v poměru 100 fl. = 50 šv. fr., 100 K = 21 šv. fr., 
100 fr. = 20 šv. fr. (tedy x/5 předválečné parity). Za slosované po
kladniční poukázky byla kromě toho poskytnuta úroková náhrada 
736 šv. fr. na 100 K nom., za slosované kusy Stegu 7 šv. fr. na 100 fr. 
nom. Úmluvy vztahovaly se na splatnosti, které byly 27/3 1928 pro
kazatelně v majetku německém, holandském a švýcarském, nebo které 
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patřily ke kusům Společnou pokladnou rekupovaným, což bylo osvěd- 
čiti potvrzením při rekuponování vydaným.10)

”) K přihláškám byla stanovena lhůta do 14/11 1928 resp. do 14/2 1930. 
Opozdilcům byla stanovena dodatečná lhůta od 4/5 do 3/11 1931 se sníženými 
výplatními sazbami. — Podobnou úmluvu za stejných podmínek sjednalo Ra
kousko také s vládou španělskou (španělský úřední list č. 303 z 30'10 1930).

“) Pester Lloyd 29/5 1929.
,I=) Rakouská finanční správa ještě několik let po rozluce prováděla slo

sování a publikovala výsledky, ač slosované titry nikdo neplatil. Při obnově 
služby bylo nutno vvrovnati se s otázkou, má-li býti slosování uznáno čili nic. 
O jeho spolehlivosti nebylo pochybností a jeho uznáním by zajisté neutrpěla 
ani prestiž nástupnických států. Ale uznati slosování znamenalo vyplatiti ka
pitál. Neuznání slosování znamenalo opět, že titry se dále úrokují, také se 
kladla otázka, nenabyli-li věřitelé publikací slosování již práva na výplatu a ne- 
povstane-li jeho zrušením a novým slosováním zmatek. Reparační komise ne
učinila o věci zásadního rozhodnuti. Tak vnitrostátní úpravy, tak i úpravy 
sjednané dohodami s věřiteli přijaly způsob druhý, neuznání slosování.

Podobnou úmluvu sjednalo s organisací německou, holandskou 
a švýcarskou také Maďarsko dne 28/5 1929.11)

2. Nedoplatky, náležející příslušníkům států nástupnických.

Odpovědnost Rakouska a Maďarska za dluh zajištěný do 30/6 
1919 a za dluh nezajištěný až do účinnosti mírových smluv byla 
v praxi uplatněna jen pro majitele ze států staré ciziny. Nedoplatky, 
na něž měli nárok příslušníci států nástupnických, nebyly Rakouskem 
a Maďarskem honorovány (to by ostatně předpokládalo úpravu vý
platní měny) a majitelé titrů zůstali odkázáni na své domovské státy.

Československo šlo v té příčině přes hranici závazků, uložených 
mu mírovými smlouvami, nepostupovalo však jednotně.

Úroky z titrů dluhu zajištěného i nezajištěného, pokud byly 
titry vinkulovány a předepsány k výplatě v tuzemsku, byly vypláceny 
bez přerušení. Naproti tomu na titry ostatní byly úroky vypláceny 
u dluhu zajištěného jen. pokud dospěly po 1/7 1919. a to celou vý
platní hodnotou, u dluhu nezajištěného jen. pokud dospěly po dni 
účinnosti mírových smluv, a to podle zákona č. 250/1922 pouze po
měrnou částí výplatní hodnoty, připadající na úroky od této doby, 
podle zákona č. 104/1928 plnou výplatní hodnotou ; za dřívější úroky 
nezajištěného dluhu, pokud dospěly po 1/3 1919. bylo poskyto
váno odškodné, nejdříve ve stavebních losech, později v hotovosti 
plnou hodnotou, byly-li dluhopisy dne 26/8 1922 v československém 
majetku.

Co se týče kapitálových splátek, nebyly slosované titry 
zajištěné splatné před 1/7 1919 honorovány, slosování titrů splatných 
později bylo považováno za neplatné a bylo s titry těmi nakládáno 
stejně jako s neslosovanými.12) 41/2% rakouské pokladniční poukázky 
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z r. 1914, slosované v r. 1919 a 1920, byly vyplaceny jmenovitou hod
notou bez úroků, pokud byly 26/8 1922 v československém majetku, 
poukázky slosované dříve nebyly uznány. Také rakouské státní losy 
z r. 1860 nebyly v Československu vůbec uznány.

3. Vyúčtování plateb •vykonaných jednotlivými státy nad jejich 
povinnost.

Nebylo lze očekávati, že platy, které Československo takto vy
konalo nad svoji povinnost, budou mu Rakouskem a Maďarskem na
hrazeny. Nepovažovaly-li se Rakousko a Maďarsko za povinny k těmto 
platům vůči majitelům titrů ze států nástupnických, tím spíše popíraly 
takovou povinnost vůči Československu. Nanejvýše by snad bylo bý
valo lze uplatniti tyto platy — konané ostatně beze všech výhrad, vy
jímajíc úroky z vinkulovaných titrů, vyplácené podle vlád. nař. č. 132- 
1919 Sb. z. a n. zálohou za bývalý erár — jako srážkovou položku proti 
rakouským a maďarským pohledávkám z titulu převzatých státních 
statků.

Také Rakousko a Maďarsko vykonaly některé platy, které podle 
výslovného rozhodnutí Reparační komise o počátku odpovědnosti za 
předválečný dluh náleželo vykonati státům jiným. Pokračujíc až do 
podzimu 1919 ve službě předválečného dluhu, vyplatilo Rakousko 
i splatnosti zajištěného dluhu dospělé po 1/7 1919, jež by byly jinak 
zůstaly k tíži i jiným státům nástupnickým. Pouze platy tohoto druhu 
vykonané na zajištěný dluh připadlý Československu odhadovalo Ra
kousko na 9 mil. K (P/2 mil. kapitál, zbytek úroky) a pokusilo se při 
různých příležitostech dosíci jejich náhrady. Nepodařilo se to, neboť 
i Československo mělo proti Rakousku nároky na náhradu platů vy
konaných v první době po státní rozluce v různých oborech státní 
správy a v měnovém rozvratu poválečném nebylo vyúčtování vzájem
ných nároků toho druhu ani tak naléhavé jako obtížné.

Více štěstí mělo Rakousko i Uhry s platy vykonanými po 1/7 1919 
na zajištěné dluhy, jejichž služba byla přenesena na Společnou po
kladnu. Protože společná služba počínala 1/7 1919 a veškerá umořo
vání vykonaná po tomto dni byla prohlášena za neplatná, mohlo Ra
kousko i Maďarsko kupony a titry zaplacené po 1/7 1919 před
ložití Společné pokladně k výplatě při splatnosti podle nové 
úpravy; dokonce při tom získávaly, protože samy zaplatily ve zne
hodnocené měně.13) I ve vídeňské dohodě z 11/9 1922 o dluzích Stegu 

“) Když bylo na pařížské konferenci jednáno o úpravě 3% půjčky Že
lezných vrat a o anulaci slosování, které maďarská vláda provedla po 1/7 1919, 
bylo nadhozeno, že maďarská vláda slosované titry vyplatila snad ve znehod
nocených korunách a nyní že sama bude moci od Společné pokladny požadovati 
32% ve zlatě. Naproti tomu se tvrdilo, že mezi splacenými titry byly titry
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pamatováno jest zvláštním dodatečným protokolem na vyúčtování 
plateb na výkupní rentu, které po 1/7 1919 poukázaly Uhry Priv. rak.- 
uh. společnosti státních drah a z nichž společnost postoupila část Ra
kousku.

z majetku britského, které maďarská vláda musila zaplatí ti plnou hodnotou 
v librách a dále bylo poznamenáno, „qu’il s’agit ici d’une disposition intérieure 
du Gouvernement Hongrois ; si, actuellement, le Gouvernement décidait de con
fisquer tous les titres appartenants à ses ressortissants et les payer en cou
ronnes, il serait impossible de l’en empêcher“. Recueil des actes et documents 
str. 65.



KAPITOLA SEDMÁ

PŘEVZETÍ ROZDĚLENÉHO 
PŘEDVÁLEČNÉHO DLUHU 
NÁSTUPNICKÝMI STÁTY

I. Třetí etapa: Konverse dluhu bývalé monarchie na dluhy 
nástupnických států.

A. VŠEOBECNÝ RÁZ TÉTO ETAPY.
Po zásadním a technickém rozdělení předválečného dluhu bylo 

na zavázaných státech, aby přidělenou jim část dluhu uznaly za svůj 
dluh a počaly jej zúrokovati a umořovati podle původních úvěrních 
podmínek. Nyní již mohla býti provedena novace s přistoupením no
vého dlužníka, konverse dluhu bývalé monarchie na dluhy nástup
nických států.

U dluhů upravených dohodou s věřiteli (Společná pokladna, zlaté 
dluhopisy Alžbětiny dráhy ) došlo k uznání a převzetí dluhu nástup
nickými státy současně s j eho technickým rozdělením. 
Třetí, konečná etapa, převzetí rozděleného dluhu novými dlužníky, 
byla tu vyplněna tím, že nástupnické státy dohody schválily způsobem 
a orgány, podle jejich ústavy k tomu povolanými.1)

Ve všech ostatních případech však výsledkem zásadního 
a technického rozdělení dluhu bylo pouze, že jednotlivým majitelům 
starých titrů jako věřitelům byli přesně určeni noví 
dlužníci a byl také stanoven způsob, jak pohledávku jednotlivých 
věřitelů vůči novým dlužníkům prokázati (okolkovanými titry ne
zajištěnými, talonem nebo pláštěm titrů zajištěných). Aby tito věřitelé 
byli vůči novým dlužníkům ve stejném právním postavení, jako vůči 
dlužníku starému, k tomu bylo zapotřebí ještě, aby nový 
dlužník svůj závazek uznal způsobem právně zá
vazným podle svého vnitrostátního právního ř á- 
d u a upravil bližší modality jeho plnění.

V této etapě stává se sukcese ve státní dluh otázkou vnitrostátního
’) V Československu byly úmluvy o Společné pokladně schváleny vládou 

a vyhlášeny ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 163/1927 ; pokud se týkají 
dluhu zajištěného, dostalo se jim dodatečně i zákonné sankce zmínkou v zá
koně č. 52/1928 (§ 13). Úprava 4% dluhopisů dráhy Alžbětiny z r. 1890 opírá 
se o zmocnění dané ministru financí v témže zákoně (§ 14). 
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právního řádu států nástupnických, které se staly novými dlužníky. 
Věřitelé nemají proti nástupnickým státům právně vymahatelných 
nároků více než jim přiznává vnitrostátní právní řád dlužnických 
států. Dokud tyto státy jednostranným aktem nebo dohodou neupraví 
své mezinárodně převzaté závazky, jsou věřitelé bez práva a jejich 
žaloby selhávají.2)

a) To jest stanovisko i československé legislativy i judikatury. V literatuře 
byl někdy hájen i názor opačný (Hobza). Srov. na př. nález nejv. správního 
soudu, Bohuslav adm. 3673, v němž jest vysloven právní názor, že nikoliv 
z mírových smluv, nýbrž jedině z vnitrostátních norem a jen za podmínek 
vnitrostátní normou stanovených mohou jednotlivci vyvozovati nárok na pře
vzetí předválečných rent. Rakouskou judikaturu charakterisuje rozhodnutí 
nejv. soudu z 23/6 1925, Rechtsprechung 1926, str. 38, zamítající žalobu na 
placení 4% priorit Vorarlberské dráhy pro nedostatek pasivní legitimace ža
lovaného rakouského státu. Kuriosní jest, že Rakousko službu emisí této 
dráhy, ležící výhradně na rakouském území, konalo a jednu emisi dokonce 
vypovědělo k předčasnému splacení. Podobná rozhodnutí viz Rechtsprechung 
1929, str. 70 a 1931, str. 214.

Ke zmíněné formální závislosti přidružuje se však i závislost 
materiální, závislost na hospodářském a finančním stavu států 
dlužnických, který ovšem působí i na vytváření jejich právních řádů. 
Neuspokojivý finanční stav jest příčinou, proč nástupnické státy od
kládají vstup v závazky býv. monarchie nebo modifikují je při převzetí 
tak, aby břímě bylo ulehčeno. Jindy plní sice své závazky nezkráceně, 
ale věřitelé jsou poškozeni znehodnocením měny.

Věřitelé vplouvají se svými pohledávkami do vod, které noví dluž
níci ovládají takřka suverénně. Proti této závislosti nechrání vě
řitele ani zabezpečení, které se domnívali míti v zajištění 
půjček zvláštními zárukami nebo v a 1 o r i s a č n í m i dolož
kami. Jest starou zkušeností, že zabezpečení, které nemá významu 
v dobách normálních, selhává v dobách kritických, pro které jest mí
něno. Záruky ukazují se nerealisovatelnými : nelze vésti exekuci na 
železnici, zastavenými příjmy disponuje stát jinak. Neúčinnost měno
vého zajištění má příčin několik.

a) Předně není vyloučeno ani znehodnocení cizí měny, 
na kterou půjčka zní. Toho jsme byli v prvých poválečných letech 
svědky při úplném znehodnocení německé marky a při poklesu fran
couzského franku téměř na pětinu původní hodnoty.

b) Některé doložky ukazují se právě v době, kdy by se měly 
prakticky uplatniti, následkem právní nepřesnosti nebo změněných 
poměrů spornými. Dlužníci přiklánějí se k jinému výkladu než 
věřitelé a nelze říci, že by byli vždy v neprávu. Tak jest tomu se stříbr
nou doložkou dluhů znějících na zlatky rakouské měny, doložkou 
považovanou již dávno za obsoletní. I u dluhů markových vyskytují se 
některé doložky, jichž se věřitelé chtějí dovolávati, ale s nevelkým 



208

zdarem. Co na př. prospěje alternativní znění 3x/2% prioritní půjčky 
České severní dráhy z r. 1903 na marky a franky, je-li dlužník k pla
cení ve francích povinen pouze u plateben ve Francii, jejichž zřízení 
jest však ponecháno jeho volnému uvážení a které také nikdy zřízeny 
nebyly? Co jest plátno, že v 5% markových prioritách Severozápadní 
dráhy z r. 1874 uvedena jest ekvivalentní jmenovitá hodnota celé 
půjčky a jednotlivých titrů také v rakouských stříbrných zlatkách 
podle někdejšího poměru 2 marky = 1 zlatka ve stříbře, je-li dlužník 
zavázán pouze k platům v markách? Nejvíce sporů točí se kolem 4% 
markových priorit Stegu z r. 1883, jimž jak Reparační komise, tak 
i říšský soud v Lipsku odepře zlatý charakter.

c) Konečně jsou tu autoritativní zásahy státní. Va
lor isační doložky zachovávají účinnost jenom potud, pokud je při
pouští a uznává právní řád, kterému podléhá smluvní poměr, v němž 
byla doložka smluvena. Velmi často však v dobách kritických státy, 
které zásadně nebývají valorisačním doložkám nakloněny, zasahují 
do soukromoprávních úmluv, kterými měla býti vyloučena účinnost 
nuceného kursu papírových peněz, a dovolují dlužníku, každému nebo 
jen sobě jako dlužníku, platiti v domácí papírové měně podle fiktivních 
přepočítacích kursů nebo nařizují nucenou konversi v závazky na oby
čejnou papírovou měnu. Forma i dosah takových státních zásahů bý
vají rozdílné, společnou jest snaha přivésti i tyto dluhy na hladinu 
domácí měny a připnouti je k jejímu osudu. Když za války v Rakousku 
i Uhrách bylo stanoveno, že závazky státu splatné ve zlatě nebo v cizích 
valutách lze v tuzemsku platně plniti v domácí měně podle pevných 
přepočítacích kursů, nebyl to ani prvý zásah toho druhu v bývalé mon
archii, ani zásah ojedinělý. Téměř ve všech státech došlo k podobným 
úpravám tu v užším, tu v širším rozsahu.3) Navázaly-li nástupnické 
státy nově vzniklé pouze na právní stav, který nalezly při rozpadnutí 

3) Kromě zmíněných již na str. 102 method italských a španělských buďtež 
k ilustraci uvedeny ještě další dva případy:

Rakouským zákonem ze 27/1 1922, č. 51 B. G. Bl., bylo zmocněno město 
Vídeň, aby předčasně splatilo výhradně ve znehodnocených rakouských koru
nách svoji 4% investiční půjčku z r. 1902, splatnou podle volby majitele v Ra
kousku v korunách nebo u plateben v cizině ve měně výplatního místa podle 
pevných přepočítacích kursů (100 K = 85 Mk = 105 fr. = 4 í 3 sh = 50'30 
zl. hol. = 20 $). Jako v kupónových procesech let sedmdesátých popřely ra
kouské soudy alternativní valutní doložku, tak zde byla anulována zvláštním 
zákonem. Věřitelé protestovali a s některými skupinami (francouzskou, bel
gickou, švýcarskou a holandskou) došlo ke zvláštním dohodám, bylo tedy zde 
rozlišováno nejen mezi domácími a zahraničními věřiteli, ale i mezi různými 
skupinami věřitelů zahraničních. Na žalobu německých majitelů uznal říšský 
soud v Lipsku rozhodnutím ze 14/11 1929, Sbírky rozhodnutí sv. 126, str. 196, 
zákon jakožto odporující dobrým mravům za nezávazný pro cizinu a odsoudil 
k placení v plné původní výši. Max Mainz: Die Krise des Anlagemarktes in 
Österreich, Bankarchiv 1928/29, str. 181. Dr. Sonntag: Die Wiener Investi-
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Rakousko-Uherska, měly státy cesionářské, jako Itálie a Rumunsko, 
zákonný podklad k podobným opatřením i ve svých vlastních právních 
řádech.

Zde právě uplatňuje se privilegované postavení vě
řitelů zahraničních, kteří vstupují v poměr k novým dluž
níkům pod zvláštní mezinárodně-právní ochranou. Vůči nim jsou ná
stupnické státy mírovými smlouvami zavázány zachovati při konversi 
veškeré záruky a valorisační doložky, což určuje i způsob převzetí 
rozděleného předválečného dluhu nástupnickými státy. Kdežto vůči 
věřitelům domácím přejímají nástupnické státy dluhy zpravidla legis
lativními akty, jimiž jednostranně uskuteční i případné modifikace, 
sjednávají s věřiteli zahraničními, chtějí-li změniti původní smluvní 
podmínky, zvláštní dohody.

B. NĚKTERÉ ZVLÁŠTNÍ OTÁZKY.

1. Problém valorisační.
Veliké znehodnocení rakousko-uherské koruny, resp. měn nástup

nických států i německé marky, zůstávalo bez vlivu na platební 
sílu peněžní jednotky stanovenou zákonem. Při běžném nominali- 
stickém nazírání měnových předpisů byla koruna stále korunou, marka 
markou; dlužník mohl se liberovati stále stejným počtem peněžních 
jednotek, kterým stát přiznával nezměněnou sílu platební, ač jejich 
kupní síla, určovaná hospodářskými poměry, více méně poklesla.

Pokud znehodnocení zůstávalo v určitých mezích, bylo přijímáno 
věřiteli klidně. Jinak bylo, poklesla-li pohledávka věřitelů na drobno
hledný zlomek původní hodnoty. Bylo pociťováno jako křivda, že celou 
ztrátu ze znehodnocení má nésti věřitel sám a bylo voláno po spraved
livějším rozložení ztráty mezi věřitele a dlužníka. Zákonodárné sbory 
váhaly s úpravou a tak úkol vyrovnati rozpor}' připadl především 
judikatuře.

U peněžních závazků determinovaných (kde 
peněžní obnos jest determinován svojí funkcí, na př. u smlouvy kupní 
a jiných úplatných smluv poměrem k vzájemnému plnění druhé stra
ny) judikatura poměrně brzy došla k uspokojujícímu řešení i bez za
sažení zákonodárce, pouze opírajíc se o platné právní zásady (zásada 
tionsanleihe von 1902, Bankarchiv 1929/30, str. 360. Text rozhodnutí říšského 
soudu v Lipsku též Bankarchiv 1929/30, str. 145.

Maďarský valorisační zákon (XII/1928) v § 4., posl. odst., ustanovuje, že 
splnění pohledávek z cenných papírů, znějících na měnu korunovou a vedle 
toho alternativně i na měnu cizí, možno požadovati pouze částkou udanou 
v korunové měně. To znamená rovněž anulaci alternativní valutní doložky. 
O některých půjčkách tohoto druhu došlo již dříve k dohodám se zahraničními 
věřiteli, na př. k dohodě o budapeštských městských půjčkách sjednané 14/8 1925 
v Ostende; těchto dohod se zákon nedotkl.

14
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ekvivalence vzájemných plnění, clausula rébus sic stantibus, bez
důvodné obohacení, výklad smluvní vůle stran a pod.). U ryzích 
peněžních dluhů stály však v cestě měnové předpisy, dovolující 
dlužníku uspokojiti věřitele smluveným počtem měnových jednotek bez 
ohledu na jejich změněnou kupní sílu.

a) Německo.

V Německu, kde měnový rozvrat vedle Polska byl nej kata
strofálnější, přenesla se judikatura i přes tuto překážku. Známým roz
hodnutím z 28/11 19234) prohlásil říšský soud v Lipsku splacení hy
poteční zápůjčky z doby předválečné znehodnocenými papírovými mar
kami za odporující § 242 obč. zákona, že smlouvy mají býti plněny 
podle zásad slušnosti a dobré víry. Zásada „Treu und Glauben“ má 
přednost před zásadou měnového práva „marka rovná se marce“; záko
nodárce, zaváděje nucený kurs, nemohl počítati s tak dalekosáhlým mě
novým rozvratem. Odtud stalo se uznaným pravidlem, že počet platidel, 
kterými má dlužník splatiti dluh v markách německé říšské měny, nutno 
stanoviti vždy podle zásad dobré víry ve smyslu § 242 obč. zákona. 
Nejde o to, aby věřitel dostal vždy a všude určitou hodnotu podle 
poměru marky papírové k marce zlaté, ale třeba vždy přihlížeti k hos
podářským poměrům věřitelovým i dlužníkovým a pečovati o spraved
livé vyrovnání jejich zájmů. Zmíněné rozhodnutí stalo se východiskem 
dalšího vývoje, který byl zakončen jednak zákonem ze 16/7 1925 
(R. G. Bl. I., str. 117) o nahodnocení hypoték a jiných nároků, na
hradivším dřívější předpisy třetího nouzového daňového nařízení ze 
14/2 1924 (R. G. Bl. I., str. 74), jednak zákonem ze 16/7 1925 
(R. G. Bl. I., str. 137) o výkupu veřejných půjček.3) Pro případy ne
řešené těmito zákony zbývala i nadále možnost nahodnocení podle § 242 
obč. zákona.

J) Entscheidungen des Reichsgerichtcs in Zivilsachen, svazek 107, str. 78. 
°) Pohledávky hypoteční byly valorisovány až do 25%, dluhopisy prů

myslové a pod. až do 15%, spořitelní vklady až do 1214% zlaté hodnoty. Co se 
týče veřejných půjček, odsunovalo třetí nouzové daňové nařízení ze 14/2 1924 
jejich valorisaci až do vyřízení závazků reparačních. Tak daleké odsunutí ko
nečné úpravy ukázalo se brzy neudržitelným. Po těžkých bojích přijatý zákon 
o výkupu veřejných půjček ze 16/7 1925 vychází z myšlenky úplného práv
ního zrušení dosavadního dlužnického poměru a jeho nahrazení dluhem novým. 
Staré dluhopisy se vyměňují za nové výkupní dluhopisy (Ablósungsschuld), 
při čemž se však věřiteli dostává pouze malého zlomku původní zlaté hodnoty. 
Věřitelé rozlišují se na majitele nové a staré podle toho, nabvli-li půjček,po 
nebo před 1/7 1920. Noví majitelé obdrží za každých 1.000 J\Ik nom. starých 
půjček resp. jejich zlaté hodnoty 25 RM, t. j. 21á % nom. výkupních dluho
pisů, se strany věřitele nevypověditelných a nezúročitelných až do vyřízení re
parací. Totéž obdrží i majitelé staří, kterým však kromě toho přísluší i vyloso- 
vací práva (Auslosungsrechte) a přednostní resp. podpůrná renta (Vorzugs-, 
Wohlfahrtsrente). Vylosovací práva znamenají účast na slosování ve 30 letech.
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b) Polsko.

Kromě Německa došlo k všeobecné valorisaci ryzích peněžních 
dluhů pouze v Polsku. I tu judikatura, s počátku kolísavá, opustila 
hledisko nominalistické, uznala vliv měnového znehodnocení na sou
kromoprávní poměry a donutila zákonodárce k všeobecné úpravě. 
Stalo se tak po stabilisaci měny dvěma zákony, jednak nařízením pre
sidenta republiky (s mocí zákona) ze 17/3 1924, Dziennik ustaw č. 17, 
kterým byly státní půjčky polské konvertovány na novou státní 
půjčku v přepočítacím poměru, znamenajícím 10—30% valorisaci, 
jednak nařízením presidenta republiky ze 14/5 1924, Dz. ust. č. 42, 
o přepočítání soukromoprávních závazků vzniklých před 28/4 1924. 
Posléze uvedené nařízení bylo doplněno řadou předpisů, doplněné znění 
stanoví nařízení ministra financí v dohodě s ministrem spravedlnosti 
z 25/3 1925, Dz. ust. č. 30. V rámci této všeobecné valorisace byly 
nahodnoceny i předválečné dluhy rakouské a uherské připadlé k tíži 
Polsku.

Pro cizozemské věřitele mají zvláštní význam ustanovení o reci
procitě, obsažená v § 43 posléze cit. nařízení:

„Cizinec může těžiti z ustanovení tohoto nařízení jen, jestliže ve 
státě, jehož jest příslušníkem, nakládá se v příčině peněžitých po
hledávek s polskými příslušníky stejně jako s příslušníky vlastními 
(odst. 1).

Polský příslušník nemůže býti zavázán, aby příslušníku státu, je
hož měna se znehodnotila, platil sumu vyšší, než jakou by mohl po
žadovali v cizím státě podle práva tam platného od příslušníka téhož 
státu za týchž podmínek (odst. 2).“

Předpokladem pro valorisaci ve prospěch věřitelů cizinců jest 
tudíž reciprocita formální a materielní. Cit. § 43 zmocňuje proto také 
v odst. 4 ministra financí, aby nařídil přihlášení a registraci cenných 
papírů podléhajících valorisaci do určité preklusivní lhůty za tím 
účelem, aby bylo zjištěno, jakým státním příslušníkem byl jejich 

při kterém se slosovací práva splatí pětinásobkem jmenovité hodnoty spolu 
s 4% % úrokem od 1/1 1926. Starým majitelům dostává se tak 121/> % valori
sace starých půjček, avšak jen do částky 500.000 Mk; při vyšších částkách 
jest jmenovitá hodnota slosovacích práv nižší než jmenovitá hodnota výkupních 
dluhopisů. Přednostní renta náleží nuzným říšským příslušníkům, kteří nemají 
důchodu vyššího než 800 RM ročně a činí zásadně 80 % vylosovacích práv. 
Podpůrná renta jest opatřením pro ústavy veřejné dobročinnosti, vědeckého 
badání a pod.

Výkupní dluhopisy za t. zv. nový majetek (Neubesitzanleihe) poskytovaly 
jen slib příští úpravy a staly se pro tuto nejistotu oblíbeným spekulačním pa
pírem, jehož kurs s 345% v r. 1927 klesl na 2% v r. 1931, aby pak v r. 1934 
stoupl opět na 245%. V roce 1934 byla nabídnuta konverse na novou 4% 
říšskou půjčku v poměru 300 RM výkupní půjčky za nový majetek a přípla
tek 23’75 RM v hotovosti = 100 RM nové říšské půjčky.

14*  
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vlastník dne 21/5 1924, t. j. v den, kdy nabylo účinnosti valorisační 
nařízení.

Kdežto podle polské úpravy od formální a materielní reciprocity 
závisí, mohou-li vůbec a do jaké výše býti nahodnoceny pohledávky 
cizinců, obsahuje německý valorisační zákon v § 86 pouze zmocnění 
vlády k retorsi v případech, že 1. s německými příslušníky jest v ně
kterém státě nakládáno hůře než s příslušníky vlastními, 2. že podle 
cizozemského práva nejsou tamní příslušníci povinni platiti německým 
věřitelům více než podle německých valorisačních předpisů za stejných 
podmínek, 3. že cizozemské právo nezná valorisace určitých nároků. 
V těchto případech může německá vláda příslušně upraviti nároky 
věřitelů z takových států, dokud se však tak nestane, jest státní pří
slušnost věřitelů nerozhodna.

c) Ostatní státy.
Kromě Německa a Polska zachovaly se veškeré státy k valorisaci 

odmítavě, i Maďarsko a Rakousko, kde znehodnocení měny bylo velmi 
značné, kde však státu jako největšímu dlužníku bylo by z valorisace 
vzešlo příliš těžké břemeno. V Maďarsku došlo sice k vydání zák. 
čl. XII/1928 o přehodnocení některých soukromoprávních dluhů pe
něžních,8) zákon však zásadně stojí na stanovisku 1 K rak. uh.= 1 K 
maď. a připouští nahodnocení pouze některých pohledávek, zejména 
takových, jejichž nahodnocení připouštěla již judikatura. Nahodnocení 
neděje se podle pevných sazeb, nýbrž na základě soudního výroku. Pro 
ryzí dluhy peněžní zákon valného významu nemá. Dluhy z cenných 
papírů a veškeré soukromoprávní peněžní dluhy státu a obcí, čítajíc 
v to i státní dluh, jsou výslovně vyloučeny z nahodnocení. Pouze pů
vodním upisovatelům válečných půjček ve výši nejméně 5000 K nebo 
jejich dědicům dostává se podle finančního zákona na r. 1928/29 
a několika dalších předpisů podpory 100—1200 P ročně, nepřevyšuje-li 
jejich roční důchod 1500 P ročně (hranice se zvyšuje o 700 P za man
želku a o 300 P za každé nezaopatřené dítě).

•) Text zákona viz Ostrecht 1928, str. 647, s poznámkami Dr. Schustera. 
Dále články : Tcleszky, Geldentwertung und Valorisation, Ungarisches Wirt
schaftsjahrbuch 1927. Niszalovsky, Gesetzliche Regelung der Aufwertung in 
Ungarn, tamže 1928.

’) I když byla půjčka vydána za určitým účelem, k nabytí dráhy, jejíž 
hodnota zůstala uchována, pohledávka majitelů dílčích dluhopisů jest ryzím 
dluhem peněžním. Vzhledem k nucenému kursu bankovek jest splacení dluhu 
jmenovitou hodnotou řádným placením, výhoda, kterou získává dlužník, jest 
bezprostředním následkem zákonného ustanovení, že papírové peníze musí býti

V R a k o u s k u k všeobecnému valorisačnímu zákonu nedošlo 
a judikatura důsledně odmítala valorisaci ryzích dluhů peněžních. 
Pokusy věřitelů brániti se splacení státem a jinými dlužníky předčasně 
vypovídaných půjček ve znehodnocené měně ztroskotávají.7) Dochází 
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pouze ke zřízení fondu k poskytování podpůrných rent drobným ren- 
tierům zákonem z 18/7 1929. č. 251 B. G. Bl. (Kleinrentnergesetz), 
který však není zákonem valorisačním, nýbrž opatřením charitativním 
ke zmírnění následků měnového znehodnocení u osob sociálně nej slab
ších. Z fondu zřízeného z příspěvků státu (75%) a obcí (25%) mají 
býti poskytovány podpůrné renty 20—80 S měsíčně osobám, které jsou 
rakouskými státními příslušníky, v Rakousku trvale bydlí, přes 60 
(55 u žen) let starým nebo výdělku neschopným, byly-li před 1/1 1919 
majiteli papírů pupilárních nebo úsporných vkladů v částce nejméně 
6000 K a pozbyl-li tento majetek následkem znehodnocení měny pro 
ně hospodářského významu. Teprve koncem r. 1931 dochází k valori- 
saci předválečného dluhu zajištěného; předválečný dluh nezajištěný 
mohl býti zhodnocen pouze úpisem nové arosní státní půjčky v r. 1933.

V Československu judikatura, vycházejíc ze zákonné pa
rity koruny československé s korunou rakousko-uherskou, důsledně 
valorisaci odmítala, poměrně dobře se zachovavší měnová jednotka 
nečinila valorisaci hospodářskou nutností. Polemik}- točily se spíše 
kolem otázky: deflace či stabilisace? Jen ojediněle se objevovaly hlasy 
volající po valorisaci i po charitativním opatření ve prospěch zchud
lých střádalů, nenalezly však pronikavější ozvěny.8)

při jímány svojí jmenovitou hodnotou. Zákonodárce ukládá škodu ze znehod
nocení pouze věřiteli, takže nelze mluviti o bezdůvodném obohacení dlužníka. 
K předčasnému splacení byl dlužník podle podmínek půjčky oprávněn, výkon 
tohoto práva není poškozením věřitelů, ani proti dobrým mravům, jelikož 
dlužník splacením sledoval jen svoji vlastní výhodu, nikoliv poškození věřitelů. 
Nález rak. nejv. soudu z 29/8 1928, Rechtsprechung 1928, č. 311. Týká se 
v r. 1925 vypovězené prioritní půjčky dráhy Schwarzenau—Waidhofen.

5) Horáček: Naše další úkoly měnové a otázka valorisace, Die Auf
wertungsfrage. Engliš: Měnový a finanční problém, Otázky a názory (zde 
polemiky proti deflaci i stať „Střádalům spravedlnost“). Z judikatury viz 
na př. Vážný 4662.

2. Stříbrná doložka.

U mnohých půjček vydaných před zavedením korunové měny 
v r. 1892 vyskytuje se stříbrná doložka. Korunovou měnou nahrazená 
měna rakouská, zavedená cis. patentem z 19/9 1857, č. 169 ř. z., byla 
ryzí měnou stříbrnou (45 zlatých raženo z 500 g ryzího stříbra), 
avšak skutečným platidlem byly bankovky a státovky, které nebyly 
směnitelný za stříbrné mince a měly nucený kurs. Proti kolísání této 
měny zabezpečovali se věřitelé stříbrnou doložkou, jejíž nejčastější 
znění bylo: zlatka rakouské měny v efektivní stříbrné minci, nebo 
prostě jen: ve stříbře, nebo ještě všeobecněji: v kovové minci. Někdy 
zněly dluhopisy alternativně na zlatky rakouské měny ve stříbře, na zlat- 
ky jihoněmecké měny a na tolary měny tolarové v poměru ustanoveném 
mincovní smlouvou německo-rakouskou z 24/1 1857, č. 101 ř. z. (6 zla- * 5 
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tých rakouské měny = 4 tolary = 7 zlatých jihoněmecké měny); ně
kdy i na franky (200 zlatých = 500 franků.9) Stříbrná doložka vy
skytovala se nejen u státních půjček, na př. u 42% stříbrné renty, 
vzešlé z unifikace starších stříbrných půjček, ale i u mnohých půjček 
soukromých, zejména u prioritních půjček vydaných železničními spo
lečnostmi, z nichž při zestátnění byla většina převzata k placení státem.

*) V r. 1871 přešlo Německo ke zlaté měně, při čemž stříbrné tolary byly 
převedeny na marky v poměru 1:3a zlatky jihoněmecké v poměru 1 : l5/;. 
Následující pokles hodnoty stříbra způsobil disparitu mezi nominelní hodnotou 
tří marek, kterou stříbrné tolary v rámci nové německé měny měly, a jejich 
hodnotou kovovou, resp. hodnotou odpovídajících částek v rakouské stříbrné 
měně. Placení v markách podle zákonné relace bylo těžším než placení v ra
kouské měně stříbrné, ve které zavázané železniční společnosti jedině chtěly 
nadále platili. To vedlo k t. zv. kupónovým procesům, ve kterých rakouské 
a německé soudy rozhodovaly zcela rozdílně. Rakouské soudy se postavily na 
stanovisko, že in obligatione jsou pouze rakouské stříbrné zlatky a že v ostat
ních měnách jest dluh vyjádřen jen informationis causa. Německé soudy 
naopak nalézaly, že žalované železniční společnosti se zavázaly platiti majitelům 
kuponů v každé z uvedených měnových oblastí pevně určenou částku v tamní 
měně; došlo-li v některé měnové oblasti k nové měně, platí tamním zákono
dárcem stanovený přepočítací klíč pro všechny závazky sjednané v ustoupivší 
staré měně bez ohledu, jde-li o cizince nebo domácí. Správné bylo stanovisko 
soudů německých. Viz Walker: Iuternationales Privatrecht, 1924, str. 395 
a násl. a cit. tam literaturu.

10) Poměr hodnoty zlata a stříbra kolísal odedávna kolem 1 : 15ýž, což 
odpovídá londýnské ceně stříbra 60'710 pencí za jednu unci. Poměr tento platil 
také ve Francii a státech latinské unie, podle něho provedlo Německo přechod 
ke zlaté měně a podle něho byly raženy i rakouské zlaté 4- a Szlatníky, rovno
cenné úplně zlatým 10- a 20frankům. V 1. 1906—1910 byl průměrný poměr 
jen 1 : 35 676 (= 91'93 K za kg ryzího stříbra), za války cena stříbra stoupla, 
avšak v r. 1928 byl poměr opět již jen 1 : 35'65. V následujících letech cena 
stříbra klesá. Koncem r. 1930 činí poměr ke zlatu: 65'44, 1931: 67 04, 1932: 
83'25, 1933 : 7347. Při londýnské ceně stříbra 197«, odpovídající posléze 
uvedenému poměru, jest cena stříbrného zlatníku 0'5188 šv. fr., čili 0'5447 K 
zl., t. j. 27'23% předválečné hodnoty dvou rakousko-uherských korun, jimž se 
rovnal.

Stříbrná doložka pozbyla praktického významu, když cena stříbra 
poklesla a zahraniční kurs rakouské měny stoupl nad její kovovou 
hodnotu. Kdežto v r. 1859 měl stříbrný zlatník ažio 53% a v r. 1870 
22%, bylo lze naopak počátkem r. 1879, kdy bylo zastaveno ražení 
stříbrných mincí na soukromý účet, za 9366 zl. r. m. koupiti v Londýně 
množství stříbra, obsažené ve 100 stříbrných zlatnících a v r. 1892 
dosáhla disparita asi 25%. Nominelní hodnota stříbrných zlatých byla 
vyšší než jejich hodnota kovová. Na tom nezměnilo ničeho zavedení 
měny korunové, kdy závazky ve zlatých rak. měny ve stříbře byly pře
vedeny na novou měnu podle své hodnoty jmenovité. Teprve pokles 
rakousko-uherské měny korunové, resp. měn nástupnických států způ
sobil, že kovová hodnota stříbrného zlatníku byla — přes další veliký 
pokles cen stříbra v poměru k ceně zlata10) — větší než hodnota dvou 
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korun rakousko-uherských, resp. zákonného ekvivalentu v měnách 
nástupnických států. Pokud jde o předválečný dluh státní, selhávaly 
žaloby věřitelů proti nástupnickým státům o nedostatek pasivní legiti
mace, avšak pokud jde o dluhy nestátní, měly soudy nejednou, ze
jména v Rakousku,11) příležitost k rozhodování meritornímu. Vy
skytovaly se tu čtyři otázky:

”) Největším sporem tohoto druhu byl spor o 5% prioritní obligace 
Stegn z r. 1873 a 1874, znějící na 200 zl. rak. měny ve stříbře — 1335^ tolarů 
= 233JÚ zlatých jihoněm. měny = 500 fr. = 400 Mk. Původní oběh činil 31 mil. 
zlatých, majetek z ciziny byl odhadován na 96'4%. V r. 1923 nabídla společnost 
prioritářům výměnu za svoje akcie v poměru 2 priority = 1 akcie s kuponem 
1923. Za přebývající priority platila společnost 96.000 Mk za kus. Všichni na
bídku nepřijali, v r. 1931 bylo v oběhu ještě přes 9.000 kusů. Obchodním 
soudem ve Vídni ustanovený kurátor žaloval společnost na placení ve stříbře 
a nejvyšší soud nálezem ze 17/12 1930 odsoudil společnost k placení takových 
částek v šilincích, jaká v den splatnosti odpovídá vídeňské tržní ceně 27» kg 
ryzího stříbra, pokud jde o splacení vylosovaných priorit, a ’/is kg ryzího 
stříbra, pokud jde o kupony, t. j. tržní ceně takového množství stříbra, kolik 
jest ho obsaženo ve 200 resp. 4 stř. zlatnících. (Nálezy všech tří instancí viz 
Rechtsprechung 1930, str. 2 a 84, 1931, str. 1.) Poněvadž během sporu cena 
stříbra dále poklesla, domáhali se prioritáři ještě zaplacení rozdílu mezi cenou 
stříbra v době splatnosti již dříve dospělých kuponů a obligací a cenou v době 
skutečného placení.

Některé sporné případy stříbrných dluhů byly vyrovnány dohodou, na př. 
4% priority dráhy Vídeň—Aspang z r. 1886, 5% priority dráhy Vídeň—POtten
dorf—Vídeň. Nové Město atd.

Z článků viz Dr. K. Adler: Zur Frage der Gültigkeit der Silberklausel 
in österr. öffentl. Anleihen, Juristenzeitung für das Gebiet der ÖSR, 1923. 
Rosentreter: Zur Währung der österr.-ung. Vorkriegsstaatsanleihen insb. der 
Silberanleihen, Bankarchiv 1924—1925, str. 391. Týž: Österr. Silberanleihen 
unter Berücksichtigung des Urteiles des ständigen internát. Gerichtshofes in 
Haag vom 12/7 1929, über die serbischen Vorkriegsanleihen, Bankarchiv 1929/30, 
str. 22. Das Haager Urteil und österr. Silberanleihen. Österr. Volkswirt. XXI/42. 
Dr. H. Mittler: Zur Rechtsprechung in den Eisenbahnsilberprioritäten. Ju
ristische Blätter LIV, str. 163.

a) Otázka přípustnosti a účinnosti stříbrné doložky,
b) vliv přechodu ke zlaté měně korunové,
c) vliv převedení korunové měny rakousko-uherské na měny ná

stupnických států,
d) vliv mírových smluv.

a) Přípustnost stříbrné doložky.
S nuceným kursem nesměnitelných papírových peněz, který byl 

v Rakousko-Uhersku v platnosti v prvých dvou desetiletích 19. století 
a pak opět od r. 1848, souvisely i různé státní zásahy do soukromo
právních úmluv, kterými strany chtěly vyloučiti účinnost nuceného 
kursu a které stát se svého stanoviska považoval za škodlivé. Proto 
musely se soudy zabývati nejednou otázkou platnosti a účinnosti 
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stříbrné doložky v půjčkách, které byly vydány buď státem nebo se 
státním schválením a po mnoho desetiletí bez námitek obíhaly. Judika
tura rakouská docházela k názoru, že od r. 1856, t. j. v době, kdy byly 
vydány veškeré půjčky, o které zde jde, stříbrná doložka mohla býti 
platně smluvena a mohla také býti tak, jak byla smluvena, splněna.

Koncem 18. století platila v Rakousku měna konvenční, která 
byla měnou stříbrnou (z vídeňské hřivny stříbra razilo se 24 zl. po 
60 kr.). Vedle toho obíhaly papírové peníze, vydávané vídeňskou 
městskou bankou, bankocetle, které měly nucený kurs a silně se zne
hodnotily za napoleonských válek. Císařský patent z 20/2 1811, známý 
finanční patent, snížil jejich jmenovitou hodnotu na y5, což odpoví
dalo jejich znehodnocení v poměru ke stříbrné měně konvenční, a na
řídil jejich výměnu za výkupní listy (Einlösungsscheine). Tyto měly 
býti nadále jakožto vídeňská měna jedinou valutou v Rakousku, v níž 
musily býti pod sankcí neplatnosti sjednávány všechny smlouvy, ne
týkající se ciziny; pouze v zápůjčkách vyplacených v určitém druhu 
mincí mohlo býti vymíněno splacení v témže druhu mincí. Výkupní 
listy vídeňské měny, znějící na zlatky měny konvenční a považované 
původně za rovnocenné s ní, znehodnotily se brzy opět ; poměr mezi 
oběma měnami, zůstavšími v platnosti až do zavedení měny rakouské 
v r. 1858. ustálil se po ozdravění finančních poměrů (založením ra
kouské Národní banky v r. 1816, jejíž bankovky směnitelné za měnu 
konvenční a nepožívající nuceného kursu nastoupily místo výkupních 
listů) na 250 zl. vídeňské měny = 100 zl. měny konv. Tehdy také bylo 
zrušeno císařským patentem z 1/6 1816, č. 1248 a řadou dalších před
pisů nucené kontrahování v papírové měně vídeňské, takže od té doby 
nebyla omezena smluvní volnost stran.

Změna nastala v r. 1848. Císařský patent z 2/6 1848, č. 1157, 
stanovil povinnost přijímati bankovky Národní banky jejich jmeno
vitou hodnotou na všechny platy, vyjímajíc platy povinné v určitém 
druhu mincí zlatých nebo cizích stříbrných, kteréžto platy mohl dlužník 
vyrovnati podle své volby buď v povinných mincích nebo v papírových 
penězích podle kursové hodnoty. Jinak měly bankovky neomezenou sílu 
platební, dlužník byl osvobozen, i když byla smluvena stříbrná doložka, 
placením v papírových penězích podle jejich jmenovité hodnoty. Dlužná 
suma se nezměnila, ale dokud platil uvedený předpis, byla suma platební 
nuceně konvertována na měnu papírovou. Předpis měl platiti jen po 
dobu mimořádných poměrů, t. j. po dobu nuceného kursu papírového 
oběživa, ale nebyl vlastně nikdy úplně zrušen.

Cis. nařízení ze 7/2 1856, č. 21 ř. z.. omezilo dosah cit. předpisu 
pro budoucnost tím, že stanovilo, aby zápůjčky, které budou napříště 
poskytnuty v kovové minci, byly zúrokovány a splaceny, vymínil-li si 
věřitel zúrokování a splacení v poskytnutém určitém druhu mincí nebo 
v kovové minci, vymíněným způsobem, aniž by dlužník mohl od- 



217

volávati se na povinnost věřitele k přijetí bankovek jejich jmenovitou 
hodnotou. Co se však týče jiných platů, mělo zůstati až do úplného 
zrušení nuceného kursu na ustanovení patentu z 2/6 1848. Tím pro 
budoucnost opět vstoupil v platnost § 987 obč. zák. Podmínka výplaty 
zápůjčky v kovové minci nemá významu pro dílčí dluhopisy na do
ručitele; z právní povahy jejich plyne, že dlužník nemůže třetímu ma
jiteli činiti jiných námitek, než jaké se podávají z obsahu papírů Sa
mých a nemůže tudíž také namítati, že zápůjčka nebyla poskytnuta 
v kovové minci.12)

12) Nálezem rak. nejv. soudu z 8/7 1924, Österr. Volkswirt z 23/10 1926 
a Österr. Anwaltszeitung z 16/12 1926, byla uznána stříbrná doložka u dluhu 
z r. 1879, nikoliv u dluhu z r. 1840; tento dluh považoval soud v důsledku 
cis. patentu z 2/6 1848 za nucené konvertovaný na dluh v papírové měně. Ve 
sporu o 5% priority Stegu 1873 a 1874 považovala druhá instance cis. nařízeni 
ze 7/2 1856, č. 21 ř. z., za úzce vymezenou výjimku z veřejno-právních před
pisů o nuceném kursu. Výjimky nelze použiti, nejsou-li přesně splněny sta
novené podmínky, zejména nebyla-li zápůjčka vyplacena v kovové minci, což 
podle tvrzení žalované společnosti se nestalo. Naproti tomu podle názoru I. 
a III. instance plyne z povahy papíru na doručitele, že zavázaná společnost ne
může třetím majitelům dílčích dluhopisů namítati, že neobdržela valutu v ko
vové minci.

b) Vliv zavedení korunové měny na stříbrnou 
doložku.

Rakouská měna byla převedena na měnu korunovou v poměru 
1 zl. = 2 K. O závazcích v kovové minci ustanovuje odstavec 3 § 15 
lil. části císařského nařízení z 21/9 1899, č. 176 ř. z.:

„Závazky, které měly býti plněny v důsledku zákonného předpisu, 
smluvní povinnosti nebo jinakého projevu soukromé vůle v kovové 
minci nebo v určitém druhu stříbrných mincí uznaných podle cis. pa
tentu z 19/9 1857, č. 169 ř. z., a ze 27/4 1858, č. 63 ř. z., za zákonné 
platidlo rakouské měny, dlužno i nadále plniti v kovové minci, a to 
v přepočítacím poměru stanoveném v odst. 1 tohoto paragrafu.“

K čemu opravňuje věřitele po zavedení zlaté měny korunové 
stříbrná doložka? Vyskytl se trojí názor.

a) Podle jedněch, k nimž se připojila i Reparační komise, ač 
z jiných důvodů, přeměnily se závazky na zlatky ve stříbře v zá
vazky na obyčejné koruny. Citovaný § 15 znamená od
chylku od zásady §§ 988—9 obč. zákona, že zápůjčka v kovové minci 
má býti splacena tak, aby věřitel dostal zpět vnitřní, t. j. kovovou 
hodnotu zapůjčených mincí. Pro závazky znějící na zlatky ve zlatě, 
které byly mincí obchodní, byla tato zásada zachována zákonem číslo 
128/1892, podle něhož mohou býti závazky tyto nadále placeny ve 
zlatých mincích měny korunové v poměru 42 fl. ve zl. = 100 K ve 
zlatě, t. j. podle vnitřní hodnoty. Totéž platí podle § 7, odst. 3, shora 
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zmíněného cis. nařízení i pro závazky znějící na takové stříbrné mince, 
pro které nebyl stanoven žádný převodní poměr ke měně rakouské. 
Závazky na zlatky rakouské měny ve stříbře byly převedeny na novou 
měnu nikoliv podle své vnitřní hodnoty, která byla nižší, nýbrž podle 
své hodnoty jmenovité, vyšší. Převedeny na novou měnu, měly býti 
tyto závazky plněny nadále ve stříbrných mincích měny korunové 
a to ve stříbrných zlatnících, převzatých do nového měnového systému 
jako mince‘kurantní13) v hodnotě 2 K, neomezeně, v dílčích stříbrných 
mincích korunové měny jen podle platební síly jim zákonem přiznané, 
t. j. ve stříbrných korunách až do částky 50 K.14) Placení ve stříbrných 
zlatkách bylo možno jenom, pokud byly by stříbrné zlatky ponechány 
v oběhu, tedy jenom na přechodnou dobu, později pozbyla by stříbrná 
doložka vůbec významu.

“) Stříbrné zlatníky byly převzaty jako mince kurantní i do nového mě
nového systému jednak proto, aby jejich demonetisací neutrpěla cedulová banka 
ztráty na svých zásobách stříbra, jednak aby nebylo nutno oběh dosud krytý 
stříbrnými zlatkami příště krýti zlatém. Fellner: Die Währungsreform in 
Ungarn 1911 (Kapitola: Die Rolle des Silbers in dem neuen Währungs
system).

") To výslovně připouštějí motivy k cit. § 15., ač se to zdá býti velmi 
podivné. Příl. 254 k Stenograf, protokolu poslanecké sněmovny 1898.

Pro menší hodnotu stříbrných mincí bylo od počátku placeno 
jen v obyčejných korunách a byly považovány závazky na zlatky ve 
stříbře za konvertovány na obyčejné koruny, což se zračí též v tom, že 
k dluhopisům na stříbrné zlatky byly mnohdy vydávány nové ku
pónové archy, znějící prostě jen na koruny.

b) Druhý názor, který lze považovati za maximální program 
věřitelů, jest, že doložka stříbrná se přeměnila přechodem ke měně 
zlaté v doložku zlatou. Kurantními kovovými mincemi nové 
měny byly zlaté 10- a 20koruny, stříbrné zlatníky byly v oběhu po
nechány jen dočasně. V rámci zlaté měny má zlatá doložka stejný vý
znam jako stříbrná doložka při měně stříbrné. Věřitel má nárok na 
kovové peníze, nikoli na určité množství kovu, kurantními kovovými 
penězi zlaté měny jsou však jen zlaté 10- a 20koruny.

c) Konečně třetí stanovisko, které si osvojila rakouská judikatura, 
jest, že zavedení korunové měny nezměnilo ničeho na způ
sob u p 1 n ě n í závazků se stříbrnou doložkou. Stříbrné zlatky zůstaly 
v oběhu a bylo tedy možno jimi platiti. Teprve, až by byly vzaty 
z oběhu, stal by se — tak praví dobrozdání prof. Pfaffa v motivech 
§ 15 citované — závazek k placení v kovové minci závazkem k placení 
ve zlatě, vzhledem k tomu, že dílčí stříbrné mince mají pouze omezenou 
sílu platební. Avšak to nebylo považováno v dohledné době za pravdě- 
podobno. V Německu ještě 30 let po zavedení zlaté měny obíhaly ve 
velkém množství stříbrné tolary. Mimoto zákonodárce, až vezme stří
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brné zlatky z oběhu, bude se moci postarati vhodným opatřením o to, 
aby nuceným placením ve zlatě neutrpěly oprávněné zájmy dlužníků.

c) Vliv k o n v e r s e korunové měny na měny 
nástupnických států.

Kdežto při zavedení korunové měny bylo pamatováno na závazky 
v kovové minci zvláštním ustanovením, nestalo se tak při konversi 
měny korunové na měny nástupnických států. Jak rakouský zákon 
z 20/12 1924, B. G. Bl. 461 /Schillingrechnungsgesetz), tak i česko
slovenský zákon z 10/4 1919, č. 187 Sb. z. a n., a zákony pozdější, ne
chávají tuto otázku otevřenu. Stříbrné zlatky byly také nyní — v Čes
koslovensku teprve zákonem z 22/6 1928, č. 103 Sb. z. a n. — právně 
vzaty z oběhu, když již dlouho předtím zmizely z něho skutečně. Plyne 
z mlčení zákona, že

a) závazky stříbrné byly převedeny na nové měny stejně jako 
závazky v obyčejných korunách rakousko-uherských, že tedy stříbrná 
doložka byla anulována novými měnovými zákony,

b) anebo, že platí v nedostatku ustanovení zvláštního všeobecný 
předpis občanského zákona o placení podle vnitřní hodnoty?

Druhý názor zaujala judikatura rakouská,13 * * * *) v Československu 
nebyla, pokud jest mi známo, otázka placení závazků na zlatky ve 
stříbře soudně řešena. Z toho však, že československá judikatura ne
pokládá za zrušeny zákonem č. 187/1919 Sb. z. a n. zlaté doložky 
u dluhů korunových, nutno souditi, že zákon ten nedotkl se ani plat
nosti doložky stříbrné, pokud ovšem v té době ještě platnou byla.18)

”) Kerschagl: Kommentar zum Schillingrechnungsgesetz str. 42. „Die 
geltenden Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes, welche dem Richter die Kon
demnation zur Zahlung nach dem inneren Werte und dergl. gestatten (§§ 914,
916, 988, 989, 990 ff A. B. G. B.), bleiben hienach unverändert weiterbestehen.“

”) Zlatá doložka uznána československou judikaturou: Vážný č. 1532, 2626,
3872, 7465. Vládní nařízení č. 24/1927 Sb. z. a n. vyloučilo výslovně z clearingu 
s Rakouskem pohledávky, jichž splnění bylo vymíněno ve zlatě. O pohledávce 
na stříbrnou měnu, jejíž zaplacení bylo požadováno v Kč podle ceny stříbra, 
uznal pouze Nejvyšší soud rozhodnutím ze 14/7 1926, Vážný č. 6180, že se na 
ni nevztahuje nařízení z 15/12 1925, č. 249 Sb. z. a n., o přerušení sporů 
o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k Rakousku: na
řízení předpokládá, že peněžitý závazek vznikl před 26/2 1919 ve starých korunách 
rak.-uher.

V Maďarsku zák. čl. XII/1928 (zákon valorisační) ustanovuje v § 4 posl. 
odst., že závazky z cenných papírů znějící na rakouské stříbrné mince považují 
se za závazky v korunové měně v poměru stanoveném v odst. 1, § 15 zák. čl. 
XXXVI/1899. Zákon tedy stříbrné doložce výslovně odpírá uznání.

d) Mírové smlouvy a stříbrná doložka.
Otázkou dluhů ve stříbrných zlatkách zabývala se také Reparační 

komise, která rozhodla rozhodnutím ze dne 2/12 1924, č. 3036, že 
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přepočítací poměr, stanovený mírovými smlouvami pro dluhy znějící 
na papírovou měnu rakouskou-uherskou, platí také pro dluhy znějící 
na zlatky ve stříbře, při čemž 1 zlatku ve stříbře počítati jest za 2 K. 
Na námitky věřitelských organisací zabývala se Reparační komise věcí 
znova, rozhodnutím ze dne 27/8 1927, č. 3552, setrvala však na svém 
stanovisku.

Reparační komise vycházela zásadně jen z ustanovení mí
rových smluv. Pro ni nebylo rozhodno, měli-li věřitelé podle 
práva rakouského nárok na placení ve stříbře, nýbrž jen, p o v a ž o- 
valy-li mírové smlouvy stříbrné závazky, ať prá
vo rakouské bylo jakékoliv, za konvertované na 
papírovou měnu rakousko-uherskou, čili nikoliv. Mírové smlou
vy mají ustanovení jen o dluzích, které znějí na papírovou měnu 
rakousko-uherskou, na jednu nebo několik měn cizích, na zlatou měnu 
rakousko-uherskou, nebo konečně o dluzích, u nichž jest vymíněna 
výplata cizími penězi podle pevné sazby nebo nějaká jiná volba kursu. 
O dluzích znějících na stříbrnou měnu se nezmiňují. Protože jistě 
chtěly rozděliti předválečný dluh v jeho celistvosti, nezbývá než pod
řídili dluhy na zlatky ve stříbře jednomu ze 4 uvedených pravidel. 
Může to býti pouze ustanovení o dluzích v papírové měně rakousko- 
uherské, což jest také zcela v souhlase se stavem v době, kdy byly 
mírové smlouvy sdělávány ; tehdy nebylo ještě žádného soudního roz
hodnutí uznávajícího platnost stříbrné doložky, kterou bylo lze vzhle
dem k více než 301eté bezvýznamnosti považovati za zrušenou. Pro 
zrušení stříbrné doložky svědčí také cis. nařízení z 20/3 1915, č. 69 
ř. z., podle kterého soukromoprávní peněžní závazky státu, splatné 
v tuzemsku a znějící na zlato, dukáty, na cizozemskou měnu neb určité 
platidlo cizozemské měny, mohly býti vyrovnány veškerými zákonnými 
platidly korunové měny podle platební síly zákonem jim přiznané 
a podle přepočítacího klíče, který čas od času stanoví ministr financí; 
jistě by se bylo toto nařízení dotklo i závazků stříbrných, kdyby byly 
považovány za platné.

Nástupnické státy řídily se rozhodnutím Reparační komise a ne
činily rozdílu mezi závazky na papírovou měnu a závazky na zlatky 
ve stříbře. Při úpravě mezinárodního bloku papírových a stříbrných 
rent pařížskou dohodou z 11/2 1931 dostalo se stříbrné 4-2% rentě 
výhody jediné tím, že má býti splacena stejnou sice sazbou jako renty 
papírové, ale v přednostním pořadí. Rakousko při úpravě zajištěného 
dluhu valorisovalo dluhy ve stříbře sazbou o 50% výhodnější než dluhy 
ve měně papírové, avšak při nízké výměře valorisační sazby nemělo 
to významu; totéž platí o dvojnásobném (proti rentám papírovým) 
přejímacím kursu, ve kterém byla stříbrná +2% renta přijímána při 
upisování 4% rakouské výherní půjčky z r. 1933. Československo ne
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činilo rozdílu a proti tomu nejvíce směřovaly námitky zahraničních 
majitelů zajištěného dluhu vedle úpravy dluhů markových.

3. Dluhy markové.

U dluhů znějících na marky vyskytovaly se po stránce měnové 
hlavně tři otázky, kterými se zabývala literatura i judikatura. Soudy 
nemohly ovšem pro překážky formální rozhodovati meritorně o ža
lobách proti nástupnickým státům, avšak jejich rozhodnutí v podob
ných případech jiných mají zásadní význam i pro markové dluhopisy 
bývalé monarchie. Byly to tyto otázky:

a) Předně bylo často sporno, jde-li o dluh prostě v markách ně
mecké říšské měny, či o dluh se zlatou doložkou.

b) U dluhů se zlatou doložkou bylo otázkou, jaký vliv dlužno 
přiznati německým předpisům na počátku války vydaným, kterými 
byly veškeré před 1/7 1914 sjednané úmluvy o placení ve zlatě pro
hlášeny za nezávazné.17)

c) Šlo-li o dluh prostě v markách, bylo otázkou, může-li se dlužník 
liberovati zaplacením ve znehodnocených papírových markách, či je-li 
povinen k valorisaci.

”) Nařízení z 28/9 1914, R. G. Bl. 412, prohlásilo placení ve zlatě za nezávazné 
„bis auf weiteres“. Podle pozdějšího odůvodnění měl tím býti dlužník, povinný 
k placení ve zlatě, chráněn před šikanami věřitele, nic více; papírové peníze 
nebyly nadále směnitelný za zlato, byly však pokládány za rovnocenné zlatu. 
Mügel str. 34-5.

ls) Blíže viz Saling’s Börsenjahrbuch.

a) Otázka existence zlaté doložky.

Zlatá doložka nebývala u markových dluhů formulována vždy 
tak přesně, aby o její výklad nevznikaly spory mezi dlužníky a věřiteli. 
Poněvadž zlatá doložka má způsobiti pro určitý právní poměr výjimku 
z všeobecných měnových předpisů, zejména vyloučiti platnost nuceného 
kursu papírových peněz, přisuzovala judikatura úmluvám o modalitách 
plnění povahu zlaté doložky pouze tehdy, bylo-li ji lze podle její for
mulace za takovou nepochybně považovati. K tomu nedostačovala 
pouhá zmínka o zlaté měně německé říše v dluhopisech, označení 
půjčky v prospektech a vyhláškách za zlatou (na př. Goldprioritäten 
der böhmischen Nordbahn18); ve zmínce takové nespatřovala judika
tura nic více, než bližší označení měny, konstatování fakta — konstato
vání pochopitelné ve smlouvách rakouských dlužníků s německými 
věřiteli — že v době tehdejší německá měna jak právně, tak i skutečně 
měnou zlatou byla (na marky znějící priority České severní dráhy 
byly označovány jako zlaté priority na rozdíl od priorit téže dráhy, 
znějících na měnu rakouskou). Rakouský dlužník zavázal se plniti 
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podle předpisů německé měny, o jejíž bezpečnosti a stálosti neměl vě
řitel tehdy nejmenší pochyby. Věřitel nedůvěřoval jen měně rakouské, 
nepovažoval však za nutné zajistiti se i pro pokles měny německé.19)

“) Tak rakouský nejvyšší soud v nálezu z 12/2 1929, Rechtsprechung 1929, 
č. 195, v nálezu z 12/3 1930, Rechtsprechung 1930, č. 234, československý nej 
vyšší soud v nálezu ze 17/3 192/, Vážný č. 6910. Podobně i polský nejvyšší soud 
v nálezu z 1/10 1930, Zeitschrift für Ostrecht 1931, str. 829. Opačně rakouský 
nejvyšší soud v nálezu z 12/2 1929, Rechtsprechung 1929, č. 332.

Nejspornějším případem byly 4% priority Stegu z r. 1883 
znějící na marky německé říšské měny, jejichž úroky a kapitál byly 
splatný podle volby majitele bud’ ve Vídni nebo v Budapešti u hlavní 
pokladny společnosti v markách německé říšské měny, přepočteno na 
rakousko-uherskou měnu podle denního kursu 20marky (v německém 
textu: 20-Markstůcke, ve francouzském textu piěces ďor de 20 marcs), 
anebo u plateben v Berlíně a ve Frankfurtě, oznámených správní radou 
společnosti, v markách německé říšské měny. Z prvé alternativy do
vozovali němečtí věřitelé, podporováni německou vládou, zlatý cha
rakter těchto priorit, dotvrzený též tím, že v době emise byl na vídeň
ské burse trojí záznam pro německou měnu, totiž záznam pro devisu 
na Berlín, bankovky a dvacetimarky. Přepočtení na rakouskou měnu 
podle kursu 20marky jest volbou kursu, Option de change, která musí 
býti podle výslovného ustanovení mírových smluv zachována i v nových 
titrech, vydaných nástupnickými státy ke konversi titrů starých. Státy 
nástupnické naopak považovaly priority za dluh v markách papírových 
a odvolávaly se jednak na rozhodnutí Reparační komise, jednak na roz
hodnutí říšského soudu v Lipsku.

Ve vídeňské dohodě o rozdělení dluhů zatěžujících železniční síť 
Stcgu z 11/9 1922 byly tyto priority považovány za dluh v papírových 
markách a jen proto přiděleny, třebas zatěžovaly zásadně jak rakous
kou. tak i uherskou síť Stegu, pouze skupině rakouské, které se zato 
dostalo kompensace úpravou rozdělovacího klíče platného pro poměr 
skupiny rakouské ke skupině uherské ('58 :42 místo 59 :41). Rozhod
nutím ze dne 23/2 1923, č. 2408, kterým schválila rozdělení dluhu 
Stegu, uznala Reparační komise nepřímo i na papírovou po
vahu markových priorit z r. 1883. Později na protesty věřitelských 
organisací odpověděla Reparační komise na základě rozhodnutí ze dne 
27/6 1924, č. 2870, že otázce věnovala znovu svoji pozornost, že však ne
shledala důvodu, aby změnila svoje dřívější rozhodnutí. V rozhodnutí 
ze dne 19/3 1926, č. 474, schvalujícím pražskou dohodu, konstatovala 
Reparační komise znova, že u 4% frankových priorit z r. 1900 a 4% 
markových priorit z r. 1883, které připadly k tíži jen Československu 
a Rakousku, se rozumí, že v obou případech jde o měnu papírovou.

Ke stejnému výsledku jako Reparační komise, jejíž kompetenci 
věřitelé popírali, došel i říšský soud v Lipsku v rozhodnutí 
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z 23/6 1927 ve sporu Laura Windová contra Steg. Komorní soud 
v Berlíně, který spor v II. instanci rozhodl ve prospěch žalující strany, 
vyšel z toho, že půjčka byla vydána v době kupónových procesů, v době 
nedůvěry k rakouské měně a že úmyslem stran bylo dá ti půjčce co 
největší jistotu ; právě proto zněla výhradně na německou měnu a nikoli 
na měnu rakouskou a německou, jak bylo obvyklo před tím. Na mož
nost zhroucení německé měny nikdo nepomyslil, tím povstala v úpravě 
platební otázky mezera, kterou dlužno vyplniti doplňujícím výkladem 
smluvní vůle stran. Poněvadž úmyslem bylo vydati dluhopisy vybavené 
největšími jistotami a poněvadž u rakouských plateben má býti placeno 
podle kursu 20marky, dlužno míti za to, že strany měly na mysli nikoli 
jen měnu německou, nýbrž její kovový podklad a že chtěly sjednati 
dluh stálohodnotný. Říšský soud v Lipsku neshledal však mezery 
v úpravě platební otázky, protože dluhopisy obsahují přesné ustanovení 
o tom, jak se má platba konati ; mezera tohoto druhu povstala by vždy, 
když by jistoty dané věřiteli ukázaly se nedostatečnými. Strany, ne
důvěřujíce měně rakouské, měly neomezenou důvěru v měnu němec
kou jako takovou, ustanovením o placení podle kursu 20marky ne
myslily na rozdíl kovové 20marky od běžných papírových peněz a ne
chtěly snad vyloučiti papírové peníze pro jejich menší jistotu. Ve své 
důvěře byli věřitelé zklamáni. Německá měna se zhroutila a pro pře
vedení dluhu na novou měnu platí podle § 5, odst. 3, mincovního zá
kona z 30/9 1924, R. G. Bl. II, str. 254, poměr 1 bilion marek = 1 RM. 
Dluh však může býti nahodnocen podle zásad německého práva: do 
jaké míry, o tom náleží rozhodnouti II. instanci se zřetelem ke všem 
okolnostem podle § 242 obč. zákona. K rozhodnutí o valorisaci ne
došlo, jelikož žalující strana ve sporu nepokračovala.

b) Vliv předpisů devalvujících zlatou doložku.
Stipula« plnění v cizí měně chtěl se věřitel učiniti neodvislým od 

kolísání domácí měny dlužníkovy, stipulací plnění v cizí měně se zlatou 
doložkou chtěl se učiniti neodvislým i od kolísání zvolené cizí měny. 
Byly-li ve státě, jehož měna byla zvolena, vydány předpisy devalvující 
platnost zlaté doložky, nelze jich bez rozdílu aplikovati na veškeré 
dluhy, které znějí na dotyčnou cizí měnu, nýbrž jen potud, pokud pod
léhají právnímu řádu, jehož součástí jest norma devalvující platnost 
zlaté doložky. V oblasti onoho právního řádu jest normou imperativní, 
jinde zůstává nedotčeně v platnosti vůle stran.20)

Tak Nussbaum, Geld str. 177, Frankenstein, Internationales Privat
recht II, str. 205, Béquignon, La dette de monnaie étrangère, str. 44. Tak i nález 
rakouského nejvyššího soudu z 12/2 1929, Rechtsprechung 1929, č. 332, a fran
couzská judikatura ve sporech se švýcarskými bankami o zlaté markové hypo
téky v Alsasku-Lotrinsku. Spory švýcarských hypotečních ústavů a pojišťoven 
o zlatou doložku při hypotékách, poskytnutých na pozemky v Německu (na pod-
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Německé předpisy, vydané na počátku světové války, nebyly by 
tudíž měly vlivu na zlatou doložku v rakouských markových dluho
pisech, řídících se, jak ve zmíněném právě nálezu říšský soud uznal, 
právem rakouským, kdyby zlatá doložka byla bývala v nich smluvena, 
což se však v žádném případě nestalo.

c) Va 1 o r i s a c e dluhů markových.
Sjednáním dluhu v cizí měně přimkly se strany vědomě k osudu 

zvolené cizí měny. Nyní platí měnové právo dotyčného cizího státu pro 
ně jako lex contractus, stíhá je nucený kurs papírových peněz a jejich 
znehodnocení. Je-li v onom cizím státě zavedena nová měna, musí při
jati převedení dluhu na novou měnu podle přepočítacího klíče stanove
ného cizím zákonodárstvím. Platí pro ně i valorisace cizím právním 
řádem uznávaná? Názory judikatury i literatury jsou svrchovaně 
rozdílné podle toho, považují-li se předpisy valorisační za předpisy 
práva měnového nebo práva obligaéního.

Zastáncové prvého směru* 21) míní, že tak jako proti věřiteli 
působí nucený kurs a znehodnocení cizí měny, tak pro něho platí 
i předpisy nahodnocovací. Předpisy tyto mají zvláštní měnový cha
rakter, jsou s měnou nerozlučně spojeny, vyrovnávají následky zne
hodnocení, takže valorisacemůže býti posuzována jen 
podle práva státu, o jehož měnu jde. Ovšem cizí soudce 
může používáti valorisačních předpisů německých jen analogicky. 
Předpisy tyto nejsou vlastně ničím jiným, než přepočítací no r- 
m ou, stanovící poměr nové měny ke měně staré. Sta- 
noví-li nový německý mincovní zákon, že dluhy markové mohou býti 
vyrovnány v nové měně v poměru 1 bilion marek = 1 říšská marka, 
platí tento poměr jen tam, kde neplatí jiný zvláštní klíč, stano
vený ve smyslu valorisačních předpisů. Jako součást německého práva 
měnového platí německá valorisace pro všechny dluhy vyjádřené 
v markách, nerozhodno, kterému právnímu řádu podléhají a jsou-li 
účastni cizinci či domácí.

kladě těchto hypoték vydaly švýcarské ústavy svoje vlastní dluhopisy znějící 
na švýcarské franky) byly rozřešeny zvláštními úmluvami mezi Německem a 
Švýcarskem z 6—9/12 1920 a 25/3 1923; platnost zlaté doložky byla zásadně 
uznána, ale dlužníkům byly poskytnuty určité úlevy. Nussbaum, Geld, str. 183.

21) Ehrenzweig: Österreichisches Privatrecht 1928-11, str. 27. Nussbaum: 
Das Geld str. 143, Nussbaum: Die Bilanz der Aufwertungstheorie 1929, str. 35 
(zde i přehled názorů obou směrů a judikatury). Stanovisko toto zastává také 
Sedláček: Die Markprioritäten und das bürgerliche Recht, Wirtschaft 1928, 
str. 124.

”) Melchior: Aufwertung und internationales Privatrecht, Ostrecht 1928, 
str. 501. Reichel: Aufwertung von Markschulden, insbesondere in Österreich, 
Zentralblatt 1929, str. 509. Frankenstein: Internationales Privatrecht II, 197.

Druž í22) naproti tomu tvrdí, že valorisace jest záležitostí obli- 
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gačního práva a že se proto neřídí podle práva státu, o jehož měnu jde, 
nýbrž podle práva, jímž se řídí právní poměr. Valori- 
sační zákony jsou přizpůsobeny poměrům dotyčného státu a nehodí se 
pro cizinu, kde jsou poměry jiné. Stanovisko toto soustavně hájila 
rakouská i československá judikatura.

Podle názoru rakouských soudů23) nezná rakouský práv
ní řád valorisace. Tím, že zákonodárce odmítl všeobecný valorisační 
zákon vydati, ač to bylo z mnoha stran bouřlivě požadováno, dal na
jevo, že znehodnocení měny nepokládá za dostatečný důvod ke zvlášt
ním zákonným opatřením. Pokusy prosaditi zákon o valorisaci hypoték 
ztroskotaly, novela k nájemnímu zákonu, kterou byl částečně nahodno
cen kapitál, investovaný v nájemních domech, odmítla valorisaci hypo
tečních pohledávek. Tuto mezeru v právním řádě nemůže vyplniti 
soudce svým rozhodováním; kdyby tak činil, jednal by proti zřejmé 
vůli zákonodárce,24) nehledíc ani k obtížím spojeným s takovým roz
hodováním. Analogické používání německého valorisačního práva není 
možné, poněvadž jeho předpisy se nehodí do rakouských poměrů, pro 
které zejména 25% nahodnocení hypoték bylo by příliš tíživým. 
K uspokojivým výsledkům nevedlo by ani rozhodování se zřetelem 
k zásadám slušnosti a všeobecným hospodářským poměrům i zvláštním 
poměrům dlužníka a věřitele v jednotlivých případech.

=3) Nález rak. nejvyššího soudu z 11/9 1929, Rechtsprechung 1929, č. 331, 
z 12/3 1930, Rechtsprechung č. 234.

2‘) Nussbaum: Bilanz der Aufwertungstheorie, odsuzuje postup německých 
soudů, které si v otázce valorisace přivlastňovaly prerogativy moci zákonodárné 
a jejichž praxe, kolísající mezi měnově a obligačně právním nazíráním na 
povahu valorisace, zhoubně působila na smysl pro odpovědnost a dodržování 
smluv.

“) Společnost dráhy Úst í—T e p 1 i c e vypověděla k 31/12 1922 svoji 3 V? % 
půjčku z r. 1896 v původní jmenovité hodnotě 76,500.000 Mk a 4% půjčku 
z r. 1909 11,000.000 Mk. Ke splacení nebylo předloženo 5.425 priorit ve jme
novité hodnotě 4,769.700 Mk. Po zestátnění oznámila státní správa vyhláškou 
v Úředním listě č. 19, 20, 21 z r. 1925, že zbytek priorit splatí jejich jmenovitou 
hodnotou přepočtenou na Kč a zaokrouhlenou na nej menší peněžní jednotku, 
t. j. na 2 h za kus. Protože se ve stanovené 14denní lhůtě nikdo nepřihlásil, 
byla odpovídající částka 108'50 Kč složena k soudu a stát žaloval kurátora 
prioritářů na vydání výmazní kvitance. Nejvyšší soud rozhodnutím ze dne 
16/7 1930 žalobě vyhověl. Vážný 9510, viz též Ostrecht 1930, str. 971.

Společnost dráhy Prah a—D u c h c o v vylosovala zbytek své 3 % prioritní 
půjčky z r. 1896 v původní jmenovité hodnotě 48.948.000 Mk k 1/10 1922 
a 2/1 1923. Pro majitele, kteří se nepřihlásili, složila dne 31/1 1924 u obchodního 
soudu v Praze 11,200.000 Mk. v hotovosti. Kurátor zřízený obchodním soudem 
v Praze uznal zaplacení a svolil k výmazu hypotéky, což i soud schválil. 
Kuratela byla nato skončena. V r. 1927 navrhla Dresdner Bank zřízení no-

15

K podobným výsledkům dospívala i judikatura česko
slovenská, které zejména procesy o markové priority dráhy 
Ústecko-Teplické. Pražsko-Duchcovské a Duchcovsko-Podmokelské25) 
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jistě s povděkem přijatá, příliš velkým zatížením, nedosti odůvodněným 
proto, že převážně šlo o závazky vůči cizině a že Československo na
opak na svých pohledávkách vůči ostatním státům nástupnickým a Ně
mecku mnoho ztrácelo měnovým znehodnocením. I tak zůstala tato 
zákonná valorisace markových dluhů v Československu výjimečným 
opatřením, z něhož měla prospěch skoro výhradně cizina; k valorisaci 
jiných markových dluhů nedošlo, naopak vládní nařízení z 18/6 1925, 
č. 143 Sb. z. a n., o likvidaci markových oddělení spořitelen, stanovilo, 
že 1 bilion starých marek má býti počítán za 1 novou marku a tato 
přepočtena na Kč běžným kursem.31)

tuje a ve skutečnosti hradí celou prioritní službu ze svého. Z judikatury lze 
uvésti rozsudek krajského soudu v Chebu, kterým byla s odvoláním na § 7 
obč. zák. odsouzena Stuttgartská pojišťovna k zaplacení pojistky 10.000 Mk 
částkou 12.000 Kč, t. j. podle předválečné relace 1 Mk = 1'20 K. (Deutsche 
Landpost z 23/10 1931).

Něco zcela jiného jest přepočtení pohledávek a závazků soukromo- 
i veřejnoprávních v markách na Hlučínsku na měnu československou v po
měru 100 Mk = 117'50 Kč: zde převádí se dosavadní domácí měna na měnu 
novou.

“) Markové dluhy byly zásadně spláceny ve znehodnocených markách. 
Kromě uvedených již půjček drah Ústí—Teplice, Praha—Duchcov a Duchcov— 
Podmokly, bylo to ještě město Karlovy Vary, které vypovědělo k 1/10 1922 
zbytek své 4% půjčky z r. 1892 v původní jmenovité hodnotě 14,000.000 Mk 
a 4% půjčky z r. 1909 15,000.000 Mk. Ochranné sdružení založené v Lipsku 
nemělo úspěchu.

II. Převzetí předválečného dluhu v Československu, Itálii, 
Polsku a Rakousku.

Nehledíc k dluhům, jejichž služba byla upravena zvláštními úmlu
vami se zástupci věřitelů, došlo k převzetí předválečného dluhu pouze 
v Československu, Itálii, Polsku a z větší části, byť hodně pozdě, 
i v Rakousku. Dosud k žádné vlastní úpravě nepřikročily Jugoslávie 
a Rumunsko. Maďarsko pokračovalo sice i po převratu s některými 
změnami, vyplývajícími z nových poměrů, ve službě státního dluhu, 
avšak ve znehodnocené měně, takže výplaty pozbyly pro věřitele vý
znamu.

A. ČESKOSLOVENSKO.

1. Československý podíl na předválečném dluhu.

a) Nezajištěný dluh.
Výše nezajištěného předválečného dluhu připadlého k tíži Česko

slovensku podává se z této tabulky :
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Druh Měna Celková emise Čsl. podíl Čsl. územní 
blok

Schodek — 
Přebytek +

Rakouská zlatá 
renta.................. Fl. 490.850.200 204,684.533 131,897-000 — 72.787.533

Rakouské poklad, 
poukázky .... K 237,960.000 99,229.320 75,257.900 — 23,971.420

Uherská zlatá 
renta.................. Fl. 633,973.000 101,086.995 149,009.600 4- 47.922.605

Uherská renta 
z r. 1915 .... K 150,000.000 23,917.500 25,745.760 + 1,828.260

Uherská renta
z r 1914 .... K 495,593.600 79.022.400 84,353.760 + 5,331.360

Rakouské a uherské 
papírové renty . K 10,696.694.362“) 3.290,995.887.56 3.975,359.520.76 4-684.363-633.20

Celkem . . . Fl.
K

1.124,823.200
11.580,247.962“)

305,761.528'-
3.493,165.107-56

280,906-600'—
4.160,716-940.76

Československu připadlo tudíž podle konečných výsledků k tíži 
jednak nom. Fl. 280,906.600 a nom. K 4.160,716.940-76 titrů nezajiště
ného dluhu, které byly při okolkování zařazeny do jeho územního 
bloku a jejichž majitelé se stali přímými věřiteli jeho, jednak podíl 
nom. Fl. 72,787.533 rakouské zlaté renty a nom. K 23,971.420 rakous
kých pokladničních poukázek bloku mezinárodního, za které zůstávalo 
Československo zavázáno Společné pokladně.

Naproti tomu vznikla Československu tím, že ve všech druzích — 
kromě rakouské zlaté renty a rakouských pokladničních poukázek — 
zařadilo do svého územního bloku větší množství titrů, než činil jeho 
podíl, pohledávka proti ostatním státům nástupnickým na náhradu. 
Pohledávky tyto realisovalo Československo jednak tím, že přebytek 
v papírových rentách prodalo Polsku, jednak tím, že v uherské rentě 
zlaté a rentách z r. 1913 a 1914 se stalo věřitelem Společné pokladny,

b) Přípravná opatření ke zjištění českosloven
ského územního bloku nezajištěného dluhu.

Bylo již řečeno, že Československo nespokojilo se pouhým olcolko- 
váním titrů, nýbrž hned od počátku bralo titry z oběhu, jak to později 
požadovala také Reparační komise. Zákon ze dne 18/3 1921, č. 124 
Sb. z. a n., ustanovoval:

„Aby bylo připraveno provedení čl. 203 st. g. a čl. 186 tr. s příloha
mi a aby byly zjednány předpoklady pro konečnou nebo zálohovou 
úpravu výplaty úroků, zmocňuje se vláda, aby zjistila titry předváleč
ného dluhu bývalého státu rakouského, uherského a rakousko-uher- 
ského, které jsou na území republiky Československé, anebo které jsou 
dosud uloženy v cizině mimo toto území, jsou však majetkem přísluš
níků československých. (§1.)

“) Bez 2 emisí uherských nom. 44,546.200 K zatěžujících výhradně Chor- 
vatsko-Slavonsko.
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Vláda se zmocňuje, aby za tímto účelem nařídila složení titrů do 
úřední úschovy.

Stanovení dalších podmínek pro rozhodnutí o výplatě úroků vy
hrazuje se zvláštnímu zákonu. (§ 2.)“

K provedení zákona vydána byla vládní nařízení ze 7/4 1921, 
č. 151 Sb. z. a n. a 25/9 1921, č. 355 Sb. z. a n., z nichž prvé se vzta
hovalo na titry předválečného nezajištěného dluhu společného a ra
kouského, druhé na titry předválečného nezajištěného dluhu uherského. 
Ve lhůtě do 15/5 1921, resp. ve lhůtě do 20/10 1921, měly býti

a) zjištěny, seznamenány a do úřední úschovy odevzdány veškeré 
titry uložené na území republiky, bez rozdílu, jsou-li majetkem česko
slovenských nebo cizích příslušníků (§1. lit. a),

b) pouze zjištěny a seznamenány titry, které jako majetek přísluš
níků československých, jakož i tuzemských osob právních jsou mimo 
území republiky (§ 1, lit. b) ; titry tyto měly býti do úřední úschovy 
složeny do 8 dnů po převozu do tuzemska (§2).

Jako úřední schovací místa, jimž byly titry odevzdány (na po
tvrzení podle vzorce P>), nebo jako v cizině uložené hlášeny (na po
tvrzení podle vzorce C), fungovaly určité peněžní ústavy, jimž zákon 
ukládal pracovní povinnost, na Slovensku a Podkarpatské Rusi také 
státní berní úřady. Titry odevzdané do úřední úschovy byly označo
vány úředním razítkem berních úřadů (okrouhlým razítkem s datem) 
a soustředěny později u ředitelství státního dluhu v Praze.

Úřední úschova podle citovaných vnitrostátních předpisů nekryla 
se ani svým d o s a h e m ani svým právním významem s okol- 
kováním nezajištěného dluhu podle citovaných ustanovení mírových 
smluv.

Kdežto okolkovány podle mírových smluv měly býti pouze titry 
nalézající se v tuzemsku, dosahovala úřední úschova i na 
titry uložené v cizině a patřící československým 
příslušníkům, a to ještě dříve, než Reparační komise zavedením 
protestního řízení připustila výjimky ze zásady teritoriální ve prospěch 
zásady personální. Československo mělo tu na mysli zejména titry pa
třící československým příslušníkům a uložené v Rakousku, které podle 
čl. 266 st. g. i podle sjednané již úmluvy č. 513/1920 Sb. z. a n. mělo 
Rakousko vydati ještě před označením rakouskou značkou a které po
dle československého názoru patřily do územního bloku českosloven
ského. Když stanovisko československé dobylo si uznání, byla tím 
vyrovnána nesrovnalost mezi vnitrostátními předpisy a mírovými 
smlouvami. Přesnost byla by ovšem vyžadovala i naprostého souhlasu 
ve lhůtách určovaných Reparační komisí a vnitrostátním právním 
řádem. Do kdy musí býti titry, seznamenané jako československý ma
jetek v cizině, odevzdány efektivně do úřední úschovy, vládní nařízení 
č. 151 a 355/1921 Sb. z. a n. nestanovilo a konečná lhůta nebyla určena 
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ani ve vyhláškách ministerstva financí z 30/11 1921, č. 433 Sb. z. a n. 
a ze 24/1 1922. č. 19 Sb. z. a n., kterými byla vnitrostátně provedena 
rozhodnutí Reparační komise z 31/8 1921, č. 1502 a ze 6/12 1921, 
č. 1672 o prodloužení lhůty k okolkování titrů rakouských do 31/12 
1921 a titrů uherských do 28/2 1922. Když Reparační komise požado
vala seznamy čísel okolkovaných titrů, byla výnosy ministerstva fi
nancí z 12/1 1922, č. 3.663 a z 3/3 1922, č. 23.572, stanovena konečná 
lhůta do 20/1 1922 pro odvedení titrů rakouských a do 20/3 1922 pro 
odvedení titrů uherských. Protože však těmito výnosy nemohlo býti 
derogováno ustanovení § 2 vládních nařízení č. 151 a 355/1921 Sb. z. 
a n., dovolující odevzdání seznamenaných titrů do 8 dnů po převozu 
bez časového omezení, dlužno míti za to, že nárok na převzetí titrů do 
úřední úschovy trval dále. Teprve zákonem z 22/6 1928, č. 104 Sb. z. 
a n. — zákonem, ač by bylo zajisté stačilo vládní nařízení, opírající se 
o zákon 124/1921 Sb. z. a n. — bylo zastaveno další skládání sezname
naných titrů do úřední úschovy (§4, odst. 2). Obtíže nevznikly, jelikož 
Reparační komisí určované lhůty až do sestavení bilancí nebyly ve sku
tečnosti konečnými.

Závažnější jest rozdílný právní význam úřední úschovy. Mírové 
smlouvy přikládají okolkování účinek nostrifikační, majitel okolkova- 
ného titru se stává věřitelem státu titr okolkovavšího. Jest vnitrostátní 
záležitostí tohoto státu, jakým způsobem své věřitele odškodní a od- 
škodní-li je vůbec; mírovým smlouvám by se nepříčila ani anulace pohle
dávky, avšak v rozporu s nimi byla by anulace okolkování, založivšího 
věřitelský poměr. Naproti tomu úřední úschova jest pouze 
přípravným krokem, kterým má býti zjednán pod
klad k budoucí nostrifikaci, není ještě nostrifi
kací samotnou. Tím, že byly titry převzaty do úřední úschovy, 
nebyly ještě uznány za československý dluh, státu tím mělo býti pouze 
umožněno, aby zkoumal podmínky jejich nostrifikace. Převzetí do 
úřední úschovy má význam pouze, že titry takové mohou býti nostri- 
fikovány podle norem, které teprve budou vydány. Tak vykládá smysl 
úřední úschovy také nej vyšší správní soud.33) Normy později vydané 
stanovily skutečně pro převzetí podmínky další, titry podmínkám ne
vyhovující nebudou převzaty a budou podle § 4, odst. 1, zákona 
č. 104/1928 Sb. z. a n., z úřední úschovy vráceny.

") Viz můj článek „Převzetí předválečných rent v judikatuře nejvyššího 
správního soudu“, Daňová a bilanční revue 1926, str. 76 a 104.

Nostrifikace, kterou mírové smlouvy připínají k okolkování, byla 
tedy vnitrostátními předpisy rozdělena na dvě etapy, před
běžné opatření a definitivní převzetí. Rozdělení to 
dobře vyhovovalo zvláštním poměrům československým, ve kterých 
bylo nutno brániti se přílivu rent z ciziny; nejistota o budoucích pod
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mínkách nostrifikace byla dobrou brzdou a při tom neznemožnila do
plnění československého bloku rentami, na kterých měl stát zájem. Ve 
skutečnosti ostatně úřední úschova většinou vedla i k definitivnímu 
převzetí.

c) Za jištěný dl u h, připadlýktíži Československu.
Podle seznamu zajištěného dluhu, uvedeného na str. 188-193, při

padlo Československu k tíži 50 emisí různých prioritních 
obligací, vydaných železničními společnostmi a při zestátnění drah 
převzatých k placení státem, státních železničních dluhopisů, na státní 
dluhopisy překolkovaných akcií zestátněných drah a státních půjček. 
Jsou zúročitelny 3, 3x/2, 4, 41/2, 5, 5x/4%, mají různou splatnost 
kuponů a jsou s jedinou výjimkou slosovatelný podle různých sloso- 
vacích plánů. Znějí na koruny, zlatky, zlatky ve stříbře, zlatky ve zlatě, 
franky, marky nebo konečně alternativně na koruny, franky, marky 
a libry. Některé z nich přejímá Československo plnými 100%, z jiných 
je zavázáno společně s jinými státy nástupnickými rozmanitými kvóta
mi. Podrobnosti jsou patrny též ze seznamu, připojeného k zákonu 
č. 52/1928 Sb., z. a n., zde stačí uvésti celkový přehled podle měn, na 
které titry znějí.

Celková jmenovitá 
hodnota 

v původní měně

československý podíl

v původní měně v korunách podle 
předválečné parity

a) 36 emisí v korunách 
nebo -¿látkách 1.163,088.200 K 896,757.708 K 896,757.708 K

b) 1 emise ve zlatých 
■¿látkách .... 40,440.000 fl. zl. 1,493.853 fl.zl. 3,556.793 K

c'i 9 emisí 11a marky . 356,862.500 Mk 184,064.497 Mk
(42 fí. zl.=100 K)
216,386.222 K

d) 5 kategorie franko
vých priorit Stegu: 
3°/0 sít" stará i doplň. 605,059.500 fr. 380,025.770 fr.

(100Mk=117.5627K)

361,882.580 K
4°/„ z r. 1900 . . . 76,697.000 fr. 61,692.765 fr. 58,747.429 K

e) uherská renta z roku 
1910 11a koruny, 
marky, franky, libry 250,000.000 K 49,592.500 K

(100 fr,=95.2258 K)

49,592.500 K

Kromě 4% uherské renty z r. 1910, kde byly vytvořeny bloky 
národní a blok zahraniční, byly veškeré titry sobě rovny, kvótami sta
novenými Reparační komisí bylo Československo a ostatní státy za
vázány z každého jednotlivého titru. Nebylo tudíž zapotřebí předběž
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ného zjišťování titrů, což by bylo bývalo lze provésti na základě zákona 
č. 124/1921, neomezujícího se na dluh nezajištěný. Protože českosloven
ský podíl na emisi ve zlatých zlatkách byl vykoupen a služba franko
vých priorit byla svěřena Společné pokladně, zbývaly k úpravě jen emise 
korunové a zíatkové, emise markové a domácí blok 4% uherské renty, 
převyšující shora uvedený československý podíl o 1,612.940 K; na 
tento přebytek dostalo Československo od Společné pokladny titry 
bloku mezinárodního.

Vedle titrových dluhů zajištěných připadly Československu k tíži 
i některé dluhy netitrové, převážně výkupní renty 
za zestátněné dráhy, jejichž hodnota, kapitalisovaná na 4% k 1/7 1919, 
činí 284,783.421 K a 72,499.044 fr. fr. (pol. 63—67, 97 v seznamu v kap. 
V.). Tyto závazky byly plněny bez zvláštní normativní úpravy, a to 
bez přerušení, pokud jde o dráhy výhradně československé, jako Praha 
—Duchcov, Duchcov—Podmokly a Postoloprty—Louny, a ihned po 
rozhodnutí Reparační komise, pokud jde o dráhy převzaté jen částečně, 
jako Severní dráha Ferdinandova a Steg.

2. Způsob převzetí předválečného dluhu v Československu.

Ačkoliv Československo bylo prodchnuto opravdovou snahou 
splniti co nejdříve závazky z mírových smluv, přece jen přikročilo 
k převzetí předválečného dluhu se značným průtahem a jenom po
stupně. Ovšem ani Reparační komise nerozhodla najednou o rozdělení 
předválečného dluhu; prvá opatření československá dála se ještě v ne
jistotě o některých otázkách a přes veškerou opatrnost mohla způsobiti 
státu škodu. Bylo také třeba převzíti správní pomůcky bývalých správ 
státního dluhu a vybudovati novou vlastní organisaci. což rovněž vy
žadovalo času. Bez důležitosti konečně nebylo ani finanční zatížení, 
vznikající státu z převzetí předválečného dluhu, a pokud šlo o platy do 
ciziny, i ohledy měnové.

Kdežto na převzetí nezajištěného dluhu měli takřka výhradně zá
jem věřitelé domácí, byla na převzetí dluhu zajištěného ne
malou měrou interesována cizina ; její majetek ovšem rozsáhlými 
repatriačními koupěmi v letech 1920—1926 přešel ze značné části do 
rukou československých. Zjednati předpoklady pro výplatu úroků bylo 
účelem zákona č. 124/1921 Sb. z. a n.; resoluce přijatá senátem při 
jeho projednání dne 18/3 1921 vyzývala vládu, aby předložila co nej
dříve osnovu zákona o výplatě úroků z předválečného dluhu. Zákon 
i resoluce myslily především na dluh nezajištěný. Dokladem zájmu 
ciziny o brzkou úpravu dluhu zajištěného jest slib, že budou prozatím
ně honorovány zajištěné titry t. zv. 100%, daný Německu u příležitosti 
hospodářské dohody z 29/6 1920 ve zvláštním zápise z 12/11 1920 
o výplatě obligací a kuponů soukromých drah zestátněných vládou sta
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rého Rakouska.34) Neslouží Československu k necti a jest spíše do
kladem jeho konsolidovanosti, že dříve došlo k uspokojení věřitelů do
mácích než zahraničních.

3‘) Uveřejněn jako příloha k vl. nař. z 11/8 1921, č. 279 Sb. z. a n., 
o výplatě československých cenných papírů v Německu. Ke slíbenému pro
zatímnímu honorování nedošlo.

") Zajištěné titry markové měly býti předloženy ve lhůtě jednoroční, 
titry znějící na měnu rakouskou ve lhůtě nedosahující ani dva a půl roku, ač 
před tím po 10 let (1918—1928) byla služba zastavena a většinou šlo o cizinu 
(srov. postup při unifikaci r. 1868). Průtahy při přejímání dluhu nezajištěného 
byly způsobovány tím, že v každém jednotlivém případě byly zkoumány sta
novené podmínky a že rozhodování o převzetí bylo soustředěno u jediného 
úřadu, ředitelství státního dluhu v Praze.

") Není přirozené, zmocňuj e-li zákon vládu, aby stanovila podrobnější 
podmínky emise, a ministra financí, aby stanovil podmínky záměny, ač 
obé těsně spolu souvisí. Přejímací kurs a podmínky záměny byly také stanoveny

K převzetí zajištěného i nezajištěného dluhu došlo dvojím 
z p ů s o b e m, jednak ve formě ar osních půjček, jednak vý
měnou za náhradní dluhopisy československé bez sou
vislosti s upsáním nové půjčky, resp. splacením. Majitelům nezajiště
ného dluhu byla nejdříve poskytnuta možnost použiti svých starých 
titrů k úpisu půjčky moučné, vypsané v r. 1921, načež v r. 1922 ná
sledovala obligatorní úprava prozatímní, nahrazená v r. 1928 úpravou 
definitivní. Majitelé zajištěných titrů mohli jich použiti na půjčku 
konsolidační, vypsanou v r. 1926, obligatorní úprava byla provedena 
v r. 1928. Zhodnocení starých titrů úpisem půjčky moučné a konsoli
dační bylo dobrovolné a příznivé výsledky obou půjček dosvědčují, že 
výměna byla pro staré majitele výhodná. O úpravách obligatorních, 
třebas konvertovaly titry, znějící na zlatky ve zlatě nebo alternativně 
i na cizí měny, na titry znějící výlučně na domácí měnu podle před
válečného poměru a domicilovaly i titry dříve v cizině splatné jediné 
v tuzemsku, nutno říci, že se zachovaly k věřitelům velmi spravedlivě 
a z ohledu na jejich práva neprovedly ani pronikavější unifikace. 
Mohlo-li co býti jiné, jsou to příliš krátké lhůty, stanovené k uplatnění 
nároků na převzetí a jistá těžkopádnost při přejímání dluhu nezajiště
ného.35)

3. Moučná půjčka.
Zákonem z 12/8 1921, č. 308 Sb. z. a n., byla vláda zmocněna, aby 

na úhradu schodku z moučného hospodářství opatřila úvěrovou operací 
částku 2.200.000.000 Kč. Zákon zmocňoval min. financí, aby zaměnil 
upisovatelům za dluhopisy nové půjčky až do výše hotově upsané částky 
předválečné státní dluhopisy, složené do úřední úschovy podle zákona 
č. 124/1921 Sb. z. a n. Stanovití přejímací kurs předválečných dluho
pisů a ostatní podmínky záměny ponechával zákon rovněž ministru 
financí.36) Náležitosti nové půjčky a upisovací podmínky byly stano- 
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vény vládním nařízením z 10/11 1921, č. 404 Sb. z. a n. a vyhláškou 
ministerstva financí z 25/11 1921, č. 428 Sb. z. a n.

Půjčka byla 6%, s kupony 1/3 a 1/9, umořitelná v 50 letech od 
roku 1927 slosováním: tahy konají se dvakrát ročně, při každém tahu 
vylosuje se stý díl celé půjčky. Počínajíc rokem 1932 může býti půjčka 
po předchozí tříměsíční výpovědi zcela nebo z části předčasně splacena. 
Půjčka byla vyložena k upisování al pari.

S úpisem byla spojena možnost záměny předválečných státních 
dluhopisů za novou půjčku. Přijímány byly k záměně dluhopisy druhů, 
které byly skládány do úřední úschov}-, vyjímajíc starší státní dluhopisy 
z doby před unifikací, rakouskou železniční půjčku z r. 1913 v mar
kách. rakouské pokladniční poukázky z r. 1914 a původně i rakouskou 
a uherskou zlatou rentu, jejichž výměna byla připuštěna teprve vládním 
nařízením ze 16/2 1922. č. 51 Sb. z. a n. K výměně byla přijímána také 
4% uherská renta z r. 1910 a 31/,% uherská renta z r. 1897. které byly 
tehdy považovány za dluh nezajištěný.

Přejímací kurs předválečných dluhopisů byl stanoven na 100. vy
jímajíc dluhopisy 372%, které se přejímaly v kursu 85: rozdíl musil 
upisovatel uhraditi v hotovosti. Přejímací kurs zlatých rent stanovil 
ministr financí od případu k případu. Kupony zaměněných předváleč
ných dluhopisů dospělé od 1/3 1919 do dne úpisu započítávaly se do 
upisovací hotovosti, po případě na vyrovnání rozdílu kursového 
u 31/,% dluhopisů.37)
vládním nařízením č. 4041921 Sb. z. a n., což není v souhlase se zákonem, 
vyhovuje však přirozené souvislosti.

K) Příklad úpisu 6% moučné půjčky nom. 15.000 Kč, provedeného dne

3y2% renty............................................................ 1.050'—
Běžný úrok od 1/2 do 16/2 1922 ..................................... 14'55
Výplatní hodnota kuponů 1/6 1919 až 1/12 1921 z 5000 K 

4% renty................................................................. 600'—
Běžný úrok od 1/12 1921 do 162 1922 ....................... 41'65
Náhrada 6% úroků z 15.000 Kč nom. moučné půjčky

vydané záměnou od 162 do konce února 1922 . 37'50
1.743-70

Od toho kursoví- 15% doplatek na záměnu 10.000 K 
3y2% renty.......................................................  . 1,500 — 243'70

Zbývá doplatili na úpis v hotovosti............................ 14.718'80

16/2 1922:
Úpis za hotové. Kč Kč

Složená hotovost................................................................. 15.000'— —
Od toho náhrada 6% úroků od 16/2 do konce února

1922 (úrokování moučné půjčky počíná 1/3 1922) 37'50 14.962'50
Záměna.

(10.000 K 3^6% rakouské investiční renty a 5000 K 4% 
uherské korunové renty.)

Výplatní hodnota kuponů 1/8 1919 až 1/2 1922 z 10.000 K
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Zaměněny mohly býti, nehledíc k podmínce úřední úschovy, pouze 
předválečné dluhopisy, které byly označeny podle vládního nařízení 
z 12/3 1919, č. 126 Sb. z. a n., a které neměly značku některého z cizích 
nástupnických států. Záměna vyžadovala schválení státní správy, které 
bylo uděleno jen, byly-li stanovené podmínky splněny. Nebyla-li zá
měna schválena, mohl upisovatel odvolati i úpis za hotové.

Možnost záměny zlepšovala podstatně podmínky nové půjčky. 
Upisováno mohlo býti také pouze za hotové, ale všeobecně bylo cen
ného práva záměny využíváno. Kombinace tato přinášela upisovateli — 
vyjdeme-li od 4% věčné renty jakožto nejběžnějšího typu — 8% zúro
čení částky upsané za hotové, nehledíc k výhodě, jakou byla přeměna 
věčné renty na papír umořitelný, výplata starých kuponů před ko
nečnou úpravou a snažší realisovatelnost nové půjčky; ani co do části 
vydané za předválečné titry nebyly nové dluhopisy nijak vázány. Ne
záleželo na tom, používal-li upisovatel k úpisu rent, které složil sám 
do úřední úschovy anebo kterých nabyl od osoby jiné, ani na tom, 
upisuj e-li z hotovostí vlastních nebo cizích, ani na tom, ponechá-li si 
upsanou moučnou půjčku nebo ji zcela nebo zčásti odprodá. Peněž
nímu trhu připadl tak vděčný úkol zprostředkovati všemi způsoby při 
arosní půjčce možnými mezi majiteli rent a majiteli kapitálu.

Lhůta upisovací byla stanovena do 28/2 1922, ministerstvo financí 
povolovalo však úpisy i po lhůtě. Celkem bylo moučné půjčky vydáno 
v 1. 1921—1929 4.38'3.706.200 Kč nom., z čehož připadá na úpisy za 
hotové 2.193,490.800 Kč nom., a na záměnu 2.190,215.400 Kč nom.

Předválečných dluhopisů bylo zaměněno: 
různých nezajištěných rent......................... 1.251,857.520 K nom.,
4% uherské renty z r. 1910 ......................... 19,798.560 K nom.,
Sí/„°/o uherské renty z r. 1897 .................... 4,552.300 K nom.,

celkem v poměru 100 : 100 . . . 1.276,208.380 K nom.,
zbytek............................................................ 914,007.020 I< nom.,
do celkové částky............................................. 2.190,215.400 Kč nom.
moučné půjčky, připadající na záměnu, byl vydán za rakouskou a uher
skou zlatou rentu 169.274.800 fl. nom., které tedy byly zaměňovány 
průměrně v poměru 100 fl. nom. zlaté renty za 540 Kč nom. moučné 
půjčky.

4. Prozatímní listy podle zákona č. 250/1922 Sb. z. a n.

Pokud jde o úpravu obligatorní, došlo nejprve jen k opatření pro
zatímnímu, k zákonu ze dne 10/7 1922, č. 250 Sb. z. a n., kterým byla 
vláda zmocněna, aby vyplácela úroky z dluhopisů předválečného ne
zajištěného dluhu společného, rakouského a uherského, pokud nebude 
provedeno rozdělení těchto dluhů podle mírových smluv (§ 1).
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Proč nedošlo ihned k převzetí definitivnímu? Důvodová zpráva38) 
uvádí, že územní bloky zjištěné okolkováním v jednotlivých státech 
nástupnických nejsou následkem výjimek ze zásady teritoriality až do 
konečného rozhodnutí Reparační komise definitivní, že Reparační ko
mise nestanovila ani ještě s konečnou platností, které druhy před
válečného dluhu dlužno považovati za nezajištěný dluh, a že v Česko
slovensku byly pravděpodobně do úřední úschovy odevzdány i titry 
z ciziny dovezené, které Československo není povinno převzíti. Ne
jistota v těchto otázkách znemožňuje definitivní úpravu. Ne
vyplácením úroků trpí jednak státní úvěr, jednak právě hospodář
sky nej slabší majitelé rent.

■) Tisk 3552 z r. 1922 poslanecké sněmovny.
") Vydání prozatímních listů bylo upraveno vládním nařízením, ač zá

konem byl k vydání jejich zmocněn ministr financí.

Proti tomu bylo ovšem lze uvésti, že uvedené okolnosti, ne- 
bránily-li definitivní záměně nezajištěných titrů za moučnou půjč
ku, nemohly brániti ani jejich definitivnímu převzetí bez sou
vislosti s upsáním nové půjčky. Nejistotě v otázkách dosud ne- 
rozřešených bylo lze čeliti opatrným ustanovením přejímacích pod
mínek, bez něhož se neobešla ani prozatímní úprava. Také důvo
dová zpráva k vládnímu nařízení č. 365/1922 Sb. z. a. n. ujišťuje, 
že prozatímní listy budou vydány jen za takové původní dluho
pisy, při kterých jest povinnost Československa lc převzetí ne
pochybná. Forma pak, ve které došlo k prozatímnímu vyplácení úroků, 
znamenala ve skutečnosti definitivní převzetí dluhu.

V § 8 zákona byl totiž ministr financí zmocněn, aby u provedení 
zákona vydal na základě původních dluhopisů prozatímní listy na 
majitele s původní nebo pozměněnou splatností kuponů. Tím mělo býti 
ulehčeno po stránce technické vyplácení úroků a staré titry zmobiliso- 
vány ještě před definitivním převzetím. Vládní nařízení z 11/12 1922, 
č. 365 Sb. z. a n.,39) učinilo však při provedení zákona prozatímní listy 
osou celé úpravy. Předválečné dluhopisy byly především zaměněny za 
prozatímní listy s kuponem 1/5 1923; pouze úroky do 1/11 1922 byly 
vyrovnány přímo v hotovosti, další úroky byly vypláceny jen na kupony 
prozatímních listů. Tyto měly sice kupony pouze na 5 let a podle textu 
svého měly zůstati v oběhu jen, pokud nebudou učiněna další příslušná 
opatření na základě rozdělení předválečných dluhů podle přílohy 
k čl. 203/186 mírových smluv. Prozatímní povaha jejich nedotýká se 
však podle důvodové zprávy jejich právního charakteru cenných pa
pírů, který umožňuje snadnou převoditelnost, až dosud dosti stiženou 
úřední úschovou. Souvislost s původním dluhopisem byla tedy roz
vázána. I kdyby se dodatečně zjistilo, že nebyly splněny podmínky pro 
záměnu některého původního dluhopisu, nemělo by to vlivu na práva 
bezelstného majitele prozatímního listu; finanční správa mohla by se 
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hojili pouze na majiteli původního dluhopisu, který byl neprávem za
měněn.40) Závazek z prozatímních listů byl — přes poukaz na budoucí 
definitivní úpravu — závazkem definitivním, což jest vidno též z toho, 
že úrok k 1/5 1928 byl přesně vyplacen na základě vyhlášky minis
terstva financí ze 17/4 1928, č. 62 Sb. z. a n., na prozatímní listy sa
motné, ač poslední kupon prozatímních listů došel již 1/11 1927 a další 
úprava nebyla tehdy ještě skutkem.41)

”) Shodně Kozák, str. 164.
“) Nej vyšší účetní kontrolní úřad v účetních státních závěrkách vyka

zoval prozatímní listy mezi dluhy přechodnými. V rozpočtu státního dluhu byly 
správněji vykazovány mezi vnitřními dluhy dlouhodobými.

Zákon č. 250/1922 Sb. z. a n. vztahoval se na veškeré druhy 
dluhopisů, složených do úřední úschovy, vyjímajíc 41/2% rakouskou 
železniční půjčku, kterou mezitím Reparační komise zařadila mezi 
dluhy zajištěné, a starší státní dluh z doby před unifikací, jakož i dluho
pisy na jméno znějící (vinkulované) všech druhů. První skupina byla 
příliš pestrou, než aby byla možná její prozatímní úprava; ostatně 
dluhopisy této skupiny zněly většinou na jméno a úroky z nich vy
plácely se již podle vlád. nař. č. 132/1919 Sb. z. a n. Úroky z vinkulo- 
vaných dluhopisů všech druhů měly se vypláceti stejným způsobem 
i nadále pod podmínkou, že dluhopisy byly odevzdány do úřední úscho
vy i § 10 zákona). Při provedení zákona vyloučilo vlád. nař. č. 365/1922 
Sb. z. a n. ještě 3J/2% uherskou rentu a 4% uherskou rentu z r. 1910, 
které mezitím Reparační komise prohlásila za dluhy zajištěné, dále 
42/2% rakouské pokladniční poukázky, 4% uherské vyvažovači pozem
kové dluhopisy a 4x/2% uherskou rentu z r. 1914, dluhy to slosovatelné, 
což právě zavdávalo příčinu k některým pochybnostem (avšak k úpisu 
moučné půjčky byly posléze uvedené dva druhy přijímány); konečně 
4x/2% uherské dluhopisy za výkup výčepních regálních práv, které 
zněly výhradně na jména měst a obcí a z nichž se úroky vyplácely 
již podle vlád. nař. č. 132/1919 Sb. z. a n.

Za každý druh předválečných dluhopisů byla vydávána zvláštní 
serie prozatímních listů:

serie lit.

A — za 4% rak. korunovou rentu 1. emise
B — za 4% rak. korunovou rentu II. emise 
C — za 3x/2% rak. investiční rentu
D — za 4-2% sjednocenou rentu papírovou
E — za 4-2% sjednocenou rentu stříbrnou
F — za 4% konvertovanou rentu papírovou
G — za 4% konvertovanou rentu stříbrnou
H — za 4% rentu rakouskou zlatou

HH — za 4% rentu rakouskou zlatou 
(převzatou ve zvláštním přejímacím pon

s kup. 1/3. 1/9
1/6, 1/12

,, 1/2, 1/8
1/2, 1/8
1/4, 1/10

>} 1/5, 1/11
1/1, 1/7
1/4, 1/10

1) 1/4, 1/10
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señe lit.

J — za 47,% uherskou rentu z r. 1913 kup.
K — za 4% uherskou korunovou rentu „
L — za 4% uherskou zlatou rentu „

LL — za 4% uherskou zlatou rentu
(převzatou ve zvláštním přejímacím poměru)

1/4, 1/10
1/6. 1/12
1/1, 1/7

1/1, 1/7
Souvislost druhová nových dluhopisů se starými zůstala tedy za

chována. Tím měla býti zajištěna možnost zvláštních dodatečných 
opatření ohledně některé celé staré emise, kdyby to snad následkem 
rozhodnutí Reparační komise bylo nutno. Původní míra úroková zů
stala zachována, rozdílná splatnost kupónová byla unifikována na 1/5, 
1/11. Apointy prozatímních listů byly vytvořeny z nej nižších apointů 
původních dluhopisů a z jejich násobků (t. j. u serie J 480-— Kč, 
u serie H 502 50 Kč. u serie E 25125 Kč: serie H a L měly však také 
normální apointy okrouhlé). Počet a dělení prozatímních listů ne- 
musilv se shodovati s počtem a dělením původních dluhopisů, bylo 
snahou vydati nových kusů méně než bylo starých.

Úroky měly býti vypláceny v souhlase se zákonem z 10/4 1919, 
č. 187 Sb. z. a n., v poměru 1 K korunové měny = 1 Kč. (§7. odst. 1 
zák.). Ze zlaté renty měly býti úroky spláceny v poměru stanoveném 
na základě § 2 cis. nař. z 20/3 1915, č. 69 ř. z., t. j. za každé 4 fl. úro
ků 10 05 Kč (§ 7, odst. 2. zák.); pro ústavy a fondy, jichž bilanční 
stav byl by v důsledku rozluky měny ohrožen, mohl ministr financí 
stanovití, přihlížeje k státnímu a veřejnému zájmu, poměr příznivější 
(§ 8 zák.). Uvedený poměr byl rozhodný i pro jmenovitou hodnotu 
prozatímních listů vyjádřenou výhradně v korunách československých.

Zúročení prozatímních listů počínalo dnem 1/11 1922. Úroky ode 
dne účinnosti mírových smluv až do toho dne vyplácely se v hotovosti 
při vydání prozatímních listů; kupony zasahující do doby pozdější 
nebo předchozí se lámaly. Předpokladem bylo, že staré kupony byly 
odevzdány do úřední úschovy jako příslušenství určitého pláště, ne
činilo se však rozdílu mezi kupony regulérními a ¡regulérními, t. j. ku
pony nesouhlasícími co do čísla, serie a litery s příslušným dluhopisem 
( § 5, odst. 2. zák.).

Co se týče úroků za dobu před účinností mírových smluv, zmocnil 
zákon ministra financí, aby za kupony, které při počátku působnosti 
zákona, t. j. 26/8 1922 byly ve vlastnictví československých státních 
příslušníků nebo tuzemských právních osob, pokud dospěly po 28/2 
1919, poskytl odškodnění buď v hotovosti nebo v československých 
státních papírech (§6 zákona). Podle článku V. vl. nař. č. 365/1922 
Sb. z. a n. bylo odškodnění poskytováno ve stavebních losech čítaných 
podle jmenovité hodnoty a jen částky pod 100 Kč byly vypláceny v ho
tovosti, podle vl. nař. z 5/3 1927, č. 18 Sb. z. a n., vyplácí se celé od



240

škodnění v hotovosti.42) Odškodnění poskytováno bylo i za část kupo
nu po 28/2 1919 dospělého, která připadla na úroky za dobu před 
tímto dnem.

Záměnu titrů předválečného dluhu nezajištěného za prozatímní 
listy provádělo ředitelství státního dluhu za spolupůsobení úředních 
schovacích míst. Jejich prostřednictvím podávaly strany přihlášky 
o záměnu a dostávaly i vylikvidované hodnoty. Vydáno bylo podle 
státních účetních závěrek prozatímních listů v 1. 1923—1929 celkem 
2.149,289.146-25 Kč nom.

5. Podmínky převzetí nezajištěného dluhu.

Okolnost, že titr předválečného dluhu nezajištěného byl odevzdán 
do úřední úschovy, sama o sobě nestačila, aby titr mohl býti zaměněn 
za moučnou půjčku nebo za prozatímní listy. Kromě úřední úschovy 
požadovalo se ještě splnění dvou dalších podmínek, na nichž setrval 
i zákon č. 104/1928 Sb. z. a n.

a) Označení podle v 1. n a ř. č. 126/1919 S b. z. a n.
Označení podle vl. nař. č. 126/1919 Sb. z. a n. bylo stanoveno, 

jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 250/1922 Sb. z. a n., pod
mínkou pro vyplácení úroků, třebas nemá významu nostrifikačního, 
protože značně usnadňuje kontrolu, nacházely-li se dluhopisy v roz
hodný den, t. j. 16/7 1920, resp. 26/7 1921, v tuzemsku, nebo byly-li 
dovezeny do tuzemska později s vědomím nebo schválením finanční 
správy. Dlužno ovšem poznamenati, že stanovením této podmínky ne
získala finanční správa práva odmítnouti převzetí titrů později a bez 
jejího souhlasu dovezených, byly-li splněny podmínky stanovené zá
konem pro převzetí, mezi nimiž nikdy nebyla podmínka, aby titry se 
nacházely v tuzemsku v den účinnosti mírových smluv, nebo aby byly 
později se souhlasem finanční správy dovezeny. Podmínka tato dala 
finanční správě pouze právo odmítnouti převzetí titrů neoznačených, 
co se však označení týče, byly platné předpisy ponechány beze změny 
a ty připouštěly i označení titrů dovezených později, dokonce i rent, 
jichž bylo nabyto po soupisu bez souhlasu finanční správy. Naopak, 
nároku na označení a tudíž ani na převzetí neměly v mnohých přípa
dech osoby, které mohly si své v Rakousku uložené renty dovézti do 
tuzemska podle depositní úmluvy československo-rakouské a uložiti 
do úřední úschovy na základě seznamenání podle vzorce C, na př. 
českoslovenští příslušníci bydlící v cizině. Praxe ovšem mohla tuto 
tvrdost zákona zmirňovati.

'■) Nálezem nejvyššího správního soudu z 21/6 1929, Bohuslav 4882, bylo 
zmíněné ustanovení článku V. prohlášeno za nezákonné, jelikož omezuje právo, 
které § 6 zákona č. 250/1922 Sb. z. a n. dal ministru financí.
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Podmínka označení nezapadla do nostrifikačních předpisů zcela or
ganicky. Její původní účel byl zcela jiný, t. j. zachytiti cenné papíry 
pro dávku z majetku.43) Přes to splnilo označení i nový svůj úkol, 
který mu v rámci nostrifikačních předpisů připadl, celkem uspokojivě, 
zejména uváží-li se, že bylo téměř nemožno nalézti přesnou a všeobec
ně použitelnou formulaci nostrifikačních podmínek, kterými by z pře
vzetí byly vyloučeny renty dovezené z ciziny proti intencím finanční 
správy.

b) Neoznačení ve smyslu mírových smluv.
Požadavek, aby titr, který má býti Československem převzat, 

nebyl označen žádným cizím státem nástupnickým, jest samozřejmý. 
Titr nostrifikovaný jedním nástupnickým státem nemůže býti nostrifi- 
kován ve státě jiném. Při skládání rent do úřední úschovy nebylo 
k tomu hleděno (teprve vyhlášky č. 433/1921 a č. 19/1922 Sb. z. a n. 
vyloučily takové titry), musela býti proto tato podmínka zkoumána 
při převzetí. Tato druhá podmínka nebyla formulována vždy stejně.

Kdežto předpisy o záměně za moučnou půjčku spokojily se vy
loučením titrů označených některým z cizích států nástupnických, 
připouštěl zákon č. 250/1922 Sb. z. a n. v § 3 výplatu úroků jen z dlu
hopisů, které se podle mírových smluv stávají dluhem československé 
republiky. Důvodová zpráva mluvila o zvláštní opatrné stylisaci, nut
né proto, že některé titry zde okolkované a do úřední úschovy složené 
nebude lze nostrifikovati. Ve skutečnosti prováděcí nařízení č. 365/ 
1922 Sb. z. a n. vyloučilo z výplaty úroků opět pouze titry, jichž talon 
chybí nebo jichž pláště nebo talony jsou označeny některým z cizích 
států podle přílohy k čl. 203/186. Možností daných opatrnou stylisaci 
nebylo tedy použito, její mlhavost dovolila naopak nejvyššímu správ
nímu soudu, aby odepření výplaty úroků z rent označených cizí značkou 
prohlásil za odporující zákonu, ostatně nikterak přesvědčivě a bez 
praktických důsledků.44) Poukazem na mírové smlouvy chtěl zákon 
zřejmě jejich ustanovením o tom, které dluhopisy se stávají dluhem 
Československa, dáti vnitrostátní platnost. Může býti sporno, opravňo- 
val-li tento poukaz odmítnouti renty, které v den účinnosti mírových 
smluv nebyly na zdejším území a které tudíž, přísně vzato. Ceskoslo-

“) Sankcí bylo, že na cenné papíry tuzemské byly dovoleny výplaty jen, 
bylv-li papíry označeny nebo bylo-li předložením předepsaného afidavit proká
záno, že soupisu nepodléhaly. Postiženy byly tedy jen papíry, které unikly proti
právně dávce z majetku. Z nostrifikace byly však vyloučeny renty, které neměly 
nároku na označení, bez ohledu na to, unikly-li dávce z majetku čili nic.

**) Nález z 14/4 1928. Bohuslav fin. 4193. Nepřesvědčuje, poněvadž přechází 
úplným mlčením podmínku, že úroky budou vypláceny jen z dluhopisů, které se 
stávají dluhem československým podle mírových smluv. Praktického dosahu ne
měl nález proto, že dluhopisům označeným rakouskou značkou „Oe“, o které tu 
šlo,, scházely pravidelně talony a dluhopisy bez talonů nepovažoval nejvyšší 
správní soud za řádně složené do úřední úschovy.

16 
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vensko nebylo povinno okolkovati a převzíti, poněvadž při úřední 
úschově, rovnocenné s okolkováním ve smyslu mírových smluv, nebyl 
této okolnosti přiznán žádný význam. Nelze však pochybovati o tom, 
že československým dluhem mohly se státi podle mírových smluv pouze 
titry, které nebyly převzaty žádným jiným státem nástupnickým, což 
dosvědčuje právě jejich okolkování.45)

Zákon č. 104/1928 Sb. z. a n. vrací se k prostší původní stylisaci 
a vylučuje z převzetí titry označené mimo území československé repu
bliky ku provedení čl. 203/186. Vládní nařízení č. 64/1929 Sb. z. a n. 
počítá mezi posléze uvedené titry i titry označené československými za
stupitelskými úřady v cizině, ač s hlediska mírových smluv není pře
kážek, aby i takové titry byly převzaty.

6. Otázka zlatých rent.

Jak při záměně na moučnou půjčku, tak i při záměně na proza
tímní listy byly titry znějící na zlatky ve stříbře postaveny úplně na 
love® titrům znějícím na měnu papírovou. Také konverse titrů, které 
zněly kromě na měnu domácí i na některé měny cizí a byly vypláceny 
i u plateben v cizině, na titry znějící výhradně na koruny českosloven
ské a vyplácené pouze v tuzemsku, byla přijata jako samozřejmost. 
Jakési rozpaky působila úprava zlaté renty rakouské a uherské, které 
pro dávku z majetku byly oceněny vládním nařízením z 3/8 1920, č. 
479 Sb. z. a n., na 150 K za každých 50 fl. nom., kdežto 100 K nom. 
rent papírových i stříbrných bylo oceněno na 75 K. Zmíním se o nich 
podrobněji, protože jde o zjev typický, který se vyskytl i v jiných 
státech.

Ze záměny na moučnou půjčku byly zlaté renty podle prvého pro
váděcího nařízení (č. 404/1921 Sb. z. a n.) vyloučeny. Teprve druhé 
prováděcí nařízení (č. 51/1922 Sb. z. a n.) připustilo jejich záměnu, 
vyhradivši ministru financí, aby stanovil jejich přejímací kurs. K vše
obecně platnému stanovení přejímacího kursu nedošlo a bylo zmoc
nění tohoto používáno jen individuelně (pro peněžní ústavy k sanač
ním účelům). Podobné zmocnění ke stanovení individuelního přejíma
cího kursu obsahuje i zákon č. 250/1922 Sb. z. a n., který však vedle 
toho stanoví i přejímací poměr všeobecně platný: „Ze zlaté renty

") Nelze souhlasiti s názorem projeveným v nálezu nejvyššího správního 
soudu z 1/10 1924, č. 16.650/24, že zákon č. 250/1922 Sb. z. a n. „neřeší otázku 
nostrifikace, nýbrž právě naopak dopouští prozatímní zúrokování výslovně pod 
podmínkou, že zúrokované dluhopisy stanou se po rozumu mírových smluv dlu
hem československým, čímž zřejmě v otázce řešení problému nostrifikačního 
předpokládá právní normu, jež teprve v budoucnosti bude vydána“. Že zákon 
250/1922 Sb. z. a n. neřeší nostrifikaci, nýbrž ponechává ji příští normě, jest ne- 
pochvbno, avšak na této příští definitivní nostrifikační normě nemůže záviseti 
prozatímní úrokování.
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budou vypláceny úroky v poměru stanoveném na základě § 2 cis. na
řízení ze dne 20/3 1915, č. 69 ř. z., t. j. za každé 4 zl. úroků 10 korun 
československých a 5 haléřů.“ (§7, odst. 2. zákona). Důvodová zprá
va k tomu praví, že zákon zachovává dosavadní právní stav, spočí
vající na cit. císařském nařízení a na základě něho vydaném výnosu 
býv. ministerstva financí ze dne 3/4 1915, č. 22.113, podle něhož má 
býti placeno za každé 4 zlaté úroků zlaté renty 10 05 K. Je tomu tak 
skutečně ?

V dluhopisech rakouské zlaté renty znějících na 200, 1000, 10.000 
rakouských zlatých ve zlatě se uvádí, že úroky se vyplácejí pololetně 
doručitelům kuponů ve Vídni u pokladny státního dluhu 4, 20, 200 
zlatými ve zlatě rakouské nebo uherské ráže, nebo stejně hodnotnými 
mincemi cizími, anebo podle volby majitele v Berlíně a ve Frankfurtě 
8 Vio> 40 Vg, 405 německými říšskými markami ve zlatě, v Paříži, 
Bruselu a Amsterodamě 10, 50 500 franky ve zlatě. Slibuje se tedy 
jednak placení v určitých zlatých mincích, jednak se ponechává vě
řiteli i volba místa, kde si chce úroky vybrati. Důvodová zpráva k zá
konu o vydání zlaté renty tento charakter zvláště podtrhuje; jest prý 
nezbytno vydati papíry zcela odlišné od dosavadních, jelikož jenom 
tak bude lze umístiti je vůbec na trhu a docíliti výhodnějších pod
mínek.

Při zavedení korunové měny stanovil zákon č. 128/1892 ř. z., že 
platební závazky, které mají býti splněny efektivně ve zlatých zlatkách 
rakouských neb uherských, mohou býti podle volby dlužníkovy splněny 
také ve zlatých mincích měny korunové, a to — zachovávajíc zá
sadu § 989 obč. zákona, že vnitřní (kovová) hodnota plnění nesmí se 
změniti — v poměru 42 zlatých ve zlatě = 100 korun ve zlatě. Od 1/4 
1904 byly skutečně v Rakousku kupony zlaté renty vypláceny ve zla
tých mincích měny korunové.

Podobně tomu bylo i s uherskou zlatou rentou, jejíž titry zněly 
na 100, 500, 1.000, 10.000 zlatých ve zlatě = 250, 1.250, 2.500, 25.000 
franků = 202-50, 1.012-50, 2.025, 20.250 marek = 10, 50, 100, 1.000 
liber a jejíž úroky byly podle volby majitele vypláceny ve Vídni a 
v Budapešti ve zlatých zlatkách, v Paříži ve francích, v Londýně v li
brách, v Berlíně a Frankfurtě v markách v poměru 10 zlatých ve zlatě 
= 25 franků = 20-25 marek = 1 libra.40)

Za války bylo vydáno v Uhrách na základě zák. čl. LXIII/1912 
o výjimečných opatřeních pro případ války vládní nařízení č. 9.420/ 
1914 o výplatách ve zlatě. Ustanovovalo, že v Uhrách mohou býti sou-

"’) Ministr financí stanovil pro každou kuponovou splatnost výplatní kurs 
pravšechny platebny, vyjímajíc Londýn. Jestliže kurs na Londýn byl výhod
nější než markový nebo frankový obnos udaný na kuponech podle pevné pře
počítací sazby, platilo se v Berlíně a v Paříži podle výhodnějšího kursu lon
dýnského.

16*  
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kromoprávní peněžní závazky státní i jiné, jichž splacení jest vymí- 
něno ve zlatých zlatkách, dukátech nebo v cizozemských zlatých min
cích, vyrovnány po dobu platnosti nařízení kterýmkoli zákonným 
platidlem měny korunové. Přepočítací kurs pro státní závazky toho 
druhu byl zmocněn určití ministr financí. Věřiteli zůstalo právo po- 
žadovati od dlužníka, který nabídl placení jinými platidly než vymí- 
něnými, aby dlužník svůj dluh splatil v mincích původně vymíněných, 
ale teprve tehdy, až nařízení pozbude platnosti; po dobu takto pro
dlouženou mohl si věřitel, vyjímajíc však pohledávky ze státních pa
pírů, počítati i smluvené nebo zákonné úroky7 z prodlení. Vyhláškou 
z 22/12 1914 stanovil ministr financí přepočítací kurs 1 fl. ve zlatě 
= 2-53 korun, ve kterém byl vyplacen kupon 1/1 1915.

") Walker, Internationales Privatrecht 1924, str. 385. Později v r. 1918 
judikatura tento názor změnila a připustila odhad ve smyslu čl. 353 oběh. zák.

*) Na př. nař. min. fin. z 31/12 1916, č. 1. ř. z. ex 1917 o oceňování cizo
zemských valut a tuzemských obchodních mincí k účelům poplatkovým, vl. 
nař. z 3/8 1920, č. 479 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance (zlatý 20frank 
počítán za 126 Kč).

V Rakousku omezili se na úpravu závazků pouze státních. Císař
ským nařízením č. 69/1915 ř. z. bylo stanoveno, že soukromoprávní 
peněžní závazky státu, které se mají platiti v tuzemsku a znějí na zla
to, dukáty, na cizozemskou měnu nebo určité platidlo cizí měny, mohou 
býti vyrovnány veškerými platidly měny korunové, podle platební síly 
zákonem jim přiznané a s použitím přepočítacího klíče, který stanoví 
čas od času ministr financí. Přepočítací kurs stanovil pak ministr fi
nancí na 4 fl. ve zlatě = 10 05 korun, v kterémžto poměru byly vyplá
ceny kupony rakouské zlaté renty počínajíc kuponem 1/4 1915.

Přepočítací kursy byly stanoveny podle posledních kursů zlatých 
čtyřzlatníků resp. desetifranků na burse vídeňské a budapeštské před 
jejich zavřením v červenci 1914 a nevystihovaly již v době svého sta
novení pravého stavu věci. Také judikatura prvých let válečných po
važovala poslední bursovní kursy za směrodatný pro plnění soukro
mých valutních závazků a nepřipouštěla znalecký odhad, jelikož prý 
za války cena cizích peněz závisí od různých okolností hospodářských, 
finančních, politických i vojenských a jest ovlivňována mnohými na
hodilostmi, nepravidelnostmi i nereelními počiny, takže znalci při nej
lepší vůli nelze vžiti na všechny tyto jednotlivosti zřetel.47) Jednou 
stanovené přepočítací kursy pro plnění soukromoprávních peněžních 
závazků státních znějících na zlato nebo cizí měny byly však pone
chány beze změny v platnosti, i když korunová měna již citelněji po
klesla a pokles byl uznán jak bursovním záznamem cizích valut, tak 
i různými opatřeními státními.48)

Přes to s hlediska právního měla výplata podle pevných přepočí
tacích kursů jen pečeť prozatímnosti. Uherské nařízení č. 9.420/1914
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opíralo se o zákon o výjimečných opatřeních pro případ války a podle 
výslovného ustanovení zákona bylo by pozbylo platnosti ukončením 
válečného stavu resp. vyhláškou o jeho ukončení. Podle rakouského 
císařského nařízení č. 69/1915 ř. z. měl ministr financí stanovití pře
počítací kurs čas od času, takže možno hájiti výklad, že stát byl osvo
bozen jen od placení v efektivním zlatě, nikoliv od stejně hodnotného 
plnění v domácí měně. Věřiteli nebyla také vzata možnost inkasa u pla- 
teben v cizině; možnost ta byla pouze dočasně omezena ztíženým sty
kem s cizinou a platebními zápověďmi vůči cizině nepřátelské.49) Po
kud jde o rakouskou zlatou rentu, zachovává se tudíž zákonem č. 250/ 
1922 Sb. z. a n. pouze dosavadní přepočítací klíč: za 1 zlatku ve zlatě 
platí se nyní 2 51 Kč, jako se dříve platilo 2 51 K rak.-uh. Ale kdežto 
dosud se z rakouské zlaté renty takto úroky platily na základě výnosu 
ministra financí z 3/4 1915, č. 22.113, opírajícího se — ať právem či 
neprávem — o cis. nař. č. 69/1915, příště budou v tomto poměru pla
ceny úroky na základě § 7, odst. 2 zákona č. 250/1922 Sb. z. a n., bez 
možnosti jakékoliv změny v budoucnosti. Co pak se týče uherské zlaté 
renty, na kterou se citované cis. nař. č. 69/1915 ř. z. vůbec nevztaho
valo, nezachovává se ani dosavadní přepočítací poměr 2-53 ; nový zákon 
stanoví jej nyní na 2-51. K zachování dosavadního právního stavu bylo 
by stačilo ustanovení § 7, odst. 1 zákona č. 250/1922 Sb. z. a n., že úroky 
budou vypláceny v souhlase se zákonem č. 187/1919 Sb. z. a n. v Kč 
v poměru 1 K = 1 Kč; ze zlatých rent byly by pak úroky vypláceny 
v poměru stanoveném na základě zmíněných starých zákonných zmoc
nění, která se stala rovněž součástí československého právního řádu.30)

") Zakázáno bylo nařízením č. 86/1916 ř. z. inkaso slosovaných 4Vá% ra
kouských pokladničních poukázek v cizině.

“) Ustanovení ta byla praktická i v Československu před vydáním zákona 
č. 250/1922 Sb. z. a n., totiž při výplatě úroků z vinkulovaných dluhopisů podle 
vl. nař. č. 132/1919 Sb. z. a n.

Zachování dosavadního právního stavu, t. j. setrvání při provi- 
soriu, nemohlo býti ostatně ani cílem. Bylo možno pouze dvojí: buď 
vrátiti se ke stavu předválečnému, nebo z dosavadního provisoria uči- 
niti úpravu definitivní. Nepřekvapuje, že byla zvolena alternativa 
druhá, třebas formou trochu zastřenou. Potvrzuje se tak opět stará' 
zkušenost, že podobná provisoria, oblíbená z důvodů psychologických, 
málokdy ustupují dřívějším právním poměrům; podobný osud mělo 
i německé „bis auf weíteres“ v měnových opatřeních na počátku vál
ky. Zlaté renty zůstávaly přes to, že úroky z nich se platily jen v ko
runách, závazkem zlatým — prozatímní listy vydané za ně (serie H, 
L,) znějí však jak co do jmenovité hodnoty, tak i co do úroků jen na 
Kč a dávají nárok na výplatu jen v tuzemsku, což jest rovněž změnou 
dosavadního právního stavu. Zlaté renty konvertují se tedy nyní de
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finitivně51) na renty papírové a hospodářsky jest to zcela odůvod
něno. Nehledíc k tomu, že konverse se již vžila a že návrat k dřívější
mu stavu byl by vyvolal neodůvodněné majetkové přesuny, bylo by 
respektování zlaté povahy52) zlatých rent v tak mimořádných pomě
rech privilegiem určité třídy na útraty celku; nehodilo se to do doby, 
která mezi svá hesla zařadila i spravedlivější rozvržení ztrát ze zne
hodnocení měnového. V poměru 1 fl. = 2 51 Kč byla ostatně konver
tována jen menší část zlatých rent, většina byla vyměněna ve výhod
nějším poměru.

7. Konsolidační půjčka.

Také převzetí předválečného dluhu zajištěného bylo provedeno 
nejprve formou dobrovolné arosní půjčky, kterou byla 6% státní 
umořitelná půjčka z r. 1926, zvaná půjčkou konsolidační. Vypsána 
byla vyhláškou ministra financí z 11/2 1926, č. 19 Sb. z. a n., dovo
lávající se jednak ustanovení mírových smluv o převzetí předváleč
ného dluhu, jednak ustanovení finančního zákona na rok 1926 o pro- 
longaci splatných státních pokladničních poukázek.

Půjčka tato, zúročitelná od 1/4 1926 (první kupon 1/10 1926) 
a umořitelná ve 20 letech, počínajíc rokem 1926 nákupem z trhu pod 
jmenovitou hodnotou nebo slosováním, každý rok jednou dvacetinou, 
byla vyložena k upisování al pari. Její upisovací hodnotu bylo lze 
uhraditi z jedné polovice předválečnými dluhopisy za stanovené 
přejímací kursy, z druhé polovice zadrženými úroky (počínajíc ku
ponem splatným 1/7 1919 nebo později) do 1/4 1926 ze složených 
předválečných dluhopisů nebo v hotovosti. Místo hotovosti bylo lze 
složiti i 6% státní pokladniční poukázky splatné 1/7 1926.

Konstrukce této půjčky jest tedy poněkud jiná než půjčky 
moučné. Záměna až do výše částky upsané za hotové vede ovšem ke 
stejnému výsledku, jako úhrada poloviny upisovacích hotovostí před
válečnými dluhopisy. Nejmenší přípustný úpis byl 1.000 Kč. Přejí
mací hodnota předválečných dluhopisů musila tudíž činiti nejméně 
500 Kč nebo musila býti na tuto částku zaokrouhlena doplatkem 
v hotovosti.

Na úhradu upisovací hotovosti byly přijímány tyto předválečné 
dluhopisy:

sl) Prozatímní povaha prozatímních listů poskytovala oporu nadějím, že 
snad při definitivní úpravě budou zlaté renty posuzovány lépe. To vedlo v roce 
1926 k přechodné hausse prozatímních listů serie H a L.

“) Mylně se domnívá Horáček: Zlatá doložka, Právník 1933, str. 521, 
že zlatá povaha bývala před válkou příčinou kursového rozdílu asi 17% mezi 
kursem zlatých rent a rent ostatních. Přehlíží, že u zlatých rent platil záznam 
pro 50 fl. nom, což činilo asi 119 K nom. Srovnává tedy Horáček kursy za 
100 K nom. a 119 K nom.
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a) 36 emisí zajištěného dluhu znějících na ko
runy nebo z látky. Při stanovení přejímacích kursů byl vzat za 
základní typ 4% dluhopis, který Československo přejímá výhradně, 
umořitelný v době 20 let nebo delší ; takový dluhopis byl přijímán 
v kursu 100 K nom. = 100 Kč. Při umořovací době kratší než 20 let 
byl přejímací kurs přiměřeně zlepšen. Přejímací kurs titrů zúročitel- 
ných jinak než 4% byl upraven tak, aby při 4% jejich skutečný výnos 
zůstal zachován. Přejímací kurs titrů, které kromě Československa 
připadaly k tíži také Rakousku a Polsku, byl stanoven pouze pro 
kvótu československou: kvóty cizí upisovatelům zůstávaly. Titry ne
směly býti slosovány a splatný před 1/7 1919. Jinak zvláštních pod
mínek nebylo.

Z celkové jmenovité hodnoty těchto titrů zatěžujících
Československo....................................................... 1.159.116.800 K,
bylo použito k úpisu.................................................. 795.024.500 K.
takže zůstalo v oběhu............................................. 364,122.300 K.
Z československé kvóty............................................. 894,411.384 K
bylo konvertováno.................................................. 619.890.876 K.
takže zůstalo odkázáno na konečnou úpravu . . . 274,520.508 K,
t. j. méně než jedna třetina celkové částky.

b) 3% priority P r i v. rak. u h. společnosti státní 
dráhy, staré i doplňovací sítě. Přejímací kurs činil 675-— Kč za 
jeden kus 500 frs. nom., zadržené úroky započítávaly se částkou 13 Kč 
za kupon. Zde ovšem nešlo o konversi ani o splacení československé 
kvóty těchto titrů. nýbrž stát nabýval celých titrů do vlastnictví, aby 
je v rámci umořovacího plánu odváděl Společné pokladně na úmor. 
Získáno bylo 222.832 kusů ve jmen, hodnotě 111,416.000 frs.. zásoba 
to, která stačí na delší dobu než 10 let a zaručuje neodvislost od oka
mžité situace na trhu. Aby bylo zabráněno spekulačním dovozům z ci
ziny, bvla pro úpisv tohoto druhu upisovací lhůta vyměřena jen 
14 dny.'53)

c) 4% uherskárentazr. 1910, avšak pouze titry, které byly 
v úřední úschově a které si Československo mohlo odečísti od svého

M) Upisovatel obdržel za jednu prioritu 500 fr. nom. . . Kč 675'— 
za upisovací hotovost......................................................................Kč 675'—

celkem . . . Kč 1.350'— 
jmen, hodnoty konsolidační půjčky, která v době upisování měla

kurs 83'50, tudíž cenu.............................................................Kč 1.127'—
Hotově složil upisovatel..................................................Kč 675'—
od toho zadržené úroky (kup. 1.9 1919 a násl.) . . Kč 154'10 Kč 490 84 
takže priorita se zhodnotí částkou...............................................Kč 636'16

Kurs v době upisování pohyboval se kolem 600 Kč za jeden kus, bylo 
tedy upisování lákavé.
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závazku vůči Společné pokladně. Titrů těchto bylo zkonvertováno 
12,500.160 K nom.

d) Na konsolidační půjčku byly konečně přijímány též dva druhy 
předválečného dluhu nezajištěného, totiž 4x/2% rakouské po
kladniční poukázky z r. 1914 a 4 36% z á p ů j č k a pojiš
ťoven, pokud byly v úřední úschově, označeny podle vl. nař. č. 
126/1919 Sb. z. a n. a patřily do československého územního bloku. 
Poukázky byly vzhledem ke své blízké splatnosti přijímány v kursu 
130% a bylo jich zkonvertováno 72,571.500 K nom. z celkové částky 
75,257.900 K nom. Půjčka pojišťoven byla tímto způsobem zkonverto
vána celá.

Celkem bylo konsolidační půjčky vydáno podle státních účetních 
závěrek 1.850,465.000 Kč, z čehož připadá
na konvertované předválečné dluhopisy . . . 773,870.478-— Kč, 
na nabytí frankových priorit.............................. 188,977.298-20 Kč,
a na úpisy v hotovosti zbytek.............................. 887,617.223-80 Kč.

Výsledkem konsolidační půjčky byla jednak konsolidace značné 
další části předválečného dluhu zajištěného i nezajištěného, jednak 
konsolidace části krátkodobého dluhu státního, pokladničních pouká
zek, k jejichž úmoru byl celý hotový výtěžek půjčky určen. Obojí 
tento výsledek byl cílem konsolidační půjčky a dal jí také jméno.

8. Zákon č. 52/1928 Sb. z. a n. o převzetí předválečného dluhu 
zajištěného.

Konečnou a obligatorní úpravu předválečného dluhu zajištěného, 
representovaného titrv, přinesl zákon z 15/3 1928, č. 52 Sb. z. a n., 
provedený dvěma vyhláškami ministra financí z 30/6 1928, č. 109 
(titry znějící na marky) ač. 110 (titry ostatní) Sb. z. a n. Povinnost 
k převzetí tohoto dluhu, pozůstávajícího z 50 emisí podrobně vypočte
ných v příloze k zákonu, má býti splněna trojím způsobem, totiž

a) výměnou starých titrů za náhradní dluhopisy československé,
b) splacením starých titrů v hotovosti,
c) placením částek úrokových a úmorových ústavu, který bude 

obstarávati jejich službu společně pro všecky zavázané státy.

a) Výměna za náhradní dluhopisy.
Za náhradní duhopisy československé má býti vyměněno 35 emisí 

znějících na zlatky a koruny (tytéž emise, které byly přijímány na 
konsolidační půjčku, vyjímajíc 5% priority Severní dráhy Ferdi
nandovy z r. 1872, jichž nepatrný zbytek 86.400 K nom. má býti spla
cen v hotovosti), dále 4% uherská renta z r. 1910 v úřední úschově. 
Náhradní dluhopisy vydávají se v šesti různých typech s různou úro
kovou mírou a různou slosovací dobou. Jsou to
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3% státní železniční dluhopisy lit. 
372% „ „ lit.
4% » » lit-

A,
B,
C,

4% státní dluhopisy lit. D,
5% státní železniční dluhopisy lit. E. 

5XA% „ „ lit. F,

slosovatelné

n

n

n
)}

1931—1973.
1931—1956.
1931—1960.
1931—1968.
1931—1939.
1946—1961.

Konversní typ D, určený ke konversi titrů bez hypotečního zajiš
tění, nemá hypotečního zajištění. Ostatní typy jsou zajištěny na těchže 
drahách, na kterých byly zajištěny titry vyměňované, kromě typu C, 
zajištěného jedině na tratích Severní dráhy Ferdinandovy ; zajištění 
zajisté ne horší než zajištění, kterého požívaly titry staré. Stará zá
stavní práva prohlásil zákon za zaniklá, novým dluhopisům přísluší 
hypoteční zajištění ze zákona.

Nové dluhopisy zúročí se od 1/11 1927 počínajíc, zadržené úroky 
do té doby (počínajíc kuponem splatným od 1/7 1919) vyplácely se 
při výměně hotově. Zmocnění k výplatě v několika splátkách do r. 
1930 (§ 9, odst. 2. zákona) nebylo použito. O výplatě osamocených 
kuponů, t. j. kuponů předložených bez příslušného pláště, zákon ne
mluví, finanční správa v r. 1930 vyplatila je však podle dřívějšího 
slibu daného peněžním ústavům.

Výměna provedena byla zásadně v poměru 100 K nebo 50 zl. 
nebo 50 zl. ve stříbře starých titrů resp. jejich československé kvóty 
= 100 Kč nom. nových titrů. Výjimečně se přejímací kurs od česko
slovenské kvóty liší. Někde jest z technických důvodů zaokrouhlen 
nahoru, v několika jiných případech, kde se staré titry v důsledku uni
fikace vyměňovaly za dluhopisy s jinou úrokovou mírou nebo delší 
slosovací dobou, vyrovnává se tato změna původních podmínek při
měřenou úpravou přejímacího kursu.

Vypočtená přejímací hodnota zaokrouhlovala se nahoru tak, aby 
bylo lze uhraditi ji celou novými dluhopisy, případný rozdíl bylo třeba 
doplatiti v hotovosti (§8 zákona). Avšak jednak byly nové dluhopisy 
vydány i ve velmi malých apointech (150-— Kč), jednak zadržené 
úroky dosahovaly značných částek, takže zpravidla bylo lze rozdíl 
z nich uhraditi.

Pro výměnu byla stanovena propadná lhůta končící dvě léta po 
uplynutí roku, ve kterém vyšla vyhláška o svolání titrů k výměně 
(§ 10 zákona), t. j. do konce r. 1930. Finanční správa pokračovala 
však ve výměně ještě jistou dobu po uplynutí lhůty.54) Výměnu pro-

31) Místo kusů pod 1.000 Kč vyplácela později finanční správa jejich 
kursovou hodnotu. Při dodatečné výměně nenahrazovala také zadržené úroky 
a nové dluhopisy vydávala pouze s běžným kuponem. Ještě později finanční 
správa opožděně předložené titry odkupovala za hotové, v rozpočtu státního 
dluhu na r. 1935 bylo na to pamatováno zvláštní položkou.
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váděla v zastoupení finanční správy Zemská banka v Praze, vyjíma
jíc titry vinkulované a soudně umořené, o jejichž výměnu bylo se hlá- 
siti u likvidatury ředitelství státního dluhu, a titry 4% uherské renty 
z r. 1910 v úřední úschově, při jejichž výměně spolupůsobila úřední 
schovací místa.

Celkem bylo vydáno náhradních dluhopisů
3% lit. A . 
37a% lit. B 
4% lit. C . 
4% lit. D . 
5% lit. E . 
577/o Ht. F

celkem

17,486.650 Kč,
27,571.450 Kč, 

121,281.000 Kč,
73,806.500 Kč,

2,281.000 Kč,
18,594.400 Kč, 

261,021.000 Kč.
Nekonvertovaný zbytek činil počátkem r. 1934 pouze něco přes 

15 milionů Kč československé kvóty, t. j. asi P/2%, z čehož většina 
jest nepochybně ztracena nebo zapomenuta.35') Poměr není jiný ani 
u emisí znějících na zlatky ve stříbře, proti jejichž úpravě byly se 
strany věřitelů vznášeny námitky.

b) Splacení v hotovosti.
V hotovosti se splácí 9 emisí znějících na marky. Zákon zmocňuje 

ministra financí, aby stanovil výplatní kurs nejvýše 20 Kč za 100 Mk 
jmenovité hodnoty včetně zadržených úroků (§ 11). V této výši byly 
také výplatní kursy vyhláškou z 30/6 1928, č. 110 Sb. z. a n., sta
noveny. Ke splacení měly býti titry předloženy v propadné lhůtě jed
noho roku běžící ode dne uveřejnění vyhlášky, t. j. do 13/7 1929, a to 
u Zemské banky, vyjímajíc titry vinkulované a soudně umořené, které 
měly býti předloženy likvidatuře ředitelství státního dluhu, a 4J/2% 
rakouskou železniční půjčku, odevzdanou svého času do úřední úschovy 
s nezajištěnými rentami, o jejíž výměnu bylo se hlásiti prostřednictvím 
úředních schovacích míst.

Tato úprava vzbudila velikou nespokojenost mezi věřiteli, ze
jména v Německu. Věřitelské organisace vedly po několik let tiskovou 
kampaň, která měla za následek, že ve stanovené lhůtě byla předložena 
ke splacení jen menší část titrů. Časem nápor věřitelů ochabnul. Když 
v zápise z 1/7 1932 o úpravě lázeňského ruchu a některých otázek 
finančních a měnově-politických, vyplývajících z hospodářského vztahu 
mezi Československem a Německem, československá vláda povolila 
všeobecné prodloužení lhůty do konce srpna 1932 k předložení marko-

®) Pařížská dohoda o výkupu papírových rent počítala na titry ztracené 
6%, Dr. Schiffer v článku „Vorkriegsschulden Österreichs“, Bankarchiv 
1929/30, str. 493 10%. Mýlí se tedy uvedený autor, uvádí-li tamže, že většina 
věřitelů nepřijala československé nabídky a raději nechala lhůtu uplynouti. 
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vých titrů, doporučila věřitelská organisace (Ständige Kommission zur 
Wahrung der Interessen deutscher Besitzer ausländischer Wert
papiere") majitelům, aby titry předložili, vyjímajíc 4% priority Stegu 
z r. 1883.

c) Společná služba.
Stanoví-li zákon č. 52/1928 Sb. z. a n., že úrokovou a umořovací 

službu 3% a 4% priorit Stegu a 4% uherské renty z r. 1910 (mezi
národního bloku) bude obstarávati Společná pokladna v Paříži a že 
zaplacením příslušných částek Společné pokladně splní Československo 
veškeré svoje závazky z těchto titrů (§ 13, odst. 1, 2), sankcionuje tím 
pouze stav vytvořený již inšpruckým protokolem a pražskou dohodou. 
Mimoto tvoří zákon právní podklad pro úpravu zástavních práv, váz
noucích na československých státních drahách pro dluhy Stegu. Zá
stavní práva mají býti omezena na československou levotu podle stavu 
v den 1/7 1919 (§ 3, odst. 3 zákona) , příště budou moci býti vymazána 
na potvrzení ministra financí, že Společné pokladně byly odevzdány 
titry k umoření nebo zaplacena částka na úmor potřebná (§ 13. odst. 
3). Ustanovení o uherské rentě z r. 1910 pozbylo významu, když česko
slovenský schodek v této rentě se proměnil v přebytek.

Také co se týče 4% státních železničních dluhopisů Alžbětiny 
dráhy na zlatky ve zlatě, dává zákon zmocněním ministra financí k do
hodě s vládou republiky rakouské (§ 14) pouze sankci úpravě, ke 
které později došlo, t. j. výkupu kvóty československé a převzetí služby 
výhradně Rakouskem.

9. Zákon čís. 104/1928 o převzetí státního předválečného dluhu 
nezajištěného.

Konečnou úpravu té části předválečného dluhu nezajištěného, 
která nebyla definitivně konvertována ani na půjčku moučnou, ani 
konsolidační, přinesl zákon z 22/6 1928, č. 104 Sb. z. a n., zvaný zá
konem nostrifikačním. Setrvávaje v podstatě na zásadách, z nichž vy
cházela úprava prozatímní, nařizuje zákon vydání dluhopisů česko
slovenské náhradní renty, a to 4 typů neumořitelných a 2 typů umoři- 
telných, za které bude předválečný dluh nezajištěný vyměněn. Zákon 
upravuje

a) výměnu prozatímních listů za definitivní dluhopisy;
b) převzetí nezajištěného dluhu, který nebyl vyměněn za pro

zatímní listy, ač zásadně za ně vyměněn býti mohl;
c) převzetí těch druhů nezajištěného dluhu, které vůbec za pro

zatímní listy vyměňovány nebyly.
Výměna prozatímních listů za definitivní dluhopisy byla upravena 

podrobněji vyhláškou ministra financí z 3/10 1928. č. 169 Sb. z. a n., 
v ostatním byl zákon proveden teprve vládním nařízením z 2/5 1929, 
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č. 64 Sb. z. a n. Nárok na výměnu a převzetí dlužno uplatniti v pro
padné lhůtě do 31/12 1933 (§ 24 zákona). Pro její zásadní stanovení 
mluvily důvody pořádkové, pro její časové vymezení byla směrodatnou 
okolnost, že poslední kupon prozatímních listů se promlčí 1/11 1933.

a) Výměna prozatímních listů za definitivní 
dluhopisy.

Prozatímní listy vymění se bez dalších materielních podmínek za 
dluhopisy československé náhradní renty56) v poměru 100 :100. Jest 
to ryze technické opatření, přinášející dvojí změnu.

Na rozdíl od 13 sérií prozatímních listů vydána jest náhradní renta 
pouze ve 4 typech lišících se úrokovou mírou:
3%% k výměně prozatímních listů serie
4% 33 33 33 33

4’2% 93 33 33 33
4%% 33 33 33 33

C,
A, B, F, G, H, HH. K,
L, EL,
D, E,
J-

Není již důvodu, aby druhová souvislost mezi jednotlivými druhy sta
rých a nových dluhopisů byla zachována, proto serie stejně zúročitelné 
se unifikují.

Dále dochází ke zjednodušení apointů. Kdežto pro
zatímní listy sérií H, J, L byly vydány v kusech po 502-50, 480-—, 
251 25 Kč a jejich násobcích, náhradní renty jsou vydány jen v kusech 
dělitelných 100 a zbytek jmenovité hodnoty kusů předložených k vý
měně týmž majitelem vyplatí se v hotovosti (§ 6—8 zákona).

Výměna byla již předem připravena tím, že za účelem výplaty 
úroku k 1/5 1928 byly prozatímní listy vyhláškou ministerstva financí 
č. 62/1928 Sb. z. a n. převážně vzaty z oběhu (cca 2.134 mil. Kč nom.).

“) Úroky z dluhopisů náhradní renty jsou osvobozeny jako veškeré česko
slovenské státní dluhopisy od daně rentové podle ustanovení § 174, č. 15, 
zákona č. 76/1927 Sb. z. a n. o přímých daních. Také prozatímní listy byly od 
ní osvobozeny podle § 9 zákona č. 250/1922 Sb. z. a n., což důvodová zpráva 
prohlašovala za zachování dosavadního právního stavu. Avšak podle § 131 
zákona č. 220/1896 ř. z. o přímých daních osobních, zrušeného uvedeným zá
konem č. 76/1927 Sb. z. a n., státní půjčky zásadně podléhaly 10% dani 
rentové, vyjímajíc půjčky, které byly od ní osvobozeny zvláštními zákony, nebo 
které podle zákona č. 66/1868 ř. z. podléhaly dani vyšší. Zvláštními zákony 
byly osvobozeny veškeré nezajištěné předválečné dluhy rakouské, vyjímajíc 
sjednocenou 42% rentu, která ve skutečnosti byla rentou 5%, podléhající 
16% srážkové nezvýšitelné dani. Místo této 5% renty dani podrobené byla 
nyní vydána 42% renta od daně osvobozená. Skutečný úrokový výnos se 
nezměnil, právně jest to však něco jiného. Zákon o kupónové dani z 21/3 1933, 
č. 47 Sb. z. a n. postihl tuto rentu stejně jako všechny ostatní státní papíry; 
postihl i 4% náhradní rentu umořitelnou, vydanou za 4% uherské pozemkové 
vyvažovači dluhopisy, které byly výslovně osvobozeny ode všech přítomných 
i budoucích daní.
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Potvrzení tehdy vydaná byla nyní vyměňována za dluhopisy definitivní 
náhradní renty.

b) Přímá výměna starých t i t r ů za náhradní rentu.
Za předválečné dluhopisy, které mohly býti vyměněny za pro

zatímní listy, ale vyměněny za ně nebyly, nebudou ovšem již vydávány 
prozatímní listy, nýbrž přímo dluhopisy náhradní renty příslušného 
typu, t. j. dluhopisy se stejnou úrokovou mírou jako dluhopisy pů
vodní. Pro tuto přímou výměnu platí stejné předpisy jako pro výměnu 
za prozatímní listy s tou změnou, že úroky vyplatí se hotově až do 
1/5 1928, kdy počíná zúročení náhradních rent. Další změnou jest, že 
kupony dospívající po účinnosti mírových smluv, i když zahrnují 
částečně úroky za dobu předchozí, vyplácejí se vždy plnou výplatní 
hodnotou a nikoliv jen poměrnou její částí, připadající na úroky od 
uvedeného data. Změna nemá valného významu, jelikož může prospěti 
pouze nemnohým majitelům, kteří v den 26/8 1922 nebyli českosloven
skými příslušníky a nemají nároku na odškodnění za úroky z doby 
před účinností mírových smluv. Za renty zlaté a uherskou rentu 
z r. 1913 budou nyní vydávány jen apointy dělitelné 100, nedělitelný 
zbytek vyplatí se hotově (§ 9—10 zákona).

c) Převzetí dosud neupravených druhů 
nezajištěného dluhu.

Ze 3 druhů slosovatelných půjček, které se nevyměňo
valy za prozatímní listy, budou 2 druhy, 4x/2% uherská renta z r. 1914 
(1919—1974) a 4% uherské pozemkové vyvažovači dluhopisy (1889 až 
1959) vyměněny za náhradní rentu zúročitelnou stejně jako staré 
dluhopisy a umořitelnou v letech 1929—1953 nákupem s trhu pod 
jmenovitou hodnotou nebo slosováním, každý rok 1/25 (§§ 12—16 
zákona). Nerozhodno jest, byly-li staré dluhopisy slosovány čili nic, 
jelikož Reparační komise k tomu nehleděla. Další slosovatelný druh, 
41/2% rakouské pokladniční poukázky z r. 1914, budou vzhledem 
k blízké své splatnosti vyplaceny v hotovosti, při čemž však se rozlišuje 
ve shodě s postupem Reparační komise mezi poukázkami slosovanými 
a neslosovanými. Serie neslosované do 16/7 1920 budou vyplaceny 
i s kupony až do 1/4 1929 včetně, serie IX a XII, vylosované v letech 
1919—1920, pouze jmenovitou hodnotou a pouze, náležely-li 26/8 1922 
československým příslušníkům. Serie vylosované dříve (I, V, VIII, 
XI) nebudou vůbec převzaty (§ 20—21 zákona).

Splaceny budou, ovšem z podstatně jiných důvodů, dluhopisy 
staršího státního dluhu z doby před unifikací 
roku 1868 a zlomkové dluhopisy na 250 a 10 zl. při teh
dejší unifikaci vydané. Dluhopisy první skupiny jsou ponejvíce dluho
pisy bývalé rakouské a uherské dvorské komory z počátku 19. století, 
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částečně dluhopisy ještě starší. Znějí na různé měny, malé částky, 
vesměs na jméno. Podle důvodové zprávy jest jich v československém 
územním bloku asi 600.000 K nom. Vymění ti je za nové dluhopisy 
bylo by technicky nesnadno, bude proto úrok z nich vyplácený kapita- 
lisován na podkladě úrokové míry 5% a vypočtená částka vyplatí se 
hotově (§ 22).5T) Zlomkové dluhopisy budou vzhledem k nepatrné 
celkové sumě (asi 12.000 K nom.) vyplaceny v hotovosti částkou 7 Kč 
za každých 2 50 zl. nom., v čemž jest zahrnuta již úroková náhrada za 
dobu 1919—1928 ; úroky za dřívější dobu není Československo povinno 
platiti (§ 23).

Na jméno znějící (v inkulované) dluhopisy všech 
druhů byly vyloučeny ze záměny za prozatímní listy, protože finanční 
správa neměla po ruce potřebných výpisů z knih státního dluhu. Kdežto 
oprávněným z dluhopisu na doručitele jest doručitel dluhopisu, jehož 
pravost není nesnadno posouditi, poučí spolehlivě o všech oprávněných 
z dluhopisů na jméno jen zápis v knize státního dluhu, po případě pří
slušné správní spisy. Zásadně vydává se výměnou náhradní renta pří
slušného typu stejně vinkulovaná. Za neumořitelné renty vydávají se 
zvláštní dluhopisy znějící na libovolnou částku 100 dělitelnou, v každém 
jednotlivém případě zvláště vyhotovované, právě tak, jak to bylo v Ra
kousku.38) Úrok}- ze všech vinkulovaných dluhopisů budou vypláceny 
Poštovní spořitelnou (§§ 18—19 zákona).

Na jméno měst a obcí znějící 41/,% dluhopisy za výkup 
výčepních regálních práv, které nebyly účastny prozatímní 
úpravy, budou vyměněny za 41/2% náhradní rentu stejného typu, jaká 
jest vydávána za 4x/2% uherskou rentu z r. 1913 (§ 17 zákona). Nové 
dluhopisy odstraňují tedy právo k výpovědi kapitálu, které bylo za
ručeno starým titrům.

Celkem bylo do konce r. 1934 vydáno náhradních rent

") Podle důvodové zprávy bylo úmyslem splatiti tyto dluhopisy takovým 
způsobem, aby vyplacená částka dovolila percipientovi úroků zajistiti si důchod 
v dosavadní výši. Protože však 5% papíry bylo lze obdržeti za kurs nižší než 
100 a protože při kapitalisaci může se hleděti jen k jmenovitému úroku a 
nikoliv k 10% srážkové dani, o kterou se výnos starých dluhopisů snižoval, 
dostávalo se ve skutečnosti majitelům starých titrů více, než důvodová zpráva 
jim chtěla přiznati.

") Přepsání dluhopisů na jméno, vinkulace, provádí se tím způsobem, že 
ředitelství státního dluhu opatří plášť dluhopisu příslušnou doložkou a ku
pónové archy vezme z oběhu; úroky vyplácejí se pak oprávněné osobě přímo 
(dříve u berních úřadů, nověji Poštovní spořitelnou). Pouze neumořitelné 
náhradní renty vinkulují se tím způsobem, že ředitelství státního dluhu vezme 
z oběhu celý dluhopis a místo něho vydá nový zvláštní dluhopis na jméno bez 
kupónového archu a to vždy dluhopis pouze jeden, i když dluhopisů na doru
čitele bylo předloženo několik; nový dluhopis vyplní se na celkovou částku 
dluhopisů vzatých z oběhu.
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372%lit.A . . . 
4% lit. B . . . . 
4-2% lit. C . . . 
4%% lit. D . . . 
4% umoř. lit. E . . 
472% umoř. lit. F .

16.990.200 Kč,
2.680,807.800 „

341,246.600 ,, 
24,377.300 .. 
45.061.400 „ 
34.860.400 „

celkem 3.143,343.700 Kč.
Počátkem r. 1935 zbývá ještě nezaměněno asi 100,000.000 K rent 

(v tom 64,470.000 K rent z likvidace uherské poštovní spořitelny dosud 
nevydaných, zbytek většinou renty vinkulované, jejichž záměna jest 
velmi obtížná). Jest to částka poměrně velmi nepatrná ve srovnání 
s celkovou částkou 4.160,716.940 K a 280,906.600 fl. zl. rent, které 
tvoří československý územní blok.

B. ITÁLIE.
Pro Itálii nebylo převzetí předválečného dluhu po bývalé mon

archii velkým problémem.
Titry nezaj ištěného dluhu rakouského okolkované v Itálii 

a po anexi Fiume i okolkované tam titry nezajištěného dluhu uherského 
byly zaměněny zčásti již v r. 1922 za 5% konsolidovanou italskou rentu 
v poměru 40 lir = 100 K a 115 lir = 100 K ve zlatě. V poměru prve 
zmíněném byly honorovány i titry rakouské a uherské znějící kromě na 
koruny i na jiné měny (na př. 472% rakouské pokladniční poukázky 
z r. 1914). Poměr 115 lir za 100 lir ve zlatě byl stanoven za války jako 
nejvyšší hranice pro platy z dluhopisů, opatřených doložkou zlatou 
nebo jí rovnocennou doložkou; tohoto nuceného konversního kursu 
bylo nyní použito i na převzaté zlaté renty. Jelikož podíl italský, resp. 
podíl Fiume byl úplně kryt územním blokem, což při poměrně malých 
podílech a vyspělosti italských finančních zařízení nebylo nic zvlášt
ního, nebyla Itálie ničím zavázána vůči bloku mezinárodnímu.

Ze zajištěných dluhů Itálii připadlý podíl na dluhopisech 
Rudolfovy dráhy Itálie vykoupila tím. že Rakousku jako hlavnímu 
zavázanému odevzdala dluhopisy ve výši jmenovité hodnoty svého po
dílu. Půjčka terstského skladiště, připadlá výlučně k tíži Itálii, byla 
převzata k zúrokování a umořování za původních podmínek v uvede
ném přepočítacím poměru.

C. POLSKO.
Zákonem z 10/5 1921, Dz. ust. č. 45, bylo nařízeno přihlášení 

a okolkování předválečných půjček rakouských a uherských, které se 
nalézaly na území polském anebo byly jakožto majetek polských úřadů, 
ústavů a příslušníků uloženy v cizině. Podrobný výpočet půjček, jichž 
se to týkalo, obsahovalo nařízení ministra financí z 2ň/7 1921, Dz. ust. 
č. 70. Nařízením presidenta republiky ze dne 27JY2. 1924, Dz. ust. 
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č. 115, byla pak upravena konverse předválečných dluhů rakouských 
a uherských zatěžujících polský stát.

Titry předválečného dluhu nezaj ištěného, přihlášené a okol- 
kované ve smyslu shora uvedených předpisů, byly vyměněny za 5% 
konversní půjčku,59) umořitelnou do r. 1945, a to v poměru 100 K nom. 
ve zlatě = 30 zlotých nom. nové půjčky, 100 K nom. v cizích měnách 
(41/2% rakouské pokladniční poukázky a 4*/ 2% uherská renta z roku 
1914) = 25 zlotých nom., 100 K nom. v papírové měně, ve stříbrných 
zlatkách nebo v markách (4y2% rakouská železniční půjčka) = 2 zlo
tým nom. Nadacím, dobročinným fondům a ústavům, náboženským 
společnostem a ústavům osvětově kulturním mohl ministr financí 
sazbu 2 zloté, ve které zahrnuta jest již i náhrada za kupony splatné 
do 30/6 1925, zvýšiti na 15 zlotých. Kompensační emise, které Polsko 
mělo vydati za předválečný nezajištěný dluh v korunách nebo stří
brných zlatkách podle přílohy k čl. 203/186, měly býti vydány zásadně 
v poměru 1 zlotý = 1.800.000 Mk — 2,571.425 K; mezinárodními 
úmluvami mohl býti tento přepočítací klíč zvýšen, avšak ne nad shora 
uvedenou sazbu, platnou pro konversi titrů pojatých do polského územ
ního bloku. Bližší předpisy obsahovalo nařízení ministra financí z 27/2 
1925, Dz. ust. č. 21.

Titry dluhu zajištěného, zatěžující polský stát, měly býti 
vyměněny za 5% konversní železniční půjčku, umořitelnou ve 40 letech 
od r. 1927, zajištěnou na státních drahách ředitelství krakovského, 
Ivovského a stanislavského, a to v poměru 100 K = 15 zlotých. Prc 
dluhopisy dráhy Albrechtovy z r. 1877 ve zlatě platil poměr 100 K = 
30 zlotých. V uvedených sazbách obsažena již také náhrada za kupony 
splatné do 30/6 1925. Konverse titrů patřících cizím státním přísluš
níkům měla však býti provedena jen za podmínek § 43 nařízení pre
sidenta republiky z 14/5 1924, Dz. ust. č. 42, t. j. j e n p ř i formál
ní a materielní reciprocitě, což předpokládalo 
zjištění, jakým státním příslušníkem byl vlast
ník v den 21/5 1924.

Dluhopisy7 drah Karla Ludvíka a Albrechtovy’ měly 
býti podle nařízení ministra financí z 2R>/7 1925, Dz. ust. č. 75, při
hlášeny’ k registraci u úřadu státních půjček ve Varšavě do 1/9 1925, 
resp. u polských konsulátů do 1/10 1925 spolu s doklady o státním 
občanství osoby, která byla jejich vlastníkem v den 21/5 1924. Po
drobná ustanovení o konversi těchto priorit za 5% železniční půjčku 
obsahuje nařízení ministra financí v dohodě s ministrem zahraničních 
věcí, spravedlnosti a železnic ze dne 18/8 1926, Dz. ust. č. 509. Protože 
dluhopisy’ tyto zatěžují výhradně Polsko, budou zaměněny’ v poměru

“) Za tuto půjčku byly vyměňovány i poválečné státní půjčky polské, 
rozvratem měny znehodnocené.
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100 K = 15 zlotých (30 zlotých pro dluhopisy Albrechtovy dráhy 
z r. 1877), pokud nebyly zaregistrovány jako majetek státních přísluš
níků rakouských, německých, ruských a maďarských. Nebyla-li při 
registraci zjištěna státní příslušnost vlastníka v den 21/5 1924, jakož 
i u dluhopisů k registraci nepřihlášených, předpokládá se, že byly ve 
vlastnictví rakouském. Výměnu takových dluhopisů podle přepočí
tacího klíče, vyplývajícího z použití cit. § 43 o materielní reciprocitě, 
vyhrazovalo nařízení z 18/8 1926 zvláštnímu pozdějšímu opatření.

Nařízení ministra financí z 9/1 1928, Dz. ust. č. 69, upravilo kon- 
versi polské levoty priorit dráhy Uhersko-haličské 
a Severní dráhy Ferdinandovy. Priority měly býti vzaty 
z oběhu úřady československými při konversi československé kvóty, při 
čemž na polskou levotu bylo vydáno zvláštní afidavit. Afidavity měly 
býti předloženy úřadu státních půjček ve Varšavě spolu s doklady 
o vlastnictví a státní příslušnosti vlastníka v den 21/5 1924. Za kaž
dých 1000 K nom. priorit Severní dráhy Ferdinandovy náleželo 33-75 
zlotých nom., za každých 400 K nom. priorit Uhersko-haličské dráhy 
náleželo 37-50 zlotých nom. 5% železniční leonversní půjčky, pokud 
nebránilo ustanovení o materielní reciprocitě.

Lhůty ke konversi stanovené původně do konce r. 1927 (dráha 
Albrechtova a Karla Ludvíka), resp. 1928 (Severní dráha Ferdinan
dova a Uhersko-haličská) byly postupně prodlouženy až do konce 
r. 1932.

Českoslovenští příslušníci byli při konversi těchto 
půjček postaveni na roveň příslušníkům polským podle smlouvy česko- 
slovensko-polské o otázkách právních a finančních z 23/4 1925 
(č. 56/1926 Sb. z. a n., čl. 61). Soupis těchto papírů ve smyslu § 43 
již citovaného měl býti proveden prostřednictvím československých 
úřadů, které použijí veškeré opatrnosti, aby do soupisu byly pojaty 
jen papíry náležející výhradně příslušníkům československým. Vláda 
polská má považovati předložené výkazy soupisové za dostatečné 
a nebude žádati dalších dokladů o státní příslušnosti majitelů (čl. 67). 
Soupis byl proveden u Československého zúčtovacího ústavu v Praze, 
který zprostředkoval majitelům i výměnu za konversní půjčku polskou, 
a to soupis dluhopisů dráhy Albrechtovy a Karla Ludvíka podle vy
hlášky ministra financí z 20/10 1925, č. 212 Sb. z. a n., soupis dluho- 
pisů dráhy Uhersko-haličské a Severní dráhy Ferdinandovy podle vy
hlášek ministra financí z 11/2 1926, č. 19 a z 30/6 1928, č. 110 Sb. z. 
a n. O posléze zmíněných dluhopisech složených ke konversi česko
slovenské kvóty vydával Československý zúčtovací ústav každému 
majiteli bez rozdílu národnosti afidavit na kvótu polskou, které pro 
majitele československé bylo zároveň i dokladem o soupisu ve smyslu 
zmíněného § 43: těmto majitelům obstaral ústav výměnu polské kvóty

17 
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za konversní půjčku, ostatní musili se obrátiti na úřad státních půjček 
ve Varšavě.

Příslušníkům německým přiznala valorisační úmluva 
německo-polská z 5/7 1928°°) přepočítací sazby 10 zlotých (místo nor
mální sazby 15 zlotých) za nom. 100 K dluhopisů dráhy Albrechtovy, 
Karla Ludvíka, Uhersko-haličské, Severní dráhy Ferdinandovy, Lvov 
—Cernovice—Jasy III. emise, 30 zlotých za nom. 100 K dluhopisů 
Albrechtovy dráhy z r. 1877, 2 zloté za nom. 100 K rakouské železniční 
půjčky. Avšak pouze prvá sazba, a to ještě vyjímajíc dluhy na zlatky 
ve stříbře, jest sazbou smluvní, jinak jsou uvedené sazby jen jedno
stranným prohlášením polským, nabídkou, kterou němečtí majitelé 
mohou, ale nemusejí přijmouti.

Co se rakouských příslušníků týče, uznalo Rakousko 
v dohodě s Polskem sjednané v Haagu 20/1 193061), že polské závazky 
vůči rakouským příslušníkům z dluhopisů dráhy Albrechtovy (vyjíma
jíc 5% dluhopisy z r. 1877), Karla Ludvíka, Severní Ferdinandovy, 
Uhersko-Haličské, Lvov—Cernovice—Jasy III. emise, které byly v ra
kouském majetku 21/5 1924, mohou býti vyrovnány dle přepočítacího 
klíče nejvýše 10.000 K = 1 S, leč by v Rakousku došlo před koncem 
r. 1931 k valorisaci zajištěného dluhu rakouského. Když se tak stalo 
rakouským zákonem z 23/12 1931, č. 405 B. G. Bl., byly dluhopisy 
uvedených dluhů, nalézající se v majetku rakouském, svolány vyhláš
kou ministra financí z 19/12 1932 a odevzdány Polsku za účelem vý
měny za polskou konversní půjčku podle valorisační sazby, modifiko
vané se zřetelem k valorisaci rakouské. Požadavek materielní reci
procity není zcela splněn, poněvadž Rakousko dávalo méně. Také za
držené úroky nevyrovnávají se stejným způsobem, rozdílná jest i úro
ková míra a umořovací doba konversní půjčky polské a rakouské, takže 
bližší dohoda jest zřejmě nezbytná.62)

D. RAKOUSKO.
Jak již uvedeno, nebyla v Rakousku převratem služba státního 

dluhu zastavena, nýbrž pouze postupně omezena na dluhopisy, které se 
měly státi dluhem republiky rakouské. Placeno bylo pouze v korunách 
rakouských, resp. v šilincích v poměru 10.000 K rak. = 1 S, takže 
výplaty mnoho neznamenaly. Ze zlaté renty byly placeny úroky v po
měru za války stanoveném, t. j. 4 fl. = 10 05 K, z dluhopisů marko
vých v poměru 100 Mk = 124 K. Po vyčerpání kuponů nebyly vy-

”) Úmluva byla sjednána za tím účelem, aby bylo zamezeno rozdílné na
kládání s příslušníky obou států při aplikaci valorisačních předpisů. Viz Reichs
gesetzblatt 1929 II str. 577 a pojednání v Ostrecht 1930, str. 337.

“) Dohodou touto postoupilo Rakousko Polsku 67’73 mil. K přebytku 
v nezajištěném dluhu za cenu asi 50 grošů za 100 K.

“) Österreichischer Volkswirt 1932, příloha „Bilanzen“ str. 148. Ještě 
v r. 1935 nebyla výměna provedena. Neue Freie Presse z 28/9 1935. 
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dávány nové kupónové archy, nýbrž úroky byly vypláceny jen jednou 
ročně na předložení pláště, na němž byla výplata poznamenána.

Převzetí předválečného dluhu nezajištěného bylo problémem vnitř
ním, dluhu zajištěného i zahraničním, poněvadž jeho titry byly z velké 
části v rukou zahraničních majitelů. Tu byl také nápor věřitelů citel
nější. Kromě pobídek Reparační komise a nátlaku věřitelských organi- 
sací působil i nátlak při sjednávání nových půjček. V holandském pro
spektu o rakouské půjčce z r. 1930 se praví: „Poněvadž republika 
rakouská neupravila dosud dostatečně veškeré závazky, které převzala 
z předválečných dluhů býv. monarchie rakousko-uherské, nebude tato 
půjčka znamenána oficielně na zdejší burse, dokud nedojde k úpravě, 
která by uspokojila zdejší bursovní komoru. Na 22/10 1930 jest svo
lána do Paříže porada se zástupci států nástupnických, na které se bude 
pokračovati v jednání. Jakmile budou odstraněny pochybnosti amstero
damské bursovní komory, bude navrženo kótování nové půjčky 
i v Amsterodamě.“63) Francie se půjčky nezúčastnila, přislíbila prý jen 
účast na druhé tranši v předpokladu, že dojde k dohodě o předváleč
ném dluhu.64) Ve Švýcarsku a v Anglii věřitelské organisace protesto
valy, čímž prý působily nepříznivě na průběh upisování a kurs. V ně
meckém tisku byla nepříznivě kritisována Deutsche P>ank- und Di- 
sconto-Gesellschaft, jejíž filiálka v Amsterodamě prospekt spolu- 
podepsala, ač právě tato banka zastupuje zájmy majitelů různých 
rakouských předválečných půjček, které byly emitovány jejím prostřed
nictvím.'"65) 60)

Pester Lloyd z 22/7 1930 ve článku „Nichtvalorisierung ist teuerer als 
Aufwertung“.

“) Bohemia ze dne 10/10 1930.
’5) Prager Tagblatt ze 24/7 1930.
™) Podle Prager Presse z 15/2 1931 jest 75% priorit Rudolfovy dráhy 

v majetku rakouské poštovní spořitelny. Prager Tagblatt z 8/7 1930 odhadoval 
majetek rakouského státu v zajištěných titrech na 70% a zbylý dluh valori- 
sovaný 15% sazbou na 30 milionů šilinků. Tlak na kurs kritisován v Prager 
Prese z 4/12 1930. Ve článku „Österreichs Vorkrievsschulden“, Bankarchiv 
1929/30, str. 493, odhaduje býv. říšský min. Dr. Schiffer nákupy rakouské 
vlády na 60—70% celého oběhu, zbývajících 30% by při 15% valorisaci zna
menalo zatížení asi 28'8 mil. Alk s úrokovým ročním nákladem asi 115 mil. Mk. 
V článku jest také zmínka o rozčilených odpovědích rakouského tisku, zřejmě 
prý vládou inspirovaných, na zprávy německého tisku o připravované 15% 
valorisaci. O zprávách těchto rakouský ministr financí Juch prý prohlásil, 
že to jsou „reine Kombinationen und Äusserungen einer unverantwortlichen 
Aufwertungspropaganda zugunsten der nachträglichen Erwerber von Vor
kriegswerten, die dadurch zur Einstreichung ihrer Spekulationsgewinne in den 
Stand gesetzt werden sollten. Sie seien es auch, die das treibende Element 
dieses Pressefeldzuges bildeten. Für Österreich könne das einzige Maßstab 
für die Regelung der Angelegenheiten die Rücksicht auf seine Finanz- und Wirt
schaftslage sein“. Rozčilení rakouského tisku jest pochopitelné, zprávami 
o 15% valorisaci znemožňuje se nákup za nejnižších kursů.

17*
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1. Převzetí zajištěného dluhu.
Na reparační konferenci v Haagu počátkem r. 1930 projevil 

předseda výboru pro východní reparace ministr Loucheur v závěrečné 
řeči očekávání, že co nejdříve bude v Rakousku rozřešena také otázka 
zajištěného dluhu. Rakouský spolkový kancléř Schober přislíbil, že se 
tak stane podle možnosti do 6 měsíců. To bylo i protokolováno. Lhůta 
óměsíční počala podle rakouského názoru běžeti teprve ode dne ratifi
kace haagských úmluv, takže měla uběhnouti teprve dnem 28/12 
1930.0T) Lhůta takto počítaná uplynula však, aniž se co stalo. Dne 
9/1 1931 prohlásil rakouský ministr financí Juch v rozpočtovém vý
boru Národní rady při rozpravě o státním rozpočtu, že rakouská vláda, 
která jest teprve krátkou dobu u vesla, nemohla dosud pro jiné na
léhavé práce splniti slib daný na haagské konferenci, že však podle 
možnosti přistoupí k řešení zajištěného dluhu co nejdříve, o čemž vy
rozuměla již také předsedu výboru pro východní reparace, ministra 
Loucheura.88)

K valorisaci zajištěného dluhu mělo Rakousko ostatně ještě jiný 
důvod, totiž snahu dosíci valorisace rakouského majetku na zajištěném 
dluhu polském. Zmíněnou již úmluvou polsko-rakouskou sjednanou 
v Haagu dne 20/1 1930 bylo zajištěno, že tento značný majetek, který 
úmluva odhaduje na 65,962.400 K ve dvou emisích dráhy Karla Lud
víka a na 12,334.200 K ve třech emisích dráhy Albrechtovy, bude 
účasten valorisace, dojde-li v Rakousku před koncem r. 1931 k valori
saci dluhu zajištěného.

Úpravu přinesl zákon z 23/12 1931, č. 405 B. G. Bl., provedený 
nařízením ministra financí z 3/5 1932, č. 129 B. G. Bl.

Titry rakouského předválečného dluhu zajištěného, pokud připadly 
k tíži republice rakouské, budou vyměněny za 4% náhradní dluhopisy 
(Ablosungsschuldverschreibungen) zúročitelné od 1/1. 1932 a umoři- 
telné ve 40 letech počínajíc 1/7 1934 slosováním nebo nákupem. Ná
hradní dluhopisy jsou dvojí: typu A, zajištěné simultánním hypoteč
ním právem na drahách, na kterých byly dosud zajištěny staré titry, 
a typu B, bez hypotečního zajištění. Výměna provede se v poměru 
10Ó K nom. nebo 50 zl. nom. starých titrů = 7 S nom. náhradních 
dluhopisů, 50 zl. stříbra nom. starých titrů = 10 50 S nom. náhradních 
dluhopisů, 100 Mk nom. starých titrů = 8 23 S nom. náhradních 
dluhopisů. Uvedené sazby znamenají 4 86% valorisaci dluhů koruno
vých a markových a 7-29% valorisaci dluhů stříbrných. Dluhy markové 
valorisují se tedy v poměru ke dluhům korunovým podle předválečné 
mincovní parity marky a koruny, dluhy stříbrné valorisují se sazbou 
o 50% zvýšenou. Z výměny jsou vyloučeny titry splatné před 1/7 1919,

") Neue Freie Presse ze dne 10/7 1930, Prager Tagblatt z 8/7 1930.
“) Prager Presse z 10/1 1931.
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k pozdější splatnosti nebo výpovědi se nehledí. Lhůta k výměně stano
vená původně do 31/12 1932 byla zákonem z 22/12 1932. č. 366 
B. G. Bl., prodloužena do 30/6 1933.

Zadržené úroky do 31/12 1931 vyrovnají se rovněž novými dluho
pisy. avšak podle sazby činící jen 2/s sazby platné pro konversi ka
pitálu (100 K nebo 50 zl. = 2 80 S. 50 zl. stř. = +20 S. 100 Mk = 
329 S).

Náhradní dluhopisy budou míti nejmenší kusy na 50 S. Alajitelé 
starých titrů mohou částku, která jim náleží za kapitál a zadržené 
úroky, zaokrouhliti nahoru na nejbližší částku dělitelnou 50 doplatkem 
v hotovosti, při čemž přikoupená část náhradních dluhopisů se odpočí
tává za kurs 50%. Se strany státu neposkytuje se náhrada za nekonver- 
tovatelné špičky.

Zvláštní ustanovení platí o salinkách, které se splácejí sazbou 4 S 
za 100 K nom.89)

2. Převzetí nezajištěného dluhu.
Podle nařízení spolkové vlády z 29/9 1933, č. 446 B. G. Bl.. byly 

titry předválečného dluhu nezajištěného rakouského i uherského, ná
ležející do rakouského územního bloku, přijímány k částečné úhradě 
upisovací hotovosti na 4% rakouskou výherní půjčku z r. 1933 (Tref- 
feranleihe). Půjčka tato, nadaná mnohými výhodami (zajištění zlaté 
hodnoty, výhry, zvyšující celkový úrokový náklad státu v prvých 
10 letech ze 4% na 7%, daňová amnestie upisovatelům. výhody da
ňové a poplatkové), byla emitována v kursu 98%, upisovací cena však 
mohla býti až do 1/4 jmenovité hodnoty uhrazena starými titry podle 
stanovených přejímacích kursů, takže jen rozdíl (98—25%) bylo do- 
platiti hotově. Dluhopisy nové půjčky, připadající na výměnu, byly 
vázány po dobu jednoho roku od skončeni upisování.

Rakouská a uherská zlatá renta byla přijímána hodnotou 25 S za 
každých 50 zl. kapitálu a hodnotou 10 S za každých 50 zl. úroků. 
41/,% rakouské poukázky z r. 1914 a uherské renty z r. 1913 a 1914 
byly přijímány hodnotou 20 S, resp. 8 S za každých 100 K kapitálu, 
resp. úroků. 4 2% stříbrná renta byla přijímána hodnotou 2 S za 50 zl. 
kapitálu, ostatní renty hodnotou 1 S za 50 zl. nebo 100 K kapitálu, 
při čemž však v přejímací hodnotě obsažena jest také již náhrada 
za úroky.

Použití titrů nezajištěného dluhu k úpisu nové půjčky bylo dobro
volné, zůstalo však jedinou možností zhodnocovací. Počátkem r. 1934 
byla zastavena služba státního dluhu starorakouského, konaná doposud 
ve znehodnocených korunách, valorisace dluhopisů k úpisu nové půjčky 
nepoužitých není pro dohlednou dobu piavděpodobnou.

“) Dr. Fritz Honig: Aufwertung der altstaatlichen Eisenbahnanleihen. 
Osterr. Volkswirt 1932, str. 327.
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III. Společná pokladna.
(Caisse commune des porteurs des dettes publi

ques autrichienne et hongroise émises avant 
la guerre).

A. ZÁKLAD A ORGANISACE.

1. Smluvní základy Společné pokladny.
Původ Společné pokladny, která pro svůj význam zaslouží pře

hledného pojednání, dlužno hledati nikoliv v mírových smlouvách, 
nýbrž ve zvláštních úmluvách, které sjednaly pod patronancí Reparační 
komise nástupnické státy s věřitelskými organisacemi.

Jest to především nejednou již zmíněný inšprucký proto
kol z 29/6 1923, o němž měly nástupnické státy oznámiti do 15/11 
1923, ratifikují-li jej čili nic; kdyby se většina států rozhodla neratifi- 
kovati, mohly odvolati svou ratifikaci i státy ratifikovavší. Do 15/11 
1923 ze 7 zúčastněných států pouze 2 ratifikovaly a 3 přislíbily ratifi
kaci po splnění ústavních formalit. Ratifikace těchto států došla během 
roku 1924; teprve tím byl inšprucký protokol zajištěn. Jugoslávie 
a Rumunsko s ratifikací otálely, činíce převzetí rakouského a uherského 
dluhu odvislým od splnění svých nároků reparačních. Jugoslávie rati
fikovala teprve v březnu 1925, Rumunsko setrvalo však i dále na svém 
odmítavém stanovisku.

Mezitím již 4 zakládající věřitelské organisace, k nimž přistoupily 
ještě organisace belgická, anglická a nově utvořená německá, dojednaly 
stanovy Společné pokladny, konstituované jako asociace 
s cíli nevýdělečnými podle francouzského zákona z 1/7 1901 a uložily 
stanovy dne 20/12 1924 na policejním ředitelství v Paříži (vyhláška 
v Journal Officiel č. 3 ze dne 4/1 1925). Finanční služba Reparační 
komise (Service financier) vypracovala řád, uprav ujícípoměr 
mezi Společnou pokladnou a Reparační komisí. 
Rozhodnutím ze dne 18/12 1924, č. 3.010, schválila Reparační komise 
inšprucký protokol, stanovy a řád.

Ustavivší se Společná pokladna nemohla zahájiti službu dluhů, jež 
jí byly svěřeny inšpruckým protokolem, ještě pro jiné překážky, než 
pro scházející přístup Rumunska. U mezinárodního bloku nezajištěných 
dluhů vadilo, že nebyla dosud známa jeho výše, u priorit Stegu, kde 
Společné pokladně byla svěřena služba celé emise, nebyla v Inšpruku 
rozřešena otázka zadržených úroků a slosování ; u 3% priorit přidružily 
se k tomu nově pochybnosti měnové.

Otázky ty byly upraveny teprve pražskoudohodouze dne 
14/11 1925, kterou byla Společné pokladně nově svěřena služba 4% 
uherské renty z r. 1910. Rumunsko opět neratifikovalo, projevilo však 
brzy nato ochotu přistoupiti, bude-li zrušena revisní klausule, t. j. 
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bude-li sleva povinných platů na 32, resp. 27% trvalou a nikoliv do
časnou. Teprve dodatečným protokolem pařížským 
z 15/3 1926, který sice nezrušil revisní klausule, ale stanovil určité 
zásady pro její použití, přistoupilo i Rumunsko. Reparační komise 
schválila pražskou dohodu i dodatečný protokol rozhodnutím stálého 
ředitelského výboru z 19/3 1926, č. 474. Brzy nato obdržela Společná 
pokladna prvé platy od nástupnických států a zahájila dluhovou službu.

V následujících letech byly zvláštními úmluvami upraveny ještě 
některé otevřené otázky70) a Společná pokladna pověřena službou i ně
kterých jiných dluhů (3% uherské půjčky Železných vrat a mezi
národního bloku papírových rent).

2. Organisace Společné pokladny.
Společná pokladna jest řízena správní radou, složenou z de

legátů 7 národních asociací, které jsou členy Společné pokladny. 
Jsou to:

Association belge pour la Défense des Détenteurs de Fonds publics 
v Antverpách,

Association nationale des porteurs français de valeur mobilières 
v Paříži,

Council of Foreign Bondholders v Londýně,
Associazione Bancaria Italiana v Miláně,
Vereeniging voor de Oostenrijksche en Hongaarsche Fondsen 

v Amsterodamě,
Association suisse des Banquiers v Basileji,
Verein zur Wahrnehmung der Interessen deutscher Eigentümer 

von Anleihen der ehemaligen Österreichisch-ungarischen Monarchie 
v Berlíně.

Každá asociace jmenuje způsobem předepsaným jejími stanovami 
do správní rady Společné pokladny 2 delegáty a podle potřeby i ná
hradníky. Se souhlasem správní rady mohou býti přijaty za členy Spo
lečné pokladny i jiné asociace, které rovněž vyšlou do správní rady po 
jednom nebo dvou delegátech. Členové správní rady úřadují 5 let, 
mohou však býti bez omezení znovu voleni.

V čele správní rady jest předseda a dva místopředse
dové. Předseda, jehož hlas jest dirimující, volí se na rok ze členů

™) Jsou to zejména: dodatek k čl. 6 pražské dohody z 26/11 1927 o titrech 
ztracených a zničených, pařížský protokol z 11/6 1930 o definitivní výši platů 
států a vracení platů připadajících na kupony promlčené, pařížský protokol 
z 12/6 1930 o poměru mezi Společnou pokladnou a státy po zániku Reparační 
komise. Konečně pařížská dohoda z 31/10 1930, upravující zvýšení úrokového 
procenta v důsledku revisní klausule, přeměnu rent věčných na umořitelné 
a umořovací plány pro půjčky umořitelné, uvedená prozatímně na 5 let a jen 
částečně v účinnost dodatečnou dohodou ze dne 13/12 1930. Texty těchto 
dohod viz též ve výročních zprávách Společné pokladny; 
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správní rady zastupujících 3 nej důležitější organisace. Může býti bez 
omezení znovu volen.

Zasedání správní rady účastní se s hlasem poradním i delego
vaný komisař států, volený podle ročního pořadí nástupnic
kými státy. Může nahlížeti do knih a účtů a požadovati vysvětlení, není 
však oprávněn zasahovati do správy.

A'las tni službu obstarává generální tajemník jmenovaný 
správní radou s přiděleným personálem.

Správní rada schází se, nehledíc ke schůzím mimořádným, pravi
delně dvakráte do roka, v dubnu a říjnu. Před koncem roku sestavuje 
rozpočet na příští rok, který oznamuje též delegovanému komisaři 
států, po uplynutí roku vydává podrobnou výroční zprávu, kterou před 
publikací rovněž zašle delegovanému komisaři. Mimo to uveřejňuje 
každého půl roku úhrnný výkaz příjmů a vydání a zbývajících ho
tovostí.

Na režii71) státy Společné pokladně nepřispívají. Společná po
kladna hradí ji jednak z interkalárních úroků, jednak z inkasních 
provisí srážených při výplatách a z poplatků vybíraných za zvláštní 
úkony, na př. za rekuponování, pokud ovšem nepřipadají spolupůsobí
cím peněžním ústavům, jejichž služeb Společná pokladna v rozsáhlé 
míře používá. Platebny Společné pokladny jsou zřízeny ve Francii, 
Belgii, Anglii, Německu, Holandsku, Švýcarsku, Španělsku a Portu
galsku. ze států nástupnických v Rakousku, Maďarsku, Itálii a Česko
slovensku, kde jest platebnou Zemská banka.

Dojde-li mezi Společnou pokladnou a jedním nebo'několika ná
stupnickými státy ke sporu, má býti spor podle čl. 18 inšpruckého 
protokolu předložen rozhodčímu sboru složenému ze dvou 
rozhodčích,« z nichž po jednom určí každá strana; při různosti míněni 
zvolí tito rozhodčí vrchního rozhodčího, aby rozhodl mezi nimi. Nález 
rozhodčího sboru jest závazný pro obě strany.

3. Poměr Společné pokladny k věřitelům a dlužnickým státům.
O poměru Společné pokladny k věřitelům a k dlužnickým státům 

ustanovuje čl. 1 inšpruckého protokolu:
„Aby zahraniční majitelé titrů níže vypočítaných byli represento

váni u států, bude ustanoven výše zmíněnými sdruženími organismus 
pojmenovaný »Společná pokladna zahraničních majitelů státních před
válečných dluhopisů rakouských a uherských«, která bude pověřena 
tím, aby prcr- účet a ve jménu majitelů přijímala platy konané státy 
sukcesními a cesionářskými za účelem úrokové a umořovací služby

") Podle výroční zprávy za r. 1934 činila režie v tomto roce 2,050.329 
fr. fr., 995 $, 372 £, 197.862 fr. šv. Přibližné stejně i v dřívějších letech. 
Volnými příjmy Společné pokladny jest režie více než kryta. Koncem r. 1934 
dosáhl ryzí přebytek 31,943.045 fr. fr., 2732 8, 542 £ a 269.634 fr. šv. 
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řečených titrů a aby po případě opatřila obnovení obíhajících titrů.“ 
Dále ustanovuje čl. 14 stanov:
„Ode dne složení těchto stanov přejímá Společná pokladna vůči 

majitelům titrů byv. monarchie rakousko-uherské na sebe závazky 
států sukcesních a cesionářských. které vykonaly přesně své platy; proti 
státům, které platů nevykonaly, zůstávají práva majitelů represento
vaných Společnou pokladnou taková, jak jsou určena v původních 
podmínkách a v mírových smlouvách.

Ode dne svého ustavení bude se Společná pokladna vůči majitelům 
jak po stránce služby finanční, tak i po stránce právních poměrů (ztráta 
nebo zničení titrů, promlčení) chovati jako bývalá monarchie rakousko- 
uherská v míře, v jaké budou vykonávány platy dlužné státy sukcesními 
a cesionářskými.“

Z či. 1 inšpruckého protokolu se podává, že Společná pokladna 
zastupuje veškeré věřitele vůči státům, v jejich za
stoupení a na jejich účet přijímá od zavázaných států úhrnné platy 
na dluhy, které spravuje. Zaplacením Společné pokladně se státy li- 
berují. Zaplatily-li Společné pokladně, nejsou již ničím povinny jednot
livým věřitelům, věřitelé mají nárok jen proti Společné pokladně. 
Kdyby Společná pokladna z jakéhokoliv důvodu nemohla věřitele uspo- 
kojiti, ač jí státy řádně zaplatily, postihla by ztráta věřitele, jelikož 
Společná pokladna jest zmocněncem jejich, nikoliv zmocněncem států.

Podle čl. 14 stanov naopak Společná pokladna bere na sebe 
závazky států nástupnickýc h.T2) Chce býti vůči majitelům 
titrů v postavení dříve zavázané monarchie. Avšak závazky nástup
nických států bere na sebe Společná pokladna jen, pokud státy 
řádně zaplatily: závazek Společné pokladny vůči jednotlivým 
majitelům titrů jest tedy podmíněný. Jednotliví věřitelé mohou 
požadovati placení, zaplatily-li státy Společné pokladně, jediné od Spo
lečné pokladny, ale i v tom případě mohou požadovati zaplacení pouze 
v rozsahu a za podmínek, za jakých je mohli dříve požadovati od bý
valé monarchie, pokud podmínky ty nebyly dohodou změněny. Platy 
států Společné pokladně nejsou definitivními platy společnému zmoc
něnci věřitelů, jsou zálohami, které Společná pokladna vyúčtuje. Státy 
poukazují Společné pokladně úrokové a umořovací platy na celý oběh 
titrů jí spravovaných, avšak Společná pokladna vrací po uplynutí pro
mlčecích lhůt státům částky jednotlivými věřiteli nevyzvednuté; na 
částky ty nemají jednotliví věřitelé nároku, připadají tudíž k dobru 
skutečným dlužníkům, jimiž jsou nástupnické státy.

Za zástupce věřitelů byla Společná pokladna uznána státy a Re- 
parační komisí. Byla uznána také jednotlivými majiteli titrů? Založena

'“) Sack, str. 516, v tom vidí rozpor s čl. 1 inšpruckého protokolu, ne 
zcela neprávem.
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byla věřitelskými organisacemi, jejichž legitimace ke sjednávání úmluv 
a zejména k poskytování slev dlužníkům jménem všech věřitelů byla 
časem brána v pochybnost.73) Přísně vzato, nebyly organisace k tomu 
jednotlivými věřiteli zmocněny a jejich vystoupení v roli zástupců vě
řitelů bylo nanejvýš negotiorum gestio, nebylo-li vůbec jen vystoupením 
samozvanců. Úmluvám se státy sjednaným dostalo se se strany jednot
livých majitelů sankce teprve dodatečně, když titry byly předloženy 
Společné pokladně k okolkování; okolkováním stalo se zastupování 
věřitelů Společnou pokladnou součástí smluvních podmínek. Lze při- 
pustiti, že jednotlivci přistupovali pod jakýmsi nátlakem, nemajíce nic 
lepšího na vybranou, leč to jsou důsledky většinového principu, který 
platí i v hospodářském životě. Nespokojení outsideři mohli žádati své 
vlády o intervenci, státy však, kde velká většina zájemníků prostřed
nictvím svých asociací přijala určitou úpravu, ztrácejí morální podklad 
k intervenci ve prospěch jedinců, kteří jsou jiného mínění. Většina titrů 
byla také předložena Společné pokladně k okolkování, možno říci veš
keré titry, neboť malý zbytek titrů nepředložených jest asi ztracen nebo 
zapomenut.

4. Dluhy Společnou pokladnou spravované.
Dluhy, jichž službu převzala Společná pokladna, jsou — kromě 

výkupu papírových rent — tyto (viz tabulku na str. 267).
U d 1 u h ů z a j i š t ě n ý c h vztahuje se služba Společné poklad

ny na všechny titry v oběhu bez rozdílu, kde se nalézají, komu patří, 
byly-li někde okolkovány. Výjimečně služba 4% uherské renty z r. 1910 
nevztahuje se na titry, které nástupnické státy vzaly z oběhu. U všech 
těchto dluhů jest systém společné služby pouze způsobem tech
nické repartice, okteré mírové smlouvy nestano
ví ničeho bližšího a o které se tedy mohli věřitelé a dlužníci

”) Bylo poukazováno na to, že ze svazů zastoupených ve Společné po
kladně jedině sdružení anglické a belgické jest řádně ustavenou organisací 
majitelů cenných papírů, která zastupuje jak soukromé držitele, tak i banky. 
Ostatní svazy zastupují jen určité skupiny obchodníků cennými papíry, tak 
francouzská Association nationale jest prý jen organisací bursovních makléřů 
a obchodníků cennými papíry, německý Verein zur Wahrnehmug der Interes- 
sen sídlí v budově Disconto-Gesellschaft a jest úplně pod vlivem bankovní 
skupiny Mendelssohn-Bleichroder. Zájmy těchto obchodníků jsou přirozeně 
jiné, než zájmy skutečných držitelů. Skuteční drobní držitelé jsou do
háněni k přijetí úprav bankéři sjednaných obavami, že by vyšli zcela na 
prázdno, kdyby se nepřipojili. I ve francouzském tisku a sněmovních inter
pelacích (Ami du peuple z 31/10, 14/11 a 26/11 1930, zákroky senátora Domi- 
nique Delahaye) volalo se časem po lepší ochraně francouzských střádalů, 
kteří po světové válce utrpěli veliké ztráty na svých zahraničních papírech, 
a proti sjednávání nepříznivých úmluv bankéři. Ochrana francouzských úspor 
byla také úkolem zvláštní „Komise pro zlaté půjčky“, zřízené zákonem 
z’23/12 1933.



PŘEHLED DLUHŮ SPRAVOVANÝCH SPOLEČNOU POKLADNOU 
(Kromě výkupu papírových rent.)

Název dluhu

Celkové nominale Podíly jednotlivých států dlužnickýcli (ve francích)

v původní 
měně

ve francích 
(10 11= 25 fr 

100 K = 105 fr)
Česko

slovensko Rakousko Maďarsko Polsko Rumunsko Jugoslávie

a) Zajištěné dluhy

Uher, renla 1910 . . 114,758-680 K 120,496.614 - 18,408.012 63,128.885 38,959.767
Su-B 3° Q................... 605,059-500 fr. 605,059.500 380,025.771 63,767.220 70,199.003 — 71,941.575 19,125.981
Steg +"/.................... 76,697.000 fr. 76,697.000 61,692.766 15,004.234 - —
Železná vrala . . . 41,712.000 K 43.797.61X) - — - - 21,898.800’*) 21.898.81X)’*)

b) Nezajištěné dluhy:

Rak. zlatá renta . . 237,082.344 fl. 592,705.860 181,968.832'50 203,593.507'50 - 166,544.447'50 18-356-220 22,242.852'50
Rak. pold. poukázky 113,282.475 K 118,946-598'75 25,169.991 62,127.585'45 - 23,012.164 35 3,931573'80 4,705.284'15
Uher, zlatá renta . . 463 934.144H. 1.159,835.360 607.21X1.680 341,423.282'50 211,211.447'50
Uher, renta 1913 . . 65,836-020 K 69,127.821 - ■ - . 16,701-867 - 33,090-246 19,335.708
Uher, renla 1914 . . 272,701.765 K 286,336-853 25 — — 107,515.024'05 73-767'75 108,403.214'85 70,344.846'60

Celkem . 3-073,003.207 

100"/.

648,857.360 50

21 11'7.

344,492.546'95

ll*21"/o

820,024.586'05

26'69'/o

189,630.379'60 

617"/.

662,173-697'15

21 55"/u

407,824-636'75

13'27"/«’")

w) Poli*/.»  garanční závazek.
Protože jednotlivá dluhy se pláli různými sazbami, jesL tento přehled zadluženi jen přibližný. Ale k stejným výsledkům vede i přehled 
podle úrokových jednoročních platů. V roce 1951 přijala Společná pokladna asi 258 mil. fr. fr. na úrocích, z čehož připadalo na Maďarsko 
asi 27%, Rumunsko 21*5%,  Československo 18'<)U/O, Jugoslávii 13'2°/O, Rakousko ¡1'3%, Polsko 7*i u/u » Mezinárodní dunajskou komisí i°/0.

IJ
G\
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volně rozhodnouti. Právě tak mohli si zvoliti i rozdělení in nátur a 
nebo jiný způsob.

U dluhů nezajištěných nezahrnuje služba Společné po
kladny celé emise, nýbrž pouze t. zv. mezinárodní blok, do kterého patří 
jednak titry jednotlivých majitelů, nalézající se mimo území států 
nástupnických, jednak přebytky států. Přebytky států jsou osvědčeny 
certifikáty Reparační komise, u titrů jednotlivých majitelů nutno zkou- 
mati, patří-li předložený titr skutečně do bloku mezinárodního. Zkou
mání provádí podle pokynů Reparační komise Společná pokladna při 
technické obnově služby, při t. zv. rekuponování. Systém společ
né služby nahrazuje zde systém k o m p e n s a č n í c h 
emisí, jimiž měl býti podle mírových smluv starý dluh rakouský a 
uherský zcela zlikvidován. Od této konstrukce Reparační komise ne
upustila, aspoň theoreticky. Ještě v řádě, upravujícím poměr ke Společné 
pokladně, uvádí Reparační komise systém kompensačních emisí v sou
lad se systémem společné služby tím způsobem, že titry rekuponované, 
t. j. staré titry, opatřené novými kupónovými archy Společné pokladny, 
pokládá za certifikáty, poskytující majitelům nárok na poměrnou část 
kompensačních emisí. Až bude rekuponování skončeno,7“) vyžádá si 
Reparační komise od pasivních států nástupnických kompensační emise 
a odevzdá je Společné pokladně, jakožto jediné representantce všech 
majitelů. Budou to zpravidla obligace na celý podíl jednotlivých států, 
ale mohou to býti i menší kusy tak, aby bylo lze je rozděliti mezi ma
jitele starých titrů. Státy budou potom Společné pokladně platiti jen 
na svoje vlastní nové emise, ať je Společná pokladna podrží nebo je 
rozdělí mezi jednotlivé majitele starých titrů. V prvém případě tvořily 
by kompensační emise úhradní fond pro službu starých titrů, v druhém 
případě by Společná pokladna likvidovala. Reparační komise považo
vala tedy systém společné služby za úpravu prozatímní a úplnou likvi
daci, ať vydáním kompensačních emisí, kterými by byly nahrazeny staré 
titry rakouské a uherské, ať jiným způsobem, za cíl konečný. Později 
byla však myšlenka kompensačních emisí úplně opuštěna. Společná 
služba zůstala úpravou definitivní, úplné likvidace starých dluhů docílí 
se jejich postupným umořením, kterému byly zvláštními dohodami 
podrobeny i věčné renty.77)

") Tento detail ušel snad Sackovi, str. 519, který — jinak právem — 
shledává rozpor mezi předpisy inšpruckého protokolu vybudovaného na systé
mu anuitním a předpisy zmíněného řádu, který počítá s kompensačními emi
semi.

") Kolísání mezi systémem kompensačních emisí a systémem společné služ
by přispělo značně k nejasnosti o povaze titrů C. C. V systému společné 
služby byly tyto titry společnými titry států nástupnických, 
jako certifikáty poskytující nárok na poměrnou část kompensačních emisí bylo 
je spíše považovati za titry pokladny, u které jsou kompensační emise 
uloženy a která jest jakousi holdingovou společností. Společná poklad-
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5. Obnova služby po stránce technické.
Zásadně měly zůstati staré titry v oběhu. V podrobnostech byl 

rozdíl mezi dluhy, jejichž službu převzala Společná pokladna pro c e- 
I o u e m i s i, a dluhy, jež ke službě této patřily jen u r č i t o u č á s t í.

U dluhů prvé skupiny vyplácela Společná pokladna i staré ku
pony vydané dřívější správou a nové kupónové archy vydávala jen 
po vyčerpání starých. Nebylo třeba zvláštního zkoumání jednotlivých 
titrů, okolkovány byly titry jen za tím účelem, aby byl dokumentován 
souhlas majitele s úmluvami o společné službě (estampillé pour adhé
sion à l’Accord de Prague).

U titrů druhé skupiny se staré kupony zásadně nehonorovaly. 
Titry mohly býti účastny společné služby jen po zjištění, že k této 
službě skutečně patří. Technicky se to provádělo tak, že Společná po
kladna, resp. peněžní ústavy jí pověřené vzaly starý kupónový arch 
z oběhu78) a připojily k plášti nový arch s novým číslem. Nové kupó
nové archy mají uprostřed talon, na kterém uveden jest i stručný 
obsah nové úpravy; po jedné straně talonu jsou celoroční kupony, 
zahrnující úrok za léta 1925 a následující, po straně druhé jsou kupony, 
nahrazující staré pololetní kupony v době od účinnosti mírových smluv 
do konce r. 1924 (na př. u 4% uherské zlaté renty 7 kuponů s daty 
1/1 1922 až 1/1 1925). Na plášti se staré číslo přetisklo, ale tak, aby 
i pod čarou zůstalo čitelným, přitisklo se číslo nové, shodné s číslem 
nového kupónového archu a razítko „Service centralisé par la Caisse 
commune".

Titry 4% uherské renty z r. 1910 byly připuštěny k tomuto t. zv. 
rekuponování po zjištění, že nejsou uvedeny v seznamu čísel titrů vza- 

n a neprohlásila se nikdy vůči věřitelům za zavázanou z titrů, jichž službu 
obstarává, v tom smyslu, aby bylo lze titry považovati za její dluh. Rentové 
titry byly okolkovány razítkem „Service centralisé par la Caisse Commune“, 
na nových kupónových arších k 4% prioritám Stegu uvádí se „Service assuré 
par la Tchécoslovaquie et l’Autriche et centralisé par la Caisse Commune“. 
Naopak, dluž nické státy je považují s hlediska svých daňových a po
platkových předpisů za papíry cizozemské. Tak v Československu úroky z 4% 
rakouské zlaté,renty a 4i/2% rakouských pokl. poukázek z r. 1914 podrobují 
se dani rentové, ač podle § 174, č. 15, zákona o přímých daních úroky z dlu
hopisů státem vydaných nebo převzatých jsou osvobozeny; pouze úroky z 3% 
a 4% priorit Stegu co do zaokrouhlené kvóty čsl. (60, resp. 80%) jsoii osvo
bozeny. Titry Caisse Commune v Československu podléhají, bez ohledu na to, 
je-li Československo z nich určitou kvotou zavázáno, celou svojí hodnotou 
okolkování, jakožto papíry cizozemské podle zákona ze 27/5 1919, č. 304 Sb. 
z. a, n. ovšem prakticky se poplatek nevyměřuje v plné výši, neboť zlatka ve 
zlatě počítá se za 2 Kč, 1 K za Kč, 1 Fr za 1 Kč.

”) Kupony dospělé před účinností mírových smluv (nezajištěný dluh) 
resp. před, 1/7 1919 (4% uher, renta z r. 1910) byly vraceny majitelům 
s osvědčením, aby majitel mohl je předložití vládě rakouské nebo uherské 
k honorování podle zvláštních úmluv.
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tých nástupnickými státy z oběhu. Co se nezajištěných dluhů týče, byly 
podle řádu upravujícího poměr mezi Společnou pokladnou a Reparační 
komisí (bod 9—12) a podle oběžníku Reparační komise ze 17/7 1926 
připuštěny veškeré titry, nalézající se mimo území států nástupnických, 
bez ohledu na národnost majitele a bez ohledu na to, je-li dotyčná ná
rodní organisace zastoupena ve správní radě Společné pokladny. A sice 
připuštěny byly:

a) beze všech formalit titry, které byly okolkovány podle rozhod
nutí Reparační komise č. 1501 některým státem nenástupnickým;

b) vyloučeny byly titry okolkované některým státem nástup
nickým, vyjímajíc titry okolkované úřady konsulárními nebo diploma
tickými států nástupnických mimo jejich území;

c) titry neokolkované mohou býti rekuponovány jen na dostatečné 
ospravedlnění, zejména na průkaz, že neunikly neprávem okolkování 
ve státech nástupnických. Společná pokladna požadovala obyčejně pro
hlášení nástupnického státu, který přicházel v úvahu, že neosobuje si 
titry pro svůj vlastní územní blok.

V pochybných případech vyhradila si Reparační komise rozhod
nutí (bod 14 řádu). Rozhodnutím z 25/6 1927 zřídila Reparační komise 
k tomu zvláštní komitét, v němž zasedal zástupce finanční sekce Re
parační komise, delegovaný komisař států a generální tajemník Spo
lečné pokladny. Komitét nemohl ovšem přežiti Reparační komisi. 
Proto byla pařížským protokolem z 12/6 1930 odpovědnost za re- 
kuponování přenesena výhradně na Společnou pokladnu, která se má 
v pochybných případech dohodnouti s delegovaným komisařem států, 
případně i se zástupci ostatních zúčastněných států; při různosti názorů 
rozhoduje rozhodčí.

Zásadně bylo starých původních titrů používáno i tam, kde bylo 
nutno titry nově vydati, jako náhradou za titry ztracené a poškozené 
nebo výměnou za certifikáty o přebytcích nástupnických států. Po
třebné staré titry byly vzaty buď z titrů vzatých z oběhu při okolkování 
územního bloku nebo z titrů odvedených Společné pokladně na úmor; 
nešlo-li o titr již rekuponovaný, byly ovšem staré titry příslušně vy
baveny, tak aby se neodlišovaly od titrů ostatních. Nevedla k tomu 
ostatně jen snaha, aby všem věřitelům dostalo se titrů stejných, ale 
i obtíže, které byly spojeny s vydáváním vlastních nových titrů Spo
lečnou pokladnou.79)

") V r. 1927 vzbudilo živý rozruch trestní řízení vedené v Paříži proti 
bankéři Josefu Blumensteinovi z Nových Zámků, který k reku- 
ponování předložil titry uherských rent, okolkované původně v r. 1921 v Ma
ďarsku, ale potom v r. 1925 neodevzdané do úřední úschovy; maďarský kolek 
byl smyt, jeho stopy zakryty razítky neexistujících bankovních domů a opatře
ny francouzským kolkem jako titry uložené mimo území států nástupnických. 
Blíže viz na př. články: „Blumenstein und die Folgen“ v Prager Presse 
z 11/11 1927, „Herr Blumenstein und die mangelhafte Buchführung“ tamže
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6. Titry ztracené a zničené.

Při zřízení společné služby bylo nutno vyrovnati se také s otázkou, 
kterak mají postupovati majitelé titrů ztracených a zničených, aby 
dosáhli vydání titrů náhradních, jak by to byli dříve dosáhli v Rakous- 
ko-Uhersku. Otázka, jejíž řešení působilo nesnáze i u dluhů Společnou 
pokladnou nepřevzatých80) a která ztrátou a zničením mnohých titrů 
za války nebyla bez významu, byla rozřešena v čl. 6 pražské dohody 
takto:

„Majitelé titrů, jejichž služba jest zajištěna Společnou pokladnou, 
kteří by musili uplatňovati práva týkající se titrů ztracených nebo od
cizených, jsou postaveni pod ochranu toho zákonodárství, jemuž pod
léhá řečená pokladna. Tato úprava vztahuje se rovněž na případv 
pozbytí držby nastalé v období, spadajícím mezi počátek účinnosti mí
rových smluv st. g. a tr. a 20/12 1924, den oficielního ustavení Spo
lečné pokladny.

Totéž zákonodárství platí co do promlčení kapitálu a úroků.
Jestliže by některý stát, přistoupivší k této dohodě, potřeboval 

12/11 1927, „Obchody bankéře Blumensteina v Československu" v Národních 
listech z 22/11 1927, „Die Fälschungen in ungarischer Goldrente“ ve Frank
furter Zeitung ze 14/11 1927. Srov. též článek VI. Holuba „O vývoji titrů. 
C. c. v Československu" v Národních listech z 13/1 1929. Trestní řízení skon
čilo v dubnu 1929 odsouzením 17 ze 27 obžalovaných, mezi nimi i Blumen
steina.

s°) O titrech zajištěného dluhu, které náleželo převzíti něko
lika státům společně, bylo nutno provésti umořovací řízení ve všech dlužnic- 
kých státech, jelikož soudním nálezem vydaným v jednom státě bylo lze umo- 
řiti pouze kvótu tohoto státu. Aby snad soudy nečinily konec ohlašovací lhůty 
závislým, jako obvykle, na splatnosti posledního vydaného kuponu (což by 
nemělo smyslu, protože staré kupony se nehonorují), stanovil zákon č. 52/1928 
Sb. z. a n., že pro řízení umořovací mají býti staré titry považovány za splatný 
dnem počátku výměny za náhradní dluhopisy, t. j. že mohou býti umořeny 
po uplynutí jednoroční ohlašovací lhůty bez ohledu na splatnost posledního 
vydaného kuponu. Zákon považoval také za zachovánu lhůtu pro předložení 
titrů k výměně, bylo-li umořovací řízení zahájeno před jejím uplynutím.

Co se týče předválečných rent, náležejících do bloků nástup
nických států, omezila se Reparační komise na to, že připustila, aby do územ
ních bloků byly započteny i titry, které byly hlášeny dotyčným finanč
ním správám jako ztracené. V Československu byli majitelé takových rent vy
zváni vyhláškou ředitelství státního dluhu uveřejněnou v denních listech, aby 
titry ohlásili k zápisu v seznamu rent ztracených a zničených. Při převzetí 
nezajištěného dluhu nebyla otázka zvláště upravena, v praxi však byly umo
řovací nálezy soudní brány do úřední úschovy místo titrů a zaměňovány. Otázka 
byla by vlastně vyžadovala úpravy mezinárodní, jelikož umořovaný titr mohl 
býti pojat do národního bloku jiného státu.

Zcela neschůdnou byla cesta, na kterou majitele ztracených předváleč
ných titrů i válečných půjček odkazovalo jugoslávské generální ředitelství 
státního dluhu (viz Berichte aus den neuen Staaten 1922, str. 1034 a 1140). 
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zákonného zmocnění, aby zajistil účinnost tohoto článku, zavazuje se 
dotčený stát, že vyhlásí tento zákon co možno nejdříve.“

Protože Společná pokladna si zvolila za sídlo Paříž, platí o ztra
cených a zničených titrech, jejichž službu převzala, jakož i o jejich 
promlčení právo francouzské (podobně jako o prioritách bývalé Jižní 
dráhy). Pro promlčení kuponů platí tudíž lhůta Slétá, pro promlčení 
kapitálu lhůta 3Oletá, o titrech ztracených a zničených platí francouzský 
zákon z 15/6 1872 s novelou z 8/2 1902, o titrech zmizelých za války 
zákon z 4/4 1915.81 )

Dodatkem z 26/11 1927 k čl. 6 pražské dohody byla platnost to
hoto článku rozšířena i na ztráty, které nastaly před účinností míro
vých smluv. Zároveň byla Společné pokladně uložena povinnost pře- 
svědčiti se před vydáním duplikátu za ztracený titr nezajištěného dluhu, 
že titr nebyl pojat do územního bloku některého státu nástupnického, 
povinnost celkem samozřejmá.

B. MODALITY SPOLEČNÉ SLUŽBY.
Společná služba rakouských a uherských předválečných dluhů pře

nesená na Společnou pokladnu neměla se konati za úplně stejných pod
mínek jako dříve. Dobrovolnou dohodou dlužníků s věřiteli byly pů
vodní podmínky pozměněny tak, aby dlužníkům bylo ulehčeno. Mnohé 
změny vyplývaly ovšem i z nových poměrů, na př. z toho, že úroková 
a umořovací služba byla delší dobu zastavena, nebo že měla příště 
zahrnovati pouze část celé emise, nebo že Společná pokladna nemůže 
býti institucí věčnou.

1. Snížení povinných platů. Revisní klausule. Dodatečný protokol
2 15/3 1926.

Hlavním ústupkem, který učinili věřitelé státům při sjednání spo
lečné služby, bylo snížení platů povinných z půjček na zlato nebo plno
hodnotné měny znějících na 32%, resp. 27%.

“) Místo soudního řízení umořovacího obvyklého v Rakousko-Uhersku 
a v Německu zná právo francouzské t. zv. řízení oposiční, které bývalému 
majiteli zaručuje velmi účinnou ochranu, ovšem na úkor volnosti obchodu cen
nými papíry, kterou v prvé řadě chrání právo německé i právo států středo
evropských. Bývalý majitel (le propriétaire dépossédé) má o ztrátě prostřed
nictvím soudního vykonavatele zpraviti jednak „Syndicat des Agents de change 
de Paris“, který ztrátu publikuje ve svém Bulletinu, jednak zavázaného. Publi
kace v Bulletinu má za následek, že bývalý majitel může titr vindikovati i na 
poctivém nabyvateli, který titru nabyl po uveřejnění (u nás vindikace proti 
poctivému nabyvateli vyloučena), oznámení ztráty zavázanému má v zápětí 
naprostý zákaz všech výplat (u nás kupony titrů umořovaných vypláceny býti 
mohou). Naprostá odlišnost obou právních systémů vyvolávala odedávna 
konflikty právně neřešitelné. Viz Cohnitz : Die Internationalen Rechtsbezie
hungen hinsichtlich abhanden gekommener Inhaberpapiere 1920. Rosentreter: 
Rechtsverhältnisse bei verlorengegangenen Inhaberpapieren, franzözisches, 
deutsches und internationales Recht. Bankarchiv 1926/27, str. 293.
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Podle čl. 9 inšpruckého protokolu omezuje se pro hospodářské 
a finanční poměry, které působí nesnáze všem zúčastněným státům, 
jejich závazek vůči majitelům rakouských a uherských zlatých rent 
11a 32% povinné úrokové částky ve zlatě ; nebude-li placeno efektivním 
zlatém, mají býti platy konány v librách nebo v dolarech podle volby 
Společné pokladny.82) Závazek nástupnických států vůči majitelům 
4l/2% rakouských pokladničních poukázek z r. 1914 a 4’/,% uher
ských rent z r. 1913 a 1914 snižuje se na 27% zlaté hodnoty jedné ze 
měn, na které titry znějí a kterou Společná pokladna vyvolí; zvolí-li 
Společná pokladna na př. libru sterlinků a má-li tato měna disažio 2% 
v poměru ke zlaté libře, bude se platiti 27% z 98/100 zlaté libry. 
Snížení toto jest jen dočasné. Před 1/1 1931 smluvní strany přikročí 
k jeho revisi, pokud jde o běžnou službu, nikoliv tedy co se týče za- 
drželostí; zlepší-li se znatelně finanční poměry států, má býti uvedené 
procento zvýšeno tak, aby bylo přizpůsobeno tomuto zlepšení. Čl. 4 
pražské dohody rozšířil ustanovení o sazbě 27% i na 4% uherskou 
rentu z r. 1910.

Podobně podle čl. 3 pražské dohody mají státy platiti na 3% prio
ritní obligace Stegu dočasně jen 27% ve zlatě a má býti 15/1 1935 tato 
sazba revidována. Ale tu jest situace, nehledíc ani k různosti data, jiná. 
Titry 3% priorit Stegu znějí prostě na franky a jen v textu, vlastně 
jen na horním okraji kupónových archů, kde jsou vypočteny platebny, 
mají zmínky o výplatě v „monnaie française d’or ou d’argent“. Původně 
také byly považovány za závazek ve francích papírových. Vídeňská 
dohoda z 11/9 1922 o rozdělení dluhů zatěžujících síť Priv. rak.-uh. 
společnosti státních drah vychází z předpokladu, že jak výkupní renta 
náležející společnosti, tak i 3% priority staré a doplňovací sítě a 4% 
priority z r. 1900 jsou dluhem ve francouzských francích; jak jinak 
mohla by dohoda ponechati Reparační komisi, aby v rámci zvoleného 
rozdělovacího klíče přidělila výkupní rentu umluvenou výslovně ve 
francouzských francích buď jen státům skupiny uherské, anebo státům 
skupiny uherské i rakouské, a v druhém případě aby státům skupiny 
rakouské přidělila v náhradu menší podíl na prioritách? Ani na kon
ferenci v Inšpruku nebyla jejich měna sporná. Ale francouzský frank, 
který v době vídeňské dohody měl 40% zlaté parity a při podepsání 
inšpruckého protokolu platil ještě 33%, klesl koncem r. 1924 na 27 60% 
a koncem r. 1925 na 15'35%. Není divu, že zástupcové věřitelů roz
pomněli se na zmíněnou doložku a vyvozovali z ní zlatou povahu 
priorit; snad také působil vývoj francouzské judikatury, která ve sty-

“) Platy ze zlatých rent a 3% priorit Stegu byly až do jara 1933 konány 
v dolarech, potom ve švýcarských francích. Platy z ostatních půjček v librách, 
od počátku r. 1932 ve švýcarských francích. V r. 1933 přešla Společná poklad
na k francouzskému franku.

18 
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cích mezinárodních platnost zlaté doložky uznávala.83) Tak došlo k saz
bě 27%, kterou proto nelze považovati jen za dočasnou slevu poskyt
nutou věřiteli dlužníkům. Spíše lze říci, že tu byla svobodnou dohodou 
věřitelů a dlužníků určena výplatní hodnota, jejíž výše nebyla ne
sporná. Touto výplatní hodnotou byl by splacen i kapitál, kdyby došlo 
k umořování slosováním, což u ostatních umořitelných dluhů věřitelé 
nepřipustili. Zástupcové Společné pokladny prohlásili také na kon
ferenci v Praze a potvrdili Reparační komisi dopisem ze dne 15/3 
1926,84) že při revisi v r. 1935 budou přihlížeti nejen k hospodářské 
a finanční situaci, v jaké budou v té době státy, ale i k rozsahu bře
mene, se kterým musily státy počítati v době sjednání vídeňské dohody.

Nerozřešeno zůstalo, co nastane, nedojde-li v r. 1931, resp. 1935 
k dohodě mezi Společnou pokladnou a státy o zvýšení sazby: bude 
dosavadní sazba platiti i dále, anebo nastoupí opět systém mírových 
smluv? Společná pokladna projevila mínění, že by spor měl řešiti podle 
čl. 18 inšpruckého protokolu rozhodčí, jehož výrok by byl závazný pro 
obě strany. Státy pochybovaly, že by se rozhodčí mohl vůbec zabývati 
touto otázkou, ježto nejde o výklad úmluvy, nýbrž o posouzení hos
podářských skutečností. Nejisto bylo tedy také, kdo by rozhodoval 
o příslušnosti rozhodčího. A konečně nebylo jasno, může-li býti revise 
požadována i později.

Nejistota byla odstraněna dodatečným protokolem, podepsaným 
v Paříži dne 15/3 1926, k němuž dalo podnět úsilí Rumunska o od
stranění revisní klausule vůbec, nebo aspoň o její zeslabení. Podle zmí
něného protokolu jest zapotřebí ke zvýšení sazby souhlasu všech zúčast
něných států. Odporem nejméně dvou států se revise zmaří a zůstane 
nadále v platnosti status quo. Odpor jediného státu revise nezmaří 
a měl by za následek, že by onen stát, nepřipoj il-li by se k většině, měl

") Francouzská judikatura i literatura považuje zlatou doložku za zru
šenou zavedením nuceného kursu papírových peněz: doložka jest neplatná, 
protože jest v rozporu s „ordre publique“. Počátkem r. 1924 předložila vláda 
dokonce osnovu zákona, kterým stanovena byla povinnost plniti veškeré smlouvy 
splnitelné ve Francii (exécutoire en France) v zákonné měně a kterým se od
nímala výslovně účinnost veškerým doložkám tomu se příčícím. Osnova ne
stala se zákonem, neboť zatím judikatura ustálila se na praxi, že doložka nemá 
účinnosti ve vnitřním styku, zůstává však v platnosti pro platy mezinárodní. 
(Nussbaum: Geld, str. 171, Sedláček: Valorisační doložky, Jèze: Monnaie de 
paiement, str. 175, 199, Schkaff : La dépréciation monétaire, str. 164). Francouz
ský stabilisační zákon z 25/6 1928 ustanovuje v čl. 2. : „Le franc, unité moné
taire française, est constitué par 65 5 milligrammes d’or au titre de neuf cents 
millièmes de fin. La présente définition n’est pas applicable aux paiements 
internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont 
pu valablement être stipulés en francs-or.“ Také rozhodnutí haagského soudu 
z 12/7 1929 o srbských rentách uznalo platnost zlaté doložky při dluzích fran
kových v mezinárodním styku.

“) Annexe, 2.717 H, příloha A.
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splniti své závazky věřitelům tak, jak to předpisují mírové smlouvy, 
t. j. měl by odevzďati Společné pokladně kompensační titry na plných 
100%. K protokolu připojeny byly dopisy Společné pokladny a zá
stupců států, ve kterých se jednak konstatuje, že revisi bude odporo
váno jen v dobré víře, t. j., že odpor se bude opírati jen o skutečnosti 
hospodářské; jednak se potvrzuje, že Společná pokladna může o revisi 
žádati i později než v r. 1930. resp. 1935.

Zcela jiného druhu jest revisní klausule u 3% uherské půjčky 
Železných vrat. I tu platí až do r. 1932 snížená výplatní sazba 32%. 
Bude-li čistý výtěžek platebních tax vybíraných v úseku Železných 
vrat, který Mezinárodní dunajská komise poukazuje Společné pokladně 
na službu této půjčky, v posledních 5 letech vykazovati tendenci vze
stupnou, může Společná pokladna v r. 1932 navrhnouti Rumunsku 
a Jugoslávii — státům ručícím za potřebu neuhrazenou čistým výtěž
kem tax — aby výplatní sazba byla zvýšena. Návrh může Společná 
pokladna každé 3 roky opakovati. U této půjčky závisí tedy zlepšení 
nikoliv od všeobecných finančních poměrů států dlužnických, nýbrž 
od výnosu příjmového zdroje, který slouží k zajištění půjčky. Zaslouží 
pozoru, že jedině u této půjčky uplatnilo se toto hledisko, které by mělo 
býti charakteristické pro veškeré dluhy zajištěné.

K definitivní úpravě sazeb, které měly býti revidovány v r. 1930. 
došlo pařížskou dohodou z 31/10 1930 (viz dále). Jednání o zvýšení 
výplatní sazby pro 3% priority Stegu, odůvodňované Společnou po
kladnou poukazem na odpadnutí platů na zadržené úroky, které by do
volily zvýšení běžných výplat až na 45% bez nového zatížení států, 
skončilo však v lednu 1935 prodloužením dosavadního stavu o 3 ro
ky.85) Také ke zvýšení výplatní sazby pro 3% půjčku Železných vrat 
dosud nedošlo.

2. Vyrovnání zadrželostí.

U r e n t počíná běžná služba dnem 1/1 1925. Státy mají platiti 
Společné pokladně čtvrtletně pozadu, počínajíc 1/4 1925. Společná po
kladna vyplácí běžné úroky na celoroční kupon vždy 1/2 následujícího 
roku. Původní platební lhůty nebyly tedy zachovány.

Kupony zadrželé, t. j. úroky za prvý kupon dospělý po dni 
účinnosti mírových smluv (resp. po dni 1/7 1919 u 4% uherské renty 
z r. 1910) a narostlé až do 31/12 1924, mají státy zaplatiti Společné 
pokladně v 48 čtvrtletních splátkách, počínajíc 1/1 1926 a končíc 1/10 
1937. Společná pokladna přikročí k výplatě vždy, jakmile splátky států 
dostoupí potřebné výše a to na kupony, které vydala místo zadržených 
starých kuponů pololetních. Počtem a daty splatnosti shodují se tyto

S!) „Odložená revisní klausule.“ Hospodářský rozhled z 24/1 1935.
18*  
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kupony s kupony starými, avšak nezahrnují vždy úroky za stejnou 
dobu.86)

U 3% a 4% priorit Stegu počíná běžná služba prvým 
kuponem po 1/1 1926, t. j. kuponem splatným 1/3, resp. 1/2 1926. 
Státy platí Společné pokladně ke dni splatnosti vždy celou potřebnou 
částku.

Z a d r ž e 1 o s t i, t. j. kupony 1/9 1919—1/9 1925 (resp. 1/8 1919 
až 1/8 1925), mají státy Společné pokladně vyrovnati v 10 splátkách 
počínajíc 15/1 1926 a končíc 15/1 1935. Společná pokladna vyplatí 
původní zadržené kupony, jakmile částky složené dosáhnou potřebné 
výše, obyčejně zároveň s nejbližším běžným kuponem. Na původních 
termínech splatnosti se zde tedy nic nemění.

U 3% p ů j č k y Železných vrat počíná běžná služba dnem 
1/1 1927. Kupony z doby dřívější byly vyplaceny paušálními částkami 
z čistého výtěžku plavebních tax, který Mezinárodní dunajská komise 
Společné pokladně dodatečně za dobu 1919—1926 poukázala.

Protože státy neplatí Společné pokladně ve stejných termínech, 
v jakých ona sama kupony vyplácí, může Společná pokladna v mezidobí 
ukládati částky státy zaplacené na úrok. To jest také hlavní pramen, 
z kterého Společná pokladna hradí svoji režii.

3. Umořování dluhů wnořitelných.

Obnovení umořovací služby dluhů umořitelných (t. j. 3% a 4% 
priorit Stegu, 4x/2% rakouských pokladničních poukázek z r. 1914 
a 41/,°/0 uherské renty z r. 1914) vyžadovalo, aby staré umořovací 
plány byly doplněny. Umořování bylo od převratu zastaveno a bylo 
nyní možno dvojí: buď započíti s umořováním tam, kde se přestalo, 
takže by se celý umořovací plán posunul o vynechaná léta, anebo pro- 
vésti zadrželé umořování dodatečně vedle umořování běžného. Dále 
byla tu otázka výplatní sazby: věřitelé, zejména britská organisace, ne
chtěli připustiti, aby dočasná sleva, kterou poskytli pro placení úroků, 
vztahovala se i na placení kapitálu.

Dosavadní umořovací plány 3% a 4% priorit Stegu sa
hající do r. 1965 byly ponechány pražskou dohodou v platnosti. Místo 
slosování (jen u 3% priorit doplňovací sítě bylo lze podle umořovacího 
plánu ze 4/7 1893 umořovati z jedné čtvrtiny nákupem a ze tří čtvrtin 
slosováním) bylo však zavedeno umořování odvodem titrů státy na
koupených, nejpozději měsíc přede dnem, kdy se má konati slosování.

h“) Na př. u 4% uherské renty z r. 1910 dospělo v době mezi 117 1919 
a 31/12 1924 jedenáct kuponů po 2% (1/9 1919 až 1/9 1924), zadržené úroky 
však nesahají jen do 1/9 1924, nýbrž až do 31/12 1924, takže na každý z jede
nácti starých kuponů se vyplácí i '/n úroku za dobu od 1/9 1924 do 31/12 1924, 
celkem ’"M % = 2‘l33 %. Stran podrobností nutno odkázati na bursovní pří
ručky.
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Jen pokud některý stát neuhradí svoji umořovací kvótu odvodem titrů 
in natura. vylosuje Společná pokladna příslušné množství titrů, které 
budou splaceny, a to 3% priority ve zlatých francích sazbou 27%, 4% 
priority ve francouzských francích jmenovitou hodnotou. Nebylo však 
pravděpodobno. že by došlo ke slosování, poněvadž kursy priorit byly 
vždy značně pod jejich slosovací hodnotou.

Normální běžné umořování počíná opět 1/1 1926. Množství titrů, 
které mělo býti umořeno v době od 1/7 1919 do 31/12 1925, umoří se 
vedle běžných umořovacích kvót v letech 1926—1935 jednou desetinou 
ročně. Slosování, které vykonala rakouská finanční správa po 1/7 
1919, jest neplatné.

Pražská dohoda neodpovídá na otázku, mohou-li státy umořovati 
ročně větší počet titrů než běžnou umořovací kvótu. Umořovací plán 
3% priorit ze dne 4/7 1893. pozměnivší původní emisní podmínky, 
i emisní podmínky 4% priorit dlužníka k tomu opravňují. Urychlené 
umořování jest nepochybně přípustno i nadále, pokud by všechny státy 
zvýšily své umořovací kvóty v poměru svých podílů, takže by z titrů 
zbylých v oběhu zůstaly zavázány podíly nezměněnými, a pokud by 
se umořovalo nákupem. Avšak urychlené umořování, při kterém by se 
slosované titry splatily dočasně sníženou sazbou nebo kterým by se 
podíly států na titrech zbylých v oběhu změnily, dotklo by se velmi 
podstatně věřitelů, takže sotva lze je pokládati za přípustné bez vý
slovného smluvního ustanovení.

Pokud jde o 4y2% uherskou rentu z r. 1914 a 41/,% ra- 
kouské pokladniční poukázky z r. 1914, vyloučila pražská 
dohoda v čl. 5 výslovně až do konce r. 1930 slosování a splacení ka
pitálu sazbou 27% a připustila jen fakultativní umořování nákupem. 
Státy mohly Společné pokladně každoročně odevzdati ke zničení titry 
odpovídající jejich podílu na smluvní umořovací kvótě, jejíž rozsah 
nebyl ostatně vymezen zcela přesně. U rakouských poukázek byl tento 
způsob umořování nutný také proto, že povstal spor o měnu, ve které 
mají býti titry splaceny.

Kdežto totiž výplatu úroků smí podle textu titrů majitel požado- 
vati v kterékoliv měně, na kterou titry znějí, má býti kapitál spla
cen podle volby majitele buď u bývalé pokladny státního dluhu ve 
Vídni v korunách, nebo v Německu v markách, jsou-li titry opatřeny 
německým kolkem, v Holandsku v holandských zlatých, jsou-li titry 
opatřeny kolkem holandským, v Anglii v librách sterlingů, jsou-li titry 
opatřeny kolkem anglickým, dále v Belgii, v Itálii a ve Švýcarsku ve 
francích, jsou-li titry opatřeny kolkem belgickým, resp. italským, resp. 
identifikačním kolkem býv. vídeňské poštovní spořitelny (místo kolku 
švýcarského).

Věřitelé tvrdili, že jde o jednotnou mezinárodní 
pů j čku. nikoliv o několik samostatných tranší. V jednotlivých stá- 
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těch byla vyložena k subskripci vždy celá emise, ne pouze jeden díl, 
a také celá emise byla na dotyčné cizí burse kótována, takže byla možná 
arbitráž mezi jednotlivými státy. Vázáním výplaty v určité měně na 
fiskální kolek dotyčného státu nebyl titr v onom státě a v oné měně 
definitivně domicilován, nýbrž mělo býti zabráněno jen, aby titry slo
sované nebyly arbitráží, využitkující i malých rozdílů, předkládány 
k výplatě nečekaně a v poslední chvíli u plateben na výplatu nepřipra
vených a aby tím finanční správě nebyly způsobovány zvláštní výlohy. 
Majitel mohl však vždy zajistiti si okolkováním výplatu na místě, 
které si vyvolil ; výplata nebyla vázána na první okolkování, nýbrž na 
okolkování vůbec a titry s několika kolky vyskytovaly se často. Že 
tomu tak jest, dokazuje i nařízení ze 26/3 1916, č. 86 ř. z., kterým bylo 
zakázáno vylosované poukázky, nalézající se v době slosování v tu
zemsku a neopatřené ještě cizozemským kolkem nebo identifikačním 
kolkem poštovní spořitelny, předkládati k výplatě u zahraničních pla
teben a za tím účelem je posílati po slosování do ciziny; kdyby pro 
výplatu v cizině bylo rozhodno původní okolkování, nebylo by třeba 
tohoto zákazu.87)

Státy naopak považovaly titry s německým kolkem za 
méněcenné. Byly ochotny splatiti kapitál všech titrů v librách, 
vyjímajíc titry s kolkem německým, jejichž splacení podle jejich názoru 
mohlo býti požadováno pouze v markách nebo v národních měnách 
dlužnických států.

Protože nemohlo býti docíleno shody, byly poukázky v pražské 
dohodě rozděleny k účelům umořovacím na dvě skupiny, jednu za
hrnující titry s kolkem německým, druhou zahrnující titry ostatní. 
Obě skupiny měly býti umořovány samostatně, aniž tím bylo prejudi- 
kováno konečné úpravě. Rozdělení na dvě skupiny mělo zabrániti 
pouze, aby státy neumořovaly jen odvodem titrů s německým kolkem, 
jejichž kurs byl nižší.

4. Přeměna věčných rent v půjčky umořitelné.
Společná pokladna neměla býti institucí věčnou. U dluhů umoři- 

telných byla společná služba již podle povahy věci jen přechodným 
stadiem, u rent věčných bylo nutno, když myšlenka úplné likvidace 
starých titrových dluhů kompensačními emisemi byla opuštěna, hledati 
jiný způsob konečné likvidace.

Již inšprucký protokol obsahuje o tom několik ustanovení, avšak 
ne jasných,88) a předpokládajících další zvláštní dohody mezi věřiteli 
a dlužníky, takže sotva lze viděti v nich více, než theoretické uznání

") Verein zur Wahrnehmung der Interessen deutscher Eigentümer von 
Anleihen der ehern, österr.-ungarischen Monarchie vydal o poukázkách zvláštní 
brožuru.

“) Découdu, str. 126, míní, že v inšpruckém protokolu „la question des 
rachats, qui avait paru à Vienne particulièrement complexe, est résolue suivant 
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práva států dlužnických jednati se Společnou pokladnou o výkup svých 
anuitních platů (čl. 12, odst. 1), nebo o jejich přeměnu ve vlastní 
titrový dluh (čl. 13). Praktický význam má jediné ustanovení čl. 12, 
odst. 2, podle něhož může každý stát po 15 letech nepřetržité řádné 
služby vykoupiti svůj dluh tím, že sám nakoupí na trhu a Společné 
pokladně odevzdá ke zničení titry ve jmenovité hodnotě, odpovídající 
jeho závazku. Právě proto, že odvedením titrů volně nakoupených 
umořily by svůj vlastní dluh pravděpodobně nejdříve státy finančně 
silnější, takže by z titrů zbylých v oběhu zůstaly vázány jen státy slabší, 
byl tento způsob úmoru připuštěn teprve po 15 letech nepřetržité řádné 
služby, t. j. nejdříve až v roce 1940, kdy již budou — tak se aspoň 
doufalo — poměry všech států konsolidovány.

Možnost libovolného úmoru po r. 1940 nebyla výslovně omezena 
na dluhy rentové, takže bylo lze ji vztahovati i na dluhy umořitelné. 
O 41/2% rakouských pokladničních poukázkách z r. 1914 a 41/,% 
uherské rentě z r. 1914 bylo to uznáno v pařížské dohodě z 31/10 1930, 
o prioritách Stegu zůstaly vzhledem k jejich vlastním umořovacím 
plánům pochybnosti. Největší význam mělo ustanovení čl. 12, odst. 2, 
inšpruckého protokolu pro věčné renty, u nichž bylo jediným způsobem 
umořovacím, nedostatečným ovšem, protože fakultativním.

5. Římský návrh s 9/5 1928.
Snížení výplatní sazby a umořování dluhů umořitelných (kromě 

priorit Stegu) bylo tedy upraveno jen prozatímně, umořování věčných 
rent nebylo pak upraveno obligatorně. O definitivní úpravě těchto tří 
otázek počalo se jednati záhy po r. 1926. Věřitelé, usilujíce o valori- 
saci papírových rent, myslili, že by navzájem mohli nabídnouti státům 
ústupky v těchto otázkách. Jednání nemělo však úspěchu a věřitelům 
se nepodařilo uplatniti zmíněné junctim. Nej konkrétnějším návrhem, 
který měl snad nejvíce nadějí na přijetí, byl návrh, vypracovaný na 
konferenci v Římě®9) dne 9/5 1928 předsednictvem konference: zá
stupcové věřitelů projevili ochotu jej přijmouti, zástupcové států pro
hlásili toliko, že jej předloží svým vládám, které oznámí své rozhod
nutí Reparační komisi. Ale ani tento plán nebyl přijat.

Co se výplatní sazby týče, měla podle římského návrhu 
sazba 32%, resp. 27% zůstati v platnosti až do konce roku 1934. 
V dalších letech měla sazba stoupati, až by v r. 1959 dosáhla plných 
100%.
un mécanistne ingénieux“. Naproti tomu Sack — str. 515 a násl. — vytýká 
celou řadu nejasností a rozporů. Pravdu má Sack, třeba však konstatovati, že 
v praxi obtíží nebylo; dříve totiž, než ustanovení těch bylo použito, došlo 
k nové jasnější úpravě. Nezabývám se zde proto jimi podrobněji.

“/Viz Podrobněji J. Rossi: Program římské konference o úpravě před
válečných dluhů. Výsledky římské konference. Hospodářská politika 1928 
č. 12 a 22.
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Co se umořování týče, měly bytí věčné renty přeměněny 
v umořitelné půjčky a umořeny v letech 1931—1975, t. j. v 45 letech. 
Státy měly každoročně

1. bud odvésti Společné pokladně vždy nejdéle do 1/10 titry volně 
nakoupené ve výši odpovídající x/45 jejich podílu.

2. anebo měly vždy nejpozději do 1/12 zaplatiti příspěvek v hoto
vosti do zvláštního umořovacího fondu, který by Společná pokladna 
spravovala pod kontrolou delegovaného komisaře států a z kterého 
by byly ke dni 1/1 1976 splaceny všechny titry zbylé v oběhu 75% 
jejich jmenovité hodnoty. Ač o výši výplatní hodnoty byly různé ná
zory, uznáváno bylo, že výplata věčných rent jmenovitou hodnotou 
nebyla by odůvodněna, poněvadž jejich kurs byl vždy nižší než kurs 
rent umořitelných. Předpokládalo se, že by shromážděné prostředky 
byly ukládány na 35% úrok. Každoroční příspěvek států měl tedy 
činiti x/45 jejich podílu redukovanou na 75% a diskontovanou při 
sazbě 3 5%.

Státy, které odvedly titry in natura, byly by liberovány definitivně 
a úplně. Státy, které zaplatily do umořovacího fondu, byly by však 
liberovány jen co do kapitálu a byly by povinny platiti i nadále úrok 
až do konce r. 1975, kdy bylo by se zastavilo další zúročení obíha
jících titrů.

Umořiti ročně odvodem titrů více než 1/43 mělo býti přípustno 
jen, kdyby všechny státy byly ochotny zvýšiti svoji kvótu umořovací 
ve stejném poměru. Ustanovení čl. 12. odst. 2, inšpruckého protokolu 
mělo býti tedy zrušeno. K předčasnému umoření mohlo dojiti také, 
kdyby amortisační fond dosáhl výše potřebné ke splacení titrů již před 
r. 1976 následkem vyššího než 35% výnosu.

Podobný umořovací plán měl platiti i pro umoření 41/,% uher
ské umořitelné renty z r. 1914, avšak s tím rozdílem, že 
titry, do konce r. 1975 státy neodvedené, měly býti splaceny plnými 
100%. Nestačil-li by k tomu amortisační fond, nemělo se zúrokování 
titrů zastaviti, nýbrž státy měly i dále platiti na úrokovou službu až 
do doby, kdy bylo by možno splacení plnými 100%.

O rakouských 41/,% pokladničních poukázkách ne
bylo docíleno dohody pro spory o měně, ve které má býti splacen ka
pitál. Konference se usnesla vyčkati s řešením otázky až do konce 
r. 1930, kdy vyprší platnost ustanovení pražské dohody, a požádala 
Reparační komisi, aby zatím o věci nerozhodovala.

6. Pařížská dohoda z 31/10 1930.
Ke konečné úpravě, pro věřitele mnohem nepříznivější, došlo 

teprve po velmi dlouhém a nesnadném jednání v pařížské dohodě 
z 31/10 1930.

Cosevýplatnísazby týče, stoupá sazba u věčných rent jen
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až do 70% v r. 1955, u uherské renty z r. 1914 dostupuje 100% teprve 
v r. 1976.'

Rok
Rakouská 
a uherská 

zlatá renta

Uherská renta 
z r. 1910 

a 19'5

Uherská renta 
z roku 
1914

Rak poklad
niční poukázky 

z r. 1914
1931 33 28 28 30
1932 33 28 28 33
1933 33 28 28 36
1934 34 30 30 39
1935 34 31 31 42
1936 35 32 32 46
1937 35 32 32 50
1938 38 35 35 54
1939 38 38 38 58
1940 40 40 40 63
1941 40 40 40 68
1942 42 42 42 75
1943 44 44 44 82
1944 47 47 47 90
1945 50 50 50 100
1946 52 52 52
1947 54 54 54
1948 56 56 56
1949 58 58 58
1950 60 60 60
1951 62 62 62
1952 64 64 64
1953 66 66 66
1954 68 68 68

1955 — 1965 70 70 70
1966 —1970 70 70 75
1971 — 1975 70 70 80
1976 —1980 70 70 100

Co se týče umořován í. byla opuštěna myšlenka umořovacího 
fondu, protože uložení velkých částek u Společné pokladny až do roku 
1976 bylo spojeno s risikem. Podle nové úpravy mají býti věčné 
rent y přeměněny na půjčky umořitelné a umořeny ve třech obdobích.

a) V 1. 1931—1940 platí fakultativní omezené umořování tím 
způsobem, že státy mohou odvésti Společné pokladně ke zničení titry 
ve výši nepřesahující 2% kapitálu jejich podílů ročně.

b) V 1. 1941—1955 platí fakultativní umořování odvodem titrů 
státy nakoupených bez omezení, ve smyslu čl. 12, odst. 2, inšpruckého 
protokolu.

c) V 1. 1956—1980 platí obligatorní umořování podle plánu, opí
rajícího se o stálou roční anuitu, která zahrnuje službu úrokovou 
i umořovací. Státy buď odvedou Společné pokladně do 1/7 každého 
roku potřebné titry in natura. nebo zaplatí do 1/12 částky, potřebné 
k jejich splacení 70% jmenovité hodnoty: Společná pokladna provede 
pak v lednu příštího roku slosování a 1/2 slosované titry splatí. Ale 
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i v tomto období mohou státy umořovati neomezeně odvodem titrů 
in natura podle čl. 12, odst. 2, inšpruckého protokolu.

Tento plán platí i pro 41/2% uherskou rentu z r. 1914, 
jedině s tím rozdílem, že došlo-li by ke slosování, byly by slosované 
titry vyplaceny plnými 100%.

Pokud jde o 4x/2% rakouské pokladniční poukázky 
z r. 1914, došlo ke kompromisu mezi stanoviskem věřitelů, hájících jed
notu celé emise, a stanoviskem států, považujících titry s kolkem ně
meckým za méněcenné. Poukázky byly rozděleny k účelům umořovacím 
na 2 skupiny, na skupinu všeobecnou a zvláštní. Do skupiny všeobecné 
patří titry s kolkem holandským, anglickým, belgickým, italským 
a identifikačním kolkem vídeňské poštovní spořitelny, pochází-li kolek 
z doby před 1/1 1930. Nemá významu, je-li na titru ještě jiný kolek, 
ať platný nebo škrtnutý, nebo byl-li titr označen jedním z 5 uvedených 
kolků teprve po 1/1 1930.

Všechny ostatní titry, tedy zejména titry vůbec neoznačené a titry 
pouze s německým kolkem, patří do skupiny zvláštní.

Titry skupiny všeobecné mají býti umořeny v 1. 1931 až 1945. 
V 1. 1931—1936 jest umořování fakultativní odvodem titrů, a to ročně 
až do výše jedné patnáctiny schodku jednotlivých států podle stavu 
koncem r. 1930. V 1. 1937—1945 platí obligatorní umořování ročně 
jednou devítinou schodku podle stavu koncem r. 1936, a to odvodem 
a podpůrně slosováním. Vylosované titry vyplatí se 100% v nejhod
notnější měně, na kterou znějí. Od r. 1941 počínajíc mohou státy umo- 
řiti odvodem titrů i celý svůj schodek podle čl. 12 inšpruckého pro
tokolu.

Titry skupiny zvláštní mají býti obligatorně umořeny v 1. 1946 
až 1955, a to ročně jednou desítinou schodku podle stavu koncem 
r. 1945. Umoření děje se odvodem titrů a podpůrně slosováním; slo
sované titry vyplatí se 60% v nej hodnotnější měně. Od r. 1931 jsou 
státy oprávněny umořiti odvodem titrů i celý svůj schodek.90)

7. Dodatečná dohoda z 13/12 1930.

Pařížskou dohodu z 31/10 1930 neratifikovaly Jugoslávie a Ma
ďarsko. Počátkem prosince 1930 bylo proto v Paříži pokračováno 
v jednání mezi.nástupnickými státy a Společnou pokladnou. Protože 
hlavní obtíže vycházely se strany Maďarska, vyskytl se podnět, aby 
dohoda platila ihned a neodvolatelně pro 6 států nástupnických kromě

M) Za účelem rozlišení na kategorii všeobecnou a zvláštní vyzvala Spo
lečná pokladna majitele titrů, aby počínajíc od 21/9 1931 titry předložili u ně
které platebny. Titry náležející do kategorie všeobecné obdržely nové kupó
nové archy, titrům kategorie zvláštní byla odňata vlnitým řezem spodní část 
pláště.
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Maďarska, kterému byla by dána jednoroční lhůta na rozmyšlenou. 
Tím však byla by vytvořena privilegovaná situace pro Maďarsko. 
Ostatní státy toho nechtěly připustiti. Tak došlo k dodatečné dohodě 
z 13/12 1930, která uvádí dohodu z 31/10 1930 (hlavní) v život pro 
všechny státy, ať ji ratifikovaly nebo ne, tedy i pro Maďarsko, ale 
toliko na dobu 5 let a toliko, pokud se týče zvyšování výplatní sazby 
a umořování dluhů umořitelných, nikoliv též, pokud se týče přeměny 
rent věčných na umořitelné.

Bude-li hlavní dohoda do 1/11 1935 ratifikována všemi státy, 
stane se závaznou pro všechny smluvní strany ode dne poslední ra
tifikace.

Nedojde-li k všeobecné ratifikaci, nebudou dohodou vázány ani 
ostatní státy počínajíc od 1/1 1936 a bude se jednati o dohodu novou, 
zejména o revisi úrokového procenta ve smyslu inšpruckého protokolu, 
pražské dohody a dodatečného protokolu pařížského, při čemž se však 
vyjde od sazby platné v r. 1935. Od států, které ratifikovaly hlavní 
dohodu, nebude moci Společná pokladna požadovati platů vyšších, než 
jaké vyplývají z hlavní dohody; poskytne-li Společná pokladna někte
rému státu, který nepřistoupil k hlavní dohodě, větší výhody, než jaké 
poskytovala hlavní dohoda, rozšíří je na všechny státy, které ratifiko
valy hlavní dohodu. Tím dobyla si opět uznání zásada stejných sazeb 
pro veškeré státy.

Dodatečná dohoda byla ratifikována všemi státy a vstoupila tedy 
v účinnost.

c. Československé zájmy ve společné pokladně.
Na Společné pokladně jest Československo interesováno několi

kerým způsobem.
Československý stát jest zavázán z některých dluhů, které Spo

lečná pokladna spravuje, značnými částkami. Naproti tomu měl a má 
v majetku větší počet titrů Společné pokladny, jež obdržel výměnou 
za své přebytky v některých dluzích nebo nabyl koupí a pod.

Také v rukou československých příslušníků jsou nemalé položky 
titrů Společné pokladny. Z toho vyplývají i snahy po zastoupení česko
slovenských majitelů ve Společné pokladně.

1. Stát jako dlužník a věřitel.
Československo bylo původně Společné pokladně zavázáno z těch

to dluhů:
4% zlatá rakouská renta 72,787.533 fl. zl. . . . ■= 181.968.832 Fr.
4x/2% rak. pokladniční poukázky 23,971.420 K = 25.169.991 Fr.
3% priority Stegu.....................'.............................= 380.025.771 Fr.
4% „ .................................................. = 61,692.766 Fr.

648,857.360 Fr.
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Naopak bylo Československo věřitelem Společné pokladny ze 
svých přebytků v těchto dluzích:
4% uherská zlatá renta 47,922.605 fl. zl...................= 119,806.512 Fr.
4J/2% uherská renta z r. 1913 1.828.260 K . . . = 1,919.673 Fr.
4J/2% uherská renta z r. 1914 5,331.360 K . . . = 5,597.928 Fr.
4% uherská renta z r. 1910 1,612.940 K . . . , = 1,693.587 Fr.

129,017.700 Fr.
Kdežto závazek Československa zmenšoval se úmorem, pokud byl 

úmor přípustný, jeho majetek v titrech Společné pokladny naopak 
v letech následujících po tom, co Společná pokladna zahájila činnost, 
vzrůstal přes to, že titry z tohoto majetku byly odváděny na úmor. 
Finanční správa opatřila si jednak větší počet 3% priorit Stegu 6% 
konsolidační půjčkou z r. 1926, jednak získala koupí nebo výměnou 
za uherské renty jistou položku 4% rakouské zlaté renty a 4ya% 
rakouských pokladničních poukázek. Počátkem r. 1935 byly závazky 
Československa Společné pokladně tyto (podle účetních státních zá
věrek a podle rozpočtů státního dluhu):
4% rakouská zlatá renta 72,787.533 fl. zl. . . . = 181,968.832 Fr.

/■¿‘/o rak- pokladniční poukázky 6,632.020 K = 6,963.621 Fr.
3% priority Stegu..............................................= 312,578.271 Fr.
4% „     = 51,931.766 Fr.

553,442.490 Fr.
Naopak činil počátkem r. 1935 majetek československé finanční 

správy:
4% uherská zlatá renta 23,341.000 fl. zl.................= 58,352.500 Fr.
4*/ 2% uherská renta z r. 1913 1,828.320 K . . . = 1,919.736 Fr.
4'/2% uherská renta z r. 1914 85.920 K . . . = 90.216 Fr.
4% uherská renta z r. 1910 1,612.800 K. . , = 1,693.440 Fr.
4% rakouská zlatá renta 53,904.200 fl. zl. . . . = 134,760.500 Fr.

Jí/o rak. pokladniční poukázky 2,796.900 K = 2,936.745 Fr.
3% priority Stegu............................................. ..... = 53,150.500 Fr.

252,903.637 Fr.
V těchto přesunech jeví se zřejmě snaha snížiti podle možnosti 

závazky vůči Společné pokladně, které zvyšováním výplatních sazeb 
byly by se časem staly větším břemenem. Snaha tato nalézá oporu ve 
zvoleném způsobu umořování, které se má díti v prvé řadě odváděním 
titrů získaných dlužnickými státy, setkává se však se závorou v ustano
vení umořovacích plánů: pouze v jejich rámci lze umořovati. Závazek ze 
zlaté rakouské renty lze zcela umořiti podle čl. 12, odst. 2, inšpruckého 
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protokolu nejdříve v r. 1941, závazek z rakouských pokladničních 
poukázek také nejdříve v r. 1941, pokud jde o skupinu všeobecnou, 
a v r. 1931, pokud jde o skupinu zvláštní, o prioritách Stegu jest po
chybilo. lze-li je umořovati rychleji či pouze postupně až do r. 1965. 
Nezbývá proto, než zatím nashromážditi si zásobu titrů, které by byly 
ve vhodné době na úmor odvedeny, a pro přechodnou dobu spokoj iti 
se používáním úroků věřitelských k úhradě úroků dlužnických. Ma
jetkem v titrech rakouské a uherské zlaté renty jest plně kryt česko
slovenský závazek ze zlaté renty rakouské: podařilo-li by se i zbytek 
uherské zlaté renty vyměniti za rakouskou, zbaví se Československo 
v r. 1941 rázem tohoto svého závazku. Jelikož do té doby Českosloven
sko pravděpodobně umoří plně i svůj závazek z rakouských poklad
ničních poukázek, zůstane po roce 1941 Společné pokladně zavázáno 
pouze z 3% a 4% priorit Stegu.

Dvojí postavení československé finanční správy vůči Společné 
pokladně zračí se i v rozpočtu státního dluhu, kde jsou na straně vý
dajů preliminovány platy do Společné pokladny, na straně příjmů pak 
výnos titrů Společné pokladny v majetku finanční správy. Majetek 
tento jest tedy považován za zvláštní účelové jmění, jehož smí býti 
použito pouze k výdajům v oboru státního dluhu.91)

Dvojí postavení má svoje slabiny. Kompensace příjmů věřitel
ských s platy dlužnickými snižuje sice prakticky stav československého 
zadlužení vůči Společné pokladně, ale svými účinky nevyrovná se pří
mému snížení československého závazku úmorem. Kompensace působí 
jen v normálních poměrech, selže, nastanou-li v honorování titrů Spo
lečné pokladny poruchy. Československo zůstává zavázáno z rakouské 
zlaté renty plnou původní částkou a jest povinno zúročiti celý svůj 
závazek, i když obdrží pouze část úroků na titry rakouské a uherské 
zlaté renty ve svém majetku; proto právě klesl příjem z titrů Společné 
pokladny ve státním majetku v r. 1933 asi o třetinu, ač platy zůstaly 
asi na stejné výši.92)

“) Podle účetních státních závěrek činily 
platy

Společné pokladně:
61,312.780
60,768.015 
60,180.429 
59,258.263 
58.903.961 
59,783.971

Kč

příjem z titrů 
Společné pokladny:

Kč
>1

»>

>1

»

42,291.627
28,774.529
34,833.052
33,745.309
22,941.403
21,326.646

v r. 1929
1930
1931
1932
1933
1934

priority Stegu získané konsolidační půjčkou a odváděné na úmor jsou 
účtovány částkou 675 Kč za kus, jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. 
Tato průběžná položka se zde neuvádí.

”) Také Rakousko krylo předem svoji umořovací potřebu. Podle účetní 
závěrky bylo v r. 1929 vydáno 26 mil. S nad rozpočet na nákup různých staro- 
rakouských předválečných titrů.
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2. Vpád papírů Caisse Commune do Československa.
V době, kdy Společná pokladna vstoupila v život, byl oběh jejích 

papírů v Československu nepatrný. Titry zlatých a valutních rent, které 
byly v tuzemsku, byly již v r. 1921 zahrnuty do československého územ
ního bloku. Priority Stegu v československém majetku přešly pak větši
nou do vlastnictví státu při upisování konsolidační půjčky v r. 1926.

Brzy potom počaly se však papíry Caisse Commune hrnouti z ci
ziny, zejména z Německa, kde jejich výnosnost ve srovnání s výnos
ností tamějších ukládacích papírů, zúrokovaných 8%, opatřených zlatý
mi doložkami a emitovaných pod pari, nemohla lákati. Na zdejší trh, 
zvyklý na mnohem nižší výnosnost, působily přitažlivě, zejména vzaly-li 
se do počtu také naděje skládané do zvýšení prozatímních výplatních 
sazeb po r. 1930, a nepřihlíželo-li se k dani rentové, která vypočítávaný 
vysoký výnos znamenitě snižovala.83) Prvou okolnost neopomněli pro
pagátoři těchto papírů, jimiž byly hlavně některé bankovní závody, 
náležitě zdůrazniti, o dani rentové se obyčejně mlčelo. Rentové konfe
rence, jež se rozcházely bez výsledku a stále odkládaly konečnou 
úpravu, živily fantasii a podporovaly spekulaci. Ale i v seriosních praž
ských denících84) objevovaly se články, které zdůrazňováním vysoké 
rentability a očekáváním kursového vzestupu po konečné úpravě na
bádaly nepřímo ke koupi.

"’) Daň rentová přímo vybíraná, od které bylo osvobozeno jen 60% vý
nosu 3% priorit a 80% výnosu 4% priorit Stegu, stravovala při sazbě 3% 
a přirážkách v Praze 357% asi 137% výnosu. Tím se výnosnost vypočtená 
na př. na 7% snižovala ve skutečnosti na pouhých 6%.

M) České Slovo ze 7/11 1930 kritisuje pod titulem „Mezinárodní spekulace 
s rentovými konferencemi“ tyto články, „ve kterých se podezřelým způsobem 
dělá nálady pro renty“. Vidí v nich ilustraci ke stížnosti Hospodářského roz
hledu na nedostatek oficielních zpráv o průběhu rentové konference a na ma
névry mezinárodních spekulačních skupin, které „využívají naskytnuvších se 
situací ke svým transakcím a ochotně — podle své potřeby — informují hospo
dářské rubriky velkých listů, jež tyto informace otiskují, aniž by si snad uvě
domovaly jejich dosah“. Srov. též článek VI. Holuba „O vývoji titrů Caisse 
Commune v Československu“, Národní listy z 13/1 1929.

“) Zprávy stát, úřadu statistického 1932, str. 1037.

Kromě důvodů spekulačních přispěla k nákupům papírů C. c. 
i veliká plynulost peněžního trhu a aktivita platební bilance. Nákupy 
cenných papírů v cizině byly v těch letech nej důležitější položkou, v níž 
byly spotřebovány přebytky aktivních složek platební bilance. Podle 
šetření státního statistického úřadu bylo v r. 1925 nakoupeno cenných 
papírů z ciziny o 150 mil. Kč více než do ciziny prodáno, v r. 1926 
o 420 mil. Kč, v r. 1927 o 1460 mil. Kč, v r. 1928 o 860 mil. Kč více, 
v letech 1925—1931 o celkem 3902 mil. Kč více.85) Mezi kupovanými 
papíry byly i papíry C. c. Jak oběh jejich v Československu po r. 1926 
vzrostl, o tom bylo lze učiniti si přibližný obraz podle počtu kuponů, 



287

které Zemská banka jako tuzemská platebna vyplatila, a o to se oby
čejně opíraly odhady. Zcela přesně byl majetek československý zjištěn 
při soupisu zlata a zahraničních hodnot, který na podzim 1934 pro
vedla Národní banka Československá.

Československý majetek v papírech Společné 
pokladny ( v milionech):

Dluh Měna
Celková 
emise 

k1/1 1955

československý majetek
■ T. i- ’/o 

celkové 
emisesoukromý státní celkem

3°/o Steg . . . fr. 498 96 — 53 — 149 — 30'—
4% ■ • • fr. 65 16 — — 16-— 24’5
Rak. cl. renta fl. 237 5’5 54'— 595 25‘—
Rak. poukázky . K 65 0'3 2’7 3 — 4'7
Uher. zl. renta . fl. 464 89 — 23 — 112 — 24 —
Uher, renta 1910 K 114 15'9 1'6 17’5 15’2

» » 1913 K 65 6’5 1-8 8'3 12'7
» n 1914 K 250 13’3 13’3 5'4

5°/0 Žel. vrata . K 41 3’3 — 3’3 8-—

Při posuzování papírů C. c. zapomínalo se obyčejně na jednu okol
nost: kdo jest z papírů těch dlužníkem. Přehlíželo se nevědomky nebo 
úmyslně, že dlužníky jsou buď zcela nebo zčásti cizí státy, ve kterých 
jest obvyklá daleko vyšší úroková míra a jejichž finanční a hospodář
ské poměry nejsou tak konsolidovány jako v Československu. Že risiko 
spojené s nákupem není vyváženo nepatrně vyšší přítomnou výnos
ností a nadějemi do budoucna, uvědomila si veřejnost teprve později. 
Rozčarování nastalo, když v r. 1930 konference nástupnických států 
se zástupci věřitelů, na které měla býti definitivně upravena umořovací 
služba a výplatní procento, musila několikráte přerušiti své jednáni 
a pro houževnatý odpor Maďarska bylo nakonec možno sjednali pouze 
Óleté provisorium. Když pak v r. 1931 padla rakouská Kreditka a po
čaly prosakovati pověsti o finančních obtížích a moratoriu v Maďar
sku, došlo k vystřízlivění a velkým kursovým poklesům, které přinesly 
československým držitelům obrovské ztráty.

3. Bilance Československa se Společnou pokladnou.

Soukromý majetek československý v papírech C. c. jest reser
vo i r e m, z něhož může státní správa vyrovnávati 
své závazky vůči Společné pokladně, anižbypla- 
tiladociziny. Titry, jichž potřebuje k úmoru, může státní správa 
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nakoupiti na domácím trhu, úrokový příjem z titrů ve zdejším majetku 
kompensuje úrokové zatížení ze státního závazku vůči Společné po
kladně. V tom právě jest národohospodářský význam tohoto majetku. 
Přepočten na franky, zahrnuje československý soukromý majetek po
dle stavu zjištěného koncem r. 1934 kapitál asi 387 mil. fr.. což spolu 
se státním majetkem 252 mil. fr. činí celkem 639 mil. fr.. čili více než 
22% celkového kapitálu 2850 mil. fr., nyní Společnou pokladnou spra
vovaného. Proti tomuto československému aktivu stojí jako pasivum 
závazky státní z 3% a 4% priorit Stegu a rakouské zlaté renty a po
kladničních poukázek v celkové výši asi 553 mil. fr. Podrobnosti uvádí 
následující přehled.

Československé závazky a pohledávky vůči 
Společné pokladně (v milionech)

Čsl. dluh čsl. majetek Schází —
Přebývá

3% Steg..................... fr. 312'5 1490 — 163-5
4"/o Steg..................... fr. 520 16-0 — 36'0
Rak. zl. renta . . . fl. 72'7 59’5 — 13-2
Rak. poukázky . . . K 6’6 3-0 — 3-6
Uher, zlatá renta . . fl. — 112'0 + 112-0
Uher, renta ígio . . K — 17-5 + 17-5

w » 1913 • K — 8’3 + 8-3
» ,, >9’4 • • K 13'3 + 13-3

5°/0 Železná vrata . . K - 3'3 + 3’3

Jest vadou, že z československého majetku 639 mil. fr. připadá asi 
322 mil. fr., tudíž více než polovina, na titry, z nichž není Česko
slovensko dlužníkem, a jen zbytek na titry, ze kterých jest zavázáno 
také Československo. Mezi oběma druhy papírů C. c. jest však veliký 
rozdíl.9'1)

Pokud jde o papíry, z nichž jest Československo 
d 1 u ž n í k e m, lze jejich nákup pokládati za repatriaci, která 
byla provedena celkem ve vhodné době a kterou ani 
pozdější nepříznivý vývoj nezbavil národohospodářské účelnosti. Při 
dnešních nižších kursech bylo by snad lze repatriovati s menším ná
kladem, ale při dnešním stavu platební bilance nejsou rozsáhlejší re
patriace možný. Neplacením některých států utrpěli sice zdejší ma
jitelé ztráty, ale nikoli nesnesitelné, protože aspoň československý podíl 
byl vždycky zaplacen. Mimo to s hlediska celkového národního hos-

“) Viz můj článek „Pochybné zahraniční investice“ v Hospodářském roz
hledu z 31/1 1935.
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podářství (nikoli s hlediska jednotlivce) ztraceny jsou pouze úroky, 
připadající na podíly států neplatících, ne však kapitál těchto podílů. 
Ač z každého jednotlivého titru 3% priorit Stegu nom. 500 fr. jest 
Československo zavázáno jen za 62808%, t. j. za částku 31404 fr., 
takže jenom úroky na tuto částku připadající by byly vypláceny, kdyby 
kromě Československa žádný stát neplatil — odvodem tohoto titru 
Společné pokladně umoří Československo svůj závazek ve výši celých 
500 franků.

Horší jetospapíry, zekterýchČeskoslovenskoza- 
vázáno není. U těchto papírů, zejména u dříve tak oblíbené uher
ské zlaté renty, jde okapitálovou investici v cizině, a to 
investici pochybenou jak s hlediska jednotlivce, 
tak s hlediska národohospodářského celku. Počítá- 
me-li s průměrnou nabývací cenou 400 Kč za nom. 100 fl., činí při 
oběhu 112 mil. fl. a nynějším kursu asi 115 Kč kursová ztráta více než 
319 mil. Kč. Pouze na běžném ročním kuponu za rok 1933, který byl 
vyplacen v únoru 1934 částkou 0675 šv. fr. místo plnou částkou 
3 329 šv. fr. z nom. 100 fl., činí ztráta československého majetku 
3,728.480 šv. fr., čili téměř 29 mil. Kč. Kapitálu do uherské zlaté renty 
investovaného bylo lze použiti mnohem účelněji, ať už k repatriaci 
papírů československých, nebo k financování československého exportu.

Soupis a povinná nabídka zahraničních hodnot Národní bance 
poskytly lákavou příležitost státní správě, aby doplnila z domácího 
reservoiru svůj majetek v titrech Společné pokladny, z nichž jest Čes
koslovensko dlužníkem. Této příležitosti bylo částečně použito jen 
ohledně 4% priorit Stegu. Kdežto ostatní papíry Společné pokladny 
byly po soupisu uvolněny, vyhradila si Národní banka převzetí těchto 
priorit a odkupovala je za cenu 430 Kč za kus s kuponem 1/8 1935, 
pokud jí byly držitelem nabídnuty. Že bylo upuštěno od výkupu 3% 
priorit Stegu a rakouské zlaté renty i poukázek, jest vysvětlitelno tím, 
že tyto priority nemohla by státní správa odvésti v dohledné době 
Společné pokladně na úmor, úkoly vzdálenější budoucnosti musí však 
v nynější krisi býti odsunuty. U těchto papírů bylo by také obtížno 
stanovití přejímací kurs. Nynější kurs znamenal by pro většinu ma
jitelů prodej se ztrátou, naopak mohla by státní správa stěží platiti 
více, může-li papíry ty získati na volném trhu laciněji a nepotřebuje-li 
jich ihned.

4. Snahy o zastoupení československých majitelů ve Společné pokladně.
Společná pokladna zastupuje vůči státům veškeré majitele titrů, 

jejichž službu obstarává, ale v její správní radě zasedají pouze zmoc
něnci 7 organisací zahraničních. V době zřízení Společné pokladny 
toto složení správní rady alespoň zčásti odpovídalo skutečnosti. Po-

19 
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zdejší přesuny, zejména velký vzrůst československého majetku, od
ňaly mu oprávněnost. Není jistě spravedlivo, aby nepatrný majetek 
belgický a italský měl po dvou zástupcích ve správní radě, kdežto 
veliký československý majetek nebyl zastoupen vůbec. K tomu při
stupuje, že význam Společné pokladny jakožto společného zastoupeni 
věřitelů časem stoupl. V prvých letech své činnosti zabývala se Spo
lečná pokladna hlavně pracemi administrativními, t. j. organisací 
obnovené dluhové služby, a vlivným činitelem, zasahujícím do poměru 
mezi věřiteli a dlužnickými státy, zůstávala Reparační komise ; po ukon
čení její činnosti byla však Společná pokladna sama povolána, aby 
hájila zájmy věřitelů a dohodovala se se státy nástupnickými o úpravě 
otevřených otázek.

Odtud vyplynuly snahy o zastoupení československých věřitelů 
ve správní radě Společné pokladny a o vliv na konečnou úpravu. 
V r. 1930 byl z podnětu Ústřední banky českých spořitelen a některých 
bankovních domů zřízen spolek „Spolek pro hájení zájmů českoslo
venských majitelů půjček bývalé monarchie rakousko-uherské“, který 
požádal Společnou pokladnu o přijetí svých zástupců do správní rady. 
Současně však ucházela se o totéž i jiná již dříve zřízená organisace, 
sdružující drobnější majitele, „Svaz československých majitelů cen
ných papírů“. Společná pokladna, které účast zástupců českosloven
ských věřitelů ve správní radě nebyla vítanou, nalezla v existenci dvou 
organisací vhodnou záminku, aby rozhodnutí odročila, dokud česko
slovenská vláda oficielně neoznámí, která z obou organisací jest legiti
mována zastupovati skutečné majitele titrů. K řešení této choulostivé 
otázky nebylo, jak se zdá, mnoho chuti, ale nebylo toho ani třeba, 
neboť koncem r. 1931 se obě organisace dohodly o společném postupu, 
takže v jarním zasedání r. 1932 musila se správní rada Společné po
kladny zabývati otázkou meritorně. Nevyhověla žádosti, poukazujíc 
na to, že ve správní radě zastoupeni jsou pouze majitelé ze států, které 
nejsou nástupnickými státy, resp. státy dlužnickými, a že majitelé 
z Československa, které jako stát dlužnický jest zastoupeno delego
vaným komisařem států, nabyli titrů až dodatečně.97)

Stanovisko Společné pokladny není odůvodněno. Také Italie jest 
nástupnickým státem rakouským a přivtělivši Fiume, převzala ke své 
tíži i titry uherské tam okolkované. A přece jest italská organisace 
zastoupena ve Společné pokladně od počátku dvěma členy. Italie ovšem 
není vůči Společné pokladně státem dlužnickým a Společná pokladna 
se snad obává, že se zástupci věřitelů ze státu dlužnického dostal by se 
do správy Společné pokladny živel cizorodý, který by mohl býti ovliv
ňován vládou svého domácího státu. Obava jest lichá již proto, že

”) Pragcr Presse z 15/10 1931, Národní listy z 24/5 1932, Národní střed 
z 14/5 1932. Orgánem Svazu čsl. majitelů cenných papírů jest časopis Finanční 
informátor, vycházející dvakráte do měsíce. 
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velký majetek československé státní správy v papírech C. c. staví ji 
spíše do tábora věřitelů než dlužníků. Ani pozdější nabytí nemohlo 
zbaviti československé majitele práva na zastoupení, kterého používají 
majitelé z jiných států, tak jako bývalá držba nedala určitým organi- 
sacím legitimaci k výhradnému zastupování na věčné časy. Otázku 
nelze pokládati za definitivně vyřízenou.

D. PORUCHY DLUHOVÉ SLUŽBY.
Světová hospodářská kříse nezůstala bez vlivu ani na službu dluhů 

spravovaných Společnou pokladnou. Jen přechodnou poruchu vyvolalo 
znehodnocení libry a dolaru, měn to, v nichž se konala služba většiny 
těchto dluhů. Protože dluhy zněly na zlato nebo na několik měn, ne
byla dotčena jejich hodnota; bylo pouze nutno přejiti k jiné měně. 
Platy, které se konaly v librách, konají se od počátku r. 1932. a platy, 
které se konaly v dolarech, konají se od jara 1933 ve švýcarských 
francích. V r. 1935 požaduje pak Společná pokladna od států placení 
ve francouzských francích. Ale tímto novým způsobem neplatí již 
dlužnické státy všechny.

Pro nemožnost převésti prostředky opatřené v domácí měně do 
ciziny zastavují v r. 1932 postupně platy Maďarsko. Jugoslávie a Ra
kousko, v r. 1933 i Rumunsko. Jsou ochotny skládati nebo skutečně 
skládají povinné platy na zvláštní vázaný účet u svých cedulových bank 
v domácí měně ; to však nemá významu pro zahraniční věřitele, kteří 
chtějí penězi disponovati a nemají chuti nésti risiko spojené s ulože
ním peněz v dotyčné národní měně. Společná pokladna placení tímto 
způsobem odmítá. Počátkem r. 1934 Rakousko, obdrževši zahraniční 
úvěr, vyrovnává své nedoplatky a obnovuje platy. Jugoslávie podle 
obdoby úpravy, která platí přechodně pro předválečné srbské renty 
a podle které 10% platů se koná v hotovosti a 90% ve funding obliga
cích. poukazuje Společné pokladně 10% povinných platů a úroky, které 
by připadly na funding obligace, vydané na ostatních 90%. Rumunsko 
poukazuje Společné pokladně 25% platů jako na ostatní své zahraniční 
dluhy, od března 1935 však pouze skládá na vázaný účet u Národní 
banky rumunské 25% povinných platů v lei a 17% v dluhopisech na 
švýcarské franky. Společná pokladna tyto platy nepřijímá. Tak platí
cími státy zůstávají pouze Československo. Polsko a Rakousko.

Neobdrževši potřebných dotací, vyplácí Společná pokladna kupony 
pouze sníženými částkami. Na nedoplatky vydává s počátku zvláštní 
skripsy, později prohlašuje, že nedoplatky zůstávají váznouti na titru 
a budou vyplaceny s některým příštím kuponem. Pouze 4% priority 
Stegu zůstávají papírem, který se vyplácí nezkráceně.

Poruchy v dluhové službě Společné pokladny vyvolávají velikou 
nespokojenost v kruzích majitelů titrů. Ještě dříve než Maďarsko vy
hlašuje transferové moratorium. uvažuje se o sankcích, které majitelům 

19*  
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titrů Společné pokladny zajišťují přednostní postavení před ostatními 
zahraničními věřiteli Maďarska: podle čl. 10 inšpruckého protokolu 
nabývají věřitelé, nesplní-li některý stát svých závazků z tohoto pro
tokolu, plných práv, tudíž i práva požadovati plných 100% platů.98) 
Sankce jest bez účinnosti; nezaplatí-li Maďarsko 32%, jest nepravdě- 
podobno, že by se podařilo vymoci 100%.

Největší nespokojenost jest ve státech, které jsou zároveň dluž
níky i věřiteli Společné pokladny. Pociťuje se jako nespravedlivost, aby 
stát na jedné straně řádně Společné pokladně platil a aby z jeho platu 
těžili i příslušníci států neplatících, na druhé straně však na titry v ma
jetku svém a svých příslušníků nedostával od států neplatících ničeho. 
Objevují se i snahy odstředivé. Spolek pro hájení zájmů českosloven
ských majitelů půjček bývalé monarchie rakouské-uherské žádá, aby 
Československo nepoukazovalo platy Společné pokladně, ale aby jich 
použilo v prvé řadě k uspokojení československých majitelů.99) Ob
jevuje se i návrh, aby Maďarsko zaplatilo československým majitelům 
dovozem obilí: Caisse Commune á Paris, Caisse Spéciale á Prague.100) 
Má nastati nové rozdělení dluhů bývalé monarchie, rozdělení podle 
zásady národních bloků?

K určitému rozlišení přece jen dochází.
Od podzimu 1932 neplatí Československo Společné pokladně pří

mo, nýbrž skládá své platy pro její účet u Zemské banky, a to v pů
vodní valutě. Platů těch může Společná pokladna volně používati k vý
platám kuponů v Československu, takže nelze tu mluviti o odkladu 
transferu. Dociluje se tím jen dostatečného dotování tuzemské platebny 
Společné pokladny, která se tak donucuje, aby své prostředky ukládala 
také v tuzemsku, což vzhledem k velikému zdejšímu majetku titrů 
Společné pokladny bylo dávným požadavkem jak státní správy, tak 
i zdejších věřitelských organisací.

Společná pokladna přikračuje pak sama k vyloučení titrů, které 
jsou pravděpodobně v majetku států neplatících nebo jejich přísluš
níků, z dalších výplat. Při výplatě kuponu 3% priorit Stegu z 1/9 1932 
vylučuje kupony titrů, jejichž dřívější kupony byly vyplaceny v Ma
ďarsku, a výplatu kuponů titrů, jejichž dřívější kupony byly vyplaceny 
v Rakousku, dovoluje opět pouze v Rakousku z dotace složené rakous
kou vládou v šilincích. K výplatě celoročního kuponu uherských rent

“) Prager Bórsencourier 22/10 1931.
“) Národní listy 16/9 1932, Lidové listy 19/11 1932. Otázka vyvolala i malou 

polemiku. Hospodářská politika 8/10 1932, str. 722, v článku „Hospodářský 
boj německo-italský“ píše: „Takovou nutnou defensivní politiku provádíme 
u nás v různém směru, avšak překvapuje, jak často i dnes se projevují hlasy 
neporozumění. Překvapuje, když na př. oficiosní list soudí, že tím, že vůči 
Caisse Commune hájíme své zájmy, poškozujeme svůj úvěr a vydáváme se 
v nebezpečí, že budeme nesprávně posuzováni.“

““) Prager Bórsencourier 10/12 1931.
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za rok 1932 připouští počátkem r. 1933 pouze titry, jejichž předešlý 
celoroční kupon byl vyplacen mimo Maďarsko. Opatření tohoto nelze 
použiti proti Rumunsku a Jugoslávii, kde Společná pokladna nemá 
platebny, majetek těchto států v titrech Společné pokladny není však 
pravděpodobně velký. Po obnově platů rakouských odpadla nutnost 
vylučovati titry, jejichž dřívější kupon byl vyplacen v Rakousku.

Rozlišování zdržovalo výplatu kuponů, jelikož před výplatou bylo 
nutno pomocí t. zv. černých listin vyšetřovati, kde byl dřívější kupon 
vyplacen. Vnášela se také nejistota do obchodu s titry Společné po
kladny, který byl na některých bursách zastaven, když Společná po
kladna počátkem r. 1933 oznámila úmysl rozlišovati při výplatě ku
ponů uherských rent z r. 1932 a varovala před koupí titrů, pocháze
jících ze států neplatících. Z praktických důvodů vydala Společná po
kladna k titrům nevyloučeným z dalších výplat zvláštní certifikáty 
osvědčující, že rozhodný dřívější kupon nebyl vyplacen v Maďarsku. 
Pouze titry těmito certifikáty opatřené byly prohlášeny bursami za 
dodatelné.

Podle výroční zprávy za r. 1934 přijala v tomto roce na úrokových
platech Společná pokladna pouze......................... 22,402.000 šv. fr.
a . . .  ................................................................. 4,726.000 fr. fr.,
kdežto zaplaceno nebylo........................................ 25,345.000 šv. fr.,
tedy více než polovina povinných platů. Koncem

r. 1934 dosáhly podle výroční zprávy nedo
platky států již částky................................... 63.125.250 šv. fr.,

z čehož připadá na Maďarsko................................... 35,612.288 šv. fr.,
na Rumunsko.............................. 15,083.984 šv. fr.,

a na Jugoslávii .............................. 12,428.978 šv. fr.
Pouze úrokové ztráty majitelů papírů Společné pokladny 
dosáhly tedy do konce r. 1934 již částky bezmála půl mi
liardy Kč.



KAPITOLA OSMÁ

VÁLEČNÉ PŮJČKY

I. Otázka odpovědnosti za válečné půjčky.

1. Původní stanovisko československé k válečným půjčkám.
Jest pochopitelné, že stanovisko československé k válečným půjč

kám bylo jiné než k dluhům předválečným. Převzetí části dluhu před
válečného považovalo se za samozřejmé, poněvadž dluhy ty vznikly 
jednak z investic, ze kterých měly prospěch i země československé, 
jednak ze schodků státního hospodářství, které nebyly uhrazeny daně
mi a o které bylo tedy i daňové zatížení zemí československých menší. 
O válečných půjčkách pronikal však do veřejnosti názor, s nímž zto
tožnily se i vedoucí kruhy politické, že nelze požadovati od nového 
státu, aby plně honoroval dluhy, kterými byla financována válka, ve
dená proti jeho zájmům.1) Rozdílné nazírání odůvodňovalo se také tím, 
že před válkou byly státu zapůjčeny peníze plnohodnotné, ve válečných 
půjčkách však peníze stále méně hodnotné, a dále, že na válečných 
půjčkách nemá zájmu cizina, takže nevyžadují úpravy mezinárodní, 
nýbrž mohou býti řešeny autonomně jako otázka vnitrostátní. Od po
čátku se ovšem nepřehlíželo, že z důvodů sociálních i hospodářských 
bude nutno odškodni ti aspoň některé skupiny majitelů. Než to právě 
mělo býti ponecháno budoucí vnitřní úpravě.2)

’) V Masarykově „Nové Evropě“, vydané v r. 1917 jeho anglický a fran
couzský rukopis a v r. 1920 česky, praví se: „Cechy převezmou část státního 
dluhu předválečného, ale odmítnou odpovědnost za válečné půjčky.“

’) Důvody pro a proti shrnuje Engliš: Měnový a finanční problém, str. 49 
a násl. Proti válečným půjčkám stavěl se Rašín, ač nutnost určitého individuel- 
ního odškodnění snad uznával a svojí kampaní chtěl vyhnati co nejvíce váleč
ných půjček za hranice. Viz na př. Hoch: Alois Rašín, str. 198, 309.

Dokladem oficielního odmítavého stanoviska československého 
k válečným půjčkám jest prohlášení, které na konferenci vyslanců 
nástupnických států ve Vídni dne 4/3 1919 učinil československý 
vyslanec Tusar jménem československé vlády a které bylo sděleno 
i vládám spojenců:

„Československá vláda nemůže ani zúrokovati ani převzíti k pla
cení válečné dluhy rakouské a uherské, protože by se tím prohřešila 
proti svým spojencům a proti svým závazkům vůči nim. Válečné půjč
ky byly vydány za účelem války proti spojencům a proti českosloven
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skému národu, který byl uznán spojenci za národ spřátelený a jehož 
pařížská vláda a zahraniční armáda byly uznány za vládu a armádu 
spojeneckou. Podle zásad platných ve všech spojeneckých státech byly 
zakázány jakékoliv transakce s válečnými půjčkami, jakož i výplata 
kuponů. Vláda československá dopustila by se illoyality vůči spojen
cům, kdyby přispěla nějakým podílem na výplatu kuponů válečných 
půjček. Illoyalita zvětšila by se ještě tím, že válečné půjčky jsou v ru
kou občanů takových států, které dosud byly v nepřátelském poměru 
ke spojencům; placení Československem rovnalo by se podporování ne
přátelských zemí. Československá vláda musí naopak zdůrazniti, že 
v zájmu svých občanů má právo i povinnost požadovati náhradu škody 
způsobené upisováním válečných půjček, protože válečné půjčky byly 
vydány způsobem neůstavním a protizákonným a protože upisování 
se dělo pod hrozbou újmy na svobodě i majetku, pod hrozbou, že, kdo 
neupíše, bude povolán do přední bitevní čáry. Přitom nebylo šetřeno 
odsuzováním všech, kdož byli věrni pařížské vládě československé 
a zpěčovali se přispívati k prodlužování války proti spojencům, do ža
lářů a na šibenice. Kdyby československá vláda přispěla na placeni 
válečných půjček, bylo by v tom spatřováno schválení všech násilností 
spáchaných na československém národě těmi, jejichž dědici nepo
chybně jsou republika německo-rakouská a maďarská.. ,“3)

*) Protokol o 12. schůzi vyslanecké konference z 4/3 1919, na které se 
jednalo o zajištění výplaty březnových splatností státního dluhu.

4) Že administrativa nevyvodila ze změněného nazírání na válečné půjčky 
hned veškeré důsledky, nesmí překvapovati v neurovnaných poměrech popřevra- 
tových. Podle nej vyššího soudu, Vážný 5256, není porušením práva podle syn- 
dikátního zákona, schválil-li poručenský soud v lednu 1919 prodej nezletilcovy 
nemovitosti, i když kupní cena byla zaplacena válečnou půjčkou: byl to papír, 
požívající sirotčí jistoty, dotyčný předpis nebyl po převratu odvolán!

') Viz též výnos ministerstva financí z 1/2 1919, č. 2338, Věstník minister
stva financí 1919, str. 24, o placení daně válečné- a zajišťování daní dluhopisy 
válečných půjček.

2. Předběžná opatřeni československá, týkající se válečných půjček.
Odmítavé stanovisko československé k válečným půjčkám zračí se 

i v některých předběžných opatřeních vnitřních, k nimž ihned po pře
vratu došlo.4)

a) Zrušení práva p 1 a t i t i válečnými půjčkami 
daň válečnou.

Nařízením Národního výboru z 2/11 1918, č. 19 Sb. z. a n., bylo 
zrušeno povolení platiti daň válečnou dluhopisy rakouských válečných 
půjček, povolení, opírající se o nařízení býv. rak. ministerstva financí 
č. 109/1916, 403/1916, 203/1917, 436/1917, 187/1918, 254/1918 ř. z.5) 
Zákon z 13/11 1918, č. 37 Sb. z .a n., o prozatímní ústavě, výslovně 
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v § 20 dodatečně schválil všechny akty moci výkonné a nařizovací, pro
vedené předsednictvem Národního výboru, tudíž i uvedené nařízení 
z 2/11 1918.

Podle judikatury nej vyššího správního soudu nebyl zrušenými 
nařízeními býv. rak. ministerstva financí založen smluvní poměr mezi 
státem a stranami, podle něhož strany nabyly proti státu právního ná
roku platiti daň válečnou válečnými půjčkami, a stát, nyní v důsledku 
sukcese československý stát, byl by povinen válečné půjčky na daň 
válečnou přijímati. Nařízení býv. ministerstva financí nejsou ani svojí 
formou ani obsahem prohlášením státu jako smluvní strany, jsou to 
prostě normy o placení určité daně, normy, jimiž se připouští pro určitý 
účel určité pravidlo. Jako každá norma mohou býtí kdykoliv zrušeny. 
Dnem 8/11 1918, t. j. ode dne účinnosti nařízení č. 19/1918, přestaly 
býti válečné půjčky platidlem pro daň válečnou a to bez rozdílu, ať šlo 
o daň již pravoplatně předepsanou či teprve v budoucnu předpiso
vanou.1’)

Některé berní úřady, zejména v Chebu a v Liberci, přijímaly vá
lečné půjčky na daň válečnou ještě později. Po převzetí do českoslo
venské správy byla těmto platbám odepřena platnost, což vyvolalo stíž
nosti, že až do účinnosti mírové smlouvy, nejméně ale až do obsazení 
československým vojskem, nevykonával nový stát na onom území státní 
moc a že nařízení z 2/11 1918 tam neplatilo. Nejvyšší správní soud 
však konstantně rozhodoval, že svrchovanost republiky vztahovala se 
již od 28/10 1918 na celé území Cech a tento stav že mírovými smlou
vami byl pouze schválen.7)

b) Zastavení úrokové služby.

Že byly ihned po převratu zastaveny na území československém 
výplaty na válečné půjčky, nebylo výjimečným opatřením postihujícím 
pouze válečné půjčky. Nařízení Národního výboru z 9/11 1918, č. 31 
Sb. z. a n., kterým byly zakázány výplaty v hotovosti a dovoleno jen 
přijímání splatných státních půjček a jejich kuponů k inkasu, dokud 
býv. erár nesloží peníze potřebné na výplatu, vztahovalo se na veškeré 
dluhy býv. monarchie. Avšak když vládní nařízení z 15/3 1919, č. 132 
Sb. z. a n., připustilo z tohoto zákazu výplaty výjimku pro vinkulované 
dluhopisy, předepsané k výplatě u státních pokladen v tuzemsku, zůstal 
zákaz výplaty neztenčeně v platnosti pro válečné půjčky.
----------------- —n 

') Bohuslav fin. 114, 146.
’) Bohuslav fin. 115, 175, 443, 565. Ministerstvo financí povolovalo však 

v takových případech poplatníku, aby daň válečnou až do částky zaplacené pů
vodně válečnými půjčkami zaplatil v dluhopisech IV. státní půjčky, které 
obdržel výměnou za válečné půjčky. Přijímána byla IV. st. půjčka jmenovitou 
hodnotou.
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c) Z á k a z lombardu.
Podle slibu daného při upisování lombardovala Rakousko-uherská 

banka, které se rakouská a uherská vláda zaručily za veškeré škody 
z tohoto lombardu, válečné půjčky do 75% jejich jmenovité hodnoty' 
na 5% úrok. Nejistota nastavší v druhé polovici roku 1918 způsobila, 
že této výhody počalo se využívati ve velkých rozměrech. Záznam, 
který na vídeňské burse existoval pro válečné půjčky, byl jen nomi
nální; ve skutečnosti prodávaly se válečné půjčky za 60% a vytvořila 
se celá konsorcia, která kupovala válečné půjčky kolem tohoto kursu 
a hned potom dávala za 75% v lombard u Rakousko-uherské banky, 
nezkoumající ani identity ani bonity zástavního dlužníka.

Že se české země takto zbavily části svých válečných půjček, 
mohlo býti vlastně vítáno. Byla však obava, že hromadným lombardo
váním válečných půjček stoupne příliš oběživo. Za jediný den. 7/11 
1918. bylo lombardováno u Rakousko-uherské banky 609 mil. K vá
lečných půjček, v době od 26/10 1918 do 26/2 1919 stoupl lombard 
válečných půjček ze 4.094-5 mil. K na 9.319 mil. K. A’ lombardu u Ra
kousko-uherské banky bylo 12.425 mil. K nom.. t. j. asi 24% veškerých 
válečných půjček.

Československo, které se od počátku bránilo rozmnožování papí
rového oběživa, požadovalo hned v listopadu na Rakousko-uherské 
bance okamžité zastavení lombardu válečných půjček a když banka 
nevyhověla, zakázalo lombard jejím filiálkám na území českosloven
ském. Následkem toho zůstal stav lombardovaných válečných půjček 
u československých filiálek Rakousko-uherské bankv na původní vvši 
472 mil. K.s)

d) Zjišťování nátlaku k upisování válečných 
půjček.

Nařízením ze 17/12 1918. č. 81 Sb. z. a n., bylo uloženo všem stát
ním i samosprávným úřadům, obchodním komorám, bankovním, spoři
telním, záložním a družstevním organisacím, aby oznámily ministerstvu 
financí všecky rozkazy, které byly bývalou vládou a jejími orgány, 
vojenskými úřady a soudy vydávány při upisování válečných půjček. 
Úřady i jednotliví občané byli vyzváni, aby oznámili určité a přesné 
případy, kdy jim bylo vyhrožováno jakýmikoli újmami, kdyby váleč
ných půjček neupsali nebo agitaci pro ně neprováděli: zároveň měli 
býti udáni svědci, nebo předloženy listiny, kterými byla by dokázána 
pravdivost učiněného sdělení.

’) Rašín: Finanční a hospodářská politika československá do> konce roku 
1921, str. 28. Obzor národohospodářský 1919, str. 37. Rašín: Můj finanční plán, 
str. 39, uvádí, že lombard zakázal 14/11 1918. Podle Leopoldových \'zpomínek 
z prvých dob ministerstva financí stalo se to teprve výnosem z 8/1 1919, řízeným 
na hlavní ústav Rak.-uher. banky v Praze.
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e) Soupis a zákaz dovozu.

Zákon z 25/2 1919, č. 84 Sb. z. a n., kterým byl ministr financí 
zmocněn, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění 
za účelem uložení majetkové dávky, nařídil v § 4 také soupis a ozna
čení veškerých válečných půjček rakouských a uherských, nalézajících 
se na území československém. To se stalo nařízením ministra financí 
z 25/2 1919, č. 85 Sb. z. a n., podle kterého byly válečné půjčky, na
cházející se na území československém, sepsány a okolkovány ve dnech 
27 a 28/2 a 1/3 1919, výjimečně ve dnech do 8/3 1919. Okolkování 
provádělo se kontrolní známkou, kterou byla polovice obyčejného koru
nového kolku, rozpůleného úhlopříčným řezem, bez spodního tisku a bez 
označení v rámci elipsovitém ; zřízenec, provádějící soupis, tuto známku 
nalepil na přední stranu dluhopisu, přetisknul úředním razítkem a při
pojil podpis. Za okolkování jednoho dluhopisu platilo se 0 40 Kč bez 
zřetele na jmenovitou hodnotu.

Svolání válečných půjček k okolkování bylo doprovázeno sankce
mi civilně-právními i trestními. Obchody s neokolkovanými válečnými 
půjčkami byly zbaveny právní účinnosti a prohlášeny za nežalovatelné 
(čl. 8). Držba, uschování, zprostředkování obchodu neokolkovanými 
válečnými půjčkami byly stíhány jako těžký důchodkový přestupek 
(čl. 13). Protože okolkování podléhaly jen válečné půjčky, nacházející 
se v rozhodné době v tuzemsku, znamenal zákaz držby neokolkova- 
ných válečných půjček nepřímo i zákaz dovozu.

3. Válečné půjčky na mírové konferenci.

Na osudu válečných půjček jakožto dluhu téměř výhradně vnitř
ního neměli spojenci s hlediska ochrany věřitelů zájmu. Odpor Česko
slovenska a ostatních států nástupnických proti převzetí závazku za 
tyto dluhy nalézal proto bez nesnází sluchu.

a) Souvislost s otázkou r e p ar a č ní.

Bylo-li však připuštěno, že nástupnické státy kromě Rakouska 
a Maďarska budou zbaveny veškeré odpovědnosti za válečné dluhy, 
neznamenalo to ještě, že odpovědnost za ně uložena bude — nehledíc 
k nepříliš významné položce náležející majitelům z Německa a států 
neutrálních -— Rakousku a Maďarsku. To by bylo bývalo v rozporu 
s reparačními zájmy spojenců, kteří chtěli i ostatní nástupnické státy 
nějakým způsobem zavázati k placení reparací. Ze srovnávání váleč
ného zadlužení spojenců s válečným zadlužením býv. monarchie vy
plynul návrh americký, aby každý nástupnický stát polovinu toho, co 
by vyplatil majitelům válečných půjček, nejméně však x/4 obnosu vá
lečných půjček zjištěných na jeho území, odvedl Reparační komisi 
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z titulu náhrady škod.9) Kdyby tedy bylo v Československu okolkováno 
8 miliard válečných půjček, musilo by Československo zaplatiti Re- 
parační komisi 2 miliardy K (ve francích podle určitého předpočítacího 
kursu), i když by válečné půjčky vůbec nepřevzalo; kdyby je převzalo 
za 60%, musilo by Reparační komisi odvésti 24 miliardy korun. Suma 
neměla klesnouti pod určité minimum, čímž se spojenci chtěli zabez- 
pečiti pro případ, že by válečných půjček na území některého státu 
bylo zjištěno příliš málo.

’) Podle zprávy prof. Kolouška o finančních podmínkách mírového jednání 
s Rakouskem v Naší době 1919. Viz též Obzor národohospodářský 1919, str. 
325. Dále Osuský: Reparace, ve Slovníku veřejného práva československého.

“) Bericht II, str. 26. Podle textu nebylo by tedy Rakousko výslovně zba
veno odpovědnosti za válečné půjčky uložené na jeho území a náležející našim 
příslušníkům. To bývalo také dovozováno, srov. na př. řeč Rašínovu v Národ
ním shromáždění dne 7/11 1919. (Řeči str. 168). Ale odpověď spojenců na ná
mitky rakouské delegace vyvolává pochybnosti o správnosti tohoto výkladu.

b) Válečné půjčky v mírových podmínkách.

Plán tento nebyl uskutečněn, v mírových smlouvách zbyla snad 
po něm stopa v předpisu o okolkování válečných půjček a jejich vzetí 
z oběhu. Návrh mírových podmínek, odevzdaný 20/7 1919 rakouské 
delegaci, ustanovoval v čl. 201 (pozdějším čl. 205), že nástupnické 
státy, čítajíc v to i Rakousko, okolku jí ve lhůtě dvou měsíců od podpisu 
smlouvy, neučinily-li tak již dříve, zvláštním odlišným kolkem titry 
válečného dluhu, nalézající se na jejich území a vymění je za certi
fikáty. Státy nástupnické, vyjímajíc Rakousko, nebudou z titrů váleč
ného dluhu, ať se nalézaly kdekoliv, ničím povinny, avšak ani samy, ani 
jejich příslušníci nebudou moci ničeho požadovati za titry, nalézající se 
na jejich území v majetku jich samých nebo jejich příslušníků, od 
ostatních států nástupnických, čítajíc v to i Rakousko. Za titry váleč
ných půjček, které v době podpisu mírové smlouvy náležely přísluš
níkům jiných států než států nástupnických, bude odpovědna samo- 
jediná republika rakouská.10)

Proti tomu namítala rakouská delegace, že není možno, aby zá
vazek býv. Rakouska z titrů válečného dluhu byl prohlášen pro 24 mi
lionů z 30 milionů jeho obyvatel za neplatný; jediné spravedlivým 
řešením jest, aby byl rozdělen na všechny státy nástupnické podle po
měrné berní síly právě tak, jako dluh předválečný. Není rozdílu mezi 
republikou rakouskou a ostatními státy nástupnickými, pokud jde 
o převzetí aktiv a pasiv býv. státu. Pro stejnou odpovědnost všech 
nástupnických států za dluh válečný svědčí i loyální chování jednot
livých národů býv. monarchie ke státu za války. Není rozdílu mezi 
dluhy předválečnými a válečnými, které byly sjednány způsobem přísně 
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ústavním a upsány miliony upisovatelů ze všech území býv. státu. 
Rakouské konsorcium pro umisťování válečných půjček sdružovalo 
36 bank, z nichž nyní jest 19 rakouských, 9 československých, 4 pol
ské, 3 jugoslávské, 1 italská, upisování na vlastní účet i za své zákaz
níky zúčastnily se činně spořitelny a záložny všech národností. Výtěžku 
válečných půjček bylo použito většinou na území monarchie a byly 
z něho hrazeny dodávky průmyslové i zemědělské, služné, mzdy, vy
živovací příspěvky; válečné půjčky prospěly tak obyvatelstvu všech 
území bývalé monarchie.

Jak lze uložiti odpovědnost za válečné půjčky patřící cizincům 
jedině Rakousku a tím zbaviti tyto majitele jejich přirozeného nároku 
proti všem nástupnickým státům? Přesahuje také daleko finanční 
možnosti republiky rakouské, aby převzala službu všech válečných 
půjček, uložených na jejím území, jejichž množství lze vzhledem 
k zvláštnímu postavení Vídně jako správnímu a obchodnímu středisku 
odhadnouti na 20—25 z celkových 35 miliard; důsledkem navrženého 
čl. 201 může býti proto jen, že majitelé, kteří mají své bydliště nebo 
své hospodářské působiště v nástupnických státech, zůstanou odkázáni 
na ony státy s honorováním svých válečných půjček, ať jsou uloženy 
kdekoliv.11)

“) Bericht II, str. 83, 171, zejména 219 (memorandum o státním dluhu) a 
I., str. 218 (memorandum o chování národů býv. Rakouska ke státu a k válce 
a o jejich spoluodpovědnosti za následky války).

”) Bericht II., str. 347.
13) Les négociations II., str. 325.

Spojenci námitkám rakouské delegace nevyhověli a setrvali na 
stanovisku, že jediné Rakousko odpovídá za válečné půjčky, náležející 
příslušníkům jiných států než států nástupnických a že ostatní státy 
nejsou ničím zavázány. Aby však bylo zřetelněji vyjádřeno, že kromě 
válečných půjček v majetku předválečné ciziny nemíní mírové smlouvy 
uložiti ani Rakousku žádné závazky z válečných půjček, svolili spojenci 
k doplnění textu ustanovením, že z okolkování válečných půjček a je
jich nahrazení certifikátem neplyne pro dotyčný stát žádný závazek 
k převzetí dluhu, leč že by sám dal okolkování takový smysl. Dále 
v ustanovení, že nástupnické státy, vyjímajíc Rakousko, nemohou ani 
samy, ani jejich příslušníci ničeho požadovati od ostatních států ná
stupnických, čítajíc v to Rakousko, za válečné půjčky, nalézající se na 
jejich území v majetku jich samých nebo jejich příslušníků, byla vy
puštěna slova „nalézající se na jejich území“, aby nebylo pochybností, 
že ani za titry uložené v Rakousku a patřící příslušníkům jiných ná
stupnických států Rakousko neodpovídá.12)

Úplně stejně byla na mírové konferenci řešena i otázka válečných 
půjček uherských.13)
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c) Kusé řešení otázky odpovědnosti.
Tak rozvrhují se státy nástupnické do dvou skupin, 

z nichž jedna, Rakousko a Maďarsko, za válečné půjčky odpovídá, 
druhá, zahrnující ostatní státy, nikoliv. Tato repudiace jest schvalována 
z části i v theorii, která dluhy válečné s hlediska států nástupnických 
staví na roven dluhům režimu. Pro národy, které se osvobodily roz
padnutím Rakousko-Uherska, byly válečné dluhy monarchie dluhem 
války, vedené z vůle režimu proti zájmům a proti vůli těchto národů, 
dluhem dvou ras. které monarchii ovládaly, totiž Němců a Maďarů.14) 
Protože nové Rakousko a Maďarsko, obývané výlučně těmito národy, 
jsou vlastním pokračováním bývalé monarchie, zůstává odpovědnost 
za dluh válečný k tíži jedině jim. Přece však ne za dluh celý: mírové 
smlouvy rozvrhly majiteleválečnýchpůjček do tří sku
pin s rozdílnou úpravou.

M) Dluhy režimu: Jeze, str. 327, dluhy ras: Découdu, str. 66.
“) Možno tu opět rozlišovati, jako činí Découdu. str. 71, jednak majitele 

ze států neutrálních a s Rakousko-Uherskem spojeneckých, jednak majitele ze 
států ostatních. Majetek příslušníků ze států nepřátelských byl v Rakousku- 
Uhersku za války sekvestrován a často nucené uložen ve válečných půjčkách. 
Podle rozhodnutí smíšeného rozhodčího soudu britsko-rakouského z 23/4 a 4/3 
1923 mělo býti toto uložení pokládáno za neplatné a pohledávka britského pří
slušníka vyrovnána jako pohledávka v hotovosti prostřednictvím úřadu verifi
kačního a kompensačního ve smyslu čl. 249 st. g. (Recueil des décisions des 
tribunaux arbitraux mixtes. č. 25—27 z r. 1923). Rakousko a Maďarsko tedy 
nejenom přejímalo odpovědnost za válečné půjčky tohoto druhu, ale bylo zavá
záno k neprodlenému zaplacení v předválečném kursu.

Skutečně mezinárodní úpravy dostalo se jen skupině prvé, ve které 
jsou majitelé válečných půjček příslušníci států j iných než 
nástupnických. Jejich dlužníky zůstává Rakousko a Maďarsko. 
Na rozdíl od úpravy předválečného dluhu není tu ustanovení chránících 
věřitele před znehodnocením měny a jinými zásahy dlužníkovými.13)

Ve skupině druhé jsou válečné půjčky, náležející příslušní
kům Rakouska a Maďarska. Mírové smlouvy neupravily vý
slovně jejich nároky. Z právní kontinuity Rakouska a Maďarska s bý
valou monarchií (Rakouskem ovšem vnitrostátně popírané) se podává, 
že vůči těmto majitelům jest dlužníkem Rakousko, resp. Maďarsko.

Do třetí skupiny patří válečné půjčky, náležející příslušní
kům ostatních států nástupnických. Ustanovení míro
vých smluv o válečných půjčkách této skupiny jsou v rozporu se zá
sadami nauky o sukcesi ve státní dluh, jež nepřipouští repudiaci dluhů 
válečných také státem starým, pro který dluhy tyto nejsou odiosními, 
ani dluhy režimu. S hlediska sukcese ve státní dluh jest možno pouze 
dvojí: buď rozdělení dluhu válečného na všechny státy nástupnické, 
čítajíc v to i starý stát, anebo výlučné převzetí státem starým. Zba
vují-li mírové smlouvy výslovně majitele válečných půjček třetí sku
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piny jejich nároků proti Rakousku a Maďarsku, aniž jim dávají ná
roků proti jiným státům nástupnickým, odkazují je tím nepřímo na. 
jejich státy domovské, kterým však zároveň jejich postavení vůči těmto 
věřitelům usnadňují. Od Rakouska a Maďarska, i kdyby jim byla ulo
žena výlučná odpovědnost za válečné půjčky, sotva by věřitelé třetí 
skupiny dosáhli plného uspokojení, takže opět byli by se domáhali 
odškodnění na svých státech domovských. Repudiace zjednodušuje tuto 
cestu k řešení otázky válečných půjček jako otázky vnitrostátní.

II. Vzetí válečných půjček z oběhu.

Okolkování válečných půjček provedené v Československu po
čátkem r. 1919 ukázalo se po seznání mírových podmínek ve dvojím 
směru nedostatečným. Jednak byly válečné půjčky ponechány v oběhu, 
kdežto mírové smlouvy nařizovaly jejich výměnu za certifikáty. Jednak 
bylo okolkování provedeno podle ryzí zásady teritoriální; zůstalo ne
zjištěno, které z okolkovaných válečných půjček náležejí cizím státním 
příslušníkům, a nebyly také zachyceny válečné půjčky v českosloven
ském majetku, uložené v cizině. To znemožňovalo i odhad nákladu, 
jakého by vyžadovala úprava válečných půjček.

Nedostatky ty chtěl odstraniti zákon z 15/4 1920, č. 288 Sb. z. a 
n., kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček rakouských a uher
ských a nařizuje se jejich dodatečný soupis. Veškeré titry válečných 
půjček, nalézající se na území republiky, měly býti seznamenány, za 
osvědčení zaměněny a z oběhu vzaty, při čemž majitelé měli prokázati 
státní příslušnost. Českoslovenští příslušníci měli mimoto přihlásiti 
i titry válečných půjček, uložené v cizině a prokázati, že je mají ve 
vlastnictví od 28/10 1918. Aby soupisem nebyla finanční administra
tiva, sotva skončivší soupisy pro dávku z majetku, odváděna od svých 
vlastních úkolů, měla býti zřízena nucená družstva majitelů válečných 
půjček, pro každý soudní okres jedno, podrobené dozoru přednosty 
okresního soudu, jejichž prostřednictvím by osoby fysické splnily sou
pisovou povinnost. Státní správa slibovala si od tohoto způsobu větší 
formální a věcnou správnost přihlášek, což však nebylo přijímáno 
všeobecně.1'1)

Zákon nebyl proveden. Vešlo totiž ve známost, že Reparační ko
mise nebude trvati na tom. aby válečné půjčky byly zaměněny za certi
fikáty a vzaty z oběhu. Očekávaná vnitrostátní úprava přišla pak tak 
rychle, že zjišťování válečných půček, náležejících československým

”) Koloušek v Naší době XXVII, str. 529: „Otevírají se tím povážlivé 
cesty, aby se k nám ještě nyní válečné půjčky dostaly podloudně, když soupis 
svěřen jest majitelům válečných půjček také v německých okresích, kteří ne
budou šetřiti republiky a uznají každý návrh.“ 
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příslušníkům, nebylo lze prováděti samostatně, nýbrž bylo nutno spojití 
je s úpravou.

Mírovými smlouvami požadované vzetí válečných půjček z oběhu 
opíralo se skutečně o důvody dosti záhadné. Tak. jak bylo upraveno 
mírovými smlouvami, bylo operací čistě technickou, ke které se ne- 
připínaly žádné materielní účinky. Ani zjišťování státní příslušnosti 
majitelů, na které musilo nástupnickým státům nejvíce záležeti, nebylo 
mírovými smlouvami výslovně nařízeno. Válečné půjčky z oběhu vzaté 
měly býti s veškerým listinným materiálem zaslány Reparační komisi, 
leč k jakému účelu? Výměna ll* 1 2 3 4/, milionu titrů rakouských a obdob
ného počtu titrů uherských za certifikáty byla by prací velmi zdlou
havou, nákladnou a hlavně zbytečnou. Roztříditi titry podle přísluš
nosti jejich majitelů bylo možno pouhým okolkováním, které státy 
prováděly podle potřeby z vlastního počinu.17) Rozhodnutím ze dne 
21/10 1921, č. 1601, rozhodla Reparační komise na žádost rakouské 
vlády netrvati na tom, aby válečné půjčky byly v Rakousku a ostat
ních státech nástupnických vzaty z oběhu a zaslány Reparační komisi ; 
válečné půjčky měly býti pouze, pokud se tak již nestalo, okolkovány 
a nástupnické státy měly se postarati o to, aby válečné půjčky nebyly 
z jejich území přenášeny do Rakouska nebo zemí neutrálních. To bylo 
rozšířeno později i na válečné půjčky uherské.

“) V Rakousku byly válečné půjčky označovány čtverým způsobem:
1. kontrolním označením, k němuž došlo hned při soupisu majetku po

čátkem roku 1919, ale jež bylo odepřeno válečným půjčkám, patřícím 
cizím státním příslušníkům nebo ke jmění vázanému hospodářsky na 
cizinu;

2. 'značkou „Am 9. September 1919 altausländischer Besitz“ na plášti a 
značkou „A“ (Altausländisch) na kuponech a talonu;

3. značkou „Ani 9. September 1919 tschechischer (polnischer, italieni
scher, jugoslavischer, rumänischer, ungarischer) Besitz“ na plášti a 
značkou „N“ (Neuausländisch) na kuponech a talonu;

4. značkou „Von der Republik Österreich nicht übernommen“ na plášti, 
kuponech a talonu.

Nebylo-li vzhledem ke stanovisku Reparační komise nutno vžiti 
válečné půjčky v Československu z oběhu, bylo naopak nutno, když 
došlo k vnitrostátní úpravě válečných půjček, móditikovati platný 
zákaz dovozu válečných půjček československých příslušníků z ciziny, 
které nebylo úmyslem z úpravy vylučovati. To se stalo vládním na
řízením z 3/12 1920, č. 633 Sb. z. a n. (třetím prováděcím nařízením 
k zákonu z 24/6 1920. č. 417 Sb. z. a n.), kterým byly k upisování
IV. státní půjčky připuštěny i dluhopisy válečných půjček dosud ulo
žené v cizině. K dovozu jejich nepotřebují českoslovenští příslušníci 
zvláštního povolení, avšak po dovozu musí býti válečné půjčky uloženy 
do nucené úschovy u poštovní spořitelny v Praze, u některé tuzemské 
akciové banky, nebo u zemských peněžních ústavů. Pro dluhopisy takto 
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uložené pozbývají platnosti sankce, uvalené na neokolkované válečné 
půjčky nařízením č. 85/1919 Sb. z. a n.; převody právním jednáním 
mezi živými mají však účinnost pouze mezi československými přísluš
níky, a to jen tenkráte, byly-li válečné půjčky již od 28/10 1918 ne
přetržitě v československém majetku.

Byly tedy z oběhu brány pouze válečné půjčky, zhodnocené úpi
sem IV. státní půjčky. Tento stav potrval až do zákona z 30/9 1924, 
č. 216 Sb. z. a n., o konečné úpravě rakouských a uherských válečných 
půjček. Právě proto, že úprava, kterou přinesl tento zákon, jímž byl 
zrušen i zákon č. 288/1920 Sb. z. a n., byla konečnou, bylo nařízeno, 
aby také válečné půjčky, které zhodnoceny nebyly, byly vzaty z oběhu 
a vyměněny za osvědčení. Po uplynutí stanovené lhůty, t. j. po 31/7 
1925, jest držba válečných půjček, označených i neoznačených, těžkým 
důchodkovým přestupkem, obchody válečnými půjčkami jsou bez 
právní účinnosti a nežalovatelny.18)

III. Válečné půjčky jako vnitřní otázka československá.

Mírovými smlouvami přiznané osvobození od veškerých závazků 
z válečných půjček mělo jen cenu morální, protože českoslovenští 
příslušníci neměli nároku ani proti žádnému jinému státu a protože 
úplným odmítnutím byla by republika poškodila důležité zájmy svých 
příslušníků a způsobila hospodářské katastrofy. Přes veškeru ne- 
populárnost válečných půjček, které se staly symbolem válečného 
ducha protivníkova, nebylo lze upisovatele válečných půjček považovati 
šmahem za podporovatele bývalého režimu, protože nátlaku, vykoná
vanému při upisování, nebylo lze uniknouti. Válečné půjčky byly 
ostatně jen jistým druhem měnového opatření: oč by jich bylo bývalo 
vydáno méně, o to více byl by stát natiskl bankovek, nebo byl by si 
v území blokádou uzavřeném i bez zaplacení opatřil vše, čeho potřebo
val. Z hospodářských a sociálních důvodů, ze kterých byly převzat) 

“) Z toho, že válečné půjčky staly se věcí vyloučenou z obchodu, plynuly 
některé soukromoprávní důsledky. Tak na př. byla-li sjednána před státním pře
vratem mezi napotomním zdejším příslušníkem a cizozemskou pojišťovnou 
smlouva pojišťovací v ten způsob, že pojišťovna vyplatí pojištěný peníz v ra- 
kousko-uherských válečných půjčkách, přestala tato možnost placení dnem 
31/7 1925 a pojišťovna jest nadále povinna platiti v Kč. Protože od toho dne 
jsou podle zákona č. 216/1924 Sb. z. a n. dluhopisy válečných půjček věcí vylou
čenou z obchodu, může se pojišťovna zhostiti svého závazku jen placením v ho
tovosti. (Vážný — 6969).

Bylo-li umluveno při uzavření zápůjčky na lombard válečných půjček, že 
splatnost lombardní zápůjčky nastane teprve po vyplacení válečných půjček, 
nastala splatnost, jakmile bylo vzhledem k zákonu č. 216/1924 Sb. z. a n. jisto, 
že válečná půjčka vyplacena nebude. (Vážný — 6.972).
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bankovky, bylo nutno učiniti něco i pro majitele válečných půjček, 
ovšem jen v mezích, vyměřených finančními možnostmi nového státu, 
který neručil bez výhrady za hříchy bývalého režimu.10)

Nepopulárnost válečných půjček a okolnost, že strany, jež nebylo 
lze zváti státotvornými, postavily se za jejich nezkrácené uznání, učinila 
z otázky, která měla býti posuzována výhradně jako otázka hospodář
ská, otázku politickou. Tím bylo spravedlivé řešení velmi ztíženo.

1. Cestou ke zhodnoceni válečných půjček úpisem nové státní půjčky.

a) Plán na sanaci postižených peněžních ústavů.

Pozornost byla obrácena především k válečným půjčkám, jichž 
bylo nabyto následkem nátlaku vykonávaného bývalou vládou, anebo 
jichž odmítnutí by bylo mělo ozvěnu ve vzdálenějších kruzích. Byli 
to poručenci a opatrovanci, jejichž jmění vrchnoporučenské soudy 
přeměnily ve válečné půjčky, dále charitativní instituce, nadace, sirotčí 
pokladny, náboženské obce, jmění církevní, obecní, jež bylo uloženo ve 
válečných půjčkách mnohdy daleko přes obnosy volných přebytků. Od
mítnutím válečných půjček bylo by těmto institucím znemožněno plni ti 
dále jejich úkoly. Uložením jmění ústavů sociálního i soukromého 
pojištění ve válečných půjčkách byly ohroženy nároky pojištěnců, v je
jichž kruzích po seznání mírových podmínek zavládlo znepokojení. 
Nejhorší byla situace spořitelen, záložen a jiných peněžních ústavů, 
které zčásti pod nátlakem, zvláště silným u spořitelen, zčásti dobro
volně v důsledku své politické orientace měly v majetku velké položky 
válečných půjček. Jejich odmítnutí bylo by nepřímo postihlo vkladatele 
a mělo by neblahý vliv na ducha spořivosti a celou úvěrovou soustavu 
československou, jejímž úhelným pilířem jest vkladový obchod. Zne
pokojení vkladatelů vedlo k tomu, že na četné peněžní ústavy byl pod
niknut run. Fakultativní prohlášení moratoria, k němuž byla vláda 
donucena, se příliš neosvědčilo, poněvadž z něho byly vyňaty vklady, 
kterých majitel potřeboval k výplatě mezd nebo k oživení a rozšíření 
výroby. Když se situace peněžních ústavů, zvláště německých spo
řitelen, stala hrozivou, byla vládním nařízením z 19/12 1919, č. 660 
Sb. z. a n., poskytnuta dozorčím úřadům možnost, aby nařídily podle 
potřeby oddělenou správu nových vkladů, není-li poměry odůvodněn 
úplný zákaz nových vkladů nebo plnění závazků. Tímto opatřením 
bylo nebezpečí katastrof od peněžních ústavů oddáleno, ale na dlouho 
nebylo lze ani s tím vystačiti.

Počátkem r. 1920 pomýšlí proto vláda na přiznání náhrady za 
válečné půjčky v majetku těchto ústavů tak, aby se mohly udržeti při 
životě a aby v dohledné době pečlivým hospodařením z vlastních pro

“) Drachovský v Politice, II/l, st. 434.
20
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středků sanovaly ztráty, jež jim vzejdou tím, že válečné půjčky ne
budou uznány v plné bilanční hodnotě. Vláda správně rozpoznává, že 
úpadek jednoho ústavu strhl by i ústavy další a že postiženy byly by 
nej širší vrstvy obyvatelstva, jež jsou s oněmi ústavy hospodářsky 
spjaty. Katastrofu pocítil by nakonec i stát, který nemůže k ní nečinně 
přihlížeti. Válečné půjčky, náležející těmto ústavům, mají býti vy
měněny za 3%, resp. 21/2% odškodňovací dluhopisy^ umořitelné slo
sováním s 5% prémií, částečně i volným nákupem. Některým ústavům 
má býti přiznáno právo, aby část svých vkladových dluhů, přesahují-li 
určitou výši, vyplatily v odškodňovacích titrech a tak přesunuly část 
ztráty na věřitele.

Plány tyto nebyly provedeny a dochází pouze k zákonu z .15/4 
1920, č. 288 Sb. z. a n., kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček 
a nařizuje jejich dodatečný soupis. Před volbami do nového Národního 
shromáždění nemá vláda chuti příliš se exponovati v tak ožehavé 
otázce. Převládá také mínění, že nelze se omeziti jen na sanaci určitých 
peněžních ústavů a že otázku válečných půjček nutno řešiti vše
obecněji.

b) Agitace pro uznání válečných půjček.
Po všeobecné úpravě válečných půjček volají zejména strany ně

mecké. Zakládají se ochranné svazy majitelů válečných půjček, které 
slovem i tiskem domáhají se honorování válečných půjček. I když se 
odečte příslušný díl na vrub agitačního zápalu,’ o jehož zákulisí bylo 
časem odhaleno leccos zajímavého,20) není sporu o tom, že německé 
ústavy a obyvatelstvo, které upisovaly válečné půjčky ve větších roz
měrech a v majetku podržely i po převratě, trpí nehonorováním váleč
ných půjček více než ústavy a obyvatelstvo české. Vedle ohledů hos
podářských a sociálně-politických, které mluví pro kladné řešení otázky 
válečných půjček, působí i snaha po politickém uklidnění. Třebas bylo 
jasno, že Němci nebudou usmířeni bez nezkráceného honorování váleč

“) Ministerský předseda Tusar zmínil se dne 9/7 1920 v poslanecké 
sněmovně (str. 628—630 těsnopisecké zprávy) o výsledku revise, která byla 
z popudu lichevního úřadu provedena v pražské kanceláři ředitelství jisté ví
deňské pojišťovny. Nalezeny tu byly koncepty propagačních článků, tištěných 
zdarma i za úplatu v různých německých i českých časopisech, koncepty parla
mentních řečí psané pro německé poslance, koncepty resolucí a vzory telegramů 
zasílaných z různých schůzí presidentu republiky a jiným činitelům, koncepty 
pozměňovacích návrhů, které byly při projednávání osnov podávány německými 
poslanci v parlamentě, memoranda různých organisací atd. Novinářské články 
používají většinou pláště sociálnosti a staví se za malého člověka proti kapita
listům. Zdá se, že z tohoto ústředí byla kampaň pro uznání válečných půjček 
podněcována i financována. Projevy postižených jednotlivců, zasílaných brněn
ské M. O. a jí otiskovaných, tak jako by jí skutečně došly, jako projev chudého 
pensisty, učitele, staré panny, domkáře a líčení jejich strastí sepisoval inspektor 
K. z Brna.
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ných půjček, které však z ryze finančních důvodů není možné, přece 
jen doufalo se úpravou válečných půjček příměti je k positivnějšímu 
poměru ke státu; úpravy, k nimž dochází a z nichž právě Němci mají 
prospěch největší, jsou však uzákoňovány proti jejich hlasům. Ne
chybí ovšem ani hlasů z české strany, které důrazně varují před těmito 
obětmi, drahými a marnými, a poukazují na osud válečných půjček 
v jiných státech, v nichž znehodnocením měny válečné půjčky, třebas 
byly uznány nezkráceně, pozbyly hodnoty.21)

Nehonorováním válečných půjček byla vysvětlována neúčast 
Němců na upisování nových státních půjček a jejich neúspěch, zejména 
4^% prémiové půjčky, vypsané počátkem r. 1920. Značná úvěrová 
potřeba státu, vyvolávaná rozpočtovými schodky, jimž nelze se diviti 
v prvých letech poválečných, kdy mimořádné výdaje státní správy stojí 
proti zmenšené poplatní síle obyvatelstva, naráží na tíseň peněžního 
trhu, k níž v neposlední řadě přispívá imobilita celé řady peněžních 
ústavů, zvláště německých, vlastnících velké položky válečných půjček, 
a thesaurace, způsobovaná i nedůvěrou v solidnost úvěrové organisace. 
Tak opouští se myšlenka individuelního odškodnění, přihlížejícího 
k velikosti i charakteru majetku držitele válečných půjček, které bylo 
by bývalo řešením nej spravedlivějším, a vynořuje se myšlenka spojiti 
úpravu válečných půjček s opatřením nového vnitřního úvěru, která 
byla již předtím použita v Polsku a v Rakousku.22)

c) První plány arosní půjčky s p o j e n é s p ř e v z e t í m 
válečných půjček.

Již při 41/2% prémiové půjčce z r. 1920 bylo pomýšleno na to, 
spojiti tuto půjčku s válečnými půjčkami tak, aby upisovací hotovost 
mohla býti zčásti uhrazena i válečnými půjčkami. Očekávalo se, že se

21) Koloušek v Naší době XXVII, 17/10 1919: „Jest oprávněný požadavek 
Němců na uznání válečných půjček rakouských v Československu?“ Proti hono
rování válečných půjček postavil se ostře Rašín, srov. řeč. proslovenou 10/6 1920 
při projednávání osnovy o IV. státní půjčce. Řeči, str. 193 násl.

“) V Polsku byly na 5% půjčku vypsanou v květnu 1920 v částce 6 mi
liard polských marek (z polovice 51eté pokladniční poukázky a z polovice 401etá 
umořitelná půjčka) až do jedné čtvrtiny upisovací hodnoty přijímány rakouské 
válečné půjčky, přihlášené k soupisu v Polsku. Odpočítávány byly válečné 
půjčky kursem, za který byly sv. č. emitovány, přepočteným na polské marky 
(1 K = 0.70 Mk pol.) ; nevyplacené kupony byly započítávány zvláště. Od 
drobných upisovatelů a od ústavů, jejichž činnost jest ve veřejném zájmu, mohl 
ministr financí přijímati válečné půjčky až do 50% upisovací hodnoty. Novou 
půjčku bylo lze lombardovati až do 80% emisní hodnoty.

V Rakousku byly válečné půjčky přijímány na 4% losovou půjčku 
z r. 1920, splatnou v 60 letech. Kupní cenu bylo lze uhraditi z jedné poloviny 
I. válečnou půjčkou nebo v hotovosti, z druhé poloviny II. válečnou půjčkou 
nebo poukázkami IV.—VIII. emise válečných půjček. Válečné půjčky musily 
býti opatřeny kontrolním označením a byly přijímány jmenovitou hodnotou.

20*  



308

tím docílí vyššího výnosu prémiové půjčky. Osnova zákona byla při
pravena, leč v ministerské radě zamítnuta, hlavně z důvodů politic
kých: vládní strany si nepřály, aby v nastávajících volbách bylo toho 
vy užitkováno v jejich neprospěch.

Myšlenky uchopil se dr. Engliš, když se stal ministrem financí 
a výsledkem byla osnova zákona o odškodnění majitelů dluhopisů ra
kouských a uherských válečných půjček a o IV. státní půjčce republiky 
československé.23) Osnova rozeznávala dva typy půjčky, typ 51/2% 
a typ 5%, oba slosovatelné v letech 1926—1970, a dvě skupiny upiso- 
vatelů. Prvá skupina, pro niž byl určen 51/2% typ, zahrnovala různé 
všeužitečné ústavy (spořitelny, záložny, úvěrní družstva, zemské ústa
vy, obce, okresy, náboženské obce, pojišťovací ústavy, náhradní pen- 
sijní ústavy atd.); tito privilegovaní upisovatelé mohli použiti váleč
ných půjček k úpisu tím způsobem, že by upsali dvojnásobný nomi
nální obnos válečných půjček, které by se započetly v kursu 65% tel 
quel, takže na 200 Kč nové půjčky dopláceli by v hotovosti 135 Kč. 
Upisovatelé druhé skupiny obdrželi by 5% půjčku, jejíž upisovací hod
notu mohli splatiti z jedné čtvrtiny válečnými půjčkami, přijímanými 
v kursu 50% tel quel, takže na upsaných 200 Kč nové půjčky dopláceli 
v hotovosti 150 Kč. Upisovatelé privilegovaní měli prokázati, že ode 
dne 28/10 1918 mají své statutární nebo zákonné sídlo v tuzemsku 
nebo že je sem přenesli podle zákonů nostrifikačních a že válečné 
půjčky jsou od převratu nepřetržitě v jejich vlastnictví. Upisovatelé 
druhé skupiny měli prokázati, že jsou od převratu československými 
státními příslušníky, nebo že se jimi stali později podle mírových smluv 
a že válečné půjčky jsou od převratu ve vlastnictví jejich nebo ve vlast
nictví jiných československých příslušníků. Osnova obsahovala ustano
vení, že odškodnění, jakého by se dostalo majitelům válečných půjček 
v Československu pozdějším zákonem, nesmí býti příznivější, než jest 
odškodnění poskytované osnovou.

!3) První půjčkou byla 4% půjčka Národní Svobody, po níž následovaly 
4% poklad, poukázky, splatné 1/10 1923 resp. 1924. Třetí byla 4%% prémiová 
půjčka.

“) Vládní návrh — tisk č. 92, zpráva rozpočtového výboru — tisk č. 118 
poslanecké sněmovny z r. 1920.

Osnova narazila na veliký odpor německých stran a vyvolala 
i různé pochybnosti v parlamentních kruzích.24)

Základní myšlenka, spojití řešení otázky válečných půjček s no
vým státním úvěrem, byla přijata sympaticky, bylo však shledáváno, 
že účelem úvěrovým jest příliš zatlačována do pozadí potřeba zachovati 
při životě veřejné a všeužitečné ústavy. Ústavy, zejména spořitelny, 
které jsou imobilní, musily by si opatřovati hotovost potřebnou k úpisu 
lombardem; přílišné zvýšení jejich závazků neposílí ani důvěru vkla
datelů, o jejíž obnovení nutno především usilovati, ani není vítáno
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s hlediska státu zavrhujícího inflaci, ani nezajistí ústavu dostatečnou 
rentabilitu (nový dluhopis na 200 Kč vynese 11 Kč úroků, lombardem 
opatřená upisovací hotovost 135 Kč bude vyžadovati při 61/2% sazbě 
877 Kč, takže na zúročení nom. 100 K válečných půjček zbude 2 23 Kč. 
což jest málo vzhledem k tomu, že proti válečné půjčce stojí vklad 
zúročitelný 4%). Příliš nízký přejímací kurs válečných půjček ležící 
hodně hluboko pod kursem bilančním (zpravidla 93-—) způsobil by 
značnou ztrátu, kterou by ústav musil umořovati po mnoho let. Další 
nesnáz jest tam, kde ústav má válečné půjčky v lombardu a musil by 
je předem, chtěl-li by jich použiti k úpisu, vyplatiti, k čemuž však ne
má prostředků; lombardováním 200 Kč nom. nové půjčky do 150 Kč, 
jak počítala osnova, zbylo by mu sice po zaplacení upisovací hotovosti 
135 Kč ještě 15 Kč na výplatu válečných půjček z lombardu, avšak 
pramen ten jest málo vydatný a drahý.

Bylo proto shledáváno nutným změniti podmínky upisovací ve 
všech třech směrech, jak co do přejímacího kursu válečných půjček, 
tak co do příplatkové povinnosti i co do upisovací techniky. Válečné 
půjčky neměly býti pouze přijímány na úplatu upisovací hotovosti, 
nýbrž měly býti za ně vydávány samostatné nové titry. Za 100 K vá
lečných půjček mělo býti vydáno privilegovaným upisovatelům 75 Kč 
nom. 5% dluhopisů pod podmínkou, že připlatí v hotovosti 75 Kč, za 
které obdrží 6% dluhopis 75 Kč nom. Zástavním věřitelům byla by 
uložena povinnost převzíti 5% dluhopis místo zastavené válečné půjč
ky, takže upisovatel, mající válečné půjčky v lombardu, nemusil by se 
vedle opatření hotovosti na úpis starati také o vyplacení válečné půjčky 
z lombardu.

Co se týče upisovatelů neprivilegovaných, bylo shledáváno, že do
platek v hotovosti požadovaný osnovou jest příliš vysoký a že široké 
vrstvy těžko by nesly úpravu, která snaží se vyhověti soukromníkům 
spíše vyšším úrokem než kursem. Hlavní nesnáz byla spatřována 
v otázce lombardu. V takových případech nešlo ani tak o to. aby ten, 
kdo má válečné půjčky v lombardu, ještě něco získal, protože bud 
uplatil na ně jen 1-1—16% v hotovosti, nebo dostal už hotově 75%. 
Slo o to, aby věřitelské peněžní ústavy nepřišly zkrátka, kdyby lom
bardní dlužník, k placení neschopný, válečnou půjčku opustil. Měli 
proto i upisovatelé neprivilegovaní obdržeti dvojí druh dluhopisů, a to 
za 100 K nom. válečných půjček 75 Kč nom. 3y,% věčné renty, u Ban
kovního úřadu nelombardovatelné, kterou by zástavní věřitel byl po
vinen přijmouti v zástavu místo válečných půjček, a za příplatek 75 Kč 
v hotovosti 75 Kč nom. 51/2% slosovatelné půjčky. Zvláštním ustano
vením mělo býti pamatováno na ochranu věřitelských peněžních ústavů 
tak. aby mohly úpis provésti samy, nepoužil-li by lombardní dlužník 
svého práva k úpisu.

Vládní osnova považovala řešení za fakultativní a odkazovala 
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majitele válečných půjček, kteří by neupsali IV. státní půjčku, na příští 
úpravu, o níž pouze stanovila, že nebude výhodnější. Nakonec však 
převládlo mínění, že řešení toto má býti z důvodů sociálních obliga- 
torní pro veškeré subjekty majetné a že na příští úpravu mají býti od
kázány jen subjekty osvobozené od dávky z majetku nebo dávce pod
léhající jměním do 25.000 Kč; tím měla zůstati otevřena cesta pro 
sociální opatření v budoucnosti ve prospěch hospodářsky nejslabších.

2. Zhodnocení válečných půjček úpisem IV. státní půjčky.
Nastíněné úvahy vedly k podstatným změnám původní vládní 

osnovy při jejím parlamentním projednávání. Výsledkem jest zákon 
z 24/6 1920, č. 417 Sb. z. a n., o IV. státní půjčce a o účasti majitelů 
rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. Zákon ro
zeznává dvě skupiny upisovatelů, privilegované (§ 3) a neprivilegované 
č§ 4). Za 100 K nom. válečných půjček a příplatek 75 Kč v hotovosti 
obdrží:

1. Privilegovaní upisovatelé (spořitelny, záložny, družstva, pojišťo
vací ústavy, živnostenská společenstva, zemské fondy a ústavy, okresy, 
obce, náboženské obce, kumulativní sirotčí pokladny, jmění opatrova
necká a sirotčí,23) jmění církevní, nadační, ústavy sociálního po
jištění atd.)

Jmění opatrovanecká a sirotčí byla zařazena mezi privilegované subjekty 
teprve během parlamentního projednávání. Zapomnělo se přizpůsobiti této změně 
ustanovení § 6, č. 1, podle něhož má upisovatel privilegovaný prokázati statu
tární nebo zákonné sídlo v Československu od převratu. Nálezem z 25/6 1927, 
Bohuslav fin. 3780, zrušil nejvyšší správní soud pro nezákonnost rozhodnutí 
finančního úřadu, kterým byla privilegovaná upisovací přihláška opatrovanec- 
kého jmění spravovaného československým soudem zamítnuta z důvodu, že 
není prokázána československá příslušnost opatrovancova: názor, že zákon 
požaduje i při jmění opatrovaneckém průkaz čsl. příslušnosti vlastníka tohoto 
jmění, jest v rozporu s § 6. zákona. V nálezu z 12/4 1932, Bohuslav fin. 6193, 
kterým bylo zrušeno opět pro nezákonnost rozhodnutí finančního úřadu zamít
nuvšího tutéž přihlášku pro bydliště opatrovancovo v cizině, vyslovil nejvyšší 
správní soud názor, že za zákonné sídlo majetkové podstaty, za jakou bylo 
prohlášeno v § 3 i jmění opatrovanecké, dlužno považovati místo, na kterém 
se po zákonu vede jeho správa. Tímto místem nemusí býti vždy bydliště opa
trovancovo, jak vyplývá z § 109 a násl. jur. normy. Podle tohoto nálezu bylo 
by tedy rozhodným sídlo opatrovaneckého soudu a privilegovaně upsati mohla 
by veškerá jmění sirotčí a opatrovanecká zdejšími soudy spravovaná, což jistě 
úmyslem zákona nebylo.

a) 75 Kč nom. 5% dluhopisů, jejichž zúročení klesne po 5 letech 
na 4y,% a po dalších 10 letech na 4%,

b) 75 Kč nom. 6% dluhopisů: dluhopisy obého druhu jsou slo
sovatelný v letech 1935—1979.

2. Neprivilegovaní upisovatelé obdrží
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a) 75 Kč nom. 3y2% neslosovatelné renty, u cedulového ústavu 
nezastavitelné,

b) 75 Kč nom. 572% dluhopisů, jejichž úrok po 15 letech klesne 
na 5%, slosovatelných v 1. 1935—1979.

O podmínkách, jejichž splnění musili prokázati upisovatelé privi
legovaní (§ 6: statutární nebo zákonné sídlo26) v Československu, 
nepřetržité vlastnictví válečných půjček od převratu, okolkování podle 
nař. č. 84/1919 Sb. z. a n.) a neprivilegovaní (§ 7: československá pří
slušnost, československé vlastnictví válečných půjček od převratu a je
jich okolkování) byla již zmínka. K úpisu bylo lze použiti i válečných 
půjček dovezených z ciziny, u nichž podmínka okolkování byla na
hrazena nucenou úschovou podle vlád. nař. č. 633/1920 Sb. z. a n. Tu 
však upisovatelé musili ještě prokázati, že válečné půjčky nebyly v ci
zině v lombardu, jinak byl úpis přípustný pouze, odvedl-li upisovatel 
státu valutární zisk plynoucí z vyplacení lombardu; jeho splacením 
ve znehodnocené cizí měně byl by se upisovatel bezdůvodně obohatil. 
Ustanovení toto (§11, odst. 2) neplatilo pro upisovatelé privilegované, 
pokud lombard provedli před převratem. Novela (§ 24, odst. 1) zrušila 
tuto podmínku vůbec.

“) Z podmínky čsl. příslušnosti u osob fysických a odpovídající tomu 
podmínky tuzemského sídla u osob právnických připustila výjimku novela, 
jejíž § 19 stanoví, že ministr financí se souhlasem vlády může přijímati k úpisu 
IV. státní půjčky také válečné půjčky oněch podniků a ústavů, na něž se sice 
nevztahují zákony nostrifikační (č. 417/1919 a 12/1920 Sb. z. a n.), které však 
byly obdobně nostrifikovány nebo zde skutečně působí. Ustanovením tímto, ne 
snad nej vhodněji stylisovaným, měla býti poskytnuta možnost zhodnocení také 
takovým válečným půjčkám, které jsou nebo byly ve vlastnictví cizozemských 
subjektů a tudíž právně jměním cizozemským, které však podle jejich hospodář
ského účelu možno považovati za jmění tuzemské, jako pojistné reservy po
jišťovacích ústavů soukromých i sociálních, čsl. podíly na bývalých společných 
fondech a nadacích a pod. Československé zákonodárství o válečných půjčkách 
vychází zásadně ze státní příslušnosti resp. tuzemského sídla a je-li tato pod
mínka splněna, uznává všechny válečné půjčky tohoto vlastníka, i když by 
vlastník na př. tuzemská akciová společnost měla závody a filiálky také v ci
zině. Povolení k úpisům podle § 19 nov. byla ovšem přes jeho příliš široké 
znění omezena na válečné půjčky, náležející ke jmění tuzemskému. Rakouské 
zákonodárství o válečných půjčkách (na př. zákon z 22/7 1920, č. 353 St. G. Bl., 
o podmínkách pro převzetí rakouských válečných půjček za dluh republiky 
rakouské) pracuje s pojmem jmění hospodářsky vázaného na cizí státy nástup
nické; má-li vlastník válečných půjček takové jmění, přejímalo Rakousko vá
lečné půjčky jen poměrnou částí. V Rakousku, jako bývalém správním a hospo
dářském středisku monarchie, bylo tohoto ustanovení více třeba než v Česko
slovensku.

") Subjektivně zabarvené podmínky, jichž splnění bylo lze jen obtížně 
kontrolovati, zejména u válečných půjček dovezených z ciziny, daly proklouz-

Úpis se stával pravoplatným teprve schválením upisovací při
hlášky finanční správou, které bylo uděleno po zjištění, že jest pro
kázáno splnění požadovaných podmínek.27) Úpisy privilegované, kromě 
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úpisů jmění opatrovaneckého a sirotčího, schvalovaly zemské finanční 
úřady, úpisy ostatní státní komisař pro IV. státní půjčku, ustanovený 
v sídle filiálky Bankovního úřadu, v jehož oblasti bylo sídlo upisovny.

Zákon, k němuž byla vydána celá řada prováděcích nařízení,28) za
vedl tedy 4 typy nových státních dluhopisů, z nichž dva byly náhradou 
za válečné půjčky a dva za příplatek v hotovosti. Avšak 5% a 31/2% 
dluhopisy lze považovati za náhradu válečných půjček jen formálně; 
skutečným odškodněním za válečné půjčky byly by jen tehdy, kdyby 
kursová hodnota dluhopisů vydávaných za příplatek v hotovosti rov
nala se jejich hodnotě jmenovité, protože jinak upisovatel, zakupuje si 
tyto dluhopisy al pari, rozdílem mezi jejich kursovou a jmenovitou 
hodnotou doplácí i na dluhopisy, vydané náhradou za válečné půjčky. 
Výše skutečného odškodnění závisela tedy (aspoň pro upisovatele, 
kteří musili počítati s prodejní cenou nových dluhopisů a nemohli si je 
až do jejich slosování a splacení oceňovati jmenovitou hodnotou) od 
kursů nových dluhopisů, které se vyvíjely takto (nej nižší a nej vyšší 
kursy) :2B)

nouti i několika úpisům podvodným. Z trestních procesů, vedených v r. 1927 
a násl. nejvíce rozruchu způsobil proces Groh et cons., kteří k úpisům na jména 
záložen i jednotlivců použili asi 104 mil. K válečných půjček, koupených za 
babku od cizinců. Srov. články „Podvody s vál. půjčkami“ v Přítomnosti 1927, 
str. 70, a v Lid. novinách ze 17/2 1927. V roce 1928 propukla podobná aféra 
v Německu, spojená se jménem Stinnesa ml. K výhodnější valorísaci, na kterou 
měli nárok jen t. zv. staří majitelé, byl přihlašován i nový majetek, t. j. vál. 
půjčky, nabyté po 1/7 1920. Viz oficielní „Denkschrift über die Ablösung der 
Markanleihen des Reichs“ z 14/11 1928.

") VI. nař. ze 27/7 1920, č. 454, vyhláška min. fin. ze 27/7 1920, č. 455, 
vl. nař. ze 14/8 1920, č. 489, vyhláška min. fin. z 24/8 1920, č. 495, z 20/9 1920, 
č. 535, vl. nař. z 5/10 1920, č. 558, z 3/12 1920, č. 633 Sb. z. a n.

“) Pro dobu před r. 1923 není oficielních kursů. Ke srovnání možno použiti 
kursu 6% půjčky moučné, který se v r. 1922 pohyboval mezi 74—77, neoficielně 
přechodně ještě níže.

Rok 57. 67. 37.7. 57.7.

1923 65 — 73 84'50 — 87-25 47 — 52 71-75 — 79-50
1924 54'75 — 67 — 70-75 — 85'85 39 — 48-75 61------- 72-75
1925 5095 — 59-50 68'50 — 78'— 38-75 — 45'75 60-50 — 70'50
1926 56'75 — 71'25 76-75—89-60 44'75 — 58 05 70------- 83 —
1927 71-50 — 84'25 89’85 — 99'80 58-35 — 68-25 83-50 — 97-80
1928 77'35 — 85'25 99'75 —101-50 60-75 - 71-10 93-50 — 98-90

Při nejnižších kursech z r. 1923 byla kursová hodnota toho, co za 
100 K nom. válečných půjček a 75 Kč v hotovosti obdrželi upisovatelé 
privilegovaní
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75 Kč nom. 5% dluhopisů á 65-— . . = 48-75 Kč,
75 Kč nom. 6% dluhopisů á 84 50 . . = 63 38 Kč.

celkem................................. 112-13 Kč,
takže po odečtení hotovosti.................. 75-— Kč
připadalo....................................... , . , 37-13 Kč na od

škodnění za 100 K nom. válečných půjček.
Upisovatelé neprivilegovaní obdrželi

75 Kč nom. 372% dluhopisů á 47-— . = 35-25 Kč,
75 Kč nom. 51/2% dluhopisů á 71-75 . = 53-81 Kč.

celkem................ 89 06 Kč,
takže po odečtení hotovosti.................... 75-— Kč,
činilo odškodnění...................... 14 06 Kč.

Při nejnižších kursech r. 1924 činila kursová hodnota odškodnění 
za válečné půjčky upisovatelů privilegovaných 19-13 Kč, u upisovatelů 
neprivilegovaných nezbývalo ničeho, takže vzhledem k výlohám byl by 
pro ně úpis spojen se ztrátou.30)

”) Uvedeným způsobem vypočítávali znalci v trestním řízení proti Grohoví 
a spol. i škodu, kterou stát utrpěl podvodnými úpisy. Národní listy 1/12 1927.

Upisování IV. státní půjčky počalo pro upisovatele privilegované, 
vyjímajíc jmění opatrovanecká a sirotčí, dnem 9/8 1920, pro ostatní 
1/9 1920. Vyhláškou ministra financí z 20/9 1920, č. 535 Sb. z. a n., 
bylo prohlášeno upisování za skončeno pro prvou skupinu dnem 31/10 
1920, vyhláškou z 29/9 1920, č. 551 Sb. z. a n., pro druhou skupinu 
dnem 15/12 1920, vyjímajíc však úpisy na základě válečných půjček 
dovezených z ciziny, lombardovaných nejméně do 30%, převzatých 
peněžními ústavy od lombardních dlužníků atd. K těmto širokým vý
jimkám všeobecně přiznaným přistupovala ještě povolení udělovaná od 
případu k případu, takže nejvíce IV. státní půjčky bylo upsáno teprve 
po uplynutí uvedených lhůt. Novela (§ 25) prohlásila upisování za 
skončeno dnem 31/12 1924. zmocnila však ministra financí k povolo
vání dodatečných úpisů fondům, ústavům, korporacím a nadacím pri
vilegovaným i po lhůtě bez omezení, ostatním upisovatelům do 30/6 
1925. Z rozpočtu státního dluhu na r. 1935 vysvítá, že ani nyní ještě 
nepokládá finanční správa upisování za skončeno; příčina leží v sa
nační povaze mnohých úpisů, které lze provésti teprve po odstranění 
různých obtíží.

Podle účetních státních závěrek bylo vydáno do konce r. 1934 
dluhopisů za hotovost za válečné půjčky

6% resp. 5% . . . 3.614.123.437-50 Kč 3.642.079.500 Kč
5y2% resp. 372% . 910.866.225— „________ 920.521,050 „

celkem . . 4.524.989.662-50 Kč a 4.562,600.550 Kč
a bylo jimi zhodnoceno 6.083,467.400 K nom. válečných půjček.
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3. Zhodnoceni válečných půjček výměnou za 3°/o odškodňovací 
dluhopisy.

Ačkoliv zákon č. 417/1920 Sb. z. a n. stanovil v § 12, že osoby 
fysické i právnické, které nejsou osvobozeny od dávky z majetku, 
nýbrž dávce té podléhají jměním nad 25.000 Kč a nevyužijí výhod 
zákona, neobdrží žádné jiné náhrady za válečné půjčky, neustaly přece 
snahy o zásadní změnu tohoto stanoviska. Ve snahách docíliti zároveň 
s odškodněním majitelů válečných půjček, pro něž úpis IV. státní půjč
ky neměl býti jediným možným způsobem zhodnocení, i lepších pod
mínek pro ostatní majitele, dlužno hledati příčinu, proč brzy po zákonu 
č. 417/1920 Sb. z. a n. podaná osnova zákona doplňujícího31) nebyla 
projednána a proč teprve v r. 1924 došlo k definitivnímu řešení. Jest 
to zákon z 30/9 1924, č. 216 Sb. z. a n., o konečné úpravě rakouských 
a uherských válečných půjček,32) kterým legislativní řešení otázky 
válečných půjček v Československu bylo ukončeno, přes veškeré po
zdější snahy o revisi.33)

”) Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon č. 417/1920 Sb. z. a n., 
tisk č. 3737 poslanecké sněmovny z r. 1922.

“) Vládní návrh, tisk č. 4812, zpráva rozpočtového výboru tisk č. 4825, 
poslanecké sněmovny, dále tisky č. 1961 a 1973 senátu. Důvodová zpráva 
k vládnímu návrhu otištěna též ve Věstníku ministerstva financí 1924/11, str. 251.

") Na př. v souvislosti s rozřešením otázky reparační, novými úvěrními 
operacemi a při jiných příležitostech.

34) Zvláštní vládní návrh zákona o ocenění válečných půjček pro účely 
dávky z majetku, podaný koncem r. 1920 (sněmovní tisk č. 1133) nebyl pro
jednán. Podle § 27 nov. ocení se válečné půjčky pro dávku z majetku 30% jmen, 
hodnoty, leč že nebyly zhodnoceny ani úpisem IV. státní půjčky ani výměnou 
za odškodňovací dluhopisy, což dlužno prokázati osvědčením o vzetí vál. půjček 
z oběhu bez náhrady. Vál. půjčky, uložené v cizině, bylo nutno proto dovézti. 
Z judikatury nejv. správ, soudu jest zřejmo, že i před novelou byly vál. půjčky 
podrobovány dávce z majetku (Bohuslav fin. 1496, 1569.) Ohledně oceňováni 
pro pozůstalostní dávky viz Bohuslav fin. 563, 604, 644, 1139.

“) Zákon nestanoví tuto hranici přímo, nýbrž jen nepřímo. V § 5 váže totiž 
odškodnění na podmínku, že vlastník válečných půjček nemá jich v době složení 
k výměně více než 125.000 K nom. Podmínku tuto pokládala praxe za splněnu

Kromě některých změn zákona č. 417/1920 Sb. z. a n., jehož 
hlavní zásady zůstaly však v platnosti, a kromě ocenění válečných 
půjček pro dávku z majetku, které v § 15 pův. zákona bylo vyhrazeno 
zvláštnímu zákonu,34) stanoví novela způsob a výši odškodnění ma
jitelů válečných půjček sociálně nej slabších.

Odškodnění poskytuje se v 3% dluhopisech zúročitelných od 1/7 
1924, umořitelných v letech 1935—2024 nákupem z trhu pod jmeno
vitou hodnotou nebo slosováním. Za 100 K nom. válečných půjček 
poskytuje se 75 Kč nom. odškodňovacích dluhopisů bez jakéhokoliv 
příplatku v hotovosti, avšak nanejvýše za 125.000 K nom. Válečné 
půjčky, upsané na IV. státní půjčku, se do toho včítají.35)
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Podmínkou odškodnění — kromě československé příslušnosti 
vlastníka válečných půjček, požadované též při úpisu IV. státní půjčky 
— jest, že vlastník nejméně od 1/1 1924. má bydliště v tuzemsku, že 
válečné půjčky jsou od převratu nepřetržitě jeho vlastnictvím (pře
vody na případ smrti mezi československými příslušníky však nevadí) 
a že čisté jmění vlastníka válečných půjček nepřevyšuje 25.000 Kč. 
Znamená-li podmínka tuzemského bydliště a nepřetržitého vlastnictví 
zostření ve srovnání s podmínkami IV. státní půjčky, jest podmínka 
poslední novou. Při určení hranice 25.000 Kč rozhoduje u osob, které 
byly zásadně povinny dávkou z majetku podle zákona z 8/4 1920, 
č. 309 Sb. z. a n., stav jmění, vzatý za základ pro vyměření této dávky, 
ti osob, které dávkou z majetku povinny nebyly, stav jmění v době 
složení válečných půjček k výměně, vyšetřený obdobně podle zásad 
zákona o dávce z majetku. Válečné půjčky započítávají se do jmění 
pro tento účel 30%. U osob osvobozených od dávky z majetku podle 
§ 43 (zemí, okresů, obcí, spolkových spořitelen, veřejnoprávních ústavů 
sociálního pojištění atd.) se k výši jmění nehledí. (§ 4 nov.: výše jmě
ní, § 6 nov.: připočítávání jmění a válečných půjček příslušníků do
mácnosti ke jmění a válečným půjčkám přednosty.)36)

také, když vlastník část válečných půjček nad 125.000 K nom. odvedl jako ne- 
zhodnocenou současně anebo před tím, než zakročil o výměnu, neboť pak neměl 
válečných půjček v té době více. Zpráva rozpočtového výboru senátu, tisk 
č. 1973, dává § 5 výslovně tento smysl. Kdyby byla bývala nej vyšší hranice sta
novena přímo, bylo by se zabránilo některým nedorozuměním. Celých 125.000 K 
nom., jichž hodnota při 30% ocenění jest 37.500 Kč, bylo ovšem lze vyměniti 
jen, váznul-li na nich lombardní dluh, nebo měl-li vlastník i jiné dluhy, snižující 
hodnotu jeho jmění na 25.000 Kč.

") Podrobněji nelze se zde zabývati touto složitou otázkou. Viz též článek 
dra Kozáka: Judikatura nejvyššího správního soudu o válečných půjčkách, Spo
řitelní obzor 1929, č. 7—9.

Válečné půjčky musí býti okolkovány podle nař. č. 85/1919 Sb. 
z. a n., nebo uloženy v nucené úschově podle vlád. nař. 633/1920 Sb. 
z. a n. Podmínkou odškodnění za válečné půjčky dovezené z ciziny jest, 
že nebyly 2/6 1920 v lombardu, leč že by valutní zisk z vyplacení lom- 
bardu plynoucí byl odveden státu; osoby, oprávněné k privilegovanému 
úpisu IV. státní půjčky, jsou od této podmínky osvobozeny, pochází-li 
lombard z doby před předvratem.

Nárok na výměnu válečných půjček za 3% odškodňovací dluho
pisy bylo by uplatniti zvláštní přihláškou v propadné lhůtě od 15/4 do 
30/6 1925 zásadně u berního úřadu, v jehož obvodu má vlastník by
dliště. K přihlášce dlužno připojiti průkazy a válečné půjčky nebo 
potvrzení o jejich složení u berního úřadu, v jehož obvodu se nalézaly, 
neměl-li jich vlastník u sebe; místo válečných půjček mohly býti při
pojeny rentové knížky a depositní listy, vydané býv. poštovními spoři
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telnami.37) O přihlášce meritorně rozhodovaly okresní finanční ře
ditelství (úřad pro vyměřování poplatků, na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi finanční ředitelství), v druhé instanci zemské finanční úřady 
s konečnou platností.

”) Není známo, opírá-li se toto ustanovení o dohodu s vídeňskou a buda
pešťskou poštovní spořitelnou.

“) Srov. Pospíšil: Likvidace důsledků války u spořitelen, zvláště němec
kých. Hospodářská politika 1929, str. 973. Srov. též vl. nař. č. 337/20 o přerušení 
některých sporů Šluknovské spořitelny, prodloužené naposled vl. nař. č. 236/34.

Osoby, které měly podle novely nárok na výměnu válečných půj
ček za 3% odškodňovací dluhopisy, které však upsaly již IV. státní 
půjčku, mohly zakročiti o výměnu 31/2% dluhopisů IV. státní půjčky 
za 3% odškodňovací dluhopisy (§ 13, odst. 3, nov.).

Celkem bylo podáno 294.218 přihlášek na výměnu 1.310,717.900 K 
nom. válečných půjček, což znamenalo, jelikož splnění předepsaných 
podmínek musilo býti v každém jednotlivém případě zkoumáno, ne
malé zatížení finanční administrativy. Podle státních účetních závěrek 
bylo vydáno 3% odškodňovacích dluhopisů v letech 1927 (kdy bylo 
s vydáváním započato) až 1934 748,123.575 Kč nom. výměnou za 
997,498.100 K nom. válečných půjček a 432.937-50 Kč nom. výměnou 
za IV. státní půjčku.

4. Úlevy při upisování IV. státní půjčky.
Opatřiti si hotovost, potřebnou k úpisu IV. státní půjčky, bylo pro 

majitele válečných půjček mnohdy nesnadno, zvláště přepjal-li úpisem 
válečných půjček své finanční možnosti, což nebylo ničím neobyčejným 
při způsobu, jakým byly válečné půjčky upisovány. Této nesnázi měla 
čeliti některá zvláštní opatření. Nejvíce ovšem mohl ulehčiti upiso
vání a úspěch IV. státní půjčky konsolidovaný ukládací trh a vysoké 
kursy státních půjček, které však se dostavily teprve v r. 1927, kdy 
normální upisování bylo již skončeno.

Uvedené zde prostředky, kterými bylo upisování ulehčováno, ze
jména prostředky, zavedené novelou (také úpisy na podkladě váleč
ných půjček, převzatých od lombardních dlužníků), hrály důležitou 
roli při sanaci některých peněžních ústavů, válečnými půjčkami a lom
bardními zápůjčkami na ně imobilisovaných. Než tu bylo třeba i jiných 
sanačních prostředků (na př. výpomocí z všeobecného i zvláštního 
fondu peněžních ústavů, příročí, likvidačního řízení), kterými nelze 
se. zabývati v rámci této práce.33)

a) Lombardní úvěr k úpisu.
Především to byly lombardní zápůjčky, které Bankovní úřad mi

nisterstva financí poskytoval upisovatelům na nové dluhopisy až do 
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75%, takže stačilo složití pouze 25% upisovací hotovosti. Při úpisech 
privilegovaných, kde oba druhy nových dluhopisů byly zastavitelné. 
mohl upisovatel lombardováním prvého, za který nedal žádných hoto
vostí, opatřiti si peníz, potřebný na získání druhého. Při úpisech ne
privilegovaných, kde 37.,% dluhopis nebyl původně zastavitelný, musil 
upisovatel hotově složití aspoň 19%, tudíž majitel 1000 K nom. váleč
ných půjček 190 Kč hotově, kdežto 560 Kč mohl si opatřiti lombardem 
5y2% dluhopisu; nové dluhopisy nesly mu ročně 26-25 Kč -ý- 41-25 Kč 
= 67 50 Kč, z lombardní zápůjčky při 672% sazbě platil 36-40 Kč. 
takže zbýval roční výnos 3110 Kč. z kterého bylo nutno spláceti lom
bardní zápůjčku, po případě zúrokovati a umořovati i oněch 190 Kč, 
jinak než lombardem opatřených. Nezastavitelnost 3y,% dluhopisů 
byla zrušena novelou, když pominuly obavy, že by byly činěny přílišné 
lombardní nároky na cedulový ústav.

Upisování IV. státní půjčky pomocí lombardního úvěru cedulo
vého ústavu mělo ovšem své meze v nemožnosti nebo nechuti majitelů 
válečných půjček bráti na sebe další závazky, zejména, byly-li také 
válečné půjčky zatíženy lombardem, dále v klesajících kursech nových 
dluhopisů nedávajících naději, že částečnou realisací bylo by lze dluhy 
zaplatiti, konečně i v deflační tendenci československé měnové po
litiky. Bankovní úřad ministerstva financí byl zaplaven žádostmi 
o lombardní úvěr, jimž nemohl vždy vyhověti.

b) Úpisy na splátky.

Bylo povolováno složiti upisovací hotovost ve splátkách. Podle 
§ 9 vlád. nař. z 14/8 1920, č. 489 Sb. z. a n. (úpisy osob neprivilego
vaných a jmění sirotčího a opatrovaneckého), mohl zemský finanční 
úřad povoliti na žádost strany a po slyšení příslušné berní správy při
měřené splátky; aspoň yg upisovací hotovosti měla býti složena při 
úpisu, zbytek v 5 půlročních splátkách. Úrok z upsaných dluhopisů 
náležel upisovateli teprve ode dne složení hotovosti, při nedodržení 
splátek byl úpis omezen na část odpovídající hotovosti skutečně složené 
a ostatek byl stornován. O úpisech osob ostatních ustanovuje § 18 
vlád. nař. ze 27/7 1920. č. 454 Sb. z. a n.. jen. že ministerstvo financí 
může povoliti přiměřené splátky.

c) Kooperace.
Vlastníci válečných půjček, nemající potřebných hotovostí k úpisu

IV. státní půjčky, mohli je získati volnou úmluvou u osob vládnoucích 
dostatečným kapitálem. Každá forma kooperace byla zásadně pří
pustná. Stát podporoval kooperaci tím, že poskytoval bonifikaci ve výši 
1% jmenovité hodnoty složených válečných půjček osobám financu
jícím, děla-li se kooperace určitým způsobem v § 10—15 vlád. nař. 
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č. 489/1920 Sb. z. a n. blíže vyznačeným. Za kooperativní formu byly 
voleny spolky podle zásad spolkového zákona a spočívající na organisaci 
místní nebo zájmové; forma spolku byla volena proto, poněvadž spolky 
mohou vyvinouti intensivnější agitaci pro nalézání osob, které by ne
majetným vlastníkům válečných půjček poskytly hotovosti k úpisu 
potřebné. Stanovití podmínky členství bylo ponecháno stanovám, na
řízení vyslovilo jedinou zásadu, že majitel válečných půjček může se 
státi členem spolku jen, nemá-li válečných půjček více než za 100.000 K 
nom. Zásada chtěla chrániti kapitálově slabší majitele, kterým pomocí 
státní bonifikace mělo se umožni ti získání potřebného kapitálu; jinak 
by kapitál plynul ve prospěch vrstev, jejichž držba přesahuje uvedenou 
hranici a jež zpravidla budou majetnější a mohly by poskytnouti kapi
talistům větší výhody. Aby bylo zabráněno přístupu osob, které by 
s jedné strany daly k disposici svoje válečné půjčky, s druhé strany 
pak svoje kapitály a získaly tak neoprávněně státní bonifikaci, stano
vilo nařízení, že každý vlastník válečných půjček jako člen spolku musí 
zaplatiti spolku správní příspěvek v nejmenší výši státní bonifikace. 
Státní bonifikace 1% sama o sobě byla by slabým lákadlem pro kapitál, 
aby se zúčastnil kooperace; jelikož stát nemohl poskytnouti výhody 
větší, bylo ponecháno spolkům, aby určily samy ve stanovách výhody, 
jichž se má od vlastníků válečných půjček dostati osobám poskytnuv
ším kapitál. Pro případy nepředvídané byla stanovena generální nor
ma, že jest přípustná i jiná forma kooperativní, že však v takových 
případech bude mezi dotyčným sdružením a finanční správou sjednána 
zvláštní bonifikace.

d) Zápůjčky zemských peněžních ústavů
(§ 26, odst. 1 nov.).

Výnosem z 9/5 1923, č. 47.829, přistoupilo ministerstvo financí 
na návrh Zemské banky, která se uvolila poskytovati spořitelnám 
a jiným peněžním ústavům, obcím i okresům, jakož i nadacím a fon
dům prostředky, potřebné ke zhodnocení jejich válečných půjček úpi
sem IV. státní půjčky ve formě úvěru tak levného a dlouhodobého, 
že výnos IV. státní půjčky stačí ke zúrokování a umořování tohoto 
dluhu, případně i starého lombardního dluhu, váznoucího na válečných 
půjčkách. Tak umožňuje se sanace ztrát, utrpěných na válečných půjč
kách v případech, kde toho vyžaduje zájem veřejný, kde však vzhle
dem k velikosti majetku, záležejícího ve válečných půjčkách, nelze če- 
kati od konečné úpravy jiného způsobu zhodnocení.39)

“) Z vládní odpovědi na naléhavou interpelaci poslance Windirsche ve věci 
lombardovaných válečných půjček, tisk č. 4262/1923.

Tento způsob ulehčování úpisu došel výrazu i v novele. Podle § 26, 
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odst. 1, mohli upisovatelé, nebyli-li s to, aby si hotovost opatřili jiným 
způsobem, a to privilegovaní upisovatelé bez omezení, neprivilegovaní, 
pokud jejich čisté jmění nepřevyšovalo 50.000 Kč a pokud neměli 
válečných půjček více než za 150.000 K nom., zažádati u zemských 
peněžních ústavů o poskytnutí úvěru k úpisu. Finanční správa v pří
padech, kde úvěr byl povolen, nepožadovala odvedení upisovací hoto
vosti, nýbrž ponechala ji u zemského peněžního ústavu jako vklad 
zúročitelný (nehledíc k x/4% provisi ve prospěch ústavu), stejně jako 
úvěr poskytnutý ústavem upisovateli. Zpravidla se požadovalo, aby 
upisovatel složil x/4 upisovací ceny hotově a zbytek splatil v 10 letech, 
úvěr byl poskytován na 53/4% úrok neprivilegovaným a 6x/4% úrok 
privilegovaným upisovatelům, ale byly možný i příznivější podmínky 
se souhlasem ministerstva financí.

Finanční správa v těchto případech vlastně povolila posečkání 
upisovací hotovosti, kterou upisovatel mohl postupně spláceti z výnosu 
nových titrů. Ponechala-li finanční správa upisovací hotovost jako 
vklad na nižší úrok, než byl úrok titrů IV. státní půjčky, doplácela 
na sanaci, neboť z vydaných titrů platila více, než dostávala z vkladů.

e) Odkupvydanýchtitrů (§ 26. odst. 2 nov.).
Podle § 2 zákona č. 417/1920 Sb. z. a n. mělo býti hotového vý-> 

těžku IV. státní půjčky použito k úhradě rozpočtového schodku za 
rok 1920 nebo ke konversi úvěrů uzavřených k úhradě rozpočtových 
schodků za léta 1919 a 1920. Rozhodnutí o použití případného pře
bytku bylo vyhrazeno zvláštnímu zákonu.

Novela v § 26, odst. 2, zmocnila ministra financí, aby výtěžku
IV. státní půjčky použil také k předčasnému umoření dluhopisů, vy
daných za válečné půjčky privilegovaným upisovatelům, upsavším po
mocí úvěru zemského peněžního ústavu nebo k předčasnému umoření 
jiných státních dluhopisů vůbec.

Toto ustanovení umožnilo finanční správě, aby dluhopisy upsané 
za hotovost odkoupila od upisovatelé ihned při úpisu, takže privilego
vaný upisovatel obdržel za válečné půjčky 5% dluhopis beze všeho 
doplatku, byly-li 6% dluhopisy převzaty za kurs 100-—, po případě 
za doplatek ve výši rozdílu mezi jmenovitou a kursovou hodnotou 6% 
dluhopisů, byl-li kurs jejich pod 100-—. Ovšem mohly býti odkoupeny 
i dluhopisy vydané na válečné půjčky. Vzestup kursů státních půjček 
v r. 1927 dovolil využiti této možnosti, která vedla i k rychlejšímu 
zlikvidování sanačních úpisů podle § 26, odst. 1 nov., rozsáhlou měrou. 
Celkem bylo do konce r. 1934 takto odkoupeno a znehodnoceno 
667,834.162-50 Kč nom. dluhopisů, vydaných za hotovost a 33 mil.. 
724.762-50 Kč nom. dluhopisů, vydaných za válečné půjčky.
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5. Úprava poměru mezi lombardními dlužníky a věřiteli.

Nej obtížnějším problémem bylo nalézti uspokojivé řešení pro pří
pady, kdy válečné půjčky byly v lombardu. Kdežto lombardní dluh se 
nezměnil, válečné půjčky pozbyly hodnoty nebo si ji po výměně za 
novou státní půjčku zachovaly jen ve ztenčené míře. Málo pomohlo, 
že náhrada, poskytovaná v Československu za válečné půjčky, byla 
vyšší než ve státech s měnou znehodnocenou, které válečné půjčky plně 
uznaly, jako Rakousko; tam ve stejném poměru znehodnotil se i dluh, 
takže rovnováha nebyla porušena. Neplacením úroků z válečných půj
ček a narůstáním úroků z lombardního dluhu se situace stále zhor
šovala.

Bylo nutno zasáhnouti. Lombard nesměl jednak překážeti zhod
nocení válečných půjček, jednak dlužníkovo břemeno musilo býti sní
ženo. Ale i na lombardní věřitele bylo nutno bráti ohled, neboť 
v lombardních zápůjčkách uložily z veliké části peněžní ústavy svěřené 
prostředky.

Především bylo nutno získati čas. Obava před promlčením byla by 
nutila věřitele k bezodkladnému vymáhání úroků, jejich placení bylo 
však dlužníkům obtížné, ba nemožné, dokud válečné půjčky nebyly 
převzaty. Proto byla nejdříve dočasně vládními nařízeními č. 97/1922, 
36/1923 a 31/1924 Sb. z. a n., potom zákonem č. 45/1925 Sb. z. a n., 
prodloužena promlčecí lhůta pro nedoplatky z úroků lombardních zá
půjček, poskytnutých na dluhopisy válečných půjček, nebo předválečné 
státní dluhopisy rakouské, uherské a společné a to tak, že tyto po
hledávky se promlčí nejdříve uplynutím jednoho roku ode dne, který 
bude ustanoven vládním nařízením.

a) Ochrana lombardních dlužníků.
Aby okolnost, že válečné půjčky jsou v lombardu, nepřekážela 

jejich zhodnocení, byla lombardnímu věřiteli uložena povinnost místo 
zastavených válečných půjček přijmouti jako zástavu, přes 
redukci jmenovité hodnoty rovnocennou, titry IV. státní půjčky ná
hradou za válečné půjčky vydané (5%, resp. 3V2%); právě proto byly 
vydávány zvláštní titry za válečné půjčky a za upisovací hotovost (§ 9, 
odst. 1 zák.). Táž povinnost uložena jest věřiteli i co do 3% odškod- 
ňovacích dluhopisů ; tu jest věřitel dokonce povinen omeziti lombardní 
zástavu na míru obchodního krytí, i když dřívější ujednání tomu od
poruje f§ 14, odst. 1 novely).

Privilegovaný lombardní dlužník jest chráněn dále tím, že ode dne 
upsání IV. státní půjčky, resp. ode dne složení válečných půjček k vý
měně za 3% odškodňovací dluhopisy nesmí zástavní věřitel po dobu 
dvou let ani vypověděti lombardní dluh, ani z v ý š i t i 
jeho úrokovou sazbu pod podmínkou, že dlužník plní včasně 
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svoje závazky (§9, odst. 2 zák, § 14, cdst. 2 nov.). Lombardní dlužník 
nemůže se tedy výpovědí lombardního dluhu vyhnouti povinnosti pře- 
vzíti náhradní dluhopisy v zástavu místo válečných půjček.

Ještě větší výhody poskytla novela určité skupině lombardních 
dlužníků, totiž mezi privilegované osoby patřícím peněžním ústavům 
a majetkovým podstatám povahy nadační nebo povahy obecně prospěš
ných zařízení. Upíší-li tito lombardní dlužníci IV. státní půjčku, nesmí 
lombardní věřitel požadovati ani splacení lombardního dluhu podle jeho 
stavu v den účinnosti zákona v míře vyšší než ve 20 pololetních splát
kách, ani zúročení vyšší než 5%, plní-li dlužník včasně své závazky 
(§ 21 nov.).

Ve prospěch dlužníků hospodářsky nej slabších byla lombardním 
věřitelům za určitých podmínek uložena povinnost přijmouti 3% od- 
škodňovací dluhopisy nikoliv jenom do zástavy místo válečných půjček, 
nýbrž na zaplacení lombardního dluhu. Od dlužníka, 
který nemá válečných půjček více než 30.000 K nom. a jehož příjem 
na berní rok 1923 pravoplatně zdaněný nepřevyšoval 30.000 Kč, byl 
lombardní věřitel povinen přijmouti celou položku odškodňovacích 
dluhopisů, vydaných za zastavené válečné půjčky, na úplné zaplacení 
dluhu kapitálového, od dlužníka, který nemá válečných půjček více než 
15.000 K nom. a jehož příjem v r. 1923 zdaněný nečinil více než 
15.000 Kč, dokonce i na vyrovnání úroků a ostatního příslušenství lom
bardního dluhu. Osobám nefysickým přísluší toto právo jen, patří-li 
k osobám privilegovaným, k výši příjmu se však u nich nepřihlíží. 
Vždy se však předpokládá, že 3% odškodňovací dluhopisy byly vydány 
výměnou za válečné půjčky a že tudíž v osobě lombardního dlužníka 
byly splněny podmínky pro tuto výměnu, tak zvláště podmínka jmění 
ne nad 25.000 Kč. Zaplacen může býti lombardní dluh takto, i když jej 
věřitel před účinností zákona vypověděl; výpověď prohlašuje zákon co 
do kapitálu, resp. co do kapitálu i s příslušenstvím za neúčinnou, leč 
že bylo již do účinnosti zákona zaplaceno, nebo zaplacení uloženo 
pravoplatným soudním usnesením. (§§ 15—17 nov.)40)

") Podrobněji Rossi: Splacení lombardu válečných půjček odškodňovacími 
dluhopisy, Daňová a bilanční revue 1926, str. 103.

21

b) Ochrana lombardních věřitelů.

Na zhodnocení válečných půjček měli zájem nejen jejich majitelé, 
ale i peněžní ústavy, které na ně poskytly lombard. Aby peněžní ústavy 
nepřišly ke škodě tím, že by lombardní dlužník jinak insolventní ne
postaral se o zhodnocení válečných půjček, bylo dáno peněžním ústa
vům právo, aby převzaly lombardované válečné půjčky na úhradu 
lombardního dluhu a upsaly IV. státní půjčku samy. Co se přejímacího 
kursu týče, má peněžní ústav válečné půjčky převzíti na nostro v kursu 
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odpovídajícím dané zápůjčce, nejméně však v kursu 50%, nejvýše 
75% jmenovité hodnoty tel quel, válečné půjčky náležející osobám 
privilegovaným vždy v kursu 75%. Dlužník zůstává peněžnímu ústavu 
nadále osobně zavázán z lombardní zápůjčky, pokud přesahovala 75%, 
jakož i z nedoplacených úroků a výloh (§9, odst. 3 zák.).

Převzíti válečné půjčky na svůj účet mohly peněžní ústavy teprve, 
když uplynula čekací lhůta, ve které měl právo upsati IV. státní půjčku 
dlužník. Lhůta ta končila 15/12 1920 (vl. nař. z 5/10 1920, č. 558 Sb. 
z. a n.).

Vůči majitelům válečných půjček, pro které nebyl úpis IV. státní 
půjčky jediným způsobem zhodnocení, peněžní ústavy tohoto práva 
neměly. Tito dlužníci mohli během posledního měsíce zmíněné čekací 
lhůty prohlásiti, že nepodléhají dávce z majetku ani jměním 25.000 Kč 
a že nesouhlasí s tím, aby peněžní ústav jejich válečné půjčky’ převzal. 
Jen když příslušná berní správa na dotaz potvrdila, že dlužník dávce 
z majetku jměním přes 25.000 Kč podléhá, mohly peněžní ústavy 
přesto válečné půjčky převzíti (§9, odst. 4 zák.).

Otázka převzetí válečných půjček těchto dlužníků věřitelským 
peněžním ústavem zůstala tedy- otevřena. Teprve novela dala peněž
ním ústavům právo převzíti válečné půjčky i těchto dlužníků, jestliže 
v době jednoho měsíce od účinnosti novely (25/10 1924) dlužník ani 
dluh nezaplatí ani neprokáže, že zastavených válečných půjček použil 
k úpisu IV. státní půjčky (§22 nov.). Vykonal-li věřitel toto právo, 
nemohl ovšem dlužník zakročiti o výměnu válečných půjček za od- 
škodňovací dluhopisy, kterými by lombardní dluh zaplatil, i když by 
mu jinak toto právo příslušelo; právo věřitele převzíti válečné půjčky 
na nostro za účelem úpisu mělo přednost.

Peněžní ústav mohl převzatých válečných půjček použiti zásadně 
jen k úpisu neprivilegovanému. Privilegovaně upsati mohl podle 
původního zákona jen, byla-li lombardním dlužníkem obec, okres, nebo 
jiný nucený svazek územní, podle novely vždy, patřil-li sám k osobám 
privilegovaným a byl-li také lombardní dlužník osobou privilegovanou. 
Nesplňoval-li lombardní dlužník tuto podmínku, mohl povoliti úpis 
privilegovaný ministr financí na zvláštní žádost podle svého volného 
uvážení (§ 23 nov.).

6. Spory z lombardních zápůjček na válečné půjčky.
Tíseň, ve které se ocitli majitelé lombardovaných válečných půjček 

znehodnocením zástavy a naléháním lombardních věřitelů na zúroko- 
vání a splácení lombardního dluhu, vyvolala snahy zbaviti se tohoto 
dluhu a byla příčinou četných sporů mezi lombardními věřiteli 
a dlužníky.
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a) Spory jednotlivců.
Lombardní dlužník nejednou popřel závazek zúrokovati a spláceti 

lombardní dluh bez ohledu na to, je-li zúrokována a splácena lom
bardovaná válečná půjčka. Odvolával se na sliby dané při upisování 
peněžními ústavy, že nebudou se nikdy domáhati hotového zaplacení 
lombardních zápůjček, poněvadž jejich zúročení a splacení jest zcela 
zabezpečeno výnosem upsaných válečných půjček, které si ústavy po
nechávaly ihned v úschově. Takové sliby, pokud byly dány úředníky 
ústavu nebo osobami, které bylo lze pokládati za jeho zmocněnce a ni
koliv jen sběratele úpisů nebo zprostředkovatele, nepovažovala judi
katura za pouhou právně neúčinnou pohnutku nebo radu danou upiso- 
vateli, nýbrž za součást smluvního poměru mezi upisovatelem a ústa
vem. Jednání mezi nimi nutno posuzovati co do právních účinků podle 
projevů, které strany učinily při jednání, a to jako celek. Bylo-li takové 
ujištění dáno, nelze upisovatele odsouditi k zaplacení lombardní zá
půjčky, neboť zaplacení bylo výslovně pro všechny možné případy vy
loučeno.41)

“) Vážný č. 4990, 5455, 8.758, 10.063.
“) Článek „Úprava lombardních zápůjček uzavřených obcemi k úpisu vá

lečných půjček“ v Hospodářské politice z 6/7 1928, str. 479. Dále Szana: Die 
Kriegsanleihenprozesse der Gemeinden. Wirtschaft, r. VI. č. 8.

“) Vážný 4321.
44) Možnost výslovně uznaná nejv. soudem. Vážný 6861.

21'

b) Spory obcí.42 *)
Ke sporům tohoto druhu došlo i mezi peněžními ústavy a obcemi 

nebo jinými samosprávnými korporacemi, které za války na úřední 
nátlak upsaly válečné půjčky na lombard. Kromě poukazování na sliby 
peněžních ústavů, že upisovatel nebéře na sebe upsáním válečné půjčky 
žádné risiko, namítaly také obce, že uzavřené lombardní zápůjčky jsou 
neplatné, poněvadž při jejich sjednávání nebylo postupováno podle 
všech předpisů obecního zřízení a byla porušena i taková ustanovení, 
která prohlašují za neplatná jednání samosprávného sboru, nebylo-li 
šetřeno určitých zvláště předepsaných kautel (na př. že schůze nebyla 
řádně svolána, že nebylo dostatečné presence a pod.). Také nejvyšší 
soud postavil se v rozhodnutí z 20/10 1923 na stanovisko, při kterém 
setrval i v plenárním rozhodnutí z 4/11 1924,4S) že závazek obce, pře
vzatý nebo osvědčený dluhopisem, vykazujícím veškeré náležitosti 
obecního zřízení, jest neplatný, nestalo-li se příslušné usnesení obec
ního zastupitelstva platně podle předpisů obecního zřízení.

Peněžním ústavům, které v důvěře v platnost listin podepsaných 
předepsaným způsobem poskytly zápůjčku, hrozilo za tohoto stavu 
nebezpečí značných ztrát. Možnost vymáhati náhradu škody na sta
rostovi a na všech členech obecního zastupitelstva, kteří dluhopis, od
volávající se na platné usnesení obecního zastupitelstva, podepsali,44) 
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měla cenu spíše theoretickou. Po zmíněném plenárním rozhodnutí nej- 
vyššího soudu odpíraly zaplacení lombardních zápůjček i obce, které 
byly s počátku ochotny platiti. Než i pro obce měla vyvolaná tím ne
jistota nepříznivé následky, neboť peněžní ústavy zdráhaly se poskyto- 
vati obcím další úvěr.

Vláda uznala za nutno zasáhnouti a předložila Národnímu shro
máždění v červnu 1925 osnovu zákona o závaznosti listin vydaných 
obcemi (městy s právem municipálním).45) Podle osnovy listina o práv
ním jednání obce, sepsaná po 2č>/7 1914 a podepsaná podle platných 
předpisů, vylučuje námitky neplatnosti z důvodu, že usnesení zastu
pitelstva jest vadné, bylo-li usnesení to schváleno příslušným dohléda- 
cím úřadem buď výslovně nebo mlčky podle platných předpisů. Ná
mitka neplatnosti měla býti vyloučena též při zápůjčkách, které byly 
sjednány v době od 26/7 1914 do 31/12 1924 a o nichž byly vydány 
listiny, nebo které byly jinak písemně ujednány, aniž bylo při tom 
šetřeno všech náležitostí potřebných ke vzniku platného usnesení, uzna- 
la-li obec závazek ze zápůjčky jiným způsobem, na př. schválením 
rozpočtu nebo účtů, do nichž byly zařazeny částky na zúročení a umo
ření zápůjček a pod. Aby tím nevzniklo obcím příliš velké břímě, sta
novila osnova, že obec není povinna lombardní zápůjčky k úpisu váleč
ných půjček ani splatiti jinak než ve 30 pololetních splátkách, ani 
zúročiti výše než 5%, byť při sjednání zápůjčky bylo stanoveno něco 
jiného.

Osnova nestala se zákonem a její projednávání bylo odloženo na 
neurčito. V ústavně-právním výboru senátu převládla snaha po smír
ném vyřízení; skutečně také hned po podání osnovy došlo k vyjedná
vání mezi peněžními ústavy a samosprávnými sbory. Mimo to byl po
strádán statistický materiál a bylo pochybováno, mohly-li by veškeré 
obce vzhledem k omezení přirážek zápůjčky splatiti v 15 letech, jak 
osnova navrhovala.46)

“) Tisk č. 2.174 senátu z r. 1925.
■* “) Naléhavá interpelace posl. Windirsche z 30/10 1923, tisk č. 4262/23, o vý

nosu zemského správního výboru českého z 16/6 1923 ve věci lombardovaných 
válečných půjček (tímto výnosem ukládal zemský správní výbor obcím, aby 
řádně platily úrok a úmor lombardních zápůjček na válečné půjčky a upozor
ňoval je na možnost opatřiti si ti Zemské banky levný úvěr k úpisu IV. státní 
půjčky) uvádí několik dat o zatížení obcí okresu vrchlabského:

Obec Lombardní 
zápůjčka

Základna 
státní daně

Počet 
obyvatelstva

Bedřichov.......................... 659.592 K 7.043 K 244
Vrchlabí ...... 4,381.604 K. 247.895 K 6.833
Dolní Dvůr.................... 3,368.723 K 7.935 K 1.020
Špindlerův Mlýn . . . 1,976.771 K 28.717 K 1.278



325

Aby budoucí řešení nebylo mařeno rozsudky vydanými v mezi
dobí, nařídilo vlád. nař. z 30/4 1926, č. 57 Sb. z. a n., aby spory o zá
vazky obcí ze zápůjček, které byly sjednány v době od 2.6J7 1914 do 
31/12 1924 a o nichž byly vydány listiny, nebo které byly .jinak ujed
nány, byly z úřední moci nebo na návrh přerušeny, namítá-li se, že 
závazek obce jest neplatný pro nesplnění náležitostí k jeho platnosti 
předepsaných. Nové žaloby měly býti odmítnuty. Doba přerušení ne
započítává se do promlčecích lhůt i jiných lhůt, jejichž zmeškání má 
v zápětí právní újmy. Přerušení bylo původně nařízeno na 6 měsíců 
a po několikerém dočasném jeho prodloužení bylo vlád. nař. z 28/6 
1929, č. 100 Sb. z. a n., prodlouženo na neurčito.

Vyjednávání mezi peněžními ústavy a samosprávnými sbory vedlo 
k t. zv. teplické dohodě ze 17/3 1927. Ústřední banka německých spo
řitelen, která převzala pohledávky všech peněžních ústavů bankovních 
za samosprávnými korporacemi, obdržela od ministerstva financí po
volení, aby jménem samosprávných korporací, které se k dohodě při
pojily, provedla dodatečně privilegovaný úpis IV. státní půjčky. Banka 
stala se tak jedinou věřitelkou samosprávných korporací, které uznaly 
vůči ní své závazky z lombardních půjček a vydaly na ně formálně 
bezvadné dluhopisy, zúročitelné a umořitelné podle úmluvy. Pohle
dávky, o které tu šlo, činily koncem r. 1924 okrouhle 35 milionů Kč.

Teplickou dohodou byla téměř úplně vyřízena otázka lombardních 
zápůjček na válečné půjčky mezi bankami a samosprávnými sbory, 
nikoliv však veškeré lombardní zápůjčky, kde věřiteli byly spořitelny 
a záložny. Než i tyto sporné lombardní zápůjčky byly postupně smírně 
vyřizovány, čemuž nasvědčuje, že zůstalo jen při prodloužení nařízení 
o přerušení sporů a nedošlo již k autoritativní zákonné úpravě v r. 1925 
odsunuté.47)

4’) Zkušenosti, učiněné v této otázce, zanechaly stopu i v § 928 návrhu 
všeobecného zákoníka občanského (v návrhu superrevisní komise z roku 1931) 
á v čl. II § 2 zákona z 9/4 1935 č. 69 o finančních opatřeních v oboru územní 
samosprávy. \

7. Pojem válečných půjček. Zálohové účty.

Ač pojem válečných půjček není nikde ve vnitrostátních před
pisech, upravujících jejich zhodnocení, blíže určen, nevznikly v praxi 
obtíže. Ve shodě s ustanovením mírových smluv a stanoviskem Repa- 
rační komise bylo za válečné půjčky považováno všech 13 emisí ra
kouských a 17 emisí uherských za války vydaných, třeba nebyly 
všechny v textu označeny jako válečné půjčky a třebas nesloužily 
účelům válečným, nýbrž na př. konversi předválečných poukázek; 
popírati, že tyto poukázky nejsou dluhem válečným, bylo by mělo pro 
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majitele smysl jenom, kdyby mohli dosíci jejich zhodnocení jako dluhu 
předválečného.48)

“) Za válečné půjčky nebyly však považovány, ač jsou časově rovněž titry 
za války vydanými resp. převzatými, emise 170 mil. K rakouské korunové renty 
v r. 1915 a akcie Děčínského řetězového mostu.

“) Finanční správa pokusila se již dříve otázku řešiti cestou administrativní, 
rozpoutavší se polemika časopisecká i politická donutila ji však sečkati s řešením 
až do zákonné úpravy v novele. Viz „Illegales Wohlwollen mit rückwirkender 
Kraft“ ve Wirtschaft V, str. 492, dále Stránský: IX. válečná a IV. státní, Pří
tomnost 1924, str. 5 a 70.

Jistého rozšíření doznal pojem válečných půjček tím, že na roven 
jim byly postaveny v § 20, odst. 2 nov.43) t. zv. zálohové účty u vídeň- 
ské poštovní spořitelny. Tato přijímala totiž podle dohody, kterou 
uzavřela dne 20/6 1918 v plné moci a v zastoupení rakouského kon
sorcia pro státní úvěrové operace s rakouským finančním ministrem 
od bank splátky na IX. již neuskutečněnou válečnou půjčku a súčtovala 
je na zálohovém účte finanční správy. Na těchto účtech měly české 
banky', které byly členy konsorcia, k 1/9 1920, kdy počalo upisování 
IV. státní půjčky, jednak pro sebe, jednak pro své komitenty asi 264 
milionů K (Česká průmyslová a hospodářská banka 95-5, Ústřední 
banka českých spořitelen 58, Zemská banka 27, Živnostenská banka 
82-5), tedy obnosy, které přesahovaly polovinu jejich akciového ka
pitálu (Živnostenská banka 200 mil. Kč, Česká průmyslová a hos
podářská banka 210 mil. Kč, Ústřední banka českých spořitelen 35 
mil. Kč, Zemská banka 40 mil. Kč základního kapitálu). Částky tyto 
bydy netitrovými pohledávkami za býv. Rakouskem, za něž podle čl. 
205, posl. odst. st. g., odpovídala republika rakouská.

Nebylo lze očekávati, že by v dohledné době ústavy dostaly od 
Rakouska přiměřené náhrady. Tak veliké oslabení nej důležitějších 
ústavů peněžních nebylo možno připustiti a proto bylo nutno honoro- 
vati tyto pohledávky podobně jako válečné půjčky. I tak byla ztráta 
velmi značná. Bylo počítáno, že při úpisu privilegovaném provedeném 
se zpětnou účinností k 1/9 1920 obdrží ústavy jen 40-67% své po
hledávky, při úpisu neprivilegovaném pouze 22-5% (podle kursů IV. 
státní půjčky' k 25/2 1925).



KAPITOLA DEVÁTÁ

DLUHY ADMINISTRATIVNÍ

I. Administrativní dluhy jako otázka mezinárodní.
Mezi závazky bývalé monarchie, o nichž mírové smlouvy ne

zmiňují se výslovně, patří zejména dluhy administrativní.1) Ze sou
kromoprávních dluhů tohoto druhu uvésti lze jednak závazky 
zakládající se na zvláštních zákonných ustanoveních rázu soukromo
právního, na př. závazky z povinného ručení, jako ručení státních drah 
za úrazy a poštovní správy za poškození a ztrátu poštovních zásilek. 
Jednak závazky’, zakládající se na smlouvách a ujednáních všech dru
hů, utvrzených listinami nebo činy konkludentními, na př. dluhy za 
vojenské dodávky’, dluhy’ z účtů a faktur nezaplacených býv. c. a k., 
c. k. nebo král. uh. úřady, státními ústavy’, podniky, dluhy’ z nájmů 
a pachtů, zadrželé mzdy civilních osob ve smluvním poměru s býv. 
státní správou, pohledávky’ zajatců, kteří složili do rukou státních 
orgánů peníze k zaslaní svy'm rodinným příslušníkům a pod. Veřej
noprávní dluhy administrativní zakládají se na zákonech a na
řízeních, upravujících veřejnoprávní poměry. Patří sem pohledávky za 
rekvirované předměty’ a za válečné úkony, za ubytování vojska, po
hledávky z titulu služebních nebo pensijních požitků a cestovních diet, 
vyživovací příspěvky, odškodnění za neoprávněné odsouzení, subvence, 
dotace, závazky z ručení státu za činy osob soudcovských (syndikátní 
žaloby), přeplatky daní a dávek a pod.

’) Definice administrativních dluhů viz na př. u Wagnera : Die Ordnung 
der Finanzwirtschaft und der öffentliche Kredit (Schönberg: Handbuch der 
politischen Ökonomie). Srov. též Laband: Das deutsche Reichsstaatsrecht, 1912, 
str. 395. Jèze: Le remboursement des emprunts publics, str. 8.

2) Huber: Staatensukzession, str. 112.

Dluhy’ administrativní bývají často svým vznikem nebo účelem 
lokalisovány. Jako kontrahent nevystupuje tu vždy stát jakožto 
právní osoba, stát ve své všeobecnosti, nýbrž určité odvětví státní 
správy, jako fiskus poštovní, železniční, mnohdy jen určitý správní 
úřad, statio fisci specialis. Nárok věřitelů směřuje v prvé řadě proti 
této statio fisci specialis, nikoli proti státu jako celku.2) Byť nebylo 
lze tvrditi to všeobecně, přece jen po této stránce mají dluhy admi
nistrativní značnou podobnost s finančními dluhy re
lativ n í m i, s dluhy sjednanými v zájmu určité části státního území. 
Pokud jest tu taková místní souvislost, bylo by nejpřirozenějším řeše
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ním, aby dluhy administrativní byly převzaty do
tyčným územím, podobně jako dluhy relativní. Než nehledíc 
k překážce, kterou byly veliké dluhy administrativní, sjednané k úče
lům válečným, vadila zde i zásadní právní konstrukce mírových smluv, 
že jediné Rakousko a Maďarsko jsou pokračovateli staré monarchie 
a že ostatní státy nástupnické musí zaplatiti Rakousku a Maďarsku 
na účet reparací převzatá aktiva býv. státu. Nenabyvše bezplatně 
a beze všech výhrad státního majetku nalézajícího se na jejich území, 
nebyly nástupnické státy7 ochotny přejímati ani pasiva souvisící s je
jich územím, leč ukládaly-li jim mírové smlouvy výslovně tuto po
vinnost.

3) Býv. c. a k. ministerstvo války zřídilo za války „Společný ústřední úřad 
zpravodajský“ a „Informační kancelář Rakouského Červeného kříže pro válečné 
zajatce“, které měly věsti v evidenci rakousko-uherské zajatce a podporovati je. 
Prve zmíněný úřad sjednal zápůjčky 1,400.000 švédských korun u Stockholm 
Enskildabank a 2,000.000 dánských korun u Danske Landmansbank, určené 
k nákupu potravin pro válečné zajatce. Zápůjčky měly býti zaplaceny, rok po 
uzavření míru. Zaručil se za ně bankovní dům S. M. Rothschild ve Vídni. Po 
válce Rakousko a Maďarsko, odvolávajíce se na to, že o společných dluzích není 
v mírových smlouvách ustanovení a že půjčky byly sjednány ve prospěch všech 
zajatců rakousko-uherských, zaplatily pouze 25% dluhu jako své přibližné po- 
dílv, a mínily, že zbývajících 75% náleží zaplatiti ostatním státům nástupnickým.

Pouze administrativní dluhy souvisící se státními nemovitostmi 
bylo lze rozděliti mezi nástupnické státy podle místní souvislosti jako 
dluh zajištěný ve smyslu ustanovení čl. 203/186, č. 1, odst. 4. Na 
ostatní administrativní dluhy dopadá jen všeobecné ustanovení čl. 203- 
186 předposl. odst. a čl. 205/188 posl. odst. o zásadní odpovědnosti 
Rakouska a Maďarska, což však nebylo uznáváno bez námitek. K tomu 
přistupovalo, že mírové smlouvy neupravily' vůbec závazky býv. mon
archie celkové, kterých právě v oboru administrativních dluhů ne
bylo málo.

1. Názor rakouský a maďarský.
Po názoru rakouském i maďarském týká se ustanovení čl. 203/186 

a 205/188 výlučně dluhů finančních, dluhů veřejných, ať titrových 
nebo netitrových. Výrazem „všechny závazky .... mimo závazky 
z papírů rentových ...“ («tous les engagements ... autres que les en
gagements représentés par des titres de rente ...») rozumí se také 
jen dluhy finanční, které dosud nebyly vtěleny ve formu titrů nebo 
bonů, na př. zálohy, poskytnuté býv. vládám Německem a pod. Dluhy 
administrativní sem vůbec nepatří.

Citované ustanovení mluví ostatně o závazcích sjednaných býv. 
vládou rakouskou, resp. uherskou. Nemůže se tedy vztahovati na dluhy 
společné, na př. na dluhy c. a k. ministerstva války. Otázka není mí
rovými smlouvami vůbec upravena a lze ji řešiti jen dohodou všech 
nástupnických států po rozumu čl. 215/1983)
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Nehledíc k těmto právním důvodům, bylo by placení dluhů ad
ministrativních pro Rakousko a Maďarsko jednak hospodářsky ne
snesitelné, jednak vzhledem ke generálnímu zástavnímu právu pro 
reparační povinnosti podle čl. 197/180 nepřípustné. Konečně placením 
nebylo by věřitelům pomoženo, protože Rakousko a Maďarsko ne
platily by jinak, než ve svých znehodnocených měnách.

2. Stanovisko států nástupnických.
Státy nástupnické namítaly, že již zásadní koncepce mírových 

smluv, považující Rakousko a Maďarsko za pokračovatele staré mon
archie, a souvislost administrativních závazků se státními aktivy, která 
přecházejí zásadně na Rakousko a Maďarsko a pouze za úplatu také 
na ostatní státy, mluví pro výhradnou odpovědnost Rakouska a Ma
ďarska. To potvrzuje také široké znění sporného ustanovení «touš les 
engagemente» na rozdíl od «la dette gagée, non gagée». Nutno se do- 
mnívati, že veškeré závazky v mírových smlouvách zvláště nedotčené 
patří pod tato ustanovení, jelikož jinak by nebylo v mírových smlou
vách o některých závazcích vůbec předpisu, což jest nemyslitelno. Vý
jimkou, která potvrzuje pravidlo, jest čl. 216/199, osvobozující vládu 
rakouskou a maďarskou od placení pensí vojenských a civilních pří
slušníkům jiných nástupnických států než Rakouska a Maďarska.

Společného eráru a společných dluhů rakousko-uherských ve sku
tečnosti nebylo, jak za mírového jednání přesvědčivě dokazovala sama 
rakouská mírová delegace v memorandu o státním dluhu.* 4) Společné 
výdaje byly uhrazovány příspěvky obou polovin říše v poměru stano
Viz článek „Půjčky sjednané za války vládou rakousko-uherskou v Dánsku a 
Švédsku ve prospěch válečných zajatců“, Zahraniční politika 1922, str. 611.

V březnu 1914 poskytla jistá vídeňská banka za účasti několika jiných ví
deňských a budapeštských bank zálohu 3,250.000 fr. fr. na šestiměsíční pokladní 
směnky vládě albánské, za kterou se zaručilo jako rukojmí a plátce c. a .k 
ministerstvo zahraničních věcí. Když směnky nebyly v den splatnosti zaplaceny, 
dohodlo se uvedené ministerstvo s bankou tak, že zaplatilo 3,250.000 K a za
vázalo se proti vrácení této částky zaplatiti 6 měsíců po uzavření míru s Francií 
stejný obnos v efektivní výplatě na Paříž. Po převratu však rakouské úřady 
odmítly placení a žaloba banky proti rakouskému eráru na zaplacení kvóty 
63’6% (t. j. kvóty býv. rakouské poloviny říše na společných výdajích) byla 
zamítnuta rozhodnutím nejvyššího soudu ze 27/4 1926, Rechtsprechung 1926, 
str. 140. C. a k. ministerstvo zahraničních věcí, třebas se odvolávalo vůči bance 
na dohodu s c. k. vládou a s uherskou královskou vládou, mohlo platně zastu- 
povati a zavazovati pouze rakousko-uherskou monarchii, nikoli býv. rakouskou 
polovinu říše.

4) Bericht II, str. 221, 233. „Da Österreich-Ungarn keinen Oberstaat mit 
Rechtspersönlichkeit darstellte, ging es auch keine Schuldverbindlichkeiten ein.“ 
Každý z obou států obstarával si svoje úvěrové operace samostatně, uvádí-li se 
sestavení všech rakouských a uherských dluhůt děje se to jen pro posouzení cel
kového zadlužení, „ohne daß daraus geschlossen werden dürfe, daß die Mo
narchie als Rechtssubjekt Schuldner nur einer einzigen Krone wäre“.
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veném při vyrovnání, t. j. 63 6% pro Rakousko a 364% pro Uhry. 
Každý závazek vzniklý v oboru společné správy skládal se od počátku 
ze dvou samostatných závazků, rakouského a uherského ve zmíněném 
poměru. Těmito podíly jsou za každý takový závazek Rakousko a Ma
ďarsko samo jediný odpovědny.

3. Rozhodnuti Reparační komise.
Reparační komise učinila o sporné otázce rozhodnutí č. 1838 ze 

dne 17/3 1922:’)
„Odvolávajíc se na memorandum ze dne 7/4 1921, předložené de

legacemi států cesionářských býv. rakouské sekci, a na odstavec 3, od
dílu 2, č. 203, jakož i na odst. 7, čl. 205 st. g., Reparační komise pro
hlašuje, že se pokládá za příslušnou pouze k tomu, aby za podmínek 
smlouvou předepsaných provedla repartici závazků sjednaných býv. 
císařstvím rakouským, o které se za tím účelem zmiňují čl. 203 
a 205 st. g.

Břímě všech ostatních závazků, dotčených v předposledním odstavci 
č. 203 a v posledním odstavci čl. 205, spadá dále za podmínek práva 
obecného na republiku rakouskou, která, jsouc touž 
právní osobou jako býv. císařství rakouské, jest 
povinna sama zabezpečiti veškeré závazky sjednané císařstvím rakous
kým, representované titry čili nic. Reparační komisi nepřísluší tedy 
stanovití, ani jaké jsou tyto závazky, ani jakou kvotou Rakousko 
z nich bylo nebo zůstává zavázáno.

Co se týče splnění těchto závazků, Reparační komise byla by zmoc
něna intervenovati pouze na základě všeobecného oprávnění, které jí 
dává čl. 197 st. g., t. j. v případě, že vláda rakouská vyžadovala by 
na ní schválení nějaké značnější platby.

Reparační komise předpokládá, že státy cesionářské poradí se 
s ní dříve, než se obrátí na Rakousko se žádostí o platbu uvedených 
závazků, tak aby Reparační komise mohla posouditi, vyžadují-li tyto 
platby jejího schválení a může-li býti schválení uděleno.“

Opatrné toto rozhodnutí, diktované zřejmě jednak snahou ne- 
překročiti kompetenci, jednak ohledem na reparační zájmy velmoci, 
vyjasnilo spor pouze potud, že dalo za pravdu státům nástupnickým, 
odmítajícím odpovědnost za dluhy administrativní, neuložilo však od
povědnost výslovně Rakousku a Maďarsku. V rozhodnutí Reparační 
komise získaly státy nástupnické pouze oporu proti věřitelům, věřite
lům však pomoženo nebylo, neboť ani Rakousko, ani Maďarsko ne
změnily svého stanoviska.

!) Rozhodnutí uveřejněno ve Věstníku ministerstva spravedlnosti 1924, str. 
76. Maďarsku sdělila Reparační komise totéž dopisem z 10/4 1922. Slo o společné 
dluhy rakousko-uherské sjednané za války ve prospěch válečných zajatců.
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4. Rozsudek smíšeného rozhodčího soudu 
československo-maďarského.6)

’) Rozsudek uveřejněn ve Věstníku ministerstva financí 1928, část re
vuální, str. 101. K tomu viz článek m. r. dr. Hladkého „Administrativní dluhy 
bývalého Rakousko-Uherska“, tamže, str. 67.

Otázkou administrativních dluhů zabýval se také smíšený mezi
národní soud maďarsko-československý v Haagu, u kterého firma 
Singer a Szabó v Nitře žalovala Maďarsko jednak na vrácení kauce 
za dodávky, jednak na zaplacení předpřevratových dodávek stavebního 
materiálu pro vojenskou správu uherskou, zejména pro posádku hon- 
védů v Bratislavě.

Kdežto závazek vrátiti zbytek kauce maďarská vláda uznávala, 
odmítala zaplacení účtu za dodávky. Jsou prý to dluhy administrativní, 
které mají býti upraveny zvláštními dohodami mezi Maďarskem a ná
stupnickými státy, mimoto dodaného stavebního materiálu bylo po
užito na stavbu a opravj- kasáren v Bratislavě, přešlých do vlastnictví 
československého státu, který podle zásady „res transit cum suo onere" 
odpovídá také za břemena a dluhy na nich váznoucí.

Smíšený rozhodčí soud postavil se na stanovisko, že smluvní stra
nou byl uherský stát ; honvédská posádka v Bratislavě nejednala na 
svůj vlastní účet, nýbrž z rozkazu ústřední vojenské správy v Buda
pešti. K jednání mezi nástupnickými státy o úpravu administrativních 
dluhů nelze přihlížeti, jelikož jednání ta nedospěla ke konečné dohodě, 
kterou by vzniklo nějaké právní pravidlo strany zavazující. Soudu lze 
přihlížeti jediné k poslednímu odstavci čl. 188 tr., podle něhož za 
veškeré závazky sjednané býv. uherskou vládou za války, mimo zá
vazky z papírů rentových, bonů atd., o nichž se mírové smlouvy zmi
ňují výslovně, odpovídá maďarská vláda samojediná. Ze skutečnosti, 
že dodaného materiálu bylo použito na budovy připadlé Českosloven
sku, nelze ničeho dovozovati. Dluh, o který zde jde, není břemenem 
zatěžujícím určitou věc, nýbrž závazkem žalované strany ze smlouvy. 
Jelikož závazky z této smlouvy vyplývající pro jednu ze smluvních 
stran byly splněny podle doznání druhé strany, jest také na druhé 
smluvní straně, aby splnila svoje závazky smlouvou jí uložené, t. j. 
zaplatila řádně provedené dodávky bez ohledu na to, kde, kdy a jak 
bylo dodávkového materiálu použito. Že by dodávka materiálu podle 
uherského práva zakládala ve prospěch dodavatele reálné právo na 
budovu, na které bylo materiálu použito, nebylo ani dokazováno. Hod
nota budov, které přešly do vlastnictví československého státu, má býti 
podle čl. 191 tr. po ocenění Reparační komisí připsána k tíži Česko
slovensku a k dobru Maďarsku na účet částek dluhovaných z titulu 
reparací. Při ocenění budovy bylo zajisté přihlédnuto i k materiálu 
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dodanému žalující stranou a na budově použitému, takže Českosloven
sko jest již z tohoto důvodu zatíženo ve prospěch Maďarska a nemůže 
býti vázáno k dvojí platbě. Maďarsko naopak získává na jiné straně 
to, co má zaplatiti žalující firmě.

Z těchto důvodů odsoudil smíšený rozhodčí soud Maďarsko k za
placení žalované částky se 6% úroky ode dne podání žaloby. Platba 
odložena jest však až do dne, kdy dojde k dohodě mezi Maďarskem 
a Československem o úpravě měny a směnného kursu starokoruno- 
vých pohledávek podle čl. 254 a 231 lit. d) tr.7)

’) Cl. 248/231 ustanovuje, že předválečné a válečné dluhy mezi příslušníky 
rakouskými (maďarskými) sídlícími na území rakouském (maďarském), na 
straně jedné a příslušníky některé ze smluvních mocností, sídlícími na území 
dotyčné mocnosti, na straně druhé budou vyrovnány prostřednictvím úřadů kom- 
pensačních a verifikačních v předválečném kursu a ve měně dotyčné mocnosti. 
Ustanovení to neplatí pro Československo a Polsko, mocnosti nově vzniklé; 
měnu a kurs stanoví Reparační komise, neupraví-li zúčastněné státy otázku 
dohodou. To se stalo dohodami Československa s Rakouskem a Maďarskem 
o clearingu starokorunových pohledávek, z kterého však byly pohledávky proti 
býv. státu vyloučeny.

“) V Itálii schválena dohoda král, dekretem z 13/12 1923, č. 3156, Gazetta 
ufficialc z 21/2 1924.

5. Odpovědnost Maďarska a Rakouska nepodařilo se uplatnit.

Jako zůstalo bez vlivu na odmítavé stanovisko Rakouska a Ma
ďarska rozhodnutí Reparační komise a uvedený nález smíšeného roz
hodčího soudu československo-maďarského, tak ani jednáním mezi 
nástupnickými státy, k němuž docházelo při různých příležitostech, 
nepodařilo se otázku upraviti.

O administrativních dluzích jednalo se na římské konferenci ná
stupnických států, došlo však jen k dohodě mezi Rakouskem a Maďar
skem na straně jedné a Itálií na straně druhé o vyrovnání rozporů 
v příčině dluhů býv. fisku rakousko-uherského, rakouského a uher
ského.8) Touto dohodou, podepsanou dne 6/4 1922, zavázalo se Ra
kousko a Maďarsko zjistiti svými likvidačními úřady existenci a výši 
administrativních dluhů, sjednaných úřady starého režimu, zjištěním 
nemělo se však předbíhati rozhodnutí o odpovědnosti za tyto závazky. 
Ve zvláštním protokole, sepsaném při podepsání dohody, byl vyhrazen 
dodatečný přístup Československu, Jugoslávii, Polsku a Rumunsku; 
k přístupu Československa nedošlo, jelikož zjištění existence a výše 
administrativních dluhů nepůsobilo v praxi obtíží.

Pro zásadní odpor vlády rakouské a maďarské nepodařilo se čes
koslovenské pohledávky tohoto druhu pojati do clearingu starokoru- 
nových pohledávek a dluhů. Podle závěrečného zápisu k úmluvě mezi 
Československem a Rakouskem o úpravě závazků v korunách rakous- 
ko-uherských z 18/6 1924, č. 60/1926 Sb. z. a n., nevztahuje se úmluva 
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na soukromoprávní pohledávky proti býv. c. k. nebo c. a k. eráru, jež 
vznikly ze správní činnosti býv. c. k. nebo c. a k. úřadů a ústavů. Podle 
čl. 7 obdobné úmluvy mezi Československem a Maďarskem z 26/5 
1928, č. 55/1930 Sb. z. a n., nevztahují se ustanovení úmluvy na dluhy 
a pohledávky smluvních států a státních podniků, to však podle pro
hlášení československého v závěrečném zápise k úmluvě naprosto nemá 
býti na újmu úpravě těchto dluhů.

K dohodě mezi nástupnickými státy nedocházelo a tak z nezbyt
nosti se otázka stávala vnitřní záležitostí státu právním poměrem do
tčeného. Často vynořil se námět, aby nástupnické státy převzaly ad
ministrativní dluhy na vrub částek dluhovaných Rakousku a Maďarsku 
na účet reparací, t. j., aby si odečítaly od těchto svých závazků převzaté 
dluhy administrativní: junctim, kterému nelze upříti oprávněnosti. 
Ochota k převzetí těchto dluhů rostla také, aspoň v Československu, 
úměrně s pravděpodobností, že k platům reparačním nedojde. Leč vše
obecná úprava ani na tomto základě nestala se skutkem.

Haagskou dohodou s Rakouskem z 20/1 1930, č. 184/1932 Sb. z. 
a n. a pařížskou dohodou s Maďarskem z 28/4 1930, č. 81/1931 Sb. z. 
a n., byla sporná otázka administrativních dluhů vyřešena tak, že není 
možno uplatňovati je dále proti Rakousku a Maďarsku. Čl. III do
hody s Rakouskem mluví o «abandon réciproque», čl. 1 dohody I 
s Maďarskem o «acquittement complet et définitif des charges». 
O tom, že by tyto dluhy byly zrušeny nebo dále trvaly, neobsahují však 
dohody výslovného ustanovení. Zvláště upraveno jest v čl. 3, dohody I 
s Maďarskem splnění rozsudků, které byly nebo budou vyneseny smí
šenými soudy rozhodčími proti vládě maďarské ve prospěch přísluš
níků věřitelských mocností, s nimiž Maďarsko nemá úmluvy verifi
kační a kompensační:

„Přisouzená částka bude zúrokována 3% ročně počínajíc 1/1 
1933, byl-li rozsudek vydán před tímto dnem, a počínajíc dnem roz
sudku, bude-li vydán později.

Tyto jednoduché úroky nebudou placeny ročně, nýbrž budou při
počteny k přisouzené částce až do 1/1 1944. Takto vypočtená celková 
částka bude zaplacena v 5 stejných ročních platech dne 1/1 1944, 1/1 
1945, 1/1 1946, 1/1 1947, 1/1 Í948.

K čtyřem posledním platům budou připočteny 3% úroky z částek, 
které Maďarsko v ten den bude ještě dlužno.

Do tří měsíců ode dne, kdy tato dohoda nabude účinnosti nebo 
do tří měsíců ode dne, kdy bude doručen rozsudek, odevzdá Maďar
sko pokladniční poukázky s 5 kupony, z nichž každý bude zníti na 
částku, jež má býti zaplacena vždy v jeden z pěti výše zmíněných 
dnů dospělosti."9)

’) Rozsudky vydané smíšenými rozhodčími soudy ve prospěch maďar
ských příslušníků a proti Československu, Rumunsku a Jugoslávii mají býti
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II. Administrativní dluhy jako vnitřní otázka 
československá.

1. Převzetí pohledávek za válečné dodávky podle zákona č. 236/1924.
Nej palčivější otázkou v Československu byly pohledávky za vá

lečné dodávky býv. státu. Odhadovalo se, že obchod a průmysl má 
tímto způsobem vázáno asi 700,000.000 K, o které se dělilo asi 3000 
věřitelů s pohledávkami stamilionovými i zcela malými. Úvahy hos
podářského rázu, které vedly k úpravě válečných půjček, vynutily si 
i řešení této otázky. Stalo se tak zákonem z 9/10 1924, č. 236 Sb. z. 
a n., kterým se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek 
za doby války.10) Bylo shledáno spravedlivým pomoci průmyslu a ob
chodu k uvolnění zamrzlých kapitálů, jichž při tehdejší vysoké úro
kové míře dvojnásob postrádaly a které mohly přinésti, účelně po
užity, užitek nejen hospodářskému životu, ale i státu. Zákon, pro
vedený vládním nařízením z 4/4 1925, č. 56 Sb. z. a n., spočívá na 
těchto zásadách.

splněny podle dohody IV. s Maďarskem z t. zv. fondu B. Dohoda z 25/4 1930 
o rozdělení tohoto fondu mezi Československo, Jugoslávii a Rumunsko vyhlá
šena jest pod č. 77/1933 Sb. z. a n. Úhrada jest problematická, jelikož platy 
do fondu byly Hooverovým příročím v r. 1931 zastaveny.

”) Vládní návrh zákona s důvodovou zprávou — viz tisk 4814, Zpráva 
rozpočtového výboru — viz tisk 4827 poslanecké sněmovny. Též Věstník mi
nisterstva financí 1924, str. 241.

“) Zákon neuložil vládě povinnost, nýbrž totliko oprávnění pohledávky tyto 
převzíti. Převzetí jest jednáním oboustranně dobrovolným. Nález nej v. správ, 
soudu z 10/11 1927. Bohuslav fin. 3918.

1. Byla zvolena forma převzetí pohledávky státem, tak aby státu 
byla zachována možnost uplatniti převzaté pohledávky proti Rakousku 
a Maďarsku jakožto pravým dlužníkům. Převod pohledávky na stát 
jest jednáním podobným cesi, ustanovení občanského práva o cesi 
však tu neplatí ; podmínky a účinky převzetí pohledávky jsou výlučně 
upraveny tímto zákonem. Proto také právní poměry, vznikající mezi 
věřiteli a státem z převzetí pohledávky, nejsou občanskými věcmi 
právními podle § 1 jur. normy a případné spory jsou vyloučeny z po
řadu práva (§ 8). Převod pohledávky na stát není povinným, jest 
podmíněn žádostí věřitelovou podanou ve lhůtě 6 měsíců ode dne účin
nosti zákona. O převzetí rozhoduje v prvé a jediné instanci minister
stvo financí, které však může převzetí odmítnouti. i kdyby byly všechny 
podmínky splněny.11) Převezme-li stát nabídnutou pohledávku, na
stoupí místo původního věřitele, kdežto osoba původního dlužníka, 
býv. eráru, se nezmění. Věřitel jest povinen vydati finanční správě 
veškeré právní a zjišťovací prostředky potřebné k uplatnění převzaté 
pohledávky. Převzetí pohledávky jest osvobozeno od poplatků (§7).
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2. Převzetí vázáno jest na několik podmínek, z nichž první jest 
totožnost původního a nynějšího věřitele. Vylou
čeny jsou tudíž z převzetí pohledávky, u nichž nastala změna v osobě 
věřitelově. Nevadí však změna, která nastala dědickou posloupností 
mezi československými příslušníky nebo převodem pohledávky před 
účinností zákona na ústav, který dodávku financoval. Věřitel musí 
od 28/10 1918 býti příslušníkem československým 
a míti v tuzemsku nepřetržitě bydliště, právnické 
osoby sídlo. Zaplacení může se dostati také podnikům, které měly 
v době převratu v tuzemsku pouze své provozovny a do 1/7 1924 pře
nesly sem i své sídlo a hospodářské vedení podle nostrifikačních zá
konů č. 417/1919 a č. 12/1920 Sb. z. a n., nebo aspoň o to zažádaly. 
Tuzemské sídlo nepřetržitě od převratu jest také podmínkou pro pře
vzetí pohledávek obchodních společností, které nelze pokládati podle 
převládajícího mínění za osoby právnické, zejména veřejných obchod
ních společností ; úplata jest tu však omezena na míru, kterou jsou 
na společnosti zúčastněni společníci, vyhovující podmínkám stanove
ným pro osoby fysické (§ 2). Pohledávky musí býti likvidní, což se 
prokazuje potvrzením dotyčné vlády, a musily býti přiznány k dávce 
z majetku (§3).

3. Podobně jako při válečných půjčkách nemohou býti pohledávky 
uhrazeny plně, nýbrž jen v té míře, které vyžadují ohledy národohos
podářské. Za převzaté pohledávky budou úplatou dány 3% dluhopisy 
umořitelné v 60 letech od roku 1935, slosováním nebo nákupem pod 
jmenovitou hodnotou (podle původního vládního návrhu neslosova- 
telné). Za každých 100 K převzatých pohledávek bude vydáno 50 Kč 
nom. dluhopisů (§4). Do úplaty započte se jakékoli jiné odškodnění, 
které bylo již z téhož důvodu poskytnutno (§5). Stát má k dluhopi
sům retenční právo pro nezapravené pohledávky daňové (§ 6).12)

”) Podle výnosu ministerstva financí z 9/7 1925, č. 77.670 (Průmyslový 
věstník_XII, str. 525) oceňují se pro dávku z majetku pohledávky převzaté 20% 
jejich, jmen, hodnoty, nepřevzaté jsou zatím vyloučeny, jelikož až snad při 
nějakém gener. řešení byly by honorovány.

") Žádostí došlo přes půl pátá tisíce, rozpočet na rok 1928 počítal s celkovou 
částkou 500,000.000 Kč nom. dluhopisů.

Podle účetních státních závěrek bylo vydáno odškodňovacích 
dluhopisů v 1. 1927—1934 celkem 308,789.300 Kč nom.13)

2. Také jiné administrativní závazky býv. státu byly v Československu 
převzaty.

Důvody hospodářské, sociální a humánní, jakož i důvody sluš
nosti byly příčinou, že kromě pohledávek z válečných dodávek převzalo 
Československo i četné jiné administrativní závazky býv. státu.
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Hned po převratu byly zčásti definitivně, zčásti prozatímně, vždy 
však s výhradou vyúčtování a uplatňování proti odpovědným státům 
zařízeny v různých oborech státní správy některé platby, jako placení 
pensí bývalým státním zaměstnancům rakouským a uherským, kteří 
se stali československými příslušníky, výplata nedoplatků služného 
a cestovného z doby předpřevratové československým státním zaměst
nancům, kteří sloužili na území nyní československém, placení úrazo
vých rent ručebních v oboru správy železniční, splácení anuit česko
slovenským melioračním fondem za bývalý meliorační fond ra
kouský a pod.

Již před zákonem č. 236/1924 Sb. z. a n. byly v důsledku resoluce 
Národního shromáždění z 18/3 1919 poskytovány zálohy maloživnost- 
níkům, maloživnostenským družstvům, společenstvům a společnostem 
na jejich dodávky bývalému eráru; tito věřitelé bývalého eráru hos
podářsky nej slabší potřebovali pomoci nejvíce. Akce zvaná maloživ- 
nostenskou vyžádala si nákladu 5,742.000 Kč.

Sem patří i výplata soudních deposit složených před převratem 
v hotovosti u státních berních úřadů na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi. Na rozdíl od Rakouska, kde hotovosti soudních deposit a sirot
čích peněz musily býti v pokladně stále po ruce a nesmělo jich býti 
používáno k jiným účelům, dovolovaly uherské pokladní předpisy, aby 
takových deposit (deposita irregularia) bylo používáno k běžné potřebě 
a aby byla odváděna jako pokladní přebytky do ústřední státní po
kladny v P>udapešti. Po převzetí berních úřadů na Slovensku a Pod
karpatské Rusi nebyly v jejich pokladnách nalezeny potřebné hoto
vosti. Nejdříve byla výplata zakázána s tím, že jde o závazek maďar
ské vlády (výnos gen. fin. ředitelství v Bratislavě z 25/12 1921, 
č. 174.912). Později byla československým příslušníkům bydlícím v tu
zemsku deposita vyplácena v plné výši i s úroky podle usnesení minis
terské rady z 18/6 1925, ovšem zálohou na účet maďarské vlády a s vý
hradou československého právního stanoviska. Náklad na tyto vý
platy činil v letech 1926—1932 7.020.742 Kč a podle pařížské dohody 
I. z 28/4 1930 zůstal definitivně k tíži Československa.

3. Zákon č. 156/1926 Sb. s. a n. o pohledávkách ze závazků 
vzniklých bývalému státu.

Ačkoliv byly dluhy administrativní býv. monarchie v Českoslo
vensku rozsáhlou měrou uznávány a plněny, vyskytly se přece případy, 
ve kterých státní správa nepovažovala uznání za odůvodněno vnitřními 
hospodářskými poměry’,14) na př. platové doplatky zaměstnancům býv. 
monarchie, republikou nepřevzatým, vrácení daňových přeplatků ci

”) Stanovisko k subvencím a pod. přislíbeným býv. vládou viz Věstník 
ministerstva financí 1924, I. díl str. 169.
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zincům, placení válečných dodávek jiným způsobem a mimo rámec 
zákona č. 236/1924 Sb. z. a n. Judikatura přiklonila se sice celkem 
k odmítavému stanovisku státní správy,13) nicméně vyskytly se po
chybnosti, poskytuje-li vnitřní právní řád úřadům a soudům dostateč
nou oporu. Pochybnosti tyto bylo motivem k -vydání zákona z 23/6 
1926, č. 156 Sb. z. a n., o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému 
Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství rakousko-uher- 
skému, říši německé a německých státům.18)

Zákon, jehož účelem bylo vnitrostátní provedení čl. 203/186, 
předposl. odst., a čl. 205/188 posl. odst., mírových smluv, ustanovuje 
v § 1, že československý stát není ničím povinován ze závazků vznik
lých úmluvami vlád bývalého Rakouska, bývalého Uherska, a býva
lého mocnářství rakousko-uherského, nebo jejich orgánů, pokud nejde 
o závazky, o kterých se mírové smlouvy výslovně zmiňují, jako jsou 
závazky z papírů rentových, bonů, obligací, hodnot a bankovek. Rov
něž není československý stát ničím povinován ze závazků vzniklých 
těmto státům z jiných skutečností. Zákon tedy zároveň určuje rozsah 
závazků, o něž tu jde, při čemž východiskem jest pojem «engagements 
contractés»,17) uvedený v autentickém francouzském textu mírových 
smluv. Pojem má ve francouzské terminologii obsah podstatně širší, 
než jaký vyjadřuje český překlad „závazky sjednané“: zahrnuje ne
toliko závazky vzniklé z úmluv, nýbrž i jiných jednání, úkonů, opatření, 
a pod. vlád nebo jejich úřadů, ústavů a orgánů nebo z provozu státních 
podniků, včetně nároků na náhradu škod, a z jiných skutečností.

Nedotčen zůstává, jak výslovně se konstatuje v § 4, zákon č. 236- 
1924 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna převzíti pohledávky z vá
lečných dodávek; rovněž nejsou dotčeny zákony a akty, kterými čes
koslovenský stát výslovně vzal na sebe splnění závazků uvedených 
v § 1 zákona.

Zákon znamená tedy definitivní úpravu otázky odpovědnosti za 
závazky bývalého státu zvláště neupravené v mírových smlouvách, 
ovšem jen úpravu po stránce negativní. Tím se stal zbytečným zákon

”) Ze souhlasných nálezů viz na př. Vážný 3008, 3864, 2998, 3160, 4227, 5938, 
6311, z odchylných Vážný 2517, a nález nejv. správ, soudu z 18/5 1922 č. ó098 
o vrácení daňových přeplatků z doby před převratem. Judikatura ostatních států 
nástupnických odmítala dluhy administrativní ještě soustavněji. Některá roz
hodnuti polských soudů viz Ostrecht 1926 str. 1222 a násl.

”) Důvodová zpráva též ve Věstníku ministerstva financí 1926, str. 161.
’■) V rozhodnuti z 18/5 1928, Vážný 8054, tudíž již za platnosti zákona 

č. 156/1926 Sb. z. a n., vyslovil nejvyšší soud názor, že podle čl. 203 předposl. 
odst. a čl. 205 posl. odst. st. g. stihají republiku rakouskou, nehledíc k dluhům 
finančním, jen engagements contractés t. j. závazky ex contractu, nanejvýš také 
ještě quasi ex contractu. Zbývá celá řada závazků, za které nynější Rakousko 
neručí, jako závazky z obohacení, ex delicto, quasi ex delicto, také z povinného 
ručení.

22 
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z 23/7 1919, č. 440 Sb. z. a n., o příročí a přerušení sporů pro pohle
dávky za bývalými eráry, jehož účelem bylo chrániti republiku před 
žalobami; zákon ten se nyní zrušuje (§3).

4. Historická reminiscence: české korunní léno Wildenau.

Zajímavým, prakticky ovšem bezvýznamným závazkem býv. mon
archie, který podle mírových smluv nezatěžuje Československo, jest 
německé léno koruny české Wildenau (feudum extra curtem).

V XIV. století přikázal se falcký šlechtic Engelhard se svým stat
kem Wildenau v Horní Falci císaři Karlu IV. jako králi českému 
a přijal statek od něho v léno (feudum oblátům). V r. 1654 získal toto 
léno, k němuž přibyl časem i lenní statek Neuberg a. Kammlach, koupí 
Krištof Albrecht Sazenhofen; jeho potomkům, kteří nabyli svého 
času také inkolátu v Cechách a za Karla IV. byli přijati i do českého 
stavu rytířského, náleží léno doposud. V r. 1786 bylo toto reální léno 
změněno v léno peněžní. Jako ekvivalent lenního výnosu vyplácela 
státní pokladna oprávněným držitelům léna nadále částku 2.291 zla
tých rýnských, později 1909 zl. 10 kr. konvenční měny a konečně 2.004 
zlatých, 621/, kr. měny rakouské.

Zákonem ze dne 17/12 1862, č. 103 ř. z. a několika pozdějšími 
zákony bylo nařízeno zrušení všech lén. Lenní majetek měl připadnout: 
do neobmezeného vlastnictví dosavadním vasalům, vasalové měli však 
lenního pána odškodnili za pominutí jeho vrchního vlastnictví. V pří
čině nástupnictví měly lenní zákony zůstati v platnosti tak dlouho, do
kud budou ještě osoby povolané k nástupnictví léna, které v době vy
hlášení zmíněného zákona byly aspoň již zplozeny. Alodialisace tedy 
nastávala zpravidla teprve, až nabyla léna poslední z oprávněných osob 
nebo nebylo-li již takové osoby.

Lenní svazek mezi korunou českou a rodem Sazenhofenů byl pro
hlášen za zrušený rozhodnutím české zemské komise pro alodialisaci 
lén v Praze ze dne 21/8 1874, č. 45.761. Tehdejším držitelům léna 
a jejich oprávněným lenním nástupcům, t. j. jejich mužským potom
kům zplozeným před vyhlášením zákona č. 103/62 ř. z. bylo ovšem 
vyhrazeno právo nástupnictví v požívání lenního ekvivalentu podle 
zákonné a dosud zachovávané lineální graduální sukcese ; až toto právo 
pomine, bude poslední z osob povolaných k lenní posloupnosti a její 
alodní dědicové pobírali důchod 2.004 zl. 621/, kr. ze státní pokladny 
nikoliv již jako lenní ekvivalent, nýbrž jen jako zcela volný důchod.

Poslední z oprávněných, Klement Sazenhofen, narozený r. 1860, 
zemřel r. 1922. Tím teprve se stal lenní ekvivalent alodním majetkem 
rodiny Sazenhofenovy, kterým může rodina volně nakládati po za
placení odškodňovacího poplatku za zrušení léna..

Až do převratu byl lenní ekvivalent vyplácen u státní pokladny 
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rakouské a není pochyby, že byl závazkem býv. státu rakouského, na
stoupivšího na místo býv. státu českého, nikoli snad závazkem země 
české.1 * * 18) Nelze jej považovati za dluh správního obvodu ve smyslu 
čl. 204 st. g., nýbrž za netitrový závazek býv. vlády rakouské, o kterém 
se mírová smlouva výslovně nezmiňuje a za který jest odpovědna ra
kouská vláda samojediná podle čl. 203, č. 2, odst. 3.

1S) Při parlamentním projednávání lenních osnov v letech 60. popíral zpra
vodaj menšiny dr. Pražák příslušnost říšské rady. Vrchní vlastnictví lén ne
patří státu, nýbrž císaři jako zeměpánu v jednotlivých královstvích a zemích. 
Navrhoval, aby říšským zákonem bylo prohlášeno vydání předpisů o zrušení 
lenního svazku za záležitost zemskou. Přes to byla léna zrušena zákonodárstvím 
říšským.

“) Protějškem k tomuto závazku jsou poplatky, které podle nálezů zem
ských alodialisačních komisí mají bývalí vasalové zaplatiti za propuštění léna 
z lenního svazku. Poplatky ty, splatné až přejde lenní objekt do úplně volné 
disposice jeho vlastníka, vedeny jsou mezi státními aktivy v účetních státních 
závěrkách (částkou 610.043.18 Kč v závěrce za rok 1929, str. 143; jde o po
platky za česká korunní léna Krnov, Opava, Křivoklát atd.).

22*

Není ovšem také pochyby, že jde o závazek české koruny, býv. 
českého státu, který nepozbyl své původní tvářnosti, třebas byl plněn 
po staletí rakouskou státní pokladnou. Bylo by možno, aby obnovený 
český stát tohoto závazku neuznal proto, že mírové smlouvy neznají 
závazků býv. českého státu?

Zdá se, že státní správa závazek uznává. V rozpočtu všeobecné 
pokladní správy jest na lenní ekvivalent členům rodiny Sazenhofenovy 
pamatováno každoročně částkou 4010 Kč (kap. 21, tit. 5. § 7, pol. 5, 
podpol. 1, rozpočtu na rok 1931).10)



KAPITOLA DESÁTÁ

SUKCESE VE STÁTNÍ DLUH 
A STÁTNÍ BANKROT

I. Předlužené dědictví rakousko-uherské jako problém 
mezinárodní.

1. Dvě protichůdné tendence: sukcese a bankrot.

Přejímají-li státy nástupnické poměrnou část státního dluhu státu 
starého, činí tak proto, že převzaly část území tohoto státu s jeho oby
vatelstvem a veškerými hospodářskými zdroji. I když s hlediska 
právního zůstává státní dluh státu starého dluhem tohoto státu, 
dokud jen starý stát existuje, třebas na území silně zmenšeném, s hle
diska hospodářského a finančního zatěžuje stejnoměrné 
celé území bez ohledu na změny v politické organisaci a tato hospodář
ská souvislost jest přes obtíže právní formulace vlastním titulem 
sukcese ve státní dluh. Uznávaná potřeba zachování hos
podářské kontinuity, která se zračí i v celé řadě jiných usta
novení mírových smluv (na př. čl. 217 st. g. a násl., upravující režim 
celní, dovozní, průvozní a vývozní, čl. 234 a násl., zajišťující platnost 
některým mezinárodním smlouvám atd.), i v různých autonomních 
opatřeních států nástupnických (na př. v tom, že byly ponechány 
v platnosti staré právní řády, převzato úřednictvo atd.), má ovšem své 
meze právě v nových politických poměrech. Mnohé z dosavadních 
svazků hospodářských zachovati nelze, neboť by ztěžovaly likvidaci 
politickou, a jest možno pouze působiti k tomu, aby byly rozvázány se 
všemi ohledy a bez zbytečných otřesů. Pokud jde o státní dluh, jest na 
př. vyloučeno, aby po rozvázání státního společenství jednotlivé části 
území ručily dále solidárně za celý dluh a aby schodky v jedné části byly 
hrazeny z přebytků v části jiné. To platí i o ručení věcném; záruky na 
území jednoho státu ručí jen za část dluhu převzatou tímto státem.

Tato tendence, směřující k zachování hospodářských souvislostí, 
kterou jsou prodchnuty i předpisy mírových smluv o státním dluhu 
a která někdy zvrátila i právní úpravu jí odporující, nezůstává ne
dotčena kritickou situací monarchie před rozpad
nutí m. Uváží-li se. že válečné -výdaje monarchie činily asi 14 miliard 
dolarů, kdežto národní jmění bylo odhadováno na 30 miliard a národní
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důchod na 4x/2 miliardy,1) lze říci, že dědictví rakousko-uherské bylo 
dědictvím předluženým. Tak jako nad mnohými jinými státy, vznášel 
se i nad Rakousko-Uherskem přízrak státního bankrotu.2) I kdyby 
nebylo došlo k rozpadnutí monarchie, jistě by byl býval návrat k nor
málním finančním poměrům těžkým oříškem a sotva bylo by bývalo 
lze službu vysokého státního dluhu zajistiti bez mimořádných zásahů. 
Rozpadnutím monarchie problém nezmizel, naopak se zkomplikoval. 
Místo Rakousko-Uherska jest nuceno řešiti jej sedm států nástup
nických, zatížených nadto budováním vlastního státního a hospodář
ského života a přímými i nepřímými platy reparačními. Nejde jen o to, 
aby státní dluh monarchie byl rozdělen mezi dědice a jimi převzat, 
otázkou také jest, jak převzatý státní dluh uvésti v soulad se zmen
šenou platební schopností dědiců. Jest to otázka mezinárodní i vnitro
státní zároveň.

') Osuský: Reparace, ve Slovníku veřejného práva československého. Jiné 
cifry viz Woytinsky: Die Welt in Zahlen. Srov. též předválečné odhady Fell- 
nerovy.

!) Obav ze státního bankrotu nebyla ušetřena ani Anglie, jak svědčí uklid
ňující prohlášení kancléře pokladu Bonara Lavva, uveřejněné v tisku v prosinci 
1917 (dle Manesa str. 227).

2. Není konkursního řádu pro státy.

Kdežto právní řády kulturních států obsahují obyčejně ustanoveni 
o tom, kdy se ocitne ve stavu konkursu s o u k r o m nik, a upravují 
řízení, jež potom nastane, není ani v právu mezinárodním ani vnitro
státním obdobných ustanovení pro státy. Není konkursního řádu 
pro státy.

Nelze se tomu diviti. O státu nelze vlastně nikdy s jistotou říci, 
že by nebyl s to, aby splnil své závazky věřitelům. Státu zbývá vždy 
ještě mnoho možností, i když jeho pokladny zejí prázdnotou. Mocí své 
svrchovanosti mohl by stát k zabezpečení platů věřitelům použiti všeho, 
co se nalézá v dosahu jeho moci: zvýšiti běžné daně, uložiti dávku 
z majetku, vybrati nucenou půjčku, zciziti státní majetek, využiti pra
covní síly svých občanů, zabaviti veškerý jejich majetek. Než tyto mož
nosti, kterých soukromník nemá, mají své meze ve veřejných úkolech, 
jež stát musí plniti, má-li zůstati státem a nemá-li se změniti v podnik 
exploitovaný věřiteli. Kde jsou tyto meze a jaká opatření byla by za da
ných okolností v konfliktu různorodých zájmů na místě, o tom lze míti 
nej různější názory — jisto jest jedno : pouze dlužnický stát 
sám může o tom r o z h o d n o u t i jako o své vnitřní suverénně 
řešitelné otázce.

To platí ovšem jen v předpokladu, že nejsou dotčeny zájmy 
cizích států.
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Již pouhý zájem na zachování politické samostat
nosti, ohrožované neurovnanými finančními poměry, může býti i bez 
přímých materiálních zájmů důvodem pro jiné státy, aby věnovaly 
svoji pozornost způsobu, jakým postižený stát řeší svoji krisi, působily 
k určitým opatřením v jeho vnitřním hospodářství a byly mu podle 
okolností nápomocny; mezinárodní půjčky Rakousku jsou toho do
kladem. Zpravidla jsou to však zahraniční věřitelé, ohro
žení státním bankrotem, kteří z něho činí otázku mezinárodní.

Ač věřitelé zahraniční jsou právě tak v soukromoprávním po
měru3) k státu dlužnickému jako věřitelé domácí, přece jejich právní 
postavení jest rozdílné. Mocí své zákonodárné a finanční výsosti může 
stát domácím věřitelům opět vžiti zcela nebo zčásti to, k čemu se jim 
zavázal soukromoprávní smlouvou. I kdyby to bylo morálně nebo s ji
ných hledisek zavržitelno, což však nelze vždy tvrditi, s hlediska po
sitivního právního řádu jest to právem. Vůči domácím věřitelům nelze 
proto nikdy mluviti o porušení práva, byl-li jen zásah proveden ve 
formě předepsané ústavou. Vůči věřitelům zahraničním, kteří ne
podléhají zákonodárné a finanční výsosti státu dlužnického, jsou však 
zákonodárná opatření, kterými by dlužnický stát jednostranně modifi
koval své závazky, neodůvodněnou konfiskací majetku, porušením 
převzatých smluvních závazků, jednostrannou změnou, kterou mohou 
zahraniční věřitelé považovati za právně irelevantní.

’) Někteří autoři ve vydání půjčky státem nevidí smlouvu soukromoprávní, 
nýbrž výsostný akt. Přehled názorů viz na př. Manes str. 132, Sack str. 30.

4) To se uznává celkem všeobecně, ač se někdy rozeznává, jedná-li stát 
i u r e imperii nebo i u r e g e s t i o n i s, a jen v případě prvém se přiznává 
nežalovatelnost. Srov. Hlavička: Pravomoc soudů nad cizími státy, Právník 1933, 
str. 5, Walker: Internat. Privatrecht, str. 147. Společní opatrovníci zřízení po 
převratu ve Vídni pro majitele priorit, které zatěžovaly jiné státy než* Rakousko, 
na př. priorit Rakouské severozápadní dráhy, byly na protest dotyčných států 
odvoláni. Viz některé nálezy v Rechtsprechung.

Následkem nemožnosti uplatni ti své nároky právní cestou (domácí 
soudy státu dlužnického jsou vázány jeho zákony, u cizozemských 
soudů stát žalovati nelze,4) nemá toto rozdílné právní po
stavení valného významu. Spíše odlišuje věřitele zahraniční od 
věřitelů domácích jejich rozdílné postavení mocenské. 
Nalézajíce se mimo dosah výsostné sféry státu dlužnického, mohou naň 
vykonávati nátlak jednak sami prostředky svépomocný- 
m i, jako odpíráním nových úvěrů, tlakem na kursy půjček státu dluž
nického a jejich vyhoštěním z bursovního obchodu, hospodářským 
bojkotem a pod., jednak prostřednictvím svých států 
domovských, kteří je vezmou pod svou ochranu a v jejich pro
spěch intervenují. Nemohou-li do opatření, která některý stát učiní 
ke svému finančnímu ozdravění, ostatní státy podle uznaných zásad 
mezinárodního práva zasahovati, jest naopak ochrana věřitelů zahra
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ničních jejich domovskými státy dosti obvyklou, třebas o jejím roz
sahu a prostředcích nebylo jednoty. Pravidla právního, které 
by věřitelům dávalo nároku na tuto ochranu, ovšem není a bylo by 
také absurdním požadovati, aby stát exponoval se pro každou investici 
svých příslušníků v cizině. Ve skutečnosti státy tu přih 1 í- 
želynečinněke ztrátám svých příslušníků na cizích státních půjč
kách, tu v jejich prospěch z a k r o č o v a 1 y. podle toho, považovaly-li 
za ohroženy i zájmy státu a h o d i 1 o-l i se jim to politicky. 
Ohledy politickými byly určovány i prostředky, kterých státy užívaly: 
papírový protest, hrozbami doprovázený energický zákrok, hospodář
ský a politický nátlak, ozbrojená intervence (tato měla býti podle 
t. zv. Porterovy resoluce, usnesené na druhé konferenci v Haagu 
v r. 1907, avšak všeobecně nepřijaté, přípustná jen tehdy, když by 
dlužnický stát odmítl přijati rozhodčí řízení nebo podrobiti se výroku 
rozhodčího.3) Od politických poměrů záviselo konečně vždy také, zda 
a do jaké míry podařilo se intervencí nároky věřitelů obhájiti a za- 
jistiti (na př. finanční kontrolou, která jest sice nej účinnějším způ
sobem zajištění, avšak omezujíc značně a na delší dobu stát dlužnický 
v jeho výsostných právech, vyskytovala se jen proti státům slabším).

Toto odlišné mocenské postavení věřitelů zahraničních, které 
z nich podle okolnosti činí zvláštní privilegovanou věřitelskou třídu, jest 
vlastně jedinou zásadou rázu konkursního, v mezi
národních poměrech více méně praktikovanou. Snahy o právní 
úpravu, nezávislou na poměrech politických, zejména snahy 
o povinné urovnávání sporů mezi státy dlužnickými a jejich věřiteli 
rozhodčím, který by byl oprávněn i k sanačním opatřením v hospodář
ství státu dlužnického, nevedly dosud k cíli, třebas jsou starého data. 
Rovněž hudbou budoucnosti ukázaly se naděje, skládané ve Společnost 
národů a plány na zřízení světového konkursního úřadu, který by pod 
její patronancí byl vybaven dalekosáhlou kompetencí a prováděním 
mezinárodních nucených vyrovnání předcházel státním bankrotům.

3. Pokus o mesinárodně-právní úpravu bankrotu rakousko-uherského.

Ani mírové smlouvy st. g. a tr. nepřinesly v tomto směru celkem 
nic nového, ač mezinárodně-právní úprava poměrů nastalých po roz
padnutí Rakousko-Uherska poskytovala příležitost k obsáhlejšímu ře
šení. Myšlenka společné likvidační masy, která připouštěla i společ
ný bankrot nástupnických států co do závazků býv. monarchie 
pod mezinárodním dohledem, myšlenka ostatně mlhavá, nebyla přijata.

5) K resoluci dala podnět nauka argentinského ministra Drago, který na
vázav na nauku Monroe-ovu, prohlašoval za nepřípustno, aby evropské státy 
vymáhaly ozbrojenou mocí pohledávky za americkými státy. Blíže viz o všech 
zde letmo dotčených otázkách cit. spisy a další v nich uvedenou literaturu.
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Usilujíce o samostatnost hospodářskou i politickou, chtěly nástupnické 
státy kráčeti i tu vlastními cestami, což znamenalo nastoupiti 
v předlužené dědictví a s otázkou předluženosti vyrovnati se ve vlastní 
sféře působnosti. Mírové smlouvy tomu nebrání a omezují se na to, 
že ustanoveními, nejednou již zmíněnými a nalézajícími v této sou
vislosti své pravé místo, zavázaly státy nástupnické, aby vůči věřitelům 
zahraničním zachovaly při konversi veškeré zvláštní záruky a měnové 
výhody starých titrů. Tato mez inár odně-p rávní ochrana 
věřitelů zahraničních opravňovala sice státy, jejichž pří
slušníci byli by poškozeni nezachováním zvláštních záruk a měnových 
výhod, aby proti tomu vystoupily nejen jako proti porušení smluvních 
závazků ze státních dluhopisů, ale i jako proti porušení mírových 
smluv. Avšak jednak byli takto věřitelé zahraniční chráněni pouze 
při konversi, t. j. při výměně starých titrů za nové, nikoliv i po
zději, jednak nebyla tato ochrana doprovázena žádnými zvlášt
ními sankcemi, takže prakticky bylo lze postupovati pouze cesta
mi všeobecně obvyklými. Nutno ostatně pochybovati, že by bylo bý
valo možno zabezpečiti zahraniční věřitele nějakými prostředky před 
jakoukoli ztrátou vůbec. Bylo by proto bývalo účelno stanovití, co má 
nastati, nebudou-li nástupnické státy s to, aby splnily své závazky (na 
př. vyjednávání s věřiteli, zastoupenými určitým způsobem, o slevu, 
rozhodčí řízení a pod.). Nejasnost v těchto otázkách zdržovala ne
málo obnovení dluhové služby.

Vedle této ryze formálně-právní ochrany věřitelů zahraničních má 
s hlediska konkursního řízení význam i zvláštní rozdělení 
dluhu zajištěného a dvojí rozdělovači technika 
při rozdělení dluhu nezajištěného. Ve finančním roz
vratu a v očekávání sanačních opatření bylo důležito pro věřitele, aby 
jejich dlužníkem stal se stát, který převezme zástavu, a pro dlužníky, 
aby jejich věřiteli stali se především jejich vlastní příslušníci.

a) Zajištěný dluh — první třída věřitelů
v konkursu.

Možno ovšem namítnouti, že je-li hlavním důvodem pro zvláštní 
rozdělení zajištěného dluhu snaha po zachování záruky, možném jen. 
splývá-li ručení osobní a věcné, nemá tento důvod přesvědčivosti při 
zástavě prakticky bezcenné. Když po rozpadnutí monarchie byla služba 
půjček hypotéčně zajištěných na železnicích po léta zastavena, na
skýtala se zajisté příležitost k uplatnění práva zástavního. Avšak ma
jitelé železničních dluhopisů, ač se pokoušeli různými způsoby příměti 
nástupnické státy k placení, byli tak přesvědčeni o bezvýslednosti 
exekuce na železnice, na jejichž provozu jest zájem veřejný, že ani 
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jednou nepokusili se hojiti se na zástavě.6) Zajištění selhalo právě 
v době, ve které mělo věřitele ochrániti před ztrátou, ukázalo se fikcí.

“) Naopak pokusili se věřitelé dosíci uspokojení na bývalých osobních 
dlužnících, t. j. železničních společnostech, pokud po prodeji dráhy státu dále 
trvaly jako STEG a Severní dráha Ferdinandova. Věřitelé opírali se tu o to, že 
k převzetí priorit státem nebyl vyžádán souhlas věřitelů a priority ponechány beze 
změny v oběhu. Srov. žalobu Laury Windové proti Stcgu, rozhodnutí němec
kého říšského soudu sv. 118, str. 370, dále zřízení kurátorů proti oběma spo
lečnostem v Rakousku, Rechtsprechung 1931, str. 110-111.

’) Nelze proto souhlasiti s Découdum, str. 43, který pro praktickou bez
významnost zástav při veřejných půjčkách („une véritable duperie“) pokládá 
zvláštní rozdělení zajištěného dluhu za neodůvodněné.

’) „Man wird deshalb, wenn künftig wieder einmal die Frage einer Staats
schuldensukzession aktuell werden sollte, gut daran tun, den Friedensvertrag 
von St. Germain nicht als Muster zu benützen.“ Hönig, str. 29.

„Jedenfalls dürfte... die Art der Verteilung der österr.-ungar. nichtsicher
gestellten Schuld, wie sie in den Friedensverträgen vorgesehen ist, nicht als nach
ahmenswertes Beispiel für die Abwicklung künftiger Schuldenteilungen dienen 
können." Sack: Die Verteilung der Schulden der öst.-ung. Monarchie.

„Le partage des dettes publiques, aprés un démembrement de quelque 
importance, nécessite la création d’une Caisse commune.“ Décóudu, str. 158.

Nicméně i tato fikce byla věřitelům oporou. Zástava, hospodářský 
účel půjčky, nej častěji i to, že původním dlužníkem byl soukromý pod
nik později státem převzatý, dávají věřiteli i ve všeobecném rozvratu 
nárok na jisté minimum, zaručené zástavou nebo hospodářským užit
kem podniku z dluhu pořizeného. Kdežto majitelé nezajištěných titrů 
mohli očekávati uspokojení svých nároků a valorisaci jen podle finanč
ního stavu dlužnických států, majitelé titrů zajištěných mohli po- 
ukazovati na železnice, postavené z jejich peněz, které zůstávaly re
álnými hodnotami.7)

Přidělením dluhů zajištěných státům, které převzaly zástavy, 
získává teprve nutného hospodářského podkladu měnová ochrana vě
řitelů zahraničních, bez něhož selhává u dluhu nezajištěného. Věřitelé 
zajištěného dluhu jsou takto věřiteli, které dlužno uspokojiti v nej
přednějším pořadí.

b) Nezajištěný dluh — 8 skupin věřitelů.

Dvojí rozdělovači způsob při rozdělení nezajištěného dluhu, který 
rozvrhl věřitele do 8 skupin, 7 bloků národních a jednotného bloku 
zahraničního, byl nejednou kritisován a odsouzen. Byl shledán ne
spravedlivým, poněvadž nedopřál všem věřitelům stejného nakládání, 
a neúčelným, protože pro svojí přílišnou složitost dovolil obnoviti služ
bu dluhovou teprve po dlouhé době. Byl dokonce prohlášen za od
strašující příklad pro budoucnost a ideál nalezen ve společné službě, 
při které by byli všichni věřitelé postaveni na roven.’)
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Jistě nejsou výsledky, ke kterým se došlo, uspokojivé, nicméně 
ani s hlediska myšlenky kontinuitní, ani s hlediska spravedlivého roz
vržení ztrát, vyplývajících z předlužení, nelze zásadně zavrhovati kom
binovaný způsob rozdělovači, při kterém věřitelé domácí stávají se vý
lučnými věřiteli jednoho státu a věřitelé zahraniční věřiteli všech, resp. 
aspoň několika států nástupnických společně. Neuspokojivé výsledky 
vyplývají spíše z toho, že kombinovati oba způsoby k všeobecnému 
souhlasu jest velmi těžko a že kombinace zvolená mírovými smlouvami 
nebyla ani řešením nej šťastnějším, ani řešením nejúčelněji provedeným 
po stránce technické.

V očích domácích věřitelů byly rakouské a uherské státní 
renty dluhem té části monarchie, v níž měli své bydliště nebo 
hospodářskou z á k la d n u a kterou považovali za svoji užší 
vlast. Co přirozenějšího, než zůstane-li tento svazek i nadále zachován? 
Bude-li týž berní úřad, dříve rakouský, nyní československý, vybírati 
daně v témže obvodu od těchže poplatníků podle těchže předpisů, proč 
by neměl i dále plně vypláceti úroky ze státních rent, které dosud vy
plácel? Proč by měli býti věřitelé v jednom nástupnickém státě od
kázáni zčásti také na cizí státy nástupnické, když koupili si státní dlu
hopis domácí a nikoliv cizozemský?9) Jako titry, z nichž jsou vedle 
státu domácího zavázány i ostatní státy nástupnické, byly by staré 
dluhopisy vyloučeny z různých funkcí a výhod dluhopisů domácích. 
I když by pro přechodnou dobu nebylo lze se obejiti bez výjimečných 
opatření, na trvalo nebylo by možno, aby v titrech částečně cizozem
ských bylo ukládáno jmění sirotčí a opatrovanecké, majetek fondů 
a nadací, pojišťoven soukromých i sociálních atd., a aby tyto titry 
požívaly daňových a poplatkových výhod jako titry domácí. Bylo by 
nutno dříve nebo později vyměniti cizí kvóty za titry domácí, což by 
se neobešlo beze ztrát. Výlučné převzetí titrů v majetku domácích vě
řitelů jejich státem nesporně lépe zachovává kontinuitu, jak se jeví 
těmto věřitelům.10)

’) Z vlastních zkušeností, nabytých v úřední činnosti, mohu potvrditi, jak 
hluboce bylo toto přesvědčení v majitelích rent zakořeněno.

10) Netřeba znova uváděti, že zásada teritoriální, která by snad byla obstála 
při rozdělení státu decentralisovaného, nehodila se na poměry v býv. monarchii 
a že teprve po modifikaci zásadou personální došlo se k nacionalisaci celkem 
vyhovující.

Kdyby i z těchto rent bylo nadále zavázáno celé území, nebyl by 
dosavadní status quo zachován ani s hlediska států nástupnických, 
neboť závazky dosud domácí proměnily by se zčásti v zadlužení za
hraniční. Státu nemohlo by býti lhostejno, byl-li by zadlužen vůči pří
slušníkům ostatních států nástupnických, třebas by naopak jeho vlastni 
příslušníci byli věřiteli těchto států. Vzájemná závislost, zejména při 
dluhu většího rozsahu, ztěžovala by nástupnickým státům vlastní úvěrní 
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a finanční politiku, osamostatnění nebylo by úplné. I finanční ozdra
vění bylo by brzděno. Nelze ničeho namítati. uloží-li stát v rámci svých 
sanačních opatření i svým domácím věřitelům oběti; nebylo by však 
spravedlivo, aby některý nástupnický stát řešil tak svoji krisi na útraty 
svých věřitelů, kteří jsou příslušníky ostatních států nástupnických, 
zatím co by jeho příslušníci jako věřitelé oněch ostatních států byli 
honorováni nezkráceně. Není vyloučeno, že poškozený stát vynutil by 
si kompensaci vzájemných nároků a závazků, takže by pak došlo mezi 
nástupnickými státy k podobným výsledkům, k jakým vedl systém 
nacionalisace.

Zcela jiné jest postavení věřitelů zahraničních. Ne
jsouce jako věřitelé domácí v užším svazku s některou částí státu, prá
vem považují za svého dlužníka celý stát, nikoli jed
notlivé jeho části. Jim měla by nadále zůstati zavázána veškerá území 
podle poměrné berní síly, tím spíše, že schodky v jedné části nebudou 
již vyrovnávány přebytky v části jiné.

Oba tyto podstatně rozdílné systémy, nacionalisaci titrů v majetku 
věřitelů domácích a společný závazek všech států nástupnických vůči 
věřitelům zahraničním, bylo by lze bez nesnází kombinovati, kdyby 
titry nalézající se v majetku domácím byly stejnoměrně rozloženy po 
celém území rozděleného státu, neboť pak by i závazek vůči věřitelům 
zahraničním byl rozvržen na nástupnické státy podle jejich poměrné 
berní síly. Tento předpoklad nebude však téměř nikdy splněn a pak 
oba systémy ocitají se v rozporu. Tomu či onomu 
nutno d á t i přednost, což však nikdy nevede k řešení zcela 
uspokojivému.

Jsou-li státy nástupnické oprávněny uhraditi svoje podíly přede
vším výlučným převzetím titrů svých příslušní- 
k ů, zůstanou věřitelé zahraniční odkázáni zcela nebo větším dílem, než 
by odpovídalo poměrné berní síle, na státy finančně slabší. To ukazuje 
názorně následující tabulka, srovnávající původní percentuální podíly 
nástupnických států s jejich konečnými závazky vůči věřitelům za
hraničním (viz na str. 348).

Přednostní uspokojení věřitelů domácích jejich domovskými státy, 
z něhož vyplynul tento důsledek, lze sice s hlediska státu odůvodniti 
tím, že na kapitál zahraniční obrací se stát zpravidla teprve tehdy, když 
nenalézá úvěru doma. Zahraniční dluh jest především 
dluhem území, které trpí nedostatkem vlastního 
kapitálu. Nestejné zahraniční zadlužení jednotlivých území v tomto 
smyslu existovalo tedy již za trvání státního společenství, ale na venek 
projevilo se teprve po rozpadnutí monarchie, kdy proměnilo se v za
hraniční zadlužení také zadlužení do té doby vnitřní některých ka
pitálově chudších území vůči územím bohatším (na př. Uher vůči



SROVNÁNÍ PŮVODNÍCH PERCENTUÁLNÍCH PODÍLŮ JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ NÁSTUPNICKÝCH £ 
NA NEZAJIŠTĚNÉM DLUHU S JEJICH KONEČNÝMI PODÍLY NA ZAHRANIČNÍM BLOKU. 00

*) Jest důsledkem sestavení jednotné bilance pro všechny rakouské i uherské papírové renty, že za zahraniční blok rakouských 
papírových rent odpovídá Maďarsko dvěma třetinami, ač není vůbec nástupcem Rakouska (vyjímajíc podíl na všeobecném státním dluhu), 
a Rumunsko téměř jednou třetinou, ač jeho původní podíl byl nepatrný. Není to tak absurdní, uvážíme-li, že velké položky uherských rent 
byly umístěny v Rakousku, které samo bylo zadluženo do ciziny. Maďarsko stalo se nyní přímým dlužníkem ciziny.

Za každých 100 jednotek jmenovité hodnoty 
odpovídá

Česko
slovensko Rakousko Itálie 

(Fiume)
Ru- 

inunsko
Jugo
slávie

Ma
ďarsko Polsko

Původní podíl na dluhu rakouském . 41.700 36.827 4.087 1.610 2.043 13.733

Konečný podíl na zahraničním bloku 

rakouské zlaté renty.............................................. 30’70 34'35 _ 3’10 3’75 28’10

rakouských pokladničních poukázek 1914 . . 21’16 52'23 — 3’30 3’96 — 19'35

rakouských papírových rent............................... — 31’277 2'332 66’391*) —

Původní podíl na dluhu uhersk ém . . . 15’945 1’581 0’748 21'802 14’116 45’733 0’075

Konečný podíl na zahraničním bloku uherské 
zlaté renty........................................................ — — — 29’44 18’21 52'35 —

uherské renty 1915 .............................................. — — ■ — 47’87 27’97 24'16 —

uherské renty 1914.............................................. — — 41'21 26’74 32’04 0’01

uherských papírových rent............................... — — 31’277 2’332 66’391 —
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Rakousku.)11) Avšak s hlediska věřitelů zahraničních tento důvod 
nerozhoduje, neboť bohatší území monarchie, usnadňujíce a zpro
středkujíce zahraniční úvěr jejím územím chud
ším. přejímala tím za ně záruku, kterou v důsledku zá
sady kontinuitní dlužno zachovati.

“) Správně dalekosáhlý vliv této změny podtrhuje Fellner: Das Volks
vermögen Ungarns, str. 53. Stranou může zůstati skutečnost, že rozdílné přiro
zené zadlužení jednotlivých území nebylo lze zachytiti v situaci, jaká byla při 
rozpadnutí monarchie.

Naopak při p ř e d n o s t n í m uspokojení věřitelů za
hraničních musili by věřitelé domácí ve státech s velkým domá
cím blokem býti částečně odkázáni na ostatní státy nástupnické, leč 
že by dotyčný stát titry nacionalisované uznal plně a bez výhrady 
za svůj dluh vedle percentuálního podílu na titrech zahraničních a tím 
vzal veškeré risiko na sebe. Po stránce technické bylo by tu nutno 
nejprve uzavřití blok mezinárodní a teprve potom bloky národní, tedy 
postupovati zcela opačně, než při systému mírových smluv. Jest po
chybilo, podařilo-li by se zabrániti přesunům, kterými by byli poško
zeni věřitelé ve státech finančně silnějších a tyto státy samy; jako 
v systému mírových smluv působily přitažlivě některé národní bloky, 
tak by při odkázání věřitelů zahraničních na veškeré nástupnické státy 
působil přitažlivě blok mezinárodní, aspoň na titry náležející do bloků 
států finančně slabších.

Rozhodnuvše se pro přednost systému nacionalisace, vyšly mírové 
smlouvy vstříc zájmům států nástupnických, aniž by tím poškozovaly — 
tak patrně bylo usuzováno — zájmy věřitelů zahraničních zabezpečené 
předpisy měnovými. Význam těchto předpisů byl přeceněn: bylo pře
hlédnuto, že záleží také na tom, kdo jest dlužníkem. 
Pro věřitele zahraniční bylo by bývalo účinnější ochranou, kdyby jejich 
nároky’ zůstaly’ zajištěny všemi dosavadními příjmovými zdroji.

Zdlouhavé provedení není vadou, která by byla nutně spojena 
s kombinovaným systémem. Příčinu dlužno hledati — kromě v ne
utěšených finančních poměrech — spíše v nedokonalém tech
nickém provedení tohoto systému. S jedné strany mírové 
smlouvy překypují podr obno s t mi, které se neosvědčí jako 
úprava nej vhodnější, které však následkem jejich výslovného přede
psání lze jen těžko nahrazovati úpravou jinou (teritoriální zásada pro 
nacionalisaci titrů v majetku domácím, pouhé okolkování těchto titrů 
místo účelnějšího vzetí z oběhu a naopak, vzetí z oběhu titrů zahra
ničních a výměna za certifikáty, kompensační emise místo účelnější 
společné služby atd.). Naopak mírové smlouvy m 1 č í o některých dů
ležitých otázkách zásadních, které nutno pak s obtížemi od základu 
řešiti (společné zastoupení věřitelů, snížení převzatých závazků na 
hladinu únosnou a pod.).
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4. Sukcese ve státní dluh jest problémem především finančním.

Formálně-právní úprava nároků věřitelů zahraničních, nepodložená 
dostatečně hospodářskými skutečnostmi, není jedinou, která se ne
osvědčila. Jak v otázce reparační, tak i při sukcesi rakousko-uherské 
stalo se vícekráte, že právní úprava, která se rozešla s hospodářskou 
skutečností, v praxi selhala.

Nebylo hospodářsky odůvodněno uložiti Rakousku a Maďarsku 
výlučnou odpovědnost za úroky předválečného dluhu zajištěného až 
do 1/7 1919 a za úroky dluhu nezajištěného až do dne účinnosti mí
rových smluv, protože státy tyto nedisponovaly od převratu příjmový
mi zdroji celého území, které bylo dluhem zatíženo. Rovněž odporovalo 
hospodářské souvislosti, odmítaly-li nástupnické státy odpovědnost za 
t. zv. dluhy administrativní a odkazovaly-li věřitele na Rakousko nebo 
Maďarsko, i když dluhy se týkaly jejich území, nebo když samy pře
vzaly majetek z dluhů pořízený.12) Protějškem stejně nepřirozeným 
jest požadavek mírových smluv, aby nástupnické státy na účet re
parací zaplatily Rakousku a Maďarsku státní majetek, převzatý s na
bytým územím, ač možno předpokládati, že majetek ten byl pořízen 
z vlastních prostředků území, na němž leží. Úplatný převod státního 
majetku býv. monarchie byl ovšem jen formou, kterou měly býti ná
stupnické státy zavázány k reparačním platům. Tato soukromoprávní 
konstrukce, velmi zvláštní při dnešním nazírání na sukcesi států, při
spěla nemálo k přervání přirozených souvislostí. Pro dluhy reparační 
odmítaly nástupnické státy často dluhy administrativní povahy ne
sporně relativní, ač mírové smlouvy předpisem o odpočitatelnosti pře
vzatých dluhů od ceny nabytých statků (čl. 203/186, č. 1, odst. 2, 
čl. 208/191, odst. 5, též odst. 4) a Reparační komise velmi liberálním 
jeho výkladem (viz str. 164) značně zmírnily tento následek.

“) Lze tu nalézti případy zcela bizarní. Srov. na př. Vážný 4.227 (po pře
vratu dostavěná vlečka musí býti zaplacena československým drahám bez ohledu 
na zálohu, kterou soukromá strana složila před převratem Rakousku), Vážný 
9.877 (pasivní legitimace k syndikátnimu sporu z porušení povinnosti soudců 
před převratem).

Třebas tlak hospodářských poměrů vynutil si v mnoha případech 
návrat k přirozené souvislosti (stačí poukázati na postup Reparační 
komise při rozdělení dluhu zajištěného, na prolomení zásady terito
riální při okolkování rent zásadou personální, na placení úroků nezaji
štěného dluhu v Československu od převratu, na odškodnění válečných 
dodavatelů a majitelů válečných půjček), zůstali přece někdy věřitelé 
odkázáni na dlužníky jim nedostupné nebo vůbec bez dlužníka, zatím 
co jejich přirozený dlužník byl jim vzat. Právo se hrozí takové prázd
noty a tento horror vacui vede k vytvoření fikce likvidační masy, na 
které se setrvává ještě dlouho potom, když byla myšlenka likvidace 
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býv. monarchie opuštěna. Leč lze fikcemi vyplniti prázdnotu, která 
zůstala po zmizelém dlužníku?13)

”) Nej v. soud v rozhodnutí z 18/5 1928 (tedy již po vydání zákona čís. 
156/1926), Vážný 8054, připouští proti býv. c. k. eráru, zastoupenému finanční 
prokuraturou v Brně, žalobu na zvýšení renty za úraz na železnici utrpěný 
v roce 1915. Protože podle názoru nejvyššího soudu závazek ten nestihá repu
bliku rakouskou, byl by žalobce ex lex, zůstal by se svým nárokem ve vzduchu, 
kdyby nebyla přiznána býv. c. k. eráru právní osobnost: nebylo by nikoho, proti 
komu bylo by lze nárok uplatniti — situace nemožná v právním řádě. Tím ale 
není řečeno, jak dovodil nejvyšší soud v rozhodnutí z 25/9 1929, Vážný 9205, 
týkajícím se téže věci, že nároky, které budou proti c. k. eráru přisouzeny, 
budou také splněny. To záleží od toho, má-li tato likvidační masa nějaká aktiva, 
z nichž by věřitelé mohli býti uspokojeni. Jsou i masy, pozůstávající převážně 
nebo výlučně z dluhů. Nároky z čl. 208 (cena statků, která má býti připsána 
nástupnickým státům k tíži a Rakousku k dobru na úctě reparací) příslušejí 
republice rakouské, nikoliv c. k. eráru, a nelze na tyto nároky věsti exekuci.

Jako doklad lze tu dále uvésti výnos rak. ministerstva financí z 21/1 1926, 
č. 87.524 (uvádí Hónig str. 35), kterým sdělilo určité straně, že promlčení úroků 
ze státních dluhopisů býv. monarchie nebylo přetrženo, třebas dluhy ty nebyly 
dosud převzaty republikou rakouskou, poněvadž jest tu dlužník, kterého lze 
žalovati, t. j. c, k. erár v likvidaci. Teprve zákon, který upraví převzetí státního 
dluhu býv. monarchie Rakouskem, ustanoví, mohou-li a pokud z promlčených 
kuponů býti uplatňovány nároky proti republice rakouské.

Jak již jednou bylo řečeno (str. 87), nestačí při úpravě sukcese 
řešení formálně-právně úplné a bezvadné, jest třeba správného řešení 
finančního, které by respektovalo přirozené souvislosti mezi dluhem 
a zavázaným územím a které by vycházelo z úvah finančních a hos
podářských. Jde o to, aby byl zachován hospodářský status quo i po 
té, když rozvázáním státního společenství rozešlo se právo se skuteč
ností a aby nalezena byla forma tomuto účelu nejlépe vyhovující. 
Sukcese ve státní dluh jest problémem především finančním a teprve 
v druhé řadě právním.

II. Předlužené dědictví rakousko-uherské jako vnitřní otázka 
nástupnických států.

1. Beneficium inventarii.
Podle obdoby sukcese soukromoprávní mluví se také někdy při 

sukcesi států o dobrodiní inventáře, o převzetí dluhů starého státu stá
tem nástupnickým pouze v poměru k platební schopnosti převzatého 
území. Nástupnický stát jest z těchto dluhů zavázán propter rem. 
nikoliv osobně. To má význam vlastně jen při sukcesích, při kterých 
dochází ke sloučení území naleževších dříve k různým státům.

Tak při anexi nebo cesi jest stát, který anektoval celý stát jiný 
nebo nabyl části jeho území, oprávněn omeziti službu převzatého stát
ního dluhu na příjmy převzatého území a nestačí-li, provésti sanační 
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opatření jen na tomto území. Není povinen, aby nedostávající se část 
hradil z příjmů ostatního svého území. Zpravidla to však bude možno 
jen, zachová-li si nové území finanční autonomii, a i tu často z důvodů 
politických nedopustí stát, aby k tomu došlo. Splyne-li nové území 
úplně s ostatním státním územím, nedovolí již ohledy na jednotnost 
a nedílnost státního území, aby bylo rozlišováno mezi vlastními a pře
vzatými dluhy státu anektovavšího. Taková byla bez výjimky praxe 
i při sukcesi rakousko-uherské, na př. u dluhů, jež převzala Italie 
a Rumunsko.14)

”) Sack, str. 247, 290 nazývá tyto dluhy „Dettes particulières, Sonder
schulden“. Srov. též pozn. 30 na str. 23 této knihy.

ls) O jakémsi dobrodiní inventáře lze mluviti také, když nástupnický stát 
při technickém rozdělení převezme vůči věřitelům větší část dluhu, než jest jeho 
podíl, a obdrží za to odškodné od ostatních států nástupnických. Takový stát 
mohl by plným právem uvésti své platy věřitelům, pokud přesahují jeho podíl, 
v souvislost s tím, co sám obdrží od ostatních států nástupnických. V praxi se 
to neděje, jak ukazuje i příklad Československa, které převzalo svůj územní 
rentový blok beze všech výhrad.

Totéž platí o státě nově vzniklém na území odtrženém od několika 
států. Československu připadlé dluhy býv. Uherska nestaly se dluhy 
pouze Slovenska a Podkarpatské Rusi, dluhy býv. Rakouska dluhy 
pouze zemí historických. Polsko, Jugoslávie a Rakousko jsou dalšími 
doklady této mezinárodní praxe.

Jde-li o stát nově vzniklý na území odtrženém od jediného státu, 
neklade se naproti tomu vůbec otázka fixace převzatého dluhu na pře
vzaté území, nýbrž jen otázka, nevyžaduje-li finanční situace státu 
a hospodářský prospěch celku určitých sanačních opatření, dotýkajících 
se podle okolností i převzatého dluhu. Ale to jest otázka, která se vy
skytuje i bez souvislosti se sukcesí a kterou musí při sukcesi zodpo- 
věděti stát nástupnický, nebyla-li rozřešena státem starým.13)

2. Dávka z majetku — pokus o sanaci státních financí podle zásad 
daňové spravedlnosti.

Majíce se vyrovnati ve vlastní sféře působnosti s předluženým 
dědictvím, stály státy nástupnické před podobným problémem, jako 
většina států po světové válce. Ohromné schodky státního hospodářství, 
neuhraditelné řádnými prostředky finanční vědou schvalovanými, ne
smírně vzrostlý státní dluh, porušená měna, náprava válečných škod, 
hospodářský život vyšinutý ze svých kolejí — toť hlavní složky obrazu, 
jaký poskytují s různými variacemi téměř všechny státy. Pokud jde 
o státní dluh, byly nástupnické státy v situaci snad o to výhodnější, 
že rozpadnutím monarchie byla jeho služba většinou zastavena, takže 
nepociťovaly hned tohoto břemene.

Problém kladl se často — aspoň s hlediska státního dluhu, s kte
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rého jedině lze k němu přihlížeti v této stručné charakteristice — jako 
alternativa: dávka z majetku či státní bankrot?

Náprava rozvrácených státních financí jednorázovou dávkou 
z majetku není myšlenkou novou. Zůstala-li však až na několik pokusů 
více méně nezdařených10) do světové války jen neuskutečněným ná
vrhem několika jednotlivců, který ve vědeckých i hospodářských kru
zích měl četné odpůrce,* * * * 17) vzbudila za světové války široký zájem 
a brzy po válce došlo k její realisaci, a to nejen ve státech válčících, 
nýbrž i neutrálních.

“) Jako příklad uvádí se obyčejně rozvržení dluhu vévodství Anhalt-
ského 490.000 tolarů po 301eté válce na stavy a jejich příslušníky v poměru
placených daní, dále operace vévody toskánského Leopolda, potomního
císaře rakouského v r. 1788,a Pitt-ova Landtax v r. 1798 (viz Chlepner str.
17 a cit. tam literaturu). Úvésti lze však také, třebas nešlo jen o sanaci stát
ního dluhu, rakouský pokus o dávku z majetku v r. 1810, kterou 
měla býti v souvislosti s jinými opatřeními napravena znehodnocená měna. 
Pokus ztroskotal. Od dávky z majetku bylo upuštěno a známým finančním pa
tentem z 20/2 1811 provedena devalvace papírového oběživa. (Viz Bekera: Ra
kouská daň majetková z r. 1810 a Hoffmann : Die Devalvierung des österr. 
Papiergeldes im J. 1811.)

”) Návrh učinil v r. 1714 v dolní sněmovně a v r. 1721 literárně zpracoval 
Hutcheson. V r. 1817 navrhl dávku z majetku k úmoru státního dluhu 
vzrostlého válkami napoleonskými Ricardo. Z protivníků dávky z ma
jetku budiž uveden Hume. Blíže viz Berckum, str. 155, Chlepner, str. 20, 
Fischer str. 33 a 43 ; tam i další literatura.

18) Zpráva rozpočtového výboru k osnově zákona o dávce z majetku, tisk
č. 2751 posl. sněmovny z r. 1920.

”) Srov. cit. spisy Goldscheidtovy.
”) Entwurf eines Fragebogens für die vom Finanzausschüsse des österr. 

Abgeordnetenhauses in seiner Sitzung vom 5. Oktober 1917 beschlossene En
quete über eine einmalige außerordentliche Vermögensabgabe, bearbeitet im 
k. k. Finanzministerium. Vídeň 1918.

23

Již od r. 1915 nabývalo půdy mínění, že financování války pře
vážně ze zdrojů úvěrových a měnových nemůže býti konečným řešením 
a myšlenka jednorázové dávky z majetku, z které by byly zaplaceny 
válečné dluhy a napravena měna, byla živě diskutována v žurnalistice 
i vědeckém světě. Vzdor námitkám a obtížím myšlenka nezapadla, 
nýbrž vyhovujíc veřejnému mínění a sociálnímu cítění stala se skoro 
„finančním vyznáním víry“18) a nalezla četné přívržence jak v kruzích 
obhájců nynější hospodářské soustavy, tak i mezi socialisty. První 
spatřovali v ní nejlepší prostředek, jak definitivně likvidovati válečné 
náklady, druzí viděli v ní i cestu k uskutečnění řádů socialistických,19) 
nebo aspoň k spravedlivějšímu rozvržení veřejných břemen. V Ra
kousku bylo o ní jednáno v r. 1917 v poslanecké sněmovně, jejíž fi
nanční výbor usnesl se 5/10 1917 uspořádati anketu ; ministerstvo fi
nancí připravilo systematický a podrobný dotazník, ankety se však již 
býv. monarchie nedočkala.20 * * 23) Také v anketě, kterou brzy po převratu 
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uspořádala komise pro přechodné hospodářství, zřízená při Pražské 
obchodní a živnostenské komoře, hrála sanace měny a státního dluhu 
dávkou z majetku důležitou roli. Dávkou měla býti napravena měna, 
z ní měly býti zaplaceny nej tíživější státní dluhy a dohoněny naléhavé 
veřejné investice, zanedbané byv. monarchií, jí měla býti spravedlivěji 
rozvržena škoda ze zhodnocení měny, kterou bylo postiženo jmění pe
něžní a obyvatelstvo, odkázané na pevné příjmy a kterou nebylo lze 
odčiniti žádnou měnovou úpravou.21)

M) Výsledky ankety zpracoval Engliš ve spise „Měnový a finanční problém 
Československého státu“.

“) Maďarská dávka z majetku, objektivní a většinou bez progrese, platila 
se z některých majetkových předmětů odevzdáním určitého jejich dílu státní 
správě in nátura. Tak podle zák. čl. XXVI/1921 měli majitelé státních dluhopisů 
odvésti státní pokladně 20% jmenovité hodnoty svých dluhopisů in natura; 
zbytek byl okolkován zvláštním razítkem a tím teprve převzat k další úrokové 
službě. Ve prospěch nadací, fondů, dobročinných ústavů, atd. platily určité vý
jimky. Také válečné půjčky podléhaly této dávce, ale pro technické nesnáze 
bvlo později od ní upuštěno. Snížení státního dluhu o 20% pozbylo významu 
znehodnocením měny, kterým byl státní dluh snížen téměř na nulu.

=*) Engliš : Měnový a finanční problém, str. 54, dále Otázky a názory, stať 
Střádalům spravedlnost, str. 71. O dávce z majetku v Československu srov. na 
př. Drachovský: Politika, svazek II/l, str. 433. Pro ostatní státy Chlepner a cit. 
tam literatura. Hojně materiálu k otázce obsahuje též Revue de science et de 
législation financières z prvých let poválečných.

Z těchto plánů splnilo se velmi málo. Jsouce obyčejně dílem kom
promisu a nuceny k různým ohledům, zejména na produktivitu národ
ního hospodářství, trpěly dávky z majetku, uzákoněné po válce v ná
stupnických státech i jinde, nedokonalostí zásadní, kterou zvětšovalo 
ještě nedokonalé provedení. Uložení a vybrání dávky se protahovalo 
a mnohdy bylo zmařeno neustálenými a měnícími se poměry hospodář
skými. V Rumunsku nebyla uzákoněná již dávka z majetku pro 
odpor veřejnosti vůbec provedena. V R a k o u s k u, M a d' a r s k u. 
přesto, že tu objektivní forma dávky z majetku vedla k přímému sní
žení státního dluhu,22) v Polsku skončila v úplném měnovém roz
vratu fiaskem, v Itálii odcizila se rozvržením na dlouhou řadu let 
zcela své původní povaze. Nej úspěšnější byla dávka z majetku v Č es- 
lc o s 1 o v e n s k u, ale i zde byl její úspěch jen poloviční. Stala se sice 
pilířem k sanaci měny a hlavním zdrojem k umoření dluhu státovko- 
vého, ale na ostatní dluhy se již nedostalo, naopak ze schodkového 
hospodářství prvých let popřevratových vzešlo mnoho dluhů nových. 
Dávka z majetku nevedla také k spravedlivějšímu rozvržení válečných 
ztrát. Požadovalo-li se původně, aby od dávky byli osvobozeni, kdož 
utrpěli znehodnocením měny, až do míry své ztráty a naopak mimo
řádně zdaněni, kdož za války získali nebo aspoň neutrpěli, byl nakonec 
k dávce z majetku přidržen i kapitál finanční, který znehodnocením 
ztratil již více, než by byl zaplatil na nejtěžší dávce z majetku.23)
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3. Státní bankrot — sanace státu na účet věřitelů.

Již Adam Smith v r. 1776 mínil, že nesnadno bylo by nalézti v dě
jinách státního dluhu příklad, aby státní dluh byl nezkráceně splacen, 
překročil-li snesitelnou výši. Stát zbavil se pak dluhu, zbavil-li se ho 
vůbec, vždy pouze bankrotem, málokdy sice přiznaným, ale vždy ban
krotem skutečným (za bankrot považoval Smith i znehodnocení měny). 
Tato zkušenost z doby, jejíž státní dluhy nelze s dnešním zadlužením 
ani srovnávati, byla po světové válce znova potvrzena. Nemohouce 
vybřednouti z nesnází, sahají státy pod různými názvy k opatřením, 
jimiž ukládají zvláštní oběti svým věřitelům, nutí je zaplatiti ve pro
spěch celku mimořádné příspěvky, rozvržené nahodile a nerovnoměrně. 
O bankrotu se při tom, jak obvykle, nikdy nemluví,24) není však o něm 
pochyby, rozumíme-li jim úplné nebo částečné neplnění závazků ze 
státního dluhu po právu pozůstávajících, ať se děje s výslovným pro
hlášením nebo bez něho, ať z platební neschopnosti nebo z nevůle.23) 
Souvislost se sukcesí vnáší sem jakousi nejistotu, neboť jde o závazky 
býv. státu, které nástupnické státy mají teprve převzíti. Nepřej ímájí-li 
a neplní-li však nástupnické státy po léta závazky uložené jim mezi
národně. ač jsou již rozděleny, nebo přejímají-li je a plní jiným způ
sobem než stanoví smluvní podmínky, pak jsou to zajisté případy sem 
náležející.

“) Francouzské národní shromáždění dne 13/7 1789, tři dny před skuteč
ným bankrotem, stanovilo : „Nul pouvoir n’a le droit de prononcer l’infame mot 
de banqueroute.“

ffl) Definice Struppova. Řadu jiných definie viz u Maneša str. 23, nebo 
u Heinemanna str. 147. Obyčejně se uvádějí tyto způsoby státního bankrotu:

a) co do závazku platiti úroky: jednostranným snížením úrokové míry, 
odkladem zaplacení splatných úroků na pozdější dobu, jejich kapitalisací (vy
dáním nových dluhopisů na zadržené úroky), podrobením úroků zvláštní kupó
nové dani, postihující pouze úroky státních půjček, výplatou v jiné měně než 
bylo smluveno, úplným zastavením výplaty a pod. ;

b) co do závazku splatili kapitál : jednostranným odkladem termínu 
splatnosti, změnou umořovacích plánů, přeměnou v dluh umořitelný v delší dobé 
nebo v dluh rentový, snížením dlužného kapitálu, výplatou v jiné měně, zru
šením zvláštních jistot a pod.

c) Postižena může býti uvedenými způsoby služba úroková a umo- 
ř o v a c í zároveň. Při úplném zastavení služby a výslovném odmítnutí 
dluhu mluví se o repudiaci. Bankrotem jest podle některých i znehodnocení 
měny inflací.

3*

V podstatě jest to vždycky rozpor mezi zájmy poplat
níků a zájmy věřitelů. Jde o to, má-li býti břemeno prvých 
zvýšeno nebo pohledávky druhých sníženy, a do jaké míry, aby nastalo 
spravedlivé vyrovnání. Často ovšem — a to jest po světové válce téměř 
pravidlem — cestami daňovými nelze vůbec dospěti k cíli. Rozpor bývá 
řešen — pokud totiž k řešení dojde a nezůstane jen při neplnění zá
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vazků věřitelům — čtverým způsobem; prvý jest obvyklý 
u věřitelů domácích, ostatní tři u věřitelů zahraničních.

a) Jednostranná úprava státem dlužnickým.
Jest jediným vhodným způsobem vůči věřitelům domácím. 

Protože jde o rozpor různých hospodářských zájmů ve státě, nelze jej 
řešiti jinak, než jak se podle platné politické organisace řeší hospodář
ské otázky vůbec, t. j. cestou legislativní. Není možno, aby domácí vě
řitelé dohodovali se se státem, jehož jsou příslušníky, o úpravě svých 
nároků jako rovní s rovným, nebo aby sporná otázka byla řešena arbi
tráží, nebo aby cizí stát vynucoval intervencí úpravu pro ně příznivější.

Bylo-li dbáno formalit ústavou předepsaných, stává se úprava, byť 
zkracovala věřitele v jejich nárocích, nejen součástí právního 
řádu zavazujícího soudy a tudíž nenaříkatelnou, nýbrž i řešením 
uznaným s hlediska celku, jehož jsou věřitelé členy, za hospodář
sky a sociálně spravedlivé. Bez rozpaků možno to říci 
o hlavním případě sem náležejícím, o zrušení valorisačních doložek; 
v měnovém rozvratu, ochudivším všeobecně věřitele, bylo by jejich 
zachování bývalo neodůvodněnou výsadou jedné skupiny věřitelů, je
jich zrušení působilo jako zvláštní vyrovnávací dávka z majetku (nebo 
z přírůstku na majetku ve smyslu československého zákonodárství). 
V době zesilujících se státních zásahů do hospodářství nutno ostatně 
i na zásahy do práv státních věřitelů pohlížeti jinak; nejsouce ojedi
nělými vpády veřejné moci do soukromé sféry jednotlivcovy, nýbrž 
součástí státní politiky, usilující o usměrnění všech složek hospodář
ského života v zájmu celku, pozbývají svého dřívějšího odiosního rázu, 
zejména nesledují-li cíle ryze fiskální.26)

“) Účelem nucené konverse státního dluhu, provedené v Belgii v květnu 
1935 nebylo pouze ulehčiti státním financím, nýbrž docíliti všeobecného snížení 
úrokových sazeb (viz důvodovou zprávu v Moniteur belge z 12/5 1935).

Jednostranným aktem uvede dlužnický stát v soulad se svojí pla
tební schopností někdy i své závazky vůči věřitelům zahranič- 
n í m. Tu však závisí od jejich mocenského postavení, zůstane-li taková 
úprava přes veškeré protesty řešením definitivním či pouze přechod
ným stavem, který se dříve nebo později dohodou, arbitráží nebo do
nucením v jejich prospěch změní. Jako příklad možno uvésti nedávné 
omezení platů Jugoslávie a Rumunska do Společné pokladny, stav 
věřiteli neuznaný a zřejmě jen dočasný.

b) Dohoda s věřiteli.
Jest nej vhodnějším způsobem, jakým může dlužnický stát upraviti 

své závazky vůči věřitelům zahraničním, není-li s to, aby je plnil ne
zkráceně. Přesvědčí-li se o finanční situaci a dobré vůli státu dlužnic- 



357

kého, dají věřitelé zpravidla přednost smírnému řešení před nejistým 
dalším vývojem, třebas za cenu snížení úrokové míry, prodloužení 
umořovací doby, umořování volným nákupem místo slosováním a pod. 
Dlužnický stát smírem vyhne se různým nepříjemnostem a uchová 
svůj úvěr.

Způsob tento osvědčil se co nejlépe i při sukcesi rakousko-uherské. 
Přizváním věřitelských organisací nejvíce interesovaných na státním 
dluhu bývalé monarchie a jejich sdružením ve Společné pokladně po
dařilo se Reparační komisi nejenom napraviti opominutí mírových 
smluv, které nevěnovaly společnému zastoupení věřitelů patřičnou po
zornost, nýbrž i vytvořiti mezináiodní ústředí, o jaké bylo 
mnohdy jindy bezvýsledně usilováno ve správném rozpoznám, že jed
notlivé národní organisace s různými zájmy nemohou tak účinně 
obhájiti práva všech věřitelů jako mezinárodní organisace ústřední.

Proti takto sjednocené frontě věřitelů byly však úmluvami o Spo
lečně pokladně i dlužnické státy seřaděny v jeden šik. 
Inšpruckým protokolem a pražskou dohodou sjednané sazby byly pro 
všechny státy stejně vysoké a z dodatečného protokolu z 15/3 1926 
vyplývalo zcela jasně, že zvýšeny mají býti v budoucnosti jen pro 
všechny státy stejně. Dodatečnou dohodou pařížskou z 13/12 1930 
zavázala se Společná pokladna, že větší výhody, které by snad příště 
přiznala některému státu dlužnickému, budou platiti automaticky pro 
všechny státy. Protože ve finančních poměrech jednotlivých států mo
hou býti rozdíly, lze se nad jednotně stanovenými slevami pozasta- 
vovati,27) ovšem jen přehlédne-li se, že některé státy jsou nejen dluž
níky, ale i věřiteli Společné pokladny, takže snaha, aby pro ně jako 
věřitele neplatily nižší sazby než jako pro dlužníky, jest zcela přiroze
nou. Společná fronta byla ostatně již rozražena. Ač formálně platí 
dosud pro všechny státy sazby stejné, ve skutečnosti zastavením platů 
maďarských a omezením platů jugoslávských a rumunských došlo již 
k rozlišení. Je-li pravděpodobno, že dříve nebo později bude usilováno 
o novou úpravu na hladině pro státy únosnější, pochybno jest, bude-li 
lze udržeti zásadu stejných sazeb pro všechny státy; snad možnost 
rychlejšího zlikvidování závazků vůči Společné pokladně, přiznaná 
státům řádně platícím a poškozovaným neplacením států ostatních, byla 
by vhodnou kompensací.

c) Arbitráž.

Také rozhodčí řízení jest velmi vhodným způsobem pro úpravu 
závazků vůči věřitelům zahraničním. Předpokládá dohodu o r o z- 
h o d č i m, jehož výroku by se podrobily obě strany, jak stát dlužnický,

■’) Sack, str. 518: „11 est entièrement contraire à la bonne règle que tous 
les Etats débiteurs aient obtenue la même limitation.“ 
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tak i věřitelé. Nebylo-li na takovou dohodu pamatováno již v pod
mínkách půjčky, jak se zpravidla děje v mezinárodních půjčkách, vy
dávaných po válce,28) jest velmi obtížno sjednati ji dodatečně z příčin 
ležících nasnadě (na př. otázka ústavního schválení na straně státu 
dlužnického, všeobecného souhlasu na straně věřitelů). I přes tento 
nedostatek mohla by věc býti projednávána stálým mezinárodním 
soudním dvorem v Haagu, má-li stát, jehož příslušníky jsou věřitelé, 
se státem dlužnickým všeobecnou smlouvu smírčí a rozhodčí a vezme-li 
věc věřitelů za svoji vlastní.

") Na př. podle smluvních podmínek československé půjčky, vydané v roce 
1932 ve Francii podléhají spory o výklad a provedení smlouvy jurisdikci stáléhc 
mezinárodního soudního dvoru v Haagu.

“) Domke, str. 53.
“) Dohodou vlády jugoslávské s vládou francouzskou předložen byl spor 

o výplatní měnu srbských předválečných půjček stálému mezinárodnímu soud
nímu dvoru v Haagu k zásadnímu rozhodnutí, po němž vlády vy
hradily si jednali spolu o úpravě pro obě strany přijatelné. 
Rozhodnutím ze dne 12/7 1929, jež jest z nej význačnějších poválečných rozhod
nutích o státních půjčkách, rozhodl soud jednak, že majitelé srbských před
válečných půjček, znějících alternativně na franky a jiné měny, mohou poža
dovati výplatu u všech smluvených výplatních míst ve měně dotyčného místa, 
jednak že půjčky, znějící na zlaté franky dlužno honorovati na všech výplatních 
místech plnou zlatou hodnotou bez ohledu na měnová opatření francouzská. 
(Text rozhodnutí viz ve zprávách Společnosti národů za červenec 1929. Dále 
viz články: Breska: Das Urteil des Haager Schiedsgerichtes über die serbischen 
Anleihen, Bankarchiv 1928/29, str. 399. Dr. Danneberg: Die serbischen Vor
kriegsschulden, Mitteilungen des Verbandes österr. Banken und Bankiers 1929, 
str. 229. Dr. Landsberger: D:e Vorkriegsanleihen Jugoslaviens, tamže 1930, str. 
335.) Podle úmluvy z 5/4 1930 mezi Jugoslávií a zástupci francouzských ma
jitelů srbských půjček z r. 1895, 1902, 1906, 1909 a 1930 mají býti úroky placeny 
podle stupnice počínající 55% původní zlaté hodnoty v r. 1930 a dostupující 
100% v r. 1958 (Držbene novině kraljeviny Jugoslávie z 31/12 1930).

Nelze ovšem přehlížeti obtíže, které se tomuto řešení sporů mezi 
věřiteli a dlužnickými státy staví v cestu a pro které nutno posuzovati 
skepticky časem se objevující mínění, že nej účinnější ochrany věřitelů 
bylo by lze docíliti všeobecným zavedením jurisdikce stálého mezi
národního soudního dvoru v Haagu.29) Rozhodčímu mohou státy za
jisté svěřiti rozsuzování otázek právních, ale o ty ve sporech mezi vě
řiteli a dlužnickými státy buď vůbec nejde, nebo se za nimi skrývá 
otázka platební schopnosti, jako vlastní jádro 
sporu. Řešení této otázky zahrnuje však v sobě 
vždy i politické rozhodnutí, jež ztěží mohlo by býti na
hrazeno výrokem mezinárodní instituce sebe významnější. Rozhodčí 
musil by býti oprávněn zasáhnouti hluboce i do hospodářství státu 
dlužnického, požadovati reformy, jistoty a pod., což stát dlužnický 
bude málokdy ochoten připustiti.30)
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Patrné právě z těchto důvodů nebylo ani při sukcesi rakousko- 
uherské rozhodčí řízení, věřiteli často navrhované, státy nikdy přijato. 
Spíše byly spory řešeny dohodami, tak spor o výplatní měnu 41/2% 
rakouských pokladničních poukázek s německým oběžným kolkem; 
dohoda mezi státy a věřiteli zabránila také sporu o výplatní měnu 3% 
priorit Stegu. Jindy spornou otázku íozhodla Reparační komise, tak 
spor o stříbrnou doložku a 4% markové priority Stegu z r. 1883, což 
jí bylo věřiteli velmi zazlíváno a vytýkáno jako překročení kom
petence.31) V r. 1933 hodlala podle časopiseckých zpráv německá 
vláda, opírajíc se o smírčí a rozhodčí smlouvu s Československem, 
sjednanou v Locarnu 16/10 1925 (č. 215/1926 Sb. z. a n.), předložití 
tyto sporné otázky k rozhodnutí stálému mezinárodnímu soudnímu 
dvoru v Haagu, neučinila však tak dosud. Ani žádný z rozporů, vy
skytnuvších se mezi Společnou pokladnou a státy dlužnickými, nebyl 
dosud řešen arbitráží podle čl. 18 inšpruckého protokolu.

3I) Tak i říšský soud v Lipsku ve zmíněném již rozhodnutí z 23/6 1927 
(Laura Windová contra Steg).

d) Donucení.

Mluví-li se o donucení, nemyslí se tím na uplatnění nároků věři
telských cestou soudní, téměř vždy neschůdnou, nýbrž na hos
podářský a politický nátlak, kterým zahraniční věřitelé 
mohou působili na státy dlužnické. Není pochyby, že věřitelé dovedli 
způsobiti liknavým státům nástupnickým mnohou nepříjemnost ztě
žováním a mařením nových úvěrů a že nejedna dohoda nebo jedno
stranná úprava nebyla tak zcela dobrovolná, leč celkem nesklidili vě
řitelé tímto způsobem velkých úspěchů. Nedostatek solidarity mezi sta
rým kapitálem, uloženým v rakousko-uherských státních půjčkách 
a kapitály novými, hledajícími výhodné umístění, špatná organisace 
věřitelů, přílišná rozdílnost zájmů hospodářských a politických, mezi
národní ohledy, toť některé z obvyklých příčin, pro které nebylo lze jiti 
touto cestou bezohledně a do všech důsledků ani proti nástupnickým 
státům rakousko-uherským. Ztráty byly ostatně nevyhnutelné a do- 
mnívati se, že by z všeobecného rozvratu poválečného mohli právě 
majitelé rakousko-uherských státních půjček vyjiti bez úhony, bylo 
přílišným optimismem. Rakousko a Maďarsko byly po několik let po
staveny pod mezinárodní finanční kontrolu, která jsouc jakýmsi dru
hem finančního poručnictví, bývá vrcholným úspěchem intervence, ale 
majitelé státních půjček býv. monarchie z ní neměli ničeho: sanace 
těchto dvou států byla i pro státy, jejichž příslušníci byli jejich ban
krotem poškozeni, věcí mnohem důležitější.
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4. Cesta nejmenšího odporu — znehodnocení měny.
Je-li snížení státního dluhu jednorázovou dávkou z majetku cestou 

těžce schůdnou, na které státy obyčejně ztroskotávají, lpí opět na stát
ním bankrotu odium, pro které ubírají se touto cestou zcela nepokrytě 
pouze státy, které přervaly veškerou souvislost s minulostí, jako Rusko. 
Jest však ještě jedna cesta mnohem schůdnější: znehodnocení měny. 
Zdaňování občanů měnovým znehodnocením stalo se běžnou politikou 
od té doby, kdy ji objevil Řím, který koncem prvé punské války snížil 
kovový obsah asu z 12 uncí na 2 unce, t. j. jméno, náležející dosud 
minci 12uncové, dal minci o dvou uncích, za druhé punské války as 
znova devalvoval na jednu a pak dokonce na půl unce, tedy na 1/24 pů
vodní hodnoty. „Rozmnožení oběživa bylo vždy a jest dosud ultima 
ratio vlád, jejich posledním prostředkem. Nikdy stát nevyhlásí úpa
dek, dokud nevyužil tohoto prostředku.“32)

") Keynes: La réforme monétaire, str. 27.
") Gide: Cours ďéconomie politique I. str. 441.
M) Zajímavě znázorňuje situaci v zemích s měnou silněji znehodnocenou 

(Francie, Itálie) a v zemích s měnou zůstavší celkem stabilní (Anglie) násle
dující tabulka, sestavená podle dat publikace Společnosti národů „Memo-

Tento prostředek ukázal se i po světové válce nejpůsobivějším. 
„Znehodnocení měny... přináší, abychom opakovali okřídlené slovo, 
jehož bylo použito o objevu dolů Nového světa, osvobození od starých 
dluhů. Působí stejně jako snížení úrokové míry, nebo ještě spíše jako 
pronikavý úmor dlužného kapitálu. Jest dobře, budou-li staré dluhy 
umořeny a nebudou-li zatěžovati až do stého pokolení syny a vnuky 
vypůjčovatelů. To má cenu zejména pro státy, které jsou největšími 
dlužníky a jediné s věčným trváním. Neboť měly-li kdy ve finanční 
historii světa státy zapotřebí ulehčení, jsou to státy zítřka, které se 
budou potáceti pod břemenem nesmírných dluhů. Bude pro ně vy
svobozením, budou-li následkem znehodnocení měny sníženy o polovinu 
nebo ještě o více miliardy, které mají zaplatiti. Není jiného východiska, 
jak by se mohly osvoboditi.“33)

Jest to především znehodnocení měny, které pomáhá státům — 
nezbaví-li se jím státního dluhu úplně, jako Německo a s výjimkou 
zahraničních dluhů v cizích měnách i Polsko, Rakousko a Maďarsko — 
snížiti výdaje na státní dluh na míru snesitelnou a dospěti k rovno
váze.34) Děje se tak ovšem teprve po dlouhém a bolestném procesu, 
kterým musí veřejné i soukromé hospodářství státu s inflační politikou 
projiti a jehož průběh jest dobře znám. Znehodnocením měny jsou 
majitelé státních půjček znějících na znehodnocené měny postiženi 
stejně jako státním bankrotem a proto bývá někdy i znehodnocení 
měny, způsobené vydáváním nekrytého oběživa, pokládáno za druh 
státního bankrotu. Formálně ovšem nelze mluviti o nedodržení závazků 
dlužníkem, který obyčejně i po znehodnocení službu státního dluhu dále 
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koná, pokud jest to technicky možno, t. j. pokud existují ještě platidla, 
znějící na nej menší vyplacené částky. Leč co záleží na pojmenování, 
pod kterým se ostatně nikdy neobjevuji ani jiné nesporné druhy stát
ního bankrotu?35)
randům sur les finances publiques 1926—1928“. Porovnává se předválečné za
dlužení se zadlužením v letech 1928/29, převedeným na předválečnou cenovou 
hladinu podle velkoobchodního indexu (604% ve Francii, 460% v Itálii, 140% 
v Anglii proti předválečným 100%). Nelze bohužel sestaviti podobnou tabulku 
o státech nástupnických.

Francie Italie V. Britanie
(bez dluhu (bez dluhťi

zahraničního ) spojencům)

Výše dluhu mil. fr. mil. lir mil. liber
v roce 1914 ......................... . 32.976 15.766 706-2
v roce 1928:
výše skutečná....................
snížená na cenovou hladinu

. 298.085 87.787 7.631-0

předválečnou .... . 49.352 19.002 5.412-0
Náklad 
na službu dluhovou

v roce 1914......................... 966 689-7 18 7
v roce 1929:
výše skutečná....................
snížená na cenovou hladinu

. 14.007-3 4.635-0 315-4

předválečnou .... 2.273'9 1.007-6 225'3
Zatíženi 1 obyvatele 
dlužným kapitálem

v roce 1914 ......................... 829 fr. 440'4 lir 15 liber
v roce 1928:
výše skutečná.....................
snížená 11a cenovou hladinu

. 7.270 „ 2.151-6 „ 166

předválečnou .... 1.204 „ 465'7 „ 119 „
nákladem na službu

v roce 1914.......................... 24 „ 19-3 „ 0-4 „
v roce 1929:
výše skutečná....................
snížená na cenovou hladinu

342 „ 113-6 ,, 6'9 „

předválečnou .... 55 „ 24'7 „ 4’9 „

“) Jèze : Le remboursement, str. 60, považuje vydávání papírových peněz 
za druh státního bankrotu. Stát dělá bankrot nejen, když otevřeně zastaví své 
platy, ale i tehdy, když platí svým věřitelům v důsledku svého vlastního opatření 
méně, než jest povinen. Zavede-li nucený kurs papírových peněz a platí pak ve 
znehodnocené papírové měně, dělá bankrot. Gerloff-Meisel : Handbuch III, str. 69, 
vidi státní bankrot i v Německu, kde po stabilisaci zlatá hodnota celého zalo
ženého dluhu nečinila více než 1.000 RM.
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5. Závěr: C’est la guerre!
Znehodnocením měny, snížením výplatních sazeb, zrušením va- 

lorisačních doložek, tím vším byl státní dluh býv. monarchie, převzatý 
nástupnickými státy, značně snížen. Kdežto v Rakousko-Uhersku 
s 49,458.421 obyvateli a 19.985,187.861 K předválečného státního dluhu 
připadalo na hlavu asi 404 K ve zlatě, jest průměrné zatížení v Česko
slovensku s 14,729.536 obyvateli a 37.324,737.927 Kč státního dluhu 
k 1/1 1934 asi 2.534 Kč na hlavu, t. j. asi 370-50 K ve zlatě. Z celko
vého dluhu 37.324,737.927 Kč připadá však pouze 14.794,927.011 Kč36) 
na dluhy převzaté po býv. monarchii, tudíž na hlavu asi 1.004 Kč, čili 
146 80 K ve zlatě. Ve výkazech státního dluhu ostatních států nástup
nických zaujímají dluhy převzaté po býv. monarchii prostor ještě menší 
vedle dluhů vlastních a dluhů, sjednaných po válce.37) Nepřímo to 
vysvítá z následující tabulky, která porovnává celkovou nynější 
výši státního dluhu států nástupnických s celkovou předválečnou 
výší státního dluhu všech území, z nichž se nyní nástupnické státy

’’) Podle rakouského státního rozpočtu na rok 1925 činily k 31/12 
1924 vlastní dluhy republiky 2.284,023.029 s. a podíl na dluhu býv. mo
narchie pouze 152,046.132 s., celkem 2.436,069.161 s. (Statistisches Handbuch 
für die Republik Österreich 1925). K 31/12 1931 byly vlastní dluhy republiky 
vykázány částkou 1.991,978.182 s. a dluhy po býv. monarchii 270,618.514 s. 
(Compass 1933).

Podle maďarského státního rozpočtu na rok 1932/33 činil podíl 
na předválečném dluhu 876,970.037 p., podíl na dluhu válečném (většinou 
t. zv. reliéfní úvěry) 12,028.774 p. a dluhy poválečné 732,060.061 p., celkem 
1.621,058.872 p. (Compass 1933).

:IS) Data za rok 1933/34: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 
1934, vyjímajíc Československo, kde použito dat podle státního závěrečného 
účtu k 1/1 1934.

Data za rok 1914: Woytinsky: Die Welt in Zahlen VI, 1927 a jiné pra
meny. Polský podíl na dluhu ruském a německém vypočten podle poměru 
obyvatelstva.

skládají.38)
Kč

") Moučná půjčka (část, vydaná za předvál. dluhopisy) . 1.883,164.600'—
Konsolidační půjčka (část, vydaná za předválečné 

dluhopisy)................................................................ 488,573.759 —
Náhradní renty.............................................................. 3.059,240.400’—
Náhradní železniční dluhopisy..................................... 252,908.200’—
IV. státní půjčka (vydaná za válečné půjčky) . . . 4.448,510.625’—
3% odškodňovací dluhopisy..................................... 727,960.762'50
3% dluhopisy za válečné dodávky............................ 298,827.200'—
Závazky Společné pokladně.......................................... 1.042,268.871'30
Státovkový dluh............................................................ 2.593,472.593'—

Celkem............................ 14.794,927.010'80
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A. STÁTNÍ DLUH NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ V ROCE 1933/34.

Stát Dluh v mil. 
domácí měny

Kurs dotyčné měny 
v prosinci 

1955 v praze
Dluh 

v mil. Kč

Československo .... 37.324.7 Kč — 37.324,7
Polsko............................... 4.174,6 zlotý 379.15 15.828.0
Rakousko.......................... 3.287,8 šilinky 386.50 12.707,3
Maďarsko.......................... 1.406,3 pengó 460-— 6.469,0
Rumunsko 144.871.0 lei 20.15 29.191,5
Jugoslávie.......................... 41.190,1 dináry 46.267 19 057,4
Itálie............................... 140.700,6 hry 177-— 249.040,0

Celkem . . . 369.617,9

B. STÁTNÍ DLUH, ZATĚŽUJÍCÍ ÚZEMÍ STÁTŮ NÁSTUPNICKÝCH 
V ROCE 1914.

Stát Dluh v mil 
domácí měny

Zlatá parita ke Kč 
(před zákonem 

č. 25 193+)
Dluh 

v mil. Kč

Rakousko-Uhersko . .
B"sna a Hercegovina . .
Srbsko ...............................
Černá Hora.....................
Itálie...............................
Rumunsko..........................
Německo (část polská'
Rusko (část polská)

19.985,2 K
161,2 K 
909,0 dináry

9,8 K 
15.766,0 liry 

1.457,0 lei 
1.270,0 marky

867,9 rubly

6*8389
6-8389
6’512395
6-8389
6’512395
6 512395
8-039994

17-366

136.676,8
1.102,4
5.919,8

67,0 
102.674,4 

9.488,6 
10.210,8 
15.071,9

Celkem . . . 281.211.7

Ačkoliv uvedená data mohou podati obraz jen zcela přibližný, 
přece ukazují dosti názorně, že ohromný vzrůst státního dlu
hu za války a po válce byl z -valné části paralyso- 
ván jeho snížením. Jediné tomuto snížení dlužno děkovati, že 
státy se pod tíhou tak vzrostlých dluhů nezhroutily. Leč bylo tím již 
dosaženo hladiny, na které lze opět normálně hospodařiti? Zdálo se 
tak kolem r. 1925, kdy poměry v nástupnických státech se již hodně 
konsolidovaly nebo aspoň dovolovaly v brzkou konsolidaci doufati. 
Naděje ty rozplynuly se však, když několik let poté propuknuvší svě
tová krise vyvolala celou řadu nových obtíží a ukázala teprve v pravém 
světle rozsah hospodářského převratu způsobeného světovou válkou.

Uvedená data podávají také obraz o ztrátách, které 
utrpěli věřitelé. Nebylo by nic mylnějšího než přičítati je 
způsobu, jakým mírové smlouvy rozdělily státní dluh bývalé mon
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archie; lze jen připustiti, že ztráty, kterým však žádným právním ře
šením nebylo lze zabrániti, mohly býti rozvrženy také jinak. Nelze je 
přičítati ani nedostatku konkursního řádu pro státy; i kdyby vývoj 
mezinárodního práva k němu jednou dospěl, nelze očekávati, že „by 
tím nastalo pro státní věřitele období naprosto bezstarostného pobírání 
úroků. Žádný konkursní řád — to lze v hospodářském životě pozoro- 
vati každodenně — nezabrání, aby nedocházelo ke konkursům a aby 
věřitelé nevyšli někdy na prázdno, zejména, nesmí-li býti dlužníku dnes 
již odebráno i to, čeho nezbytně potřebuje k životu. Rigorosněji nelze 
však postupovati ani proti státům a nároky věřitelů budou asi vždy 
musiti ustoupiti před státními nezbytnostmi.“39)

”) Zeitlin str. 95.

A tento obraz není ojedinělý, ani z nej horších. Daleko více ztratili 
věřitelé Ruska, Německa, Turecka, států balkánských. Ztrát nebyli 
ušetřeni ani věřitelé států, jejichž úvěr byl povznesen nad veškerou 
pochybnost. Cest la guerre!



LITERATURA

KE KAPITOLE I.
L. Oppenheim: Mezinárodní právo. Přeloženo za redakce dra Jar. Kallaba. 

Praha 1924.
Fr. von Liszt: Das Völkerrecht, 12. vydání. 1925.
Dr. W. Schönborn: Staatensukzessionen. 1913.
Dr. Paul Guggenheim : Beiträge zur völkerrechtlichen Lehre vom Staaten

wechsel. 1925.
Max Huber: Die Staatensukzession. Völkerrechtliche und staatsrechtliche 

Praxis im XIX. Jahrhundert. 1898.
Alfred Verdross: Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft. 1926.
K. Strtipp: Staatensukzession. Handwörterbuch der Rechtswissenschaft 

1928. (Stier — Somló — Elster).
Dr. B. Kucera: Pojem sukcese v právu mezinárodním. Vědecká ročenka 

právnické fakulty Masarykovy university, 1932.
Dr. B. Kučera: Československý právní řád a právo mezinárodní. Časopis 

pro právní a státní vědu, 1923, str. 228.
Dr. Zd. Neubauer: Pojem státního území. 1933.
Dr. Boh. Tomsa: Právo mezinárodní, 1930.
Dr. Ant. Hobsa: Československá republika a mezinárodní právo. Zahra

niční politika, 1923.
Dr. Ant. Hobsa: Publikace a platnost mírových smluv v Československé 

republice. Právník 1923, str. 11.
Le Fur: Nástin mezinárodního práva veřejného. Přeložil dr. Zd. Ehler. 

Praha 1935.
Fr. Perroux: Remarques sur la répartition des dettes publiques en cas de 

démembrement d’une nation. Revue de science et de législation finan
cières. 1928.

A. N. Sack: Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes pu
bliques et autres obligations financières. Paris 1927 (citováno: Sack).

A. N. Sack: Die Verteilung der öffentlichen Schulden im Falle der Zer
stückelung des Schuldnerstaates. Finanz-Archiv r. 44/11 (1927), str. 
1—26.

Gaston Jèse: Le partage des dettes publiques au cas de démembrement 
du territoire. 1921.

Dr. Gustav Lippert: Handbuch des internationalen Finanzrechts. 1928.
Dr. Jos. Drachovský : Mezinárodní finančnictví. 1923.

KE KAPITOLE II.
Dr. Jos. Drachovský: Přehled finančního hospodářství v rakouském státu 

(v Československé republice). 1911, doplňky 1918, 1920, 1927.
Dr. Jos. Drachovský: Finanční rovnováha státní. 1911.
Dr. Jiří Pražák: Rakouské právo ústavní, 1901-03.
Dr. Desider Markus: Ungarisches Verwaltungsrecht. Tübingen 1912.



366

Mischler-Ulbrich: Österr. Staatswörterbuch, zejm. heslo: Eisenbahnen, 
Finanzpatent, Finanzwesen, Geld, Salinenscheine, Staatsschuld.

Dr Alois Körner: Grundriss des österr. Staatsschuldenwesens. 1899.
Tabellen zur Währungsstatistik, verfasst im k. k. Finanzministerium. 1900 

až 1904.
Statistische Daten über die Zahlungsbilanz Österreich-Ungarns vor Aus

bruch des Krieges. Vídeň 1917 (zvláštní otisk z „Mitteilungen des k. k. 
Finanzministeriums“).

Dr. Max Reinitz: Das österreichische Staatsschuldenwesen von seinen 
Anfängen bis zur Jetztzeit. 1913.

Dr. J. Püregger: 50 Jahre Staatsschuld. 1912.
Hankieivicz: Bestimmungen über Münzwesen, Staatspapiergeld und Staats

schuld. 1887.
Allcruntcrtänigstc Vorträge der Staatsschulden-Kontrollkommission des 

Reichsrates, erstattet in der Zeit von 1915-1917 (příl. 679 stenogr. pro
tokolu posl. sněmovny, XXIII. zasedání 1918).

Jan Koloušek: Cenné papíry. 1909.
Jan Koloušek: O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konver- 

sích státních půjček. 1913.
A. Czedik: Der Weg von und zu den österr. Statsbahnen. I.-III. 1913.
A. Czedik: Zur Geschichte der k. k. österr. Ministerien 1861—1916 (zejm. 

IV. díl, zahrnující léta 1908—1916). 1920.
Dr. Paul Szende: Der Staatshaushalt und das Finanzsystem Österreichs 

und Ungarns. Gerloff-Meisel: Handbuch der Finanzwissenschaft, III. 
1929.

Gaston Jeze: Cours de science des finances. Dépenses publiques. Théorie 
générale du crédit public. 1922. (Kapitoly: Les dépenses publiques en 
temps de guerre. L’emprunt en temps de guerre.)

Denkschrift über die von der k. k. Regierung aus Anlass des Krieges ge
troffenen Massnahmen. 1915—18 (několik svazků).

Dr. Jos. Redlich: Oesterr. Regierung u. Verwaltung im Weltkriege. 1925. 
(Sbírka: Wirtschaft und Sozialgeschichte des Weltkrieges, vydáv. na
dací Carnegieovou.)

Dr. Alex Popovics: Das Geldwesen im Kriege. 1925. (V téže sbírce jako 
předchozí spis.)

Lotz: Die deutsche Staatsfinanzwirtschaft im Kriege. 1927. (V téže sbírce 
jako předchozí spis.)

Karel Karásek: Válečné miliardy. Vilímek, č. 105 sbírky „Za vzděláním“. 
K. Th. Eheberg: Die Kriegsfinanzen. 1917.
Alfred Lansburgh: Die Kriegskostendeckung und ihre Quellen. 1915. 
Weyermann: Volksvermögen und Staatskredit im Krieg und Frieden. 1918. 
Pimper: České obchodní banky za války a po válce. 1929.
Lcop. Chrněla: O financování války. Obzor národohospodářský. 1935, 

str. 281.
Rolf Fricke: Kriegsfinanzierung. Finanzarchiv 1935.
Dr. Zd. Tobolka: Česká politika za světové války. 1922.
Ad. Wagner: Die Ordnung der Finanzwirtschaft und der öffentliche 

Kredit. 1897. (Schönbergs Handbuch).



367

KE KAPITOLE III.—VI.
Bericht Uber die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensdelegation. 

Konstituierende Nationalversammlung, č. 379 příloh. (Citováno: Be
richt.)

Les négociations de la paix hongroise. Compte rendu sur les travaux de 
la délégation de paix de Hongrie. Publié par le ministère hongrois des 
affaires étrangères. Budapest 1920—1. (Citováno: Négociations.)

La répartition de la dette publique d'avant-guerre autrichienne et hongroise. 
Publikace Reparačni komise, sv. VII, 1925 a sv. XIII, 1926. (Citováno : 
La répartition.)

A. N. Sack: Verteilung der Schulden der österr.-ungar. Monarchie. Welt
wirtschaftliches Archiv, 1926/1.

Jean Découdu: Le partage des dettes publiques autrichienne et hongroise, 
Paris 1926.

Protokolle über die Sitzungen des Bevollmächtigtenkollegiums für das 
liquidierende Finanzministerium. 1918—1919.

Leo Strisoii'cr: Die Reparationskommission im Verhältnisse zu Öster
reich. Zeitschrift für öffentliches Recht. 1921. str. 255 a násl.

Entscheidungen der gemischten Schiedsgerichtshöfe, I. 1923, II. 1925. 
(Sbírka: Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr.)

Dr. J. Hrašc: Rozdělení zajištěného dluhu byv. Rakousko-Vherska. Za
hraniční politika, 1923. str. 267.

Dr. Frits Honig: Zur Liquidation der altösterreichischen Staatsschuld.
1926. Vídeň.

Confercnsa di Roma fra gli stati successori dell' antica monarchia Austro- 
Ungarica. Atti e documenti. Roma 1921.

Dr. Oskar Zika: Finanční důsledky mírových smluv pro Československo. 
Zahraň, politika. 1922. str. 446.

Dr. Jos. Drachozský: Finanční klausule mírových smluv a jejich význam 
pro naši republiku. Obzor národohospodářský. 1920.

Dr. Lad. Rašín : Vznik a uznání československého státu. Praha 1926.
Fišer: K otázce platnosti mírových smluv. Časopis pro právní a státní 

vědu. IV., str. 192—5.
Verdross: Völkerrecht und innerstaatl. Recht im System des tschecho- 

slovakischen Verfassungsrechtes. Juristische Zeitschrift V, str. 129.
Kučera B.: Nový stát s hlediska práva mezinárodního. Časopis pro právní 

a státní vědu. VII. str. 201.
Kučera B.: Mezinárodní základy československého státu. Sborník věd 

právních a státních. XXVII, str. 264.
Kalousek: Vznik státu československého a judikatura. Věstník minister

stva vnitra. X, str. 215.
Stiebcr: Právní kontinuita po převratu. „Naše právo a stár'. Jubilejní 

sborník Všehrdu, 1928. str. 13—22.
Jar. Kallab: Ustanovení mírových smluv, dotýkajících se přímo republiky 

Československé. (Časopis pro právní a státní vědu. 1919 a 1920.)
Jar. Kallab: O smlouvách mírových. Brno 1920.
Jar. Kallab: Příručka k přednáškám o právu mezinárodním. 1924.



368

Stefan Osuský: Reparace. Slovník veřejného práva čsl., III., 1934.
Dr. Vlad. Vochoč: Základy mezinárodního postavení CSR. Českosloven

ská vlastivěda, sv. V. Stát, 1931.

KE KAPITOLE VII.—IX.
Gaston Jèze: La garantie des emprunts publics d’Etat. 1924.
Gaston Jèze: La monnaie de paiement dans les contrats entre particuliers 

et dans les emprunts publics d’Etat. 1924.
Gustav Walker: Internationales Privatrecht. Vídeň 1924.
M. A. Zimmermann: Mezinárodní právo soukromé. Brno 1933.
Dr. Artur Nussbaum: Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und 

ausländischen Rechts. 1925.
Dr. Artur Nussbaum: Die Bilanz der Aufwertungstheorie.
Dr. Artur Nussbaum: Vertraglicher Schutz gegen Schwankungen des 

Geldwertes, Goldklausel und andere Abreden zur Verminderung des 
Valutarisikos. 1928.

Eugène Schkaff: La dépréciation monétaire et ses effets en droit privé.
1926.

Dr. Jar. Sedláček: Valorisační doložky. Vědecká ročenka právnické fa
kulty Masarykovy university, 1926, str. 98.

Dr. Jar. Sedláček: Clausula rebus sic stantibus. Ostrecht 1929, str. 1446.
Dr. Jar. Sedláček a dr. Jar. Vrba: Doporučuje se ustanovení, že změna 

hospodářských poměrů má vliv na obsah smluvních povinností? (II. 
sjezd právníků čs. v Brně 1925.)

Dr. C. Horáček: Poměr věřitelský a dlužnický ve vývoji právním a hos
podářském. Sborník véd právních a státních, 1931, str. 496.

Dr. C. Horáček: Naše další úkoly měnové a otázka valorisace. Sbírka 
přednášek České národohospodářské spol. 1926.

Dr. C. Horáček: Die Aufwertungsfrage. Prager Juristische Zeitschrift.
1927, sttr. 69.

Dr. C. Horáček: Zlatá doložka. Právník, 1933.
Dr. C. Horáček: Proměny v právním přesvědčení. Právník 1933.
Ed. Riedl: Československo a předválečný dluh býv. rakousko-uherské 

monarchie. Praha 1929.
Ed. Riedl: Polsko a zajištěný předválečný dluh emisní. 1930.
VI. Holub: O službě předválečného dluhu rakousko-uherského, pokud jest 

spravován Společnou pokladnou zahraničních věřitelů státních před
válečných dluhů rakouského a uherského (Caisse Commune) v Paříži. 
Praha 1928.

Výroční zprávy Společné pokladny 1926—1934. (Rapport du Conseil d’Ad- 
ministration de la Caisse Commune.)

Krno: Prvý rok činnosti Spoločnej pokladny. Věstník ministerstva financí,
1927.

J. Rossi: Rozdělení předválečných dluhů a obnovení jejich služby na zá
kladě Pražské dohody. Obzor národohospodářský, 1925.

Cohnitz: Die internationalen Rechtsbeziehungen hinsichtlich abhanden 
gekommener Inhaberpapiere. 1920.
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Rosentreter: Rechtsverhältnisse bei verloren gegangenen Inhaberpapieren, 
franzözisches. deutsches und internationales Recht. Bankarchiv, 1926/7, 
str. 293.

Dr. Jan Kozák: Československá finanční politika 1918—1930. 1932.
Deset let Československé republiky (oddíly: Státní finanční hospodářství, 

kontrola státní správy), 1928.
Dr. Alois Rušili : Finanční a hospodářská politika československá do konce 

roku 1921. 1922.
Dr. Alois Rašili: Řeči v Národním shromáždění. 1934.
Dr. Alois Rašín : Můj finanční plán. 1920.
Dr. Karel Hoch: Alois Rašín, jeho život, dílo a doba. 1934.
Karel Leopold: Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí (rukopis, 

uložený v knihovně ministerstva financí).
Drachovský: Veřejné finance ve státě československém. (Tobolka: Po

litika. 1924.)
Oskar Hügel: Das gesamte Aufwertungsrecht. 1925.
Denkschrift über die Ablösung der Markanleihen des Reichs. (Zpráva říš

ského ministra financí říšského sněmu z 14/11 1928. č. 474 sněmov
ních tisků.)

R. Michaelis: Valorisace v Německu. Zahraniční politika. 1925, str. 1515.
R. Michaelis: Anleihe (öffentliche). Aufwertung. Handwörterbuch der 

Rechtswissenschaft. (Stier — Somló — Elster.) 1926.
Kasimir Carkt: Valorisace soukromoprávních pohledávek v Německu. 

Právník 1931.
-V. A. Heilperin : Le problème monétaire d'après-guerre et sa solution 

en Pologne, en Autriche et en Tchécoslovaquie. 1931.
Dr. Em. Daningcr: Zur Frage der Aufwertung in der Tschechoslovakei. 

Ostrecht, 1929, str. 544.
Roman Kuratow-Kuratowski: Les problèmes de la baisse du mark polo

nais dans le domaine du droit privé et leur résolution législative après 
l’introduction de la nouvelle monnaie polonaise. 1925.

Die Valorisierung in Polen. Sonderheft der Wirtschaftlichen Nachrich
ten (früher Berichte aus den neuen Staaten). Vídeň. 1925.

Fellner: Die Währungsreform in L’ngarn. 19Ï1.
Dr. Karl Wahle: Das Valorisationsproblem in der Gesetzgebung und 

Rechtsprechung Mitteleuropas. 1924.
Dr. Karl Wahle: Welche währungsrechtliche Bestimmungen empfehlen 

sich auf dem Gebiete des Privatrechtes? Gutachten zum VI. deutschen 
Juristentag in der Tschechoslovakei. 1933.

Dr. Jan Fröhlich: Vliv měnové novely č. 25/34 Sb. z. a n. na valorisační 
doložky. Právník 1934, str. 341.

Dr. V. Vybral: Měnová novela č. 25/34 Sb. z. a n. a zlaté doložky. Práv
ník, 1934, str. 533.

Cassel: Das Geldwesen nach 1914. 1925.
Dr. Karel Engliš: Měnový a finanční problém československého státu. Vý

sledky písemné anketv o úpravě měny a likvidaci válečných břemen. 
1919.'

Dr. Karel Engliš: Otázky a názory. 100 článků z Lidových novin. 1926. 
24
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Dr. Kurel Engliš: Finanční politika republiky Československé v prvém 
desítiletí. Vědecká ročenka právnické fakulty Masarvkovy university.
1928.

KE KAPITOLE X.
Alfred Manes: Staatsbankrotte. 1919
Dr. C. A. Fischer: Vom Staatsbankrott. 1922.
Alois Körner: Staatsschuldentilgung und Staatsbankrott. 1893.
Const. Collas: Der Staatsbankrott und seine Abwicklung. 1904.
K. Pflug: Staatsbankrott und internationales Recht. 1898.
Státní bankroty. Obzor národohospodářský. 1919.
Dr. Loop. Heinemann: Zur Theorie und Praxis des Staatbankrotts. Der 

deutsche Ökonomist, 1932, str. 147, 186, 379.
K. Strupp: Staatsbankrott und Völkerrecht. Handwörterbuch der Rechts

wissenschaft, 1928. (Stier — Somló — Elster.)
Dr. Oskar Stillich: Staatsbankrott und Vermögensrettung. Berlin 1920.
Mirabeau: Über den Staatsbankerott. Ausgewählt und übertragen von 

El. Borchardt. Mnichov 1921.
Dr. R. Maršan: Státní bankrot rakouský. 1919.
Dr. Jos. Jahn: Der Staatsbankerott in politischer und wirtschaftlicher Be

leuchtung. Lipsko 1919.
J. J. Berckum: Das Staatsschuldenproblem im Lichte der klassischen Na

tionalökonomie. 1911.
Dr. Leon Zeitlin: Der Staat als Schuldner. 1906.
Goldscheidt: Sozialisierung der Wirtschaft oder Staatsbankrott, 1919. 
Goldscheidt : Staatssozialismus oder Staatskapitalismus. 1917.
C hl-epner: Le prélèvement sur le capital dans la théorie et la pratique, 

1925.
Gaston Jèze: Cours de science des finances. Date de remboursement des 

emprunts publics d’Etat. Théorie de l’amortissement, 1934. (Zejména od
díl Le prélèvement sur le capital comme ressource anormale pour l’amor
tissement de la dette.)

Gaston Jèze: L’impôt extraordinaire sur le capital comme moyen de liqui
der les charges financières de la guerre. Revue de science et de législa
tion financières, 1919, str. 169 a násl., 1920, str. 125 a násl.

Gaston Jczc: Cours de science des finances. Dépenses publiques. Théorie 
général du crédit public. 1922. (Kapitola: Faillite ou banqueroute 
d’Etat.)

Michelson: Le problème des finances publiques après la guerre. 1919.
Just Haristoy: Finances d’après-guerre et conscription des fortunes. 1918.
Josef Bekera: Rakouská daň majetková z r. 1810. Zvláštní otisk z Naší 

doby, 1918.
Dr. Viktor Hoffmann: Die Devalvierung des österr. Papiergeldes im 

Jahre 1811. 1923.
Boleslav Fux: Die Vermögenssteuer. Gerloff-Meisel : Handbuch der Fi

nanzwissenschaft II, 1927.
Boleslav Fux: Dávka z majetku a z přírůstku na majetku. Slovník veřej

ného práva československého, I. 1929.
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Freund: Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Anleihen. Berlin 1907. 
Görtz: Auswärtige Anleihen. 1926.
Mémorandum sur les finances publiques, I. 1922, II. 1922—1926, III. 1926 

až 1928. Société des Nations, Ženeva 1923, 1927, 1929.
Fellner: Das Volksvermögen Ungarns. 1930.
Richard Lewinsohn : Die Umschichtung der europäischen Vermögen. 1925.
Richard Lewinsohn : Histoire de la crise 1929—1934.
J. M. Keynes: Ein Traktat über die Währungsreform. Přeložil E. Kocher- 

thaler. 1924.
J. M. Keynes: Vom Gelde. Übersetzt vom dr. K. Krämer. 1932.
Cat: L'inflation, ses profiteurs, ses victimes. 1926.
Gustav Büscher: Die Inflation und ihre Lehren. Curych, 1926.
Raymond Dcschictère: Les réparations, la protection des obligataires. 

Paříž 1931.
Sedláček: Das tschechoslovakische Recht der Teilschuldverschreibungen. 

Prager Juristische Zeitschrift, 1928 (zde několik článků o postaveni ma
jitelů dílčích dluhopisů v různých státech).

Dr. M. Domke: Internationaler Schutz von Anleihegläubigern. 1934.

RŮZNÉ.
Compass, finanzielles Jahrbuch. Vídeň 1933 a dřív, ročníky.
Saling’s Börsenjahrbuch.
Saling: Der Rentenführer. Handbuch der festverzinslichen Werte 1935/36. 

Berlin.
Československé burzovní papíry. 1935 a dřív, ročníky. Vydává Josef 

Kašpar.
Ausländische Anleihen an deutschen Börsen. 1927. Vydala Deutsche 

Bank, Berlin.
Woytinski: Die Welt in Zahlen.
Ottův obchodní slovník.
Slovník veřejného práva československého. I. 1929, II. 1932, III. 1934.
Zahraniční politika. Sborník pro studium mezinárodních otázek politických, 

právních, hospodářských a sociálních.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého.
Věstník ministerstva financí.
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich.
Dziennik ustaiv Rzeczy pospolitej Polskiej.
Österr. Volkswirt.
Mitteilungen des Verbandes österr. Banken und Bankiers.
Die Rechtsprechung, herausgegeben vom Verband österr. Banken und 

Bankiers (citováno: Rechtsprechung).
Berichte aus den neuen Staaten, od r. 1926 Wirtschaftliche Nachrichten. 

Vídeň.
Ostrecht, od r. 1927 Zeitschrift für Ostrecht. Berlin.
Bankarchiv, Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen.
Revue de science et de législation financières, vyd. prof. Gaston Tèze. 
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Nepopulárnější los v republice:

LOS ČSL.
TŘÍDNÍ LOTERIE

Zásady, na kterých spočívá jeho 
hodnota:
1. Polovina vydaných losů vyhrává.

2. Střední výhry jsou stále rozmnožovány.

3. Hlavní výhra činí 1,000.000 Kč, prémie
1,000.000 Kč.

4. Státní pokladna ručí za výplatu výher.

5. Veškeré výhry vyplácejí se bez haléře srážky.

6. Stát nikdy neúčastní se hry.

7. Veřejnou službu zákaznictvu obstarává přes 
300 prodejen v celé republice.

Až dosud bylo vyplaceno státní pokladnou 
šťastným výhercům přes 1.300,000.000 Kč



Zástavní list
JEST NEJIDEÁLNĚJŠÍ ULOŽENÍ KAPITÁLU

Požívá sirotčí jistoty a jest zaručen prvořadou hypotékou na nemovi
tostech v Čechách. Požívá záruky země České a lze jej užiti při kaucích. 
Při slosování značný kursový zisk. Denní záznam na Pražské burse. 
Zástavní listy vlastního vydání přijímají se dle přání do bezplatné 
úschovy a správy a výtěžek splatných kuponů zasílá se přímo vlastníku 
nebo se ukládá na vkladní knížku nebo na běžný účet. Uložení kapitálů 
a jejich realisace jest tudíž stejně jednoduché, jako ukládání peněz na 
vkladní knížku. Všech uvedených výhod požívají také naše zástavní 
listy, zaručené prvořadou hypotékou na nemovitostech, ležících v zemi 
Slovenské a v zemi Podkarpatoruské.

HYPOTEČNÍ BANKA ČESKÁ
(DŘÍVE HYPOTEČNÍ BANKA KRÁL. ČESKÉHO) V PRAZE

SVAZ ZÁLOŽEN
PENĚŽNÍ ÚSTŘEDÍ

ČESKOSLOVENSKÝCH OBČANSKÝCH

A JINÝCH SVÉPOMOCNÝCH ZÁLOŽEN

PRAHA II, NÁRODNÍ TR. 14
NÁROŽÍ mikulandskě ulice

TELEFON 438-41. 438-42, 438-43



SLAVÍ A
vzájemné pojišťovací banka

PRAHA-BRNO

BRATISLAVA

Veškeré druhy pojištění

Reservy a fondy přes

933 milionů Kč



ČESKÁ 
ESKOMPTNÍ BANKA 
A ÚVĚRNÍ ÚSTAV

Centrála v Praze
Adresy pro telegramy: Escomptecredit

Filiálky a expositury:
Aš, Bor, Brno, Bruntál, Břeclav, České 
Budějovice, Česká Kamenice, Česká 
Lípa, Děčín, Falknov, Cheb, Chomu
tov, Jablonec n. N., Jihlava, Karlovy 
Vary, Kam. Šenov, Krnov, Liberec, 
Litoměřice, Lovosice, Mar. Lázně, Mi
kulov, Mor. Ostrava, Most, Olomouc, 
Opava, Plzeň, Podmokly, Rumburk, 
Smržovka, Šumperk, Teplice, Trutnov, 
Ústí n. Labem, Varnsdorf, Vrchlabí, 
Znojmo, Zatec.



Česká banka Union
CENTRÁLA V PRAZE

Pobočky: Aš, Bratislava, Brno, Broumov, 
České Budějovice, Dvůr Králové n. Lab., 

Frýdek-Místek, Frývaldov, Jablonec n. N., 
Jihlava, Karlovy Vary, Kraslice, Krnov, Li
berec, Litoměřice, Mariánské Lázně, Mor. 
Ostrava, Most, Nový Jičín, Opava, Olo
mouc, Pardubice, Plzeň, Podmokly, Prostě
jov, Rumburk, Svitavy, Šumperk, Teplice- 
Šanov, Trutnov, Ústí n. Lab., Varnsdorf, 

Vrchlabí, Žatec

Expositury: Praha-Vinohrady a Praha-Libeň

cukerní oddělení v Praze, 

Bratislavě, Olomouci a Opavě



Provádí veškeré bankovní a bursovní 
transakce. - Přijímá vklady na běžné účty, 
knížky a pokladniční poukázky. - Posky
tuje dlouhodobé zápůjčky komunální, 
meliorační, železniční a stavební úvěry. 
Vydává vlastní dlužní úpisy zaru
čené zemí Českou a na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi státem • 
Přijímá cenné papíry a hodnoty do 
úschovy a správy odděleně od vlastní 
zásoby a cenných papírů osob třetích.



CENNÉ PAPÍRY, AKCIE, 
ZNÁMKY, KOLKY, 

LOSY, 
DEKORAČNÍ PLAKÁTY, OBALY, 

PROSPEKTY, ETIKETY, 
DODÁVÁ

V. NEUBERT A SYNOVÉ
GRAFICKÉ UMĚLECKÉ ZÁVODY

PRAHA-SMlCHOV Č. 104 0

BANKA
PRO OBCHOD A PRÜMYSL

dříve »länderbanka«
SPLACENY AKCIOVÝ KAPITÁL Kč 130,000.000 —

CENTRÁLA:

PRAHA I., NÁM. REPUBLIKY 6
FILIÁLKY:

v Aši, Brně, Ces. Budějovicích, Hradci Králové. Jablonci n. N., Jihlavě, Kraslicích, 
Krásné Lípě, Liberci, Mor. Ostravě, Náchodě, Plzni, Teplicích-Sanově, Trutnově, 
ve Vejprtech a ve Varnsdorfe.

EXPOSITURY:
v Karlině, na Smíchově, v Mladé Boleslavi a v Mikulášovicích.

CUKERNÍ ODDÉLEN1



Ústřední banka
ČESKÝCH SPOŘITELEN

V PRAZE II, JINDŘIŠSKÁ 19

Tel.: 31441, 31446, 31623, 31624,24510. Telegramy: SPOROBANKA

Pobočky:

BRATISLAVA, BRNO, DUCHCOV, LITOMÉŘICE

Expositury:

KRÁL. VINOHRADY, DEJVICE

Veškeré bankovní a bursovní obchody
Výplatní místo kuponů a slosovaných titrů 
zahraničních půjček čsl. státu a města Prahy

^Motorový líh
TECHNIKA URČUJE

NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ VYŽADUJE

OBRANA STÁTU ROZKAZUJE




