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Ideový vzruch positivního práva 'V oboru moderní techniky. 

Di'. F }'ontišek M iiller, odboro'Vý r>řoono'sta ·nl. s. 

Ideový vzruch positivního práva v ,oboru moderní 
techniky: Právo letecké a jeho uzákonění 

v Československé republice. 

PrOlhlénl I))Tostoru, jedllialk fysilkou a m11t.em,atiko'u , jednak 
fil'Olso.fií, tak různě uróoVaJn1T ~ IniJkde v:šak přesně neluště:ný ( ám 

·E:Lnlstte.irn řeše p.roblém času 'v m·ezich fys iky, míní, že lJá;~n v] ,a.stně 
pojem pTo:sto1ru nic nepovídá), si »co·mmon S'8nse « vykládá prost,ě 

mechanicky ve shodě s trojdhneneionáltllím pl'Otston3ll1 E-ukli
dový.m. 

P)'ávo dotýkalo se jal( svýnl v·ědeckýnl, tak SVÝITI kgi-s bdq:-m 
vývOje-IU, l)) ,řiJnéřooě SV13nlU ústě empiriakému základu, :problemu 
pros,t'olru velrtJ.i el\:,lekhcky. 

N ajmě šil'é mořo a 1idskémiU .pomys.lu nekonečný prostor 
vzduchový způsoho'va] y v právnictví ja,kohy horror v::letui, ačkoLiv 
moie fysikál'llími vlas tnostmj rSyéhO žjvlu se dalo z,áhy zvládn·out 
ve službách licL~ké poHcby. 

E..la.si'cké prráyo i-ímské, jeho obecnap1'ávní k'onti,nua'ce a v,a
riace věnovaly p0il11ěl'nén e'patrný počel s o li k r O' 111 o p r á v·
n Ý c h ilJisti-tutů J2Toblému prolstoru, po~nl Ll právě jisté vzt,ahy 
tohoto ku potřebám denního živ-orta )dd.ského vyžadovaly ú.prruvy. 

Veiejné práv-o a zejména mezl.ÍJnároc.uní prá 'l'o, nenal'8zši 
v římském právě ex prOf€lS.90 svéhO' kultu, SB vyyíje10 později, 

ale ro'vněž. jenom v drahách a nl8'zích daných eJ:llpir:s ll1 em ,žrivot
ních styků po !Uma.nech přišlý.ch stá tú. lllOti sebou Cl. s Řjmsko-u 
církví. 

Jest p-ozorubodno, že právě télJk jako p ['vní . zárodky m ezi
ná;rddo:úho práva u sta,r-§'ch Římailú be .pOtsHehnuuLi v j,ilslých 
.sailrrálil1ích obi;a.c.UnOist:ooh kněžstkýoll Uu:s fecia le) II přHeži l t 'osbi 
v2Jnj kajících válek, vedly váLky --'------ ,po rOz,UlllU staeé filosofické 
naučky Hera-klitovy (rozpor j,e.8Jt 'otOOlll všech věci) -- ku 'PO

znatku nutné úpravy veřejlllo- a n'a.jmě mezinár'oclně-práyních 

dosahú zájmDvých. 

Zajjsté bylo i v antilckém světě op stránoe 81upi1'ie dos-tli pří

ležitosti ku pod-obnýnl pozJlJa;b!n'l..m, než jejich upli1.tnění unlož-
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nHa tBprye křesťanská ethika, uvolnivsÍ rigorosní po;iímaJll po
měru t1ntického státu ku 'Občanu a člověku C'c1zincirotrocU a za
jisi:ivší uniyersální hum,anilSnlus. 

Leč, i v dobách, j.ejiohž duch byl IdesEanstvÍlll uš1eohtén, n8-
yznjl\:ailo lnezinárodní právo z pouhého racion8J.~Slmu, nýbrž mu
selo s"é pTvní kročeje učiniti po krva výrul s t,ezkádl histo'rie. 

Tetl\: yidíme, že hterární ohserva,ncí za ·otce juri/s -natllrae 
et gentiU'lll prohl,a,šO'vélJný Hugo G-Y'OItius i- jeho četní a, znalillB
nirtí přcdchúdcové (Olden'CLorp, I-:Ienning, Vv"in1ldcr , Alher.ilcus ' 
G-Bntjli\S a j. ) c10Gházeli ku svým Dáz,orůll1, pozorovavše hrůzy a 
útNUPY fBudálnich bojů a státních- válek, takž,e jejidl Llochov.8JD.á 
hterární díla jsou svědectvím skutečn ých událootí a kritický,m 
pl'oO(.e ,to m Pl'Olj nim. 

Co dD úrovn ě čl sousta,'nos ti ná z'Orú na m'8-z.l:nirodní právo 
ovšem múže Hu go Grort,ius (H. cle Gl'oot 1583-16/.1:5) beze srpo,ru 
být považován za zcukladatele rnoder'njb.'O evro1p3kého práva mezi
národního, které už on --- umravněný ~aJstánce zájmů své ho
lél.J1 ldské vlasti - rozlišov al podle filosofického a podlB positiv
niho hledi ka. 

Tento gonius, jehož ú.sty jako by byl mluvil duch světovýc.h 
dějin , yyualléba před svýnl svě-ioslav-ným dílenl »De jure belI\i ac 
pacis «' (LG25) 'spi') o <MarB ljberum « a »De ·jure pr-aedoe!(. Po

sJéze zminěný .spis »J\!Ia.re liheruln « n ezvládl s i.ce na ráz-; ani sou
dobou htera.t ilTu, ve které 'élJutoii angliotí, hispanští a benáItští 
háji,1i theorie »Ill,al"e claucum « či nánliOřního llllperja, ani pr.ax,i 
míru \~T esUáls.kého a Utr·echtského, ale pronikl postupenl času 
nálSlecU-.:eJll sv-ých správných zá,klŮJdů empidck1íCh i , etických tak, 
že od druhé po10v1·ny 18. sb01etí byl všeobecně uznáván. 

Hou eau '(du contr,at sociall) na nejedllom místě potírá ná 
wr-ý Grohovy a doJmnce ho uvádí jalo oclpúrce přiruzené rov
nDst.i člOY0ť,ské v jedné řadě s Arist.otelem, Caliga.l.ou a Hobw'
. ,enl - - Cl. přece sálll cjrtuje markýze cl'.Argellison, podle něhOlž 

»uoené rozbory o yeřejnénl právu nej.sou ji1l1éh:o ne.ž děj:Lny .sta
rých nešy arll « a ,~ sednlé kápřtole (o hlavě státu) v 'plném ,soo
la clu ? ·právními ná,z,ory své doby argumentuje, že zás.ada neplat
nosti záva.zku vůči sobě samému nemá VZltahU na hlavu státu. 

~Mezi něn1 eckými encyklOlPoe.dy stát11~ho práva sice Robert 
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von M-ohl vytýká, že ' vědeckému vývoji hliQlsofického práva 
m.eZlÍnárodního hrubě uškoililé+methoda .saJ11ýrrn Grot,i,enl tli 
upl.a,tněná a ještě Kante1m a j-eho školou clodr,žO'vaná, podle které 
blosofl.i,oké právo mezinárodní přenáší na svoje subjekty (mo
ráLní) pravidla filosofiiokéh0 práv1a soukromého. TatO' methoda 
jest ,aJe POdl(lrp1tJeLn.á při ex'ege,t1cké ne[pr{)rpraOOVc~llOl&ti ce.lé láJtky 
a nep~.agmatičn'OIsti v za,čátcích dřímajícího mezinárodního prruva, 
j,ehož subjekty zrovna ve .specifických do~S'azich 111Bzljstátní zájm·o
vosti S8 opírali o úvahy čistě m,oc8n.ské a 'o jednostra'll.né vÝ'kJialdy 
pojlnu 811'ver,en1ty. N e-ž i v pr,axi i v theor]] byla již před Kantem 
roz,poznána neudržitelnost pou~lého uPlkutúování i'l1Lstitutů řím

ského práva soukromého na poměry Cl aJme svrohovanýoh států. 
<Theori-e 1'0'vnováby mezi evropskými státy ocl. n.lÍTu. Utr,echt
ského a nauky Christiana vVolffa, pr·o.pagator,a Le·jhnízovy fi~D~ 

sofi'e, 2Jakla.clatele némecké OIsvícenské fil06'ofie populární a 

předohůdce KantoVla - »c:iiviltas maxima « ja.ko idea nu1ného po
řádku ve stycích n eodvislých států.) 

Grot:iJu:s .se post a viiI 818 zák1adními thesemi svého i) _MaTe llme-
• I'lUl1« na. stanovso -enl:Un.entně veřej.nOIPTáv.ní, na st a.nov:ÍJsko
meZli.n,á,rodniho zájll1u a řešil tu pr·otblem pr'OIsto1ru, da,ný širým 
mořemj jé1Jko oO'l1trnuum jsoud mimlO vrchnoste·n.ský cl'o.sah stát
n~ch mOlcÍ. 

Téll1ěř souoasně s Grotienl Ulpř,el jiný učenec, Bacol1 (Vcru
lanl 1561-1626), z,a,klada'tel fi llo.sofi0kého empi['ásmu v Anglid~ 
svůj báda.vý zrak o pl'o!ble'ln prostoru daný šjrÝl11 , fenolllenálně 
nekonečným pr-ostorem v zdu ChOVý.lll , omeziv se ve své zlnálné 
»NOIva Atla'lltis « na u to pic k é p o s tul á ty prorocky tu-
šenýoh vynložeností techni,cké vědy, l11ezi ninliž - vedle pOl1'OreJ.c 
a p.er1petuuID mobile - fjguruje i v~duoh()tlocl. 

Jaký to rozdíl mezi tím, co pokládal právem na ulOři Gro
trus a o Čel11 snil ve vzduohu Ba,con! 

Ovšenl, že Grotius ve svém ,živlu mel , překonávat jooortn 
práv'l1ioké a politioké odpory, kdež!lo Bacon stá.l pře-cl zdánlrivě 

nepřeko:natelnÝlTI odporem, klélJdenym fys:iJká.lními zákony sa-· 
mými. 

A vskutku zůstal právnÍ,. vývoj po stránce obsáhlého vyře
šovánÍ probl81nu vzduchového prostoru jakoby připoután .klL 
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hroudě, pakud se nepadařilo hdskému dŮIny,;s;lu pr,astihnorut re
la~.iJVno6t p.a sté11etí absallUtnÍn1i braný h ,přírodnich záum.nů. 

J a,kékaliv spekruativnasti pr'OIstá ~deaTngie kl,a,sickéha ř~n1-

ského práva vytýčila pojem vlastni1ctví (mancipiL1,m, dOlu.inilUID, 
pr~o'l)r:Letas), srpajivši jej s pajn1,en1 res oOlr;parabs ta,}e jadr-ně, že 
insbtut vlasln.řctví zůstal nejenom uheLnf;n1 kameU8111 soustavy 
'Soukromého prá.va, nýbrž i mravního a spaleečrtskéha i;á.du po 
tisíciletí. 

(J est ,s podivenim, Ž'8 :Marx, původce saci,alistickéha m.ab8'ria
lismu: ja:k'o žák velmilst'I'a ide,ab:stické dilalekti1ky (Hegela) ne
}}t0l3třehl, že pouhým přesunut:ÍJm vlastnictví z rukau individua
lismu do rukau kaUektív:Lsmu s.e nedá pravés.ti racionálně a[)T.av
divá., vdkorysá I' evoluce sociálnilia řá;du, pa[eu,d se nedá pojen1 
vlast.nictví vúbec odstralldrti a nahrad:Ll:i; jiným universálně pře
svědčivým .poj,men1 o paměru čl'Ověk'a ke sta-tJcům kor:porelním 
i inkarparelnim.) 

Kategari'(jký real]smus římskalptávníiha na.zíránÍ na insrtiJtut 
vlast.nictví vysvítá nad jliJné zjevně z toho, že adaekvatně vrntřní 
u'Oelenasti vlas-lniokého práva paJl1ství v,llastníka nad jeho věcí ' 

vystihuje, plněji než každá positivní clef~n. :iOe, prá\'l1Í ID'OC, jaké
kol,iv negaci vl,aJ8tnictví brániLi a že dále .se zás,adně respektuje. 
shodnost vlastnického práva s prostoll'OiVÝtll1 r 'o,z,s.ahem jeho před
l11ě1u, oož však nezl1amoorulo ztrnulost právní vývojovosh, jak 
l)atrno mimo jiné n.a ilIl,st1tutcch a ccessio, 8n1phytHllsjs a IUrper

filCies; platiloť tu v zásadě: »r'€\S élrCCenor.1a, sequÍltlls reln 'Pr:iJnci.
patlem« . 

.J 08t paz.ol"uhodno, s jakým roztlny.sl81ll a j'ak jenom podle 
konkrétní potřeby římské právo se dotýk1adlO rp1r,oblenlu vl'duchoL.. 
vého prostaTu. Subs;tantjalně ·mu nevěnovalI() zvláštní péče, če

muž s.e nelsmÍIDe diviti, viclín1e-li, že i moderní národní hospo
dářství jak v theor.ilÍ, télJk v praxi v~duchu a jeho pro.storovérllu 
.roz&al~u nep:řizillává s,mě'Dill.é hodnoty. 

Tak v dosahu lpozemkového v1a.stnidví záj,em i potřeha už 
pro pouhou mechanick'Úu styčnost vúdy a ruad ní se rozpTDstrr'a
jicmo vzduchového prosturu vy.ž8;d~)ivaly, aby vývoj práva k nÍlm 
hral zřetel. ,A římské právo, nedávajíc se strhnouti nedozírnÝlIni 
dúslodky vJ'rkladu v.las,t.nické 8Jb&olutnosti, tomuto požadavku 
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-vyhovělo někO'hka téměř ka.suistickýmti. nornlami, jichž paltrně 
negwtivní povaha přiměla sohol11Jsrb.ůcké ilD,l;er,prety, aby z TI,11Ch 
ZlkOLlshuovalL tak zvané Ilegální serviJtuty. J-ak,o příklady možno 
tu uvésti piíka,z daný již zákotll0dárstvÍnl dv,anácterodesikovým, 
~e stromy scyusedo'Vy neslrní viseti s.vými větvemi hlou:běji pat
náJeti stop nad půclou druhého soused-a. Gn;terdjdum proh~birto
Tum de arhoribu.s ca,edelJldjlS) a 'Příkaz, ze cUužno trpěti, alby zeď 
soll&edo:va hyl,a až na půl stD'PY vypouldá d<Y prostoru nad nlélJŠÍnl 
pozemkem (L. 11. pl'. si sorvit. yind. VlIl. 5). PřQdmě:lně pří
'buzl1 ' , ale sVOlů povahou ji'ž v abar veřejnéhO' práva, spélJcUající 
normy, podle nid1Ž Augustus o'mezljl výši budov '10, Tl'ojélJn 60 
'S'top;:t,:mi, jsou piedchúdci pozúějsiah lJohcejních řádú stavebních. 

V těchto nlezích kasuj.s:t~oky-,kom;promj&n1ho enrpirislnu prú~ 
])udo1\',allo řím.ské právo sn\j v zásadě absolutně p{Jjhna!ll)T rnsti
tut vlasrlnidví, což ·se ještě pa.t;rněj~ zDa,čí v ústupciw, jež čjnůl10 

d{)mi1l1j~lm StUbsta,nce, poik,ud jde o panství nad substau'cí půdy 
Jl ú .cl p o v r che ITl zem ě. (Viz římské préÍ:vo ho·rní Cl jeho vy
-spěl ejší lí tv'ary pozdějšíhO' V)Tvoje.) S ingulárnost hOlne/bního 
práva dá .se oproti Lomu vy větliti jaJ~O' důsh3dek pojjmá:ní sub
:stan:ce pozomkové" aJ8 O'dporuje logickému promHání -- domi
'ni'a clo \,z.duchO'vého prostoru nad ,poz,mnkenl v mezích zájmu a 
.'Íaikt.ické ll10cj vlastníka pOlzell1ku. 

Pi-i tomto myšlenkovénl rozpětí setrvalo v podstédě řÍlTIIské 
'a ohecné právo až do Velk)TOh novodobých kodifilwcí oOOa:n
:ského práya CCode civil, Pre1llisÍsoh-e.s allgem,ein~s Landr,eoht, 
'všeobecný úibóanský zákoník r,akouský (1811) a nový oocaThský 
_zákoník pro Němookou Hši z roku 1896). 

A0koliv se právě u nás ještě platný raikouský obča.nský zá
'kOtil zfus,adně vyohýliJ s doikt.rinární orthodo-xie římského prátVa 
tím, že (§ 353) prohlásil za predmět vlastnictví i 1'es jn-cor:pora
'les, nepojal přece 00 do dosahu vlastni.ckého ,pTáva v prostor 
'vzduchový jiných než římskému právu ,obvyklých norem (§ 422), 
'vymeziv ovšem v jiné stati (§ 297) pojem přislušenství nemovi
iýah věcí po rOlZUlnu nooul8'zené přislušnooti Vzjdllchového 'pro
..s'toru kolmo Thad pozemkem k tomuto. 

Rovněž nový občanský zákonik němeoký, Který se hlásí t3Jk 
, -dOOece k čistému pojmu vla.stnidví podlB římsJ.cého práv'a., .aJll 
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UZ)llCÍ,vá vla!stllictví l}OIUze při roo COirV{)lra}es (§ 903) , p,řj \11á ,ší je-

nOlm viuia.ce římskopl'éÍJvní ka/suljstjky v ObOTU vzduchoV(~ho 'Pro
storu nad poz;em,ky (§§ 910-911) a za.chovává v úvoclnim zá
ko:nu Ca,rt. 122 a 183) výslovně c10tyčné nú1rmy ' partjkulál"DÍ. 
Ovšen1, že se nový německý zéÍJkoll1 olbčanlSlký vyzname'~lává sou
bor.l1ou normou § 005, podle kteréžto se vztah.uje prá'vo vl,ast
nil\:a pozemku na pf,astor nad povrch0m a na z,ems.ké té1(!,SO pod 
pOYfchB1l1. Vla,st.nil<: vsaJe nemů~e z,a:káz,a:ti zásahy, které se pr'o
václí v. takové výši nebo hlou,]~j, že 'na jioh vý,luoB u mná zájmu. 

V této anbthetjoké k'onsh'ukó zúldacllllÍ Hor,my oba·čnského 

práYCl v 'obla,sti práva na používá:ní vzduchoyého prosto:ru se 
EO'ubo'l'ně vyjad.řuje zla,se jenom ODla ide·a, kte'rá už v ekletidké 
kasuist.ice římského Pl'áva hrzcbllla vypětí zá adního aJJisDLutjs!lnu 
v la.st'nictví. 

~o:ciální duch lTo1voc10tbého vývoje s8ilTlli\:l1ul, iíz.en diktáty, 
obeoného zájmu konektivního, v soust,avu jako veřejné právo 
spc'6aljsovalll'ou tO', 00 p6mj/hvní výv'oj vlek,] v rá.mc:ioukromého 
práva jako v1Tjim'ky a ll1~z·e. 

Po ,stráJl) ce legisla,t.ivní techlljky měl tent,o vývoj z,prvu v no
vodobý,oh kodri:fitkacích ohča.l).skéhQ ,prá,va patrný lll·e,chamic.ký 
ú0i'J)ck, že se zák'ono.dárce už ani nepo-ko'ušel v 111P7Ích .lcl11>en
tár-ní kOlls,trukee .sou.krolluoprávni kritiky vytkn.ouJí myšlea.1,ko~ 

voou základnu veřejnoprávních modifj,kéwí zás.adni j'd'8ologie 
vlasrtniCltví. N ázO'rným příkladem j,es.t sU~11ární pouka.z § 3G4. 
raJw'us.kéhooibčanského zákoníku, že l)rávo vlastn.ické možno jen 
potud vyko.návati, pokud se tÍJn nepŤ,oo,tupují zákO'IlY o zadlO
vání a povzne:sení obecného blaha S1t.afl10Venó mez,e. 

Oproti tomu jest povšimnutí hodno, že právěba1l11 , kde 
z úvah obeoného blcth.a do'chází ku l1'ejkrajnějš:LlllU z8.,salhu do 
vla.stnilQt.ví, totiž k eX!pr'Q.pr1aci - srt.arému Ť1nLskén1u p.rÉlNu 
celkem je,Mě malo poyědomé instituei -- rakouský o1Xaa1'ský zá-· 
koník stanoví v serii svýoh soukromoprárv:nich předpisli o me-' 
zkh vlastnického práva ve § 3G5. byE i ne pnLldicky, tož al eslpo'Ď. 

theoret~CJky po~ta,čitel;noru záJkladní ex profe~s.so-·l1'0rmu. 

Při tak ·omezené or,ien1.aJci zákonodárcových názQ1rú na pro
bl,em vzcLucho.vél1o ,pr,os~iQrunebylo lTI'OŽnO oČ8Ikáv.art.i od olbčan

ského práva včetně jeho srpecra'hsova;nýeh k1:l~.itol o ta:k zVlai1ém 
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m-eúnárodnín1 právu soukr,omém vhodných v'odHttk ani pro za
j j 'štění vý,konu prvních exper,j lm Em t-a1CÍ Dl1ěoh obj'evů a vynálezů 

moderní rpřírodní védy, jež se celle néb přmT,ahou prováldějí ve 
vzduc.hovéil11 prostoT'U. 

TeprvE?: když ll,ezvrat.né zkušenosti donUJti~y vere:J<lle 111ínění, 

alby věřilo v pra1vdm 'příroctll1ch zákoinů, vybáJd,aných veleduchy 
a š[.a6.tll1ýmri pOIZOriQl\T3t,e1i z 'tajů 'vesmírové l11Hcha:n:jlky i dyna
m~:ky, j·aJ se i kon:sBrl'i'ati/vní právillí ' řád uZPll rSDho,vati j; té kate
gOll>,:le korrektrtrvne POt.ř0hálm Vz,oo.JÝln z prostn,p-ování vzducho
vého pr'o~storu sHou a hmoLou řizenou lidskou vúli. 

Epochální výzkUlTlY Kopernhlca, . K erplera, Galil lei, Pa eala t 

N ewton.a rozevřely hc1stvu net Ll š.ené ohzory pro..s.tor'ového pro
blému a vypozorovaly jeho zálda,clní záawny gravjtao8. Dlouhá 
doba neúmorHýeh, občas zcláLl1ivě b0leJladejnýdl pokusú ušla 
oele clne~ kdy Nevv-ton (pod,le legeLldy i Byronmll v DOÍll JU3illU 
XI. 1. uvpdeJl1é} ja.k-o mladý pÚlSluchač unjj\ier-sity v Ccl::mhódge 
feIlOllll(1l11{),111 se stI'Olnu' .spaclnuvšiho jahlka ·o.bdržel pOlpud k,u své 
theorii gravil t a1čnÍ, do dJnle, kdy. br'atl-n lVlontg,O'lfÍJer (l'í83i ) vyex
pBr jnwat.ovaJi k01l1trerní vz.estuíp hmoty, vynžitkovDvše Arollfi
lll cd-ova zá:kol1u v podobě Deu.onu plněného ohřátým vzduchem, 
teclY hi!Uzou Lehčí a'tmosf,oóekého vzduelt.ll. Ohřátý vzduoh hyl 
pozdřji ncl.hr,Q,ž.o!l vodíkem, potODl svítiplynem a bR,1.olil mohl ji,ž 
r'oku 1 ~)()1 regi rtrov,arii. 10.300 m dosožel'ié vÝ1še. Zelppehn a Pa:r
sev.al Hl. j. vyzbrojjh balon, j ,a:vše l11Ll p()>[Houhlý t"(l,r , k'OTmi
dJ.c\m, vrtru1í a mot:o'ry o llž,a.snÉ' konstrukci j yý;kotnnostL 

Jřl;krJ1lile byla vy1núlezem odpoy].cJaj'ící nCOllisrl.rLl.'kce l11'otoru 
k1adnt" vyřeše-na- , otázka j~zldy \'zJChlcl10m r:.ejHi10il11 l])ocUe i\..rchi
modova pr1nd/pu mechmljlky (plaiVby), nýbrž poclJlie tak zvaného 
l'pžlÍmu »tě~ší než vzduch«, stá]la mod,elrnÍ ted11úka před nevy
sbŽiný,mi l11ožnosbni zvláJcln.outl vzduchovy proS'loT ye sluŽibá.ch 
lidské potřoby. 

POíté už vedla denní empm°a.e právní vývoj na oestu vzdu
Ch8tll . P{)iSlitivni právo Sle s10e vyd1a10 jjž dříve ve vleJ,u elelktrieké 
energie, l~l8Sticí svým si.l.nýnl · i slabým prOlJdůnl LlTáhu vzCLu

che-m v obor sf.e6oký·ch d:USlposid, an'O z,ahezlpeúovalo tel gr,afu, 
te18lf'OILlU a prespůlnhn c8Il11tlrálám tar1c zvané právo ' CelSt CElektri
Zlitatsweg.erecht), než tu se jednalo pořád je~tě o hl~10tné dráhy 

8bomík věd právních a státních. 25 
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drátem a .právní koncepce nalézala pro svúj pootu'P v anaLogi:i 
ooSltného prá:v,a, óJ.lJa pevné pú.dě jilŽ vyvmutého, .s dů.staIl:Bk Yzorů. 

Dráby a-er,oL1wut:iJky ale vedou pr·QistoTem, jenž se jeví nekooeč
i)."ým kO'llŤ!~ll'uelm ,říZ€ným jen věčnými zákony vesmíru a 11Ieza.
braJl1Ý111 žllidným v nlaJbytá rPlréÍva, s'ankoiJO!Iloyaným z<Ílkr:ok-em 
lidí o (moc a lna.jet.eJ.c zá[lalících. ): Da.s freie ·1\leer berr·eit den 
Geist«, ,praví :M:efisrtJo ve Ft8JUsŤJU (II. díl), čun více tOl m.'otŽno. řici, 
kdy:ž Is.e POZ8IIlJšť.an oc1tá jaků vikBZ nad .zákony telruri'oké gra
v:ÍJt'é1Ge tváří v tvář ve.snlíro,vó neik!on8ČniQlS'ti' ! 

Doména iD:Dtponder'aibNní energie ·světla a el,ektřilnY se slal-a 
v rOZlSahu at[ffiQ/s1féry j'ewš'teul kOll1:unl1\iací ponderahilnich a ŠÍrr"é 

moře, k jeh:o\Ž bř·shům. tíhly 'od voků SI táty Ll národQivé, vedeny 
proziravými stáJbníky -a vtboj:ný.mi voj-evůdci, ZJtrácí svúj privi
lej , j,a;ko jedjná všeobe-cná možnost Ik·omUin~kačL1í. 

NěkoliJc :málo desítek let st,ač-iilo ku závratnénlu vývoji prak
tioké aěrona;urt:íJky, jejíž teohnické v-yul.ožell'o.sti· llrychllÍ!l~, zdo,.:. 
kona,l,i~a a vYi8x!per,i,men,tovala svět<Yvá válJka~ 

Z krvave rušné 1aboratoř,e vraJždídoh SB národů dost.a1a 
světCftvá kultur·a da,r, který sn8,d lPovději, 'odčině vzpolnÍ'llky své 
s.veřepé genese, přjspěje, aby se národové toho;t·cy ·malého_ Isvěta 
poznaly, Zlpl'átelily a sj,eCLnotilly! 

Dnes j'est nlo·torr~cky ř:úzený aěr{)jpl~ll už všeéLn:Íilll zjevrnn na 
l.~·ašem nebi, sloDJžít J.llesčertný;m potřebám osvětových i hmotných 
zájmú člotvěka a stal se taik rpředilnětelll prá vniho řáJdu lriJdského 
s,cmžití. 

P,odl,0 toho, jak-~~m ZJpŮlSobmll a jaikou měrou se vývoj do
praYy vzdnohem dotýkal pTávně relev··ruD.!tních záJjmú č1ověk.a a 
sipOil,ečnos~tj, se poshlJpně bral fo1rmální výv'oj pos:ikivněp['ávní 

úlmavy l8~vCtví. Celtkenl mladé dJilscirp~]ny s;P8ciftcky teohnitCkého 
práva doznaly letecký,m práverm nové k!ateg'orie, lll;-lljicí dnes již 
pemou ,z,áJldadmi, ale do nedoz1nn,a ,přírodovědec1kých pOZlnatků 
o pr'oSwrrO'Vém p.r'0lblemu gr-avdltující .směrIli~ce . . První počiny 

Sipec1alilsovaného positiiYního práva by,ly skrovné a předenl ,po
vahy tpolLcejní. Jest to jedn.ak 1QigiJckýim důs1edk91TI toho, že se 
v sociálně pokročilé době &baví do ;popředí záj8lIIl celkový, .aloe 
jedlI1aJk. i dŮSJledíkenl kons'ervaJtiJvillí politi!ky, 1terá nejdříve ,po

mýšlí na ochranu proti IDožIlýln aoosiViIlost-em novot. Občalm~ka 
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S'pOilehl~lvost a ooo'Orná zpúoolbUlQJst osob, technická j,akost p:o
mů:oetk lBt,ectví, provoz letectví vo vš,eeh jeho úkazl8'oha účincích 
zavdávaly státuj lnoci podnět k úpravě, která se záhy ucelovala 
ve zvláš.f,ní kodexy leteekého práva, zahrnující v se i veřejnol-

právní i DJJěallsl\!oprávní n01r,my. Ovš·em že lprávě při kodif:iJkaci 
l,cieckého ,prá'\i.a - patrněji než v jti\nýJch Dibor·ech speóelního 
práva moderní f.,cohnlilky - možno poz.orov·3Jii, jaJz difererucilačnÍ 

mVllnent l'nelZÍ veřejnýnl a ooukro1lnýnl pravenl tu ČéUst'O' slPlývá 
a se ztrrucí v př€chodov~cil1 úkJruzeoh. POlzoll·ujem.e i zde, ,00 vi
dlme v jiný,cih oiboreeh lidské vě·dy, ž,e vyvrch·olovánil1l vědeokých 
pOZtnatků Ddpadají j,ednotlivé přehrady, jillniž dříve teoir.jle od
děh:wau.'a v různé ka.tegor.ie dilscilpliny, zá1cladní rpov'ahou jed- . 
nQlLné (na pl'. ehenliÍ!Í IOrg'EhlldJckou a neorg,runi!okou, cheluili a fy
siku, elek,tr:ilCitu Cl. 'Optiku atd.). J oot to jakýsi sytl1eni81"g.Bt:iJsmus 
pozn·afk'ofvý~ j·eihoz zákony hlásají a hájí najmé mOJl.isté ve fHo
sofii i v přÍTodní vědě. 

U~ v .suhstanciálně soukromoprávnÍlll institutu pov.Íll1uého 
ručení za v1zešl!ou škodu (H,aJf:t\pfli1cht, ruče;nÍ za výsledek), který 

nloderlnÍ p()l8it1vní právo všude tallll r-ozhod:ně vybudovalo, kde 
člověk svou normální intelektuální a f-y,sd.oknu s'CllOpn·ostí se ne

může př.j!lIl·ěřeně háJ1t újmám na životě, zdraví a statku, v~niJka..
jícím z ži~elné ~řemoci trakční sily (parní, el,elddci.ké, a různé 

jjlIlé motůrieké síly), jeví se vliv úvali veřejnoprávníah. Tak na 
příklad v zákoně Zle dne 5. bř·ema 1869 ř. j. č. 27 O' pov1nnélu 

ručení železni.c za poškorení na těle a usmree:ní násled'kenl ie
le:zmjčního provozu, v zákoně zleéLne 9. sr,pna 1908 ř. j. Č. 162 

O' p'Ovinném ručení za škody v~e'šlé z provozu a:utom'oibhlů a 
v zákoně ze dne 29. červffilce 1912 ř. j. č. 151 '0' ruČ!~ní za sráJŽJky 
lodí Cna podkl,adě mezinárodJní úmluvy ze dne 23. září 1910 ř. 
j. č. 33 ex 1913) a samozřejmě v lIlový.ch zákon.eeh upravujicích 
tuto srtiať v rámci provozu vzduohopllavby. 

VIĎN v-eŤetj!l1lopráVlJlích úV'(lJh se uplatnil S1iUpÍ1:0Vi3Jnýnl způ

sobem, lPokud jde spúcielně O' mabší, nesamosta1;né činite1e zři

zooeoké v dotyčných 'krmnohyčejně nehezrpocných provoz,eoo, na 
půdě soeiáJního pojiiŠoovéÍJní úrazOIVého. (Yij~ o poměru pOvin
ného ručeni Zia škodu k úrazoiVénm Ipodjšťování čl. VII. zálko.na 
ze dme 20. ~.;ervence 1894 ' ř. j. š. 1(8). Jest ,na biledllli, w v~c1u-

25* 
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chOjpl,aveckénlu Ipráv/u j,cst luštiL otá~u povimmého ručení OIsob
ně i věcně taJt širokýln ro/zsooenl, jlwk provOIZ vzduc:ho,pl,avby ty 
kteTé záJjmy ohrožfllje poškOlz8lIl1m. 

Než ooa;rakb::dlSikké a prvoř,adé otá~ky Slpeci~lil1ího práva 
letecikého jsou porvahy veřejnoprávní a výzmamu mezistá.tního. 
J sou to otázk,a paJlství na,d vzduchovýnl proort()lr0111 (l, oltázka ná- . 
r'odnosti vzdlJooového plavidla. 

První otwzku lze zodpověděti jinak se stanmTii&ka světo

vého a j~n'a.k ,s.e ,s:ta:noviska státního. Se stanoviska ,SVě-tOlvého ne
může bÝ.ti pochyby, že vzduchový prostor, jako j€x1na z vrstev 
vesmírovýeh aggreg'3Jcí, tvoříci konrlinuum, obk101pující nwši ze-:
měkOlub, by měl býti řízen zásl8Jdou· l1l1:uversáhlÍ volnosbi, mno
he111 vice, nežli širé, s,;ětové 111'oře. 

Zásada VOlll'OSti vzduchového světového prosto'fU vyplývá 
z kosmiokých zákonů fy.sikálni'Ch, podle kterých atmosféré;L není 
apertin,encí země, jako jí není atmOisféru země, j a'ko daLši ves
mÍl'ový agregát, obldopující vrstvla a8theru v proo,torové pro'-
jekci telurickou gravitad už neovlá,cLané. Se sta,nÚ'vj,ska prilnér
niho práva přirozlEmého svědčí volnosti vzduchového Pl"olS1.oru 
universálnoot zájmu lidstva územními svazy ne01eněllého a 118-

zpl1soibilúlst fysi,cké oku,palOe širého yzdudlOvéllo prD1stJOQ'u 
t r val Ý 111 i mocenskými 1nsti'tu'cemi. 

Než aověk, j akOlžto Z0011 potllJtiJmil1 má j ,estě daleko k lLÚd
stvu ,a ku ž,ivotní'mu řádu řizenému úV{uhami VŠ8'hd.skosti. Dě
j1nný vývoj · dosud tříští a poutá li.dlStvo terri:toriáhlě a perso
ná1ně podle l1álrodů a států. Stát s'e stal a je:s~t vr{;holnou 
kategorií lidského sespolč-ovánÍ, jejiž virtuelní univeesa1j/sUl1LS 
není sice po ,strá;nce kvantltartivni, pr'o 111nohost sltát.ních lrLv,aTů. 

senl~nut, ale po stránc.e kva1ú-t,ahvní ideou SlH".ercn,ity sankcio
nov<ÍJn. Talc se stává př:ilroz.en€právní postulát volnosti Š'~l~ého 

vzduchového pr-OIstoru pr,a:ldicky 1luso'rnim a jednotlivé státy se 
jaly, ja:knlile dooházelo ku technioky a právně relevantnímu 
ruchu ve vzduchovénl prostoru, ulp1at11tOva.ti prilncíJp své suve
r enity ve vz,cluchovém prostoru nad sVÝlllti 'territoriemi. 

S hlediIska pr,8J!dilcké p01třehy a veřej,nýdl zájmů mÍravýoh 
i válečnýoh cU-užno tudíž po ' dobu mez,jlStártní roz.kouskovailooti 
konbne'ntů . při:jmouti p0lStulárt státní sll'veren1:ty nad tÍln Me-
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l~ým vzduchovým prooLorern za n.ezhyLnOlst a se spřát.elibi se 
všemi dThsledky atlQim j,saoe prostorového kOlntriJllua. 

Ovšem <že z této základní ' orientace vyplývá nutn,ost pře

denl děbti právní r,ežíul lotectví podle toho., děje-Li se let vzdu
ChovýUl pros1torelll nad státně diferencDvanýmí kOl'l,tÍlllBnty nebo 
nad mirrnostáJtním volnÝlll lTI'O'řern. 

Slo~'Í~ější a theore1.id\.y i prakticky zása,drl.ě spornější jest 
druhá z o.bou zl11inělutch s1.M;ejních otázek let,0ckého práva, 
otáz;ka tSiátmí nárO'dnosti létadel. 

T,ato -otázka vyžaduje a1p-01cLikti'Oky posili VUhll'O vyřešení, co 
mOlŽná na záJ.da.d€ mezinárodní úpTavy, i kdyby první otáz.ka 
by1a zodpověděl1a po rozumu v'olnosH světového pro,sto1rll VZ.cLU
chového. Že se tu neobejdeme s přec1pisy ,céLkeUl spoře vyvinu
tého 11lezinár'OIunÍho práva pr~vá1mího a ~e selhávaji i zásady 
staršího d'oktrinrur.ismu právnillo o statutárnos,t,i práv'Cl, podle per
&onálLnosti a l'eá1no'S,ti rOlz.Lišoyaného a smíšeného, jest při sííJ1-
gulárll'olsti a komplilmv'ano8ti m'Odernilio letectví na snadě .. 

lvlu.sím,e postupovati cestou l1'OVOU a vyhledávati zv láŠltn 0-

St'Bll1 l,etectvím. přivoděných vztahíi a účj/Dků přiz})ůsoibené právni 
i poJJj;cejní lututely v zájnlu v,eřej:nmn i občan&kénl. 

Idea pLné &uverenosti jedno~Jivýdl stáhl zjednodušll1la sVÝlni 
důslledky ja,klSi meehaniku st.ruršícll mezistátních syste-mů. PŮ

v'odní římské pdivo rozeznávajic ju.s óvite pro římské .oboany 
a jus gentium pr'o ~"eřínlany, nezavdáv,alo podnětu ku kohsím 
111ez1státne-právnínl, jeHkož u~návallO jus genh11ln jaJkC? právo, 
které opud omnes gentes per,aeque cThStodirtur. Pozdějším 7lvše
obecněním řimského občanství pro všoohny obyvatele římského 
dommjla splynulO' jus civite a jus gentirum a římské právo na:
JJylo zevní universálnosti jakO' právo obecné i n,ad samu ~dell 

stártu. povznesené. N Bsnáze a rozpO'ry nastaly, j,aluniJe l:idová 
národní Pl'áva prolnlí:kala na úkO'r obecného práva a s nj[mi 111y
šlenlka novostátních 1ndividu,aliL Obtíže a ronpruky z tohoto boje 
dvou světových proudů. se zreadlí v komp1iikov1anosti a často až 
zm().tanos ti schol,asticko-dialektiokÝ1ch výklc1Jdů a urovnávání ko
ldJsí mezilstát11ě-prá vníoh, n~jmě za doby postglas6a1Jotnl a dále 
aiŽ ku y,elkým národním koc1if:ik'ruclm na přelomu oolffilládého 
a deva-tenádp.ho veku. Četné daktrÍil1.a,ríslnem propag-ova,né a 
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kUfi~em:i r-ec1pované regule a sentenoe vyrojivši se s theoúí s1Ja
tu~árních, j1mIŽ do j.isrté míry j,eště ' hoLduji i Oode civiil i občan

ský: zákOlnik r,akOluský, jsou tak . ZnáQllY, jako že j,ejiloo y,erba.li3-
ffiThS umOlžú,ov'al :imterpreta.ci všemi slněry i protichlldl1ým.i Že 
oibratrn1T itnteT[>ret si eskamaJtováním dikce mohl na, příklad z re
gulí »k)lcUS r,egi,t actU'l11« nebo »ln'Oibi11a Dtss.ihulS j,nhaer{~lnt« neb 
»Tex 1'O,ri« de-dukova.t co se mu hO'cliJo, jest TIla bíledni: 

Ne,mecká věda nadržovala i v době, kdy už naJSlbala kr·i
heká reakce pr'otri. z,mín8iné111U ehaosu jakési i,mmohi,lisa,ci práv'a 
zdůra,zňováním postulátu lex foti, románská věda hla,vně :iJtal
ská a frDnc01.vz.ská přáLa nloibiJ.nějšímu pr1ncilJu .státně--'D aóo
nální Q,sobno~~rtli. For m á I n í uj wSlnění naslt,al0, j a.kmile stát 
jak,o SUYHrení subje1d uja:l se úikQllu tvůr,ce I>'ráva, vymanirv .s9 

cele z re-ž.in1u obecního práva. M€II'ŮJtálně však nebyly a nejsem . 
kolise I;nezistátně-právní oldstraíIlěny ,a nebudou. Praktůoky 

uspokoj:iJvé luštění mo~no očekávati jedině úpraNOU m'ez:iinárodně
právní ,Jakožto ,pragmaticKou reakcí prolti kr1a,ju'Osrtem zásady 
~wr'cho'V al1lOsti. 

Tím 'naznačen'O, jak málo 1l1áa:n his,tori.ÍlCký l11o.t'e.rjál při ,ko
důJf.:iJ1ruci lete'ckého práva sJ\:ýtá a kterak obezřetně eld€lkti:crky 'naše 
1eg:i,slatÍlva bude mflliset,i poružívat tohoto ma,teriálu čl Hln;:t.1:ogií CLa
ný;ch národninl a meZÍlnárodnim prá;vOOl v .ohoru příbuzných 
odvětví moderní komnmmi'kac8. Př'Ístupujeme-li za tak vážných 
předpokladů ku posiJtivní pnwi sous,LélJvně · vedeného českosloven
ského zákona leteckého, jest nám především třeba pr'o'v~nden

ci,e!lltlm'O talentu, 'Ovládajícího v,e1ké nové thema jak po stránce 
theo1r1ie, tak po str;ánoe prakJse a slučujícího ve své ka ip,aótě vy
tříbený opHračnÍ kult i právnÍk,a i technika. 

A autority tak vzácné kvalihkace se naší r,epubhce dostalo 
v osoibě původce návrhu zálmaJ.ia 'O vzdtrcho~vbě Cletectví). 

Hugo DiwaI.d, senátní pres~dent nej-vyššÍho správního ,slOudu 
v Prruze; j.ebož dlouho'letou legisLat:iJV'ně te'0hnickou kari,eru vy
zrualČuje řada děl oboru jurisprudooce moderní te'ooniiky (jako 
na př. 2lnáJlný výnos o prŮlnys}ové politice" nhn vyJpraeovaný 
pokud by,l ref.erentem pro průmY'lslové práVio a 'průlnyslovoll 

polJ:iJtliJkuv ibývalém mw.i,sterstvě obchodu ve Viclni ~ dále jeho
čelné P1ráce jako sekčního chefa v mini-s,tersŤ.vě vBř,ejných pNlcÍ 
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ve V~dtl1i z ObOTU stavehního práva a srtavoEllbních řádú, j,eho os
nava rPl'áJva elektrárenského, jeho úprava právních pom,ě'rů c.ÍJ

vi1nioh Í'nženýrů, o kterou se jeho předchůdoové drruhná · léta 
marně vokouš,eli, orrganisace inženýrských kOl nor , výjimečná 

úprr,RJva přec1nos,1,ních staveb a jeho již ve Vidni bez.e všech vzorů, 

Jako první svéhO' druhu, vy,pra,c,QlHtná 'OlsnO'Vla l,eteokého zákOlna,) 
rOZJVrhl n'a základě ,posléze znlínéné ,své práce, j'a,kopředs,eda 

mezirrninisterské komi,se, 'pl"atCovní .progralll a OSlllOVU, ~terá jest 
v · pndstatě reprodukcí jeho pův,odního dí,la. O zásatd!ádl 'Osnovy 
pod,n,l, ještě než zahájil :práci n'18z:Umirn.itSterské kOlInise, v,eřej~no>s,ti 

z,práyu přednáškou v Plt'ávnioké jerunOltě 24. února ;1921 a za
stupoval před lllezinár'OdnÍ'm for'em ev. m-eziInáJrodní sj,eZJd p'ro 
PTávo letecké) speciá1ní otázku 1e:bec.kéh.o práva o národno~g,ti a 
imatrikulaei létadel. 

Ná;vrh záJkona, o němž byl,a právě zaháj-ena C],iiSkuS8 1llite
resov,aných činitelů, proibirá v padesáhšes,ti diOl des,eti · ka,pit'ol 
soustavně zař,azenýah čláfilcLch oibsáhrou lárbku leteckéhO' práv.a 

, po všeoh jeho relevantnich vZltazLch, d.itkcí věmlé vře'snoru. a for
málně nestrojeně jlalsniQtu. 

Dlu~no hned povšechně vyzdrvihJliO~ti j,ako pŤednúst poJri
t'iJcky a hospodářsky předů1ežirtoru,že lélJutor osnovy, stojící rru:hlno 
d:ilk'aslteda státní správy a nad il1~i, lIN:~d,al· návrhu upadnol1ti 
do komrpeternonícb, aspirací jednotlo1vým.i resorty žárl1vě prorti 
sobě uplatúo'va;ný,oh. 

Nebylo by dalŠÍlllU vývoji le't.eotví nikter,aJt ku .prospěohu, 
kdyby volná ,soukromá soutěž, nelj;úmnnéj'ší to v'ZiPfuha t.e,chn.ické 
vynalézavosti a hospodářské vodniJkJa\čosrli, byla :předem Zie zá
s'aJdy vyluoov4na jakýmisi illonqpOIlními kooot.ruikoeml v rukou 
voj.enské ,slpTá vy neib státní pošty. StáJt lnůže .sVÝUl zákonodár
stvím po~adavkům plné jástoty stártní obraJlly a záj ,mů'nl POišrtov
ního regálu d08tát.i, aniž by letectví mon'Olpolr:iJsoval. Než i v rámlCi . 
zásadně rao1tOnelní reglementace určitých instirtucí a funkcí 1e- ' 
teotví nesmí zákonná úprava upRJdati v područí posltulátů mali
cherně hem:živé pol]cejll'osti, již polit~cký di1etantis·mus 'ráJd na
drŽlUj,e a 'Sletrvačný byrokratis,mus r~d vyhnvuje. 

Řekne-li se však, že pro případ války není c}osťi ptOls1.aráno, 
d1užno llia'mitnouti, že dokavad státy nebudou své krajní SpOTy 
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vyř.iJzovati mene béLrbarskýnl procesem nežli válkami , bu de po'
lcaidé za.se znovu platiti, GO na ipročátku ,s,větové YclJky ie-kl l\:ianc 
léř něJneoké říš-e, když ,ta;to sbaseným ~mečBln vkl'óčil kl na půuu 
lleutráLní Belgie, zkrálhti .si cestu Je cíli : i> Not k elllIlt ;k,ej'll GBbot. « 

Po stránce kladllé kOllistarbuj-e:me, že českolSlovlenský n,GÍJvrh 
zákrOll1a o vZlducholPlavbě Oetrectví) z ohou vrchu z111iněných stě
žejních otázek le teckéhO' práva CpaJlství nad vzduohovým pro·
st-orlelll a národnost léta.de1) zoliJpověděl první po r,ozumu prcuk':" 
tj cké ·skuteonosti a dr ull0u' v důsledcích m'ez,i,ná'rodního preju
cl iJ\:wtu. 

Přímo a páJdne vyslovuj e č1áJn·ek 1. zásadu s.tátní su ve'r8-
nity Inad vzduchovým prOSbOr81111 rnélJd státnÍJn úZsemÍDl. Z 1l1()1ci 
této ;suverenity ,člán.ek druhý d 10 V 'O I Ll j €o če.s,koE'lovenslcS'l1l 

vzduchoUordbn plavbu vzduchem ve státě Č€lskO'slonms:kém a 
u zná v á podle melzÍ!nárociních smluv plavbu c:iJzozemských 
vzducholodí vzduchem v,e stáJtě českos,loventS!kéln a srce .obé podle 
ustanovení tohoto zákon'a. VzJ:1led8l'il k p'oilit~clcé neptraktič

Dos ti 1d eově vznešenější these vo1nosm širého vzduchovéhO' pro
stO'rtl dává me přednos,t drikei naší osnmry před di,koom i mezill1á
rodníhO' kodexu, kde se prÍlnlCiprolnB sice mluví o vO'lll'o,sti vzdu
choyého prO/storu, zárl{)veň vš'ak prj!pouští celá spleť srté1t'l1Ích 
přeelJpilS ů , ji,mi,ž se prmóp v~olnosti stává .prafut:iJcky i lus'orním. 
Taková dvodmluvnost se v oboru p06:Ltivního právla mstí, nej.e · 
11'01n jako slohový noooolrud, nýibrl'ž též j,ako oorod věcných di
ferenci. 

Vystižně praví Diwa1d ve své přednášce o nárO'dnotSti a ÍIln
ma'tdkuJaci létadel na V. lllezmárroc1ním kongr~u pro práva 1e
t,Bcká (Zahra;niční poliitiika, ročntk 1922, sešilt 19., strana 1394) , 
ž·e » Člámek 1. kodexu s1ce odchylně od kolO. VOOCB stam.oví zásadu, 
že plavba vzd·uchem jest volná, ale ,současně vyhrazuje stákůlTI 
právo, aby nad svýmúZJemim UČÍtni'ly oiJ)atření potřebná na 
oclu'lanu ,svou a životů a statků svých ohyvatelů. Tato klausule, 
jež státům p'řizná;vá co nejšiTší, je0to na jejich vúli závi!slé dis
pooičmÍ právo ve vZlduchavé pro8wř'e nad jej10h územím llení 
il1ičím, než za.stŤ€mý 'm uznáním stáúní srvrchovanosti n a;d touto 
prostorou «. 

K tomu moono ještě dodati, w i mkové s:mlouvy ve statích 
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jedlJ.,ajícich vúči poraženým státům o vDduchorplavoo, ned:i,s,po
rlovaly pocUe prri:nci,pu va111,osti vzduchovéhO' prostoru . . 

Posjtivni Thplatnění principu státní svrchovanosti nad vrou·
'ChOVÝll1 prostor·e'ln vedlo ovšem1 ke kol:iJsli s důsledky arci vice 
imaghl1érními !lež pr'alctidcými, plYl1!Q!u>cími z neomezel1osh no1' 
n1y§ 297. r·al\:.ouského občanského zákOlníku o příslušnosti vzdu
,chm'ého ,pr,ostoru kohno l1.ad dO'my a jinými bLLc10vami ku za
.stavénému pozemku. Tuto kol:iJsi řeší § 4. návrhu, an stanoví, 
.že 1ert llIael p01zen1ky, budovan1i a jrnýrni předlněty nesmí býti 
vlrustníkem neb j,i,nak Olprávněným zcukázán, dl()idr~uj,e-li se zá
konem pro lert (rnim,o vzlet a přistání) předpsaná nejnižší výšlca 
t. j. taková v-ýška nad .plochou,přes niž se letí, aby se hezpro
střednínl působením letu zT1a;č:ně neztěžova.]o pokojné užívání 
poze'l1l'kú, budo,v a ostatních předrnětú ta:ké v okolí plochy, přes 
lderou S8 letí. 

V Z-Ol'DP111 úhlu ,státní svrrehovanostJi se dá zdůvolClnj lt a vy

.svěLlit i·'ad.a přím~ch zás-ahů osnovou navrhovanÝ'ch, jílChž nor
ma by jil1éJ{ se 111usila založiti na více lnéně fik,tivních kon

trukc:í:ch z pO!lnéru obecného zájnlu ku pl'ávúm soukrolmým. 

Dl"uhá stěžejní otázkia leteckého práva, otázka národnosti 
'vzc1ucholocli j(~st i th€'Or8lbcky i ,p~r ;aJkt1cky spornější o~ázky p.ř&

I{}ešlé, jelikož Dá,m při ní polirtický pJ'agmat:Lsmus nevnucuje U1'

tČitou odpověď. 

Prejudiciální svojí povahou stává sle otázka národnosti 
vzducholodi osou, kol nÍŽ krouží jatko priméTní a s'ěkundární dů

.s1ed1l{y p.o stránce právn.ické i teoon1Joké celá pásm,a norem O' sy

.stemabce osnovy seskupených v hlaváJch III. až .VII. a IX. 

Navrh přijímá za svou zás8Jdu prlaviJdlo: »La na,tiOllrtllté 
-de l'aérone-f est oeUe de SOlIl proprita:Lre«, již oihsah.uj.e konvence 
.ze dne 13. říjn.a 1919 mezi spoj,8IIlými a sdruženým] státy sjed

naná (C'.Álllvenrtion portrunt ReglemenrtatiJotn cLe lanavigaboll1 "téri
<Bnne) a kterou přijaly též kongresy pTO rpTáNo letecké v 1Ionaku 

..a v Pr·a:ze. 
D II W a 1 d podrohil n.a · V. lnezinár.odlllim kongr,esu po:d

...sta.tu tohoto, podle záJsady pJ':O' námořní lodi pnjatého pravidla 
lu1tice a dospívá k názoru, ž.e clovoJávalIlá analogie leteckého 
})ráva a prá,\T,a, Pl~ O námO'řtní lodi není logicky pevně založená 
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naj,mě vzhledem ku postulátu IS p.rvní thesí spjlatému, že žádný 
stát nemůž,e létadliQ ilmm.atriJkillo1v,a:ti, než 11áleží-li úplně jeho , 
píísl ušnmům. 

Na zá1kl:adě strÍil1getnJmí, přesvědčivou kasuistikou do1()žené 
a,rguJJ:nentace (viz svrehu vmině:noru př'e-dnášku Diwaldovu) na
vrhuje, aby létadl'a měla národnolst ,onolb,o státu, v jehož rej.stříku 
jsou i<rnmatrikuloyána a že 1~e imn1atrj(k.ulovati ,pouze létadla~ 

která mají svůj d0ll11,orvský ,přísbav 've st.átě, v j,ehož rejsthku I:lB 

má im'lnatrikulace státi a j!~chž lnajit,el má v tomto státě své 
, ř"áld.né bydl.i:ště resp. stáJlé Isídlo (rep'rssent'é;ucí\ . 

PřiT,ovnáJrne-H tlhels,i Diwaldc)iVu ku thes,i, kter'O'u musila 
osnova .po rozumu meziJStátnjhO' prejuCLilkátu adoptovati, ll,dze 
neuznat'i, ž.e these Diw,a1dolv,a by byl1a svý!111i praktickými kOll

sekvencemi bezpečnější ,a zejnléna s naš'ehodomácího hlediska 
vy-hodnější. 

Podle návrhu jsou če,skosloven ký,mi vzducholocImj, mi,mo 
česJziQlsl'O'venské vzducholodi vojenské, vzduoholodi za,psané (!ÍIln
matrikulované) v českosl,orvoo,ské:m rej.s:třiku, j10hž výh:radnými 
vJas,t,nik:y jsou českoslovenští ,státní olbóané. Jako zvlá.štní k.a.u
tely ilnmartrilk:ulaoe ,Ste požaduj'e pfi osolbá,ch právllický'ch, obohod
ních sipOJleČJnnst'Bch a I8poleoenstv,e,eh, alby byly d'O ln á c í, ' t. j. 
aby m-ěly sídlo na úliemí československého s~átu a pa,k aby ipřecl
seda a nejméně dvě třeti1ny čllenů ;představenstva (veřejl.lýGh 
s.p'Oilečníků, 'o-sbhně ručící-ch společ.n:Lků) byli če,skoslovetl.1Bkýrni 

stáJtním,i olbčan y. 
Za vzducho~oď :pokládá návrh jak m,echanická plav:ůdla, 

tak lnotoricJká létadla v'e vzduchu, tedy ba.J.o!IlY (upoutané, volné 
a motor,ové) i řiditelné vzduchololdi a létadla ku d'upravě osob 
a věd. 

S illom,ente,m národnos,bi vzduohulodi jest v důs.ledcich při
jaté meziJstátní thes'e ~iillluJrtáně \Spjat Jll0m,ent immJatTlikulac~ \ ' 
rejstříku, j,emuž platí řada .CLeltailnich př,edpisů 'Osnovy, cen~enl 

hzeíllých duchem analogi-ckýoh .přeapjlsů r-ejstHků pro náJmořní 
lodi. 

J alko třeH kUllts.tirtuHvní ,nezhytnOlst le'teokého práva c1n,lIží 
se k otázlCe n á r 'O' d n 'o s t i a k otázce i ln mat r i k u I a c é 
yz.ducholodli ' (rejstříku) otáizka .poIVÍlThného' d o ln O' v s k é ho 
p i~ i s t a v u vzducholodi. 
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Domovský přjstav jak,o ,právní rekvj~irt jest nutností a po 

stránoe 'bechnické .se děde v § 9. 0I8novy j'eho úprava fakhoké pk 
vahy. píl'oJvazu, au se poikládá ~a dOillm'"s!ký přistav stanoviště 
ve kterém vzducholoď j,est 'Oibyčejně usohován.a a ze kterého pod
niká své cesty. Českos]o'v-enské vZ1d:uchoJocli vojenské jlSOU z těchto 
předpisů vyjllluty. 

Právní mO~l1iOls.ti ku ptla.vbě m1mo letiště Uélibývá oe,sko.s,lo

venská vzducho]loď zapisem do rej:stříku. 

Vedle uvedetllých záik.laJdnkh norem leteokého práva stano\'Í 
ná'vrh zákona řcvdu př,edptilsů, jedn.ajících o subjekteoh a. u oib
jektech vzduchoplavby. 

Po st'riinoe s u b jek t ů vzduoholplalvlby se upravuje právní 
postavení respektive kvalifikaoe vla.s~Jlíka v,2Jduchol odi, držitéln 
v'zduchollodi (vlastník a držitel nl0lhoru býti růzmé osoJyy J, IdiCll 
(v'elit~lů nlC:fu piJotů), ktei'í mimo letiště vZ!CLncholodJi řídí, o3tat
ního l,eteo'kého persolIlálu (lllechaniiků, pos.áJCLky), živnostenských 
podnikatelů plavby vzduchem, ,pro něž Is;e ZJaváJdí konc83e, a.ť ~i 

n1a.jí padn.iiky, které pr(}lVozují ,periodidcé 'p1avhy vzduchern kll 

dopravě osob a věd jakÝlnko~iv s,měT,em n~1QI pro takovéto jízdy 
pri()ipůjčuji vzducholodi, nebo po-dillky k ,pr'Orvozu letišť, lete'ckých 

. přís,ta.vů, mist pro vzi1ety a přilSltámí, neh · pO'éLnitky pro službu 
sjgnální nebo podniky k ,pořádání letů vzduch8ll11 zej.mena na 

podívanou. Dál'e jest ,stamorvena kv,alj,fikalOe OIsob, jež se ohlejí 1)'). 

ŽiVrlloHúensku zabývati odbornou výehovou leteckéhO' persOtná1LL 
(j.ako podmirlka zvláštního po'v'Olení uděloO'vaíl1ého ministerstvem 
veřejných prací) a konečně jest p:ředeps<1Jná j'aJká:si singuláruL 
licence (dovolení), mim'O normální iJn:stti:tuoe hV11iOl'3ten.ského řá
du, pT'O ty, kdož vyrábí a opra.vují v zducholo·c1i _a. llltOltory k nllll 
f' o:třehné neho hmi obchodují neh je z c]zozem,ska do 'lIz'mní čes
l ... o&l,olv'enslkého státu za účelool držení ne'b 'Odbytu dOilra,vujL 
Ta,to dovo~eni má udělovati ministerstvo obchodu v dohodě s mi

Tl.1Soterst'vy veřejných prací a národní obrany. 

Po stránce ob jek t ů vzduoho'plavby sta,nO'yí ná,lVrh ze
vrubné 'předp-:ÍISY O' techl1'iJC;ké způsohi.}OkSti vzdu.cholocLi ku plavbě, 

. :MiDilSter.stvem . veřejných prací dosaz8'Dá zvláš,tní z,kuš,ební koe.. 
milS'E: ~kou,má a -osvědčuje průka,zenl z,půoOlbilolS.t yzduclwlodí 
buď podl,e určitých typů, neho' pro. jedrrotl1vOIu yzducholoď .. 
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Y'zc1ú.ohol\olCli se ~lk:ousí před zá~'8ll11 do rej střiku, dále peáoul
cky j,S'oru-lá udr,Ž!ovány v řádnélTI ,stavu a pak při zrněně kon
sŤJ.·ukoe strojních neb bezrpečnostn1ch ZIa.:říze:ní. Pro voducholoc.1Ji 
vojeJlJsiké , ,plartí pi~edpi.sy vojenské. 

Řada d3,lšich sem s,padajíd~h přetdpiJsú j,est povahy pO'li
c8jní a týče se o z ri a č o v á ní vzducholodí (náI"odnost, imm,a
t.ro.k,ula,c8, jménO' a by.dhšt.ě držiJtel,e a vla6tnik,a, za:tižitek.l.'os.t), 
0.'3 vět lov á ní vzducholodi, bez e č n o s tll í v Ý z b roj e 
vzduchoJodí a zároveň záka2(u bráti jisté povážlivé přístrcJje a 
'pi~,ecLrněty C:Eotograficl<.é, rad;~ortelegr'aÍÍlcké přish" oje, válečné zbra
ně, stielivo a výbušné látky) na lodi miuno voj,enské a policej ni 
a posléze příkazu, míti na lodi 'při plavbě za účelem 1 e g i t i
m ac e 'os'vědčení {} zápisu d,o rejs,třílcu, clenník (podoibně jako 
na lodích náTI10řních) a ost.abní předepsané Imiihy. 

Ve s :ati norem o objektech letectví dlužno posléze vyzved
nouti předpisy upr.avujicí letecké 'p r 'O v o Z'O v n y, jednak pro 
jIch ·technický význam, jednak pr'O jich ZJvláštní právní llSpO-' 

řádání. 

Návrh obep:isuje ' v § 21. -- jéUk.se náUl zdá ,poněkud slroce 
--- 'provozO'my 1etseké jako 1 e tiš tě a j i 11 á z a říz e [ll í 
s 1'0 U ž í c í ,p o tře b á m v z cl uch o ,p'l a v b J, ačkoliiV v jiné 
'souyjslostl (§ ~5.) da.ný výpočerl: lertiště, let'ooké přístavy, místa 
pro pi'j,stáni a vzlety a sá,gnál-ová z,aříZJení by mohl znamenati 
kOll1:kretně spooehlivěj,ší derbernlÍil.1la0i pojnlu prO'v·Q.ZOVll1y, pojmu, 
který joo,t pr,o clohSah s.právllíllO práva předpisy třetí hlla vy žiwo
steIJského práva' svým pregnantním zabarvením jinak ustálen. 

Letecké pro-vozovny, v jichž rámci bude docházeti Z!a.ji,sté 
i ku zřiz·OIvánÍ Il)rovozoven pn rOZlUllU tř·etí hlavy živnosten:ského 
řádu (najmě pokud jde o soukro'mé maj·itele v § 17. návrhu uve
dených kO'ncosí), liší se sice celou svojí t,eohni1ckoru povahou od , 
živ:nostanských provoZ!oven, jsou však vázány úředním povole
nitn milústerstva v,erejiIlých prací, a to podle řízení upraveného 

':celkem po vzoru v . ŽiVlllostenskénl řádu pro ,schvalování provo .... 
.zaven stanoveném. 

Po stránIC8 právní cha.r:a;kberj,suje úpravu leteckýeh prorvo
~oven v § 25. těmto pr1z,n.aJ.1á možnolSt ex,prop-riace pro zřízení, 

l' ozšiřenÍ, vybudovámÍ a provoz 1etišť, leteckých přísta.vú, míst 
1}1'0 pl>j-stání ,a vZJ]ety a ,sj,gnálov1;-ch zaříz.ení. 
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Návrh se staví na stanovisko oheoné prospc\šno.sti vzducho
pla'í(by a př~znává právo na expropóaei veřejným .subj ,ektům 

vZlclnclwpla.vby (státu, kor'pOlradm mist'1lÍ s3JlTIloo,právy a sdruže
ním k podpo :ře plavby vzduchenl geTherelně a sowkrolnýn1 l1l!a

j,itelLu:n podpiků podle § li". odsl. 2 Ilit. a), c), d) konce.sovaných 
kon.djl~j 'oll1'81ně, uzná-li koncesní úÝ{lJd výslovně a zvlúšrtě jejich 
význačH101u clůle.žirbost pro, vzduchoplavbu. 

Pi-eclmete.rl1 vyvlraslněni l'nůže zvláště býti postuJp vlas1n,ilotví 
nel1l'ovi,tostí "četně budov, ZiíZ811í služeibností a jiných vČ0n~rch 
práv k ne'm'Ov~týnl vécem, pos~u,p , obmeze.ni a zrušeni tal~oYýchto 
práv, hovění za,řízení, která výkon práva vlastniokého ()IlTIPzlljí. 

Legislativní rarbilO pro kO'll'strul:ei vy'vlastňovaeího prára, je t 
a n1a;logie žel e ·z nič n í h 'o z,ák,ol1:odál'ství, uži,tá též ,. zákoně 

elektrárenskéln, pT'ooesuálnÍ postup odpovdjá postUlPU l'(l,k0'11 S 

kého rcsrp. uherského zákona zl'oku 1878 resp. 1881 .o expro'
pri'8ci k účelúnl železnj,čním. 

Pi-es vŠ0che.n pní.v'Dě a te'chni.6ky poclst3Jtný rozdíl m ezi peo
vozovnami návrhu letockého záko.na čl provO'z'Ovn,ami živnosten
skéhořádu, jest pOlvšimn u.tl hocln'o, kterak návrh zabe;7;pBČu.jící 

podnilkům dopravním možn,ost ra,CÍlO'neLniho roz,v,oj e se lJliží vi
tálním požadavkům 1110děrní polibky prll,myslové, která - lle
hl:edím,e-li ku v~; jilmB0ným opatřením ve prospěch pi'ec.lnOlstn.ich 
staveb za války - dosud marně na zákoll1odárství žáda,la g e'll c
rel Ji í uznání její ohecnéprospěšl1'0sti, j,aJ.zo titulu pro expr{)
p.ria,oe ,píti. zřj ,zování a rozšiřování prorvoZ101ven indu.sttiál,ních. 

O.bsáhlou pozornost věnuje návrh 'provozu l,e~,ectví ja,ko 
zclpoj.i 111'OIž,ných škod, a to jec1nak s o u k Tom op r á v 11 í m i 
předpisy o náhradě 'škody e§ 29.-40.) a jedn8.lk předpilsy ve
řejnolprávní111í, sípadajícími, v ObOT sociálního poj išťo'vání (§ ·/t8.). 

Předpisy o náhradě škody j~oru kOlllstrú'ovány na zásadě 
:povjnného íouóení za výsledek (Haftpflicht) a v zájmu pO'škoz.e
ných velmi pŤhsné; celkem platí analogi,e rLlčen~ za škody vzešlé 
prov.Qze111 železnic a am.tolmobilú. 

Ručení za vzešlou škodu jest korr,páJnÍ v tD'l1i smyslu, že 
lete{:i zoclpovědú Jr za řízení vzducholodi (mi11110 lletcc vojen,ské ve 
výlconu služby) . jest · jako exp'OIn.ent m0ll.11e:ntu ZaVí!!lění v,ždy 
S!l)alll 'vinen ku náhradě Ško~J a s ilíin cl r žit e 1 a ne.nÍ-li tak\(}-
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vého, vl,astuík neb každý .spoluvlastník Jako pr'8sumov,aně sol
ventní expon.ent ,povirr1ného ručení. Po přLpade ručí :ÍJ třetí o8'O!ba, 
již hyl,a v~duehoJ.'O'ď ku provoZili na vlastní účet přenechána [)Jeho 
pouze -případ od připadu k volnému nakláJdámí zapůjčena. 

Kasulsbiika -této kOlllstrukce pŤ'oovídá i 'Pád, k!dy bezprávným 
postupem byla vzruuichoJ.oď legitimnímu čin~teli odňata z dispo
sice, i páJd eSour-učení legitinm~ch čjlnítelů, Drpoffi1enuvšich dosta
tečné uschovámí VlzxLucholodí. 

Přísnoot předpílSů 'O pOV'Írrll1ém rUGení vůči podn,:Lkateli (za
městnwwlJte1i) vysvítá najme z normy § 31., 'podle k!teré vina 
zaměstn;anců pří provo-zu a úča.stnikůplavby ne:sp'rol§{uj'e p()lv.in
nMh nahr,rudri.lti Vlroiklou škodu. Higorosní předlpi;&-y o náhradě 
škody (§§ 2V.~31.) platí, použ.ilQ-li se vzdUJchOlhOId.':b 21a úplatu 
nebo při dopravě OSDb neb věcí p'O živnas,tens\ku provozov,ané a 
palk ve sllUŽlbě nlebo k příkazu 'Osoby náhradou škody povirrné, 
v tomto ,přírpladě, pokud n.ení škoda plně nahr a2Jena poj ištěninl 
prot.i ÚT az,u. 

Nároky na náhrr,adu z paškození jlinýdl osab ,neb věcí dopra
vovanýloh vwuohaUodí řídí .'3€ pod'l!e ob8l0Ilého aooanského p['áva. 
Stejně se řídí podle aibooného :práv,a aocanslkého a I1Ík!OThV podle 
pHsnějších předpisů náJvrhu (§§ . 29.-32.) vzájemné nárúlky na 
náhrladu šk'ooyz poškození osob náhradou pOlvlm.'ných aneb jioh 
věcí, :Lhostejno, nastala-li událost z provOlzu pouze jecLné vZJdfUicho
lodi, ÍJč sTá.žkou v:Í!ce v~duciliol'adi neha srážk!ou vZJduoha~odi se 
želeňni'cenU, provOlza1v/31nými nějlakou silou ži1V,elJD.OU aneh s auto
mobi'ly. Než i v páJdech ručení padle občalD,slkooo práva UJkládá 
návrh v § 36. dr~ilteli neb vlastníku a ua jich místo nastupu
jícírrn ,o.sobám z tiJtulu culIPa ID eld.genda POVilllilloSt od.pov~dat1 za 
zavrrJJlění při prorvúlzu použíVELD ýoh asob. 

'předpi;sy 10 illáhrCLc1ě škody prahlašuje návrh v § 39. :pr.in
c:i (pilel:ně zla jus oogeI1S; úml,uv'()tu může býti před8111 vyloučeno m~b 
dm,ezeno j·enom ·použití ustan'ovení § 32. odst. 1 lit. a) ~ při do"
pra'i'ě za úpLatu -neb po ,zivnostenS!ku l)rOVOZDV,élJné - adsrL 2. při 
wOiPravě jiných osob neb věd vzducholodí, kdy &8 náhrada skody 
řidí podlB ,abecného práNa olbčanského a ustlliIl!01V'ení § 32. odst. 1 
1irt, h) , pokud jde a nároky na náhr/aJdu zpoškúl2íení věcí. 

(Zajímavá jest úpr,ava ,poměru ručení z tiItJulu navrhD'va
ného záJ\:orua a náhra-dy škody z úrawrvého por.j lištění.) 
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Singularní a v zaJ111U poěk.o,zelllýoh účelné jl8'oru předpisy 

§ 38., jimiž se uikládá držiteli vZJducholodi POVitllllÚlSJ, před vy
dámínl l,eglithlTI ruce roo,p. před udělením koncese (§ 17.) p[f'okáz,ati, 
že ku za:j:iJštění nároků tř.etích ,0s{)Íb na náhradu škody podle 
tohotD návrhu jsou buď pojj8těn~ proti škodám vzm.iJklýJn :při pro
vozu vzducholodJi ·a;n8lbo ž.e sLo'ži,li jistotu hottově, v oennýoh pa
pírech neb ball'l~ovním záručnÍIn listem u mLnjlSterstva veřejnýoh 
praCl. 

Y~í j:iJ.n~y z pravidel navrhCYVlanýJch pro náhré\Jdu škody sta
noví OISnova pro voj e n s k é -o s 'O b y utr!pěvší a výkonu .své 
služby TJrOVOZHUl vojenské vzducholodi ŠklOdu, odkazuj~c na rpřed
pisyzákona. {) ZlaiQ'patření vojenských 'oOslOb a dále pro leteckou 
d{)[}ravu po š t o vn í ch z á 's i 1 e k, pr'O něž platí ·př·edpjJSY 

poštovní. 
SkThpinoa předpisů shpnulých v §, 48. 'O -sociálrnim pajlLštění 

pOIj,ednává v Ý s lov n ě j'enom () p'ojištění úrazovém. Za podni
katele provozu poj,jšrtěnim povi:runéhQi pOJkládá se držit.el vzctUJcho
lodi r·esv. maj:iJtel lete-cké p-rovOZ,Qivny. K poji:štěJlocůmčítá ruávrh 
OSDIby z.an1ě.stnaillé při prov'olzu vzduchQilQidí drž.ený.ch v území 6es
k{)sl«)lw~ruského státu a při zaÍ':Ílzen1oh s]oužjcích v zdu chOlplla;vbě , 
OSQiby náležej~cí k posá:dúe čes'koslovenskýtCh vZJducho}odí jsou po
jištěny pI'oti nástledků111 úrazú poclrl~kových 1llCb :iilIl na roveň 
P'Otstavených ti 11lmlO území českoslovmh.SJkého státu. 

Si'nguláT'1Jliho rázu jest př-edpjls, že za úr,azy pE provozu ve 
smyslu zá}\:()na o úraZJovém pojištění, polkud jde {)I osoby zla,m-ěst

nruné při ~; zduchO'l'Odích (velitel, pUiQot, ,pOlSáJdfka) , nepokládají se 
úr,azy, kteró s-e udály při leteoh závoc1Jních 'a l~ck'Ý'ch produk
dch, jalDž j ,při připraváeh k ·njm (tramjng). 

PozoruhodTha jest přisnoot tre&t.ú, jimj~ má ,státní polic:ue 
.st~hah ,přestulpky zákQina a energie, se kterou se stanioví opé\Jtřeni 
zaoozeOující výkon trestních nálezů a jmý-ch příkazů. 

Vydati e e 1 n í předpisy pro vZJduchOlpl'avbu pOl1€chává 
l1,áNTh yláJdinímu nH.Hzení. 

Zvláštní nrěJq,koru 01' g a [l ci. oS a ,e i S!ubj,~ktů vzduohoplavby, 
která by vůči veřejnosti a veřejné správě p'řeclata'VlCNa1a moment 
autonomního semknutí zájemníků za účelem jdstějŠllo k()J]ání 
povinností ze wona a která by svým členům ulehčovala teoh-
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nieko-hos'PoclářSlká bř-emella ze zákoTha, náVirh n-esta,Iwví. Oproti 
tomu jesrt dwna mo'.Ž.nost, aby si minístenstvo veřejn ých prad při

dTuŽiJ·o zvláštní porélJdní sbor. 
Po.sléze třeba uči'lliJt.i jostě íilllínku o . hlavě IX.., joon·ajici 

o ci zo zem s k Ý ch vzducholodích. Dí1sposi1oní základnu před
p1Jsú této hlavy, jsoucích vůči prim,ernÍlm normám ,mluvených. 
kmlYEmlCÍ z valné části pQva-hy \Subsidiární, t v Ořl .úvahy pod
m·iúované m€z.i:nároclním právem, najmě n1,ezinárodními úm1u
vHmi, luezinároc1ní. ohserVC,"tllcí a ll10nrentem srtanQl\i ť.né neb za
chovávruné redrproóty. Z racionáLní a pr'8Jkti:oké nezbyi,no.s-ti 
těch-i'o předpisů vyvěrá vá idelOvá ŽJiveln-olst volnosti širého pro-
storu vz cluchorvého , luodiJikujicí ]n rp,r 'axi podlož(~ ný prin cirp ' 
stát,ní suverenity ,n 3Jd vzduch ovým prOlstorerm . 

.Nělkteré z kOlnkrehlich pi:edpi,sů ná.vrhu jsou clů&lec1koll? 

shO'ra už z,míněné these o národnosti vzduchoplravby a jest po' 
této. stránoe zásLuhou Div\Ta.ldo v'o'u, že právě tyto partíe přednesl 

mezinárodnímu for,u ku posouzení. 

H'eglemBn,továno jest vúči cj;ún,cůnl a . c:Í1zolzem.sktnl vzducho
lodím i drže II í vzducholocli na úZIBmí če "'kolSlovenskérn i ll,} 8,'V

b a 'vzduchC:'111 v československém státě . N á:vrh sban o'vI zevruhně 
podmínky, za kte'l')'ch múže Ci.Z:ViWC narh'§ii legi.timace clTž·eti 
v Ce.s.ko.slovenslc:u vzducholocr a vypo'čilá vá předp.okb.dy, z,a. 
ktm~irch cizozemsJ.\.G yz,clucholocli nrúž,e b~7rti vydán zahraničnim· 

zéUsrtupite1stvínl črskoslorveriským vstupní li,st ku p.lavbě vzdu
chejn v česko.slove.n.:ském stá1ě . 

Státní řHl.tOl· js,aoe (povollCllí) jest t.i~eha též CiZ02}01l1skj111 

vzduchoLodím vc.jen.ským, polioejním a c·e.lním ku plavbě vZlClu
ChPUl ye státě č.e.sle,oslolve'l1ském (povolení zvláábní a dočaJsné) 

i vzducholodíl1l cizoz8Il11.s1\:ých podniků, lderé provozují perio
d~cké pl,a,vby ku dopravě os ob Cl věd na určitiýtoh liniích ve státě 
československém bez přistání na. jeho území. 

Pa.maLOi,'á.llo jest i lodí ku plavbě u nás neoprávněných 

alD,ebo sel11 zbkmd . .ilých. Tyto lodJÍ llllUSí na zJIl'amen! př.istáJti,. 

poclr-obiti 8e proh1ídoo a mohou býti --:- naskytne-li se záva.cla 
v ohledu veřejném _.- zaclržiiny až do rozhodnutí příslušného. 
úřadu. 
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Dr. Cyril Hioráček mJ.: 377 
Pojem státu v novějších francol1zský·chtheoriích. 

Pf\obravše návrh leteckého zákona Í; v obrysech jeho cel
tové soustavy ioo do významnýtCh jednotlirvostí j,eho oibsahu, 
uzmáJVáme s plným oopokojsním, že se autur ,návrhu n~a:l v ro
kladech normatLvlllí ikoll'cevce' zváb:iJtř ISVlody režimu kOlncesnIDo 
a uháj.irr záswdní vo1nost podnikání .i kd y,ž návlT h pod tlHike'111 po
žélidarvků ,správní půHcile na četných misteCJh konstruuje mož.nost 
předstižnÝ1ch zálSalhů v podobě různých potvoJ,ení, zkoušek ' a 
ověření. 

Nálmitku vy:pjatého oentralismu, která se po strá:noe for
nrálně .... právní leckde vtírá, vyvracejí autorem náv-rhu sanlým 
vypra,oované vy,světliJ\t.ky, a sitCe ·nik,aliJv jako pouhý reflex v n-aší 
ůst;avě tatk rozhodně ZJdůra,zňoVtélJnéhOi centralismu, nýbrž jaJko 
věcl1 'oU patřičnost odůvodněupu tím, že »,vložení ro!zhod.ováiDí 
ve věcech letectví do rukou PQldřízenÝ1ch úřadů hy .sn.aJdno vedlo 
k roztří.štěnoo,ti ipraXie, ktm'á při této ZlCela novotvárné ag.endě by 
mohla míti v zápětí nlepř1t,ii:~vý vH,v lna vývoj avi'a:tiiky. SOfllJStře

dění agendy umožní, aby obstarávána byla Stpecja lisovalnými 
odbůrniky; pro dvhledn:ou dobu pak nedá.se oček á'V aJti, že by 
agenda na;byla takového rozsahu, že by jeji oentralisa,ce by,ta na 
úkor rychlému vyřjzová;ní.«( 

Shrnuje,m'e krj~,ické úvahy o návrhu v]áJdlou právě, veřejnosti ' 

předloženého v povšechl1)- posudek, že oSlllI()lyla j,est d~l,em doko
nalým, .Zlabe~eCujícím našl v.la.sti čestné mtsto v legjlS1a1:Jirvě svě
tového leteotví, našemu letectví práv;ní předpokLady Zldál'ného 
vý\-oje a .svému autoru D 1. w a 1 d o v i zasl,O!Užené jUléll0 vůdčí 
ka;pa,city v tomto oboru modm'ní jurisprudoolCe. 

V 'I'. Oyril HOt'áček ml.: 

PojenI státu v novějších francouzských theoriích. 

I. 

Úvod. 

V poslJedm.íoh ,dJVIaoot:iJ1eteoh VlJlliiikJa ve Frail1cii řada Ziají'ma.
vých theori[ () pojmu státu ·a veřejlnooo pTáVia, které přines,ly 

řadu nových 'myšlenek a hled,isek ke sta,n'rm problémům. Ve 
Sbr>rník věd právních a státních. 2(-) 




