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.~Iedky denlobilisační konjunkturní změny nebyly přivoděny za
viněně t. j. prodlením jednoho nebo druhého kontrahenta. 

Konečně je předpokladem, že by plnční nebo neplnčn Í 
SmIOllV}T vedlo k hospodářské zkáze jednoho nebo druhého kon
t rahenta. a f již samo o sobě, nebo se zřetelel11 na jiné snllouvy, 
právč tak charakterisované. Spor mtlže býti o to. zda tento 
pi-edpoklad není než ústupkem praxi, theoreticky neodi\vodll ě -
11Jl m. Možno totiž namítnouti, že ohrožení hospodářské existen
ce jest jen krajním stupněm škody, stupiill jest více. ale pokud 
JSOll v~' s1edllicí týchž příčin, svrchu pod 1.- 3. popsaných, není 
dllvodu. abychom se nedívali na všechny kupní a dodavacÍ 
smlouvy za takových okolností uzavřené, pod stejným zorným 
uhlem, ti-eba že nevedly in konkreto k výsledkí'tm katastrof81-
níJll; pJ-ípady posléz uvedeného druhu JSOLl jen podnětem k a11a

lysi celého druhu tčchto smluv. Proti tomu ovšem možno zaSe 
namítnouti: v článku tomto zjištěno rozborem, že jde o· společ-
1l0U nehodu, nehodu vidí on v nezaviněné nepříznivé konjunk-
·turnÍ změnč. Přesně vzato je každý j nejmenší její stupeň »llello
dou «: 8le v praxi rozhodují o tom, kdy začíná nehoda názory 
tlOspod,lJ-ského života. veřejné mínění a s tínl musí theorie také 
Dočítat. Spor tento proráží i v návrzích, ktei'é z kruhu prak
ti kll byly r1ťmy k úpravě naší otázky. Tak Zemská jednota Č '2S
kých obchod. gremií navrhla smírčí soudy, jichž vůdčí zásadoll 
Il1Ú b~· ti: zásadní trvání na platnosti smlouvy a její stornování 
jen v pI'ípaclech krajních. Naproti tomu místopředseda dolno-

. rakouského Oewerbevereinu dr. Meisl v citovaném již člúnku 
navrhuje specielní zákon, umožňující paušální storlloV~U1í všecll 
dod{l\rkových smluv. uzavřených určitou dobu Pl'ed demobili
s~!cí . 

Hovorna. 
. Pro jednotný název soudcovsky. V čísľe 11. »Prúvllíka « Z 15./2. 19.1 9 

!..K>Ítxln<Í\"ú o tomto přcdmětč poclepsall~' tam autor a tťl ;: e se mezi jill~:m: 
»Byln zvykem čistě vídeňs.kým, že se plýtvalo II nás tituly na úkor hmot-

- - 1I~' clI v~·hocl siavu souc1.covského. Bud.e tak ' i v e svobodném státě česko
sloveIlském ?( Bohužel, zdá se. že tomu bude zrovna tak, nc-Ii fnHe. Ale
spoj řl o, tom vyluč,nje vÝJ\os ministerstva spravedl1lOsti zasla1\S' nl"ganis~cítll 
úředrni c kýú.~ aby se vyslovily o titulatuře .soudcovské. veškeru pochybnost. 
Dle tohoto · VSrilOSU hocJ.Jú ministerstvo spravedlnosti za\~ és.ti ke spoustě .do
savadních Htulú ještě mnohoslcwTlé tituly pro · přísedící senáttl a pro před
sec1y sen .. 1 tll, a to rozdílné podle pořadí ins.taIlCi. ' Místo hmotného zlepšení 
:;OIlc!CU u.nstan~ se jím, jak se zdá, nové úpravy navštívellek, .. 

Ve~keré organi-sace soudcovské vyslovily se pro · jedl1otJl~· 'l1ázey 
»solldce<\. bez oltleclu na hocl,llost ~l stúří soudem! \ lest to potěšitelll)·m ú
kazem d~' mokrai:ičIlosti ve stavu soudcovském. Než zclú se, že toto usnc

'SCll í zústal\c la,lasem volajícího na poušti. 
.' ; .. Rozlišovúní . soúcki1 IX.-:-VII. Hicl,}" · a. " soudclt vyšších. ja.k lIa vrhuje 

-<t:ilt()r nac!cpsan{: ~,tati,nezdáse účelné, a d.okonce už ne titulatura » \'y~~i 
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1:11(:.ll " ~I »nejvyssI souclce«. Proč měl by se llaz\'vnti na pL soudcc VI. 
j'J dS -'- p()\lh~' votnl1t - soudcem »vyššíill«, kdežto soudce VIT. třídy -
IlllSL.d::t Stllútu - toliko »soudce« (tedy soudce nižší). Název »Jlejvyšší 

' sllllc!ce " jest supcrlativ. VYZI I ~lčll.iící jedil 1cc; Ilc:ní přece myslitelno, aby bylo 
'.· ke ~UlldCľl ;> l1CjvyšSícll «. Něco poc1obného vyskytov~lo se LI titull"} rakou
· ; k~l l' ll ~lrc ivévoCllt a ~:I civévodkYI], jichž počet byl zll::tčn~· . ~ přes t(1 ka ždý 
I. lIie!! ty l » l1cjj::tsn čjšÍ«. N::tDodobení to !toto ncšvaru \" soudnictví SCSIllČ~ 
l lil n )-,y Jisté' sta v a budilo by útrpnost II logicky myslících. 

\': é ní cll"lvoc!ll. proč by ,e mělo rozlišovati pof'aclí. Smysl 'hy sna I 
1lIč lll. · - ač i to pokládám za l1aprosto postrádatelllé, -' vyznačiti soudce 
y d.1L !Jodllosti. n~'br; dle toho. II Idei ého soudu slu žebné ptlsobí. V tomto 
p f"ípa clc mohl by sc jmellov:lli soudcc Pllsobíc1 li okresního soudu »ekresní 
:' Oll lke« , soudce od shorového sondu »krajskir souc1cc« a soudcc 11 Ilejvyš
":' illo SI H/(IU » říšS!\'1 soudcc«. BylD- Ir\-' to ohdoba stavu zavedeného lla Slo
\ (,Jl~k\l: sUl/de {j-kresní. scc1í"iálili. taiJlllární. To odpovídalo by jistě zákonu 
I.C d.llt: )().I 12. 191 & Č. hl, sh . () ()(]stranění všelik~'ch titull"!. pokucl neyyzlla

,udí .:f.;l '. tečné zaměstnúní. 
S tím souviselo hy též odstranění historického 11ázvu »zel11sk~'soud «, 

iln í. přEoee je úplně koordinováll soudllm krajsk~'m. Název ten mate lleje 
[ieli pro~ té. ll~' hr ž i intelligellci neprávnicJ,ou. kter:1 shledává v n ěm insta'nci 
'\ I ajsk .\'111 SOllcJrllll lIad říZC'HOU, - x, 

Literatura. 
Pro\. Dr. františek Weyr: Pat e nt II í p r á vor a k o LI S k é. Shírky 

. ::-:'\ét čl pdcc« sv . '7 .. PrD-ha 19l8, stran 107, cena 7 K. 
éeské literatuře patentního práva - odboru u llás dosud nejvíce za~ 

,~ Jt- llbá\'a llémll - - clostúvá se spiskem pro. WeyrD. dr u II é II o systému 1)a
\f 'ntníh(I PI'8\'é.l. Kc1ťŽto VŠD-k systém prv~· . Sl:1 cl. e č k tl v, .není než para
Ť: élz,í pate11tního z~dwlla. jest kil ížka \Veyrova skutečnirm soustaVll)'m zpra · 
"( ,,,áním platllého páva. Prú\'a platného i ve státě československém. Neboť 
podle z.:ík. ze lllle 28. října 1918 Č. 1. sb. z. 7. platiti má prozatím pro nový 
" úš stát obsah prá VlIí!to · řádu rakouského, tudíž také obsah zákolla na 0-

..:];mnu \,'ynálczll ze dne ll. ledna 1897 č . 30 ř. z. 
Po stručném Í1VCdll, ve kterém autor rozbírá p r á v II í p o va 11 II pa

!l'l1tní l!o práva a jemu příbuzl1ých práv l1 ích odY"čtví, cl tl vod státní ochrany 
vynú k zll tp roč moderní stát V chrání zájmy vynúlezdl) a z p II S o b pa
tentní CJchrallY (systém přihlašovací, předběžné zkoušky vyzývací). llásle
~i l!íe kratičk~' přchled dějin rakouského patentního práva. načež přistupuje 
,..;c k s,~ 'stematickéIlIU v~r kl::tcJ.u práva platného. Tento výklad zahájen jest 
~ . r z t:: rl r e mně k O I i k a poj m tl (pojem patentu, druhy patentu: samo~ 
Q:1tnG. pf'ída v!\o\'é. odvislé, pojem patentní licence .dobrovolné a nucené, 
! .. !Jsall patcntl1íi:o práva podle ~ 8. pat. 7 .. časové. místní a věcné omezení 
jJHtentú). . 

Druhá část obsahuje p í' e hle cl pat e 11 t llí c tJ ú y, a d II a jill~' ch pa
J:fJ!tních o r g: á II ll: patentní úřad, patentní soud, ingercllce správních úřadít 
.it cÍ\' ilnÍl'l! j trest.ních , soudú ve věcech patentních . Mezi »jinými patent
l1ími (Ir~álly« lIvá~:í ;. utOľ úředllě autoriso"allé soukroTné techniky, patentní 
LÚS l lIPCC a zmiňuje též pÍlSObllOSti fillallční prokuratury ve . věcech patent
l lích. Třetí Č{lst tohoto oddílu autorova spisku pojednává o říz e 11 i \' P a~ 
'! e l' t tl íc h věc ech, a to nejprve o ohlášení vynálezu a udělení patentu, 
.Jiile n odvolání, zrtlscní a odnětí patentu~ o řízení při vsahovúní v · patent 
-~ oS0bo"ánÍ si patentu, konečně o řízení při převodu a zabavení patentů 
.:\ f>ří zřizovúuÍ patent.nich licencí. Poslední část prvého oddílu věnována 
i (: \'ylíčcní I'ak. pat e nt II í II o p r Cl Y a z a v-á 1 k y a p o v á I c e. Autor 




