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nými v no·rmách. Tato scho.pnost (jež často ohybí vynikajícímu theoretikovi) může b}'ti 'pouze řemeslná. Do .jisté míry nabirU lze ji pouhým cvikem. Praktik vychází z k,onkretní skutkové ,p odstaty (praktiokého případu) a hledá k ní obecnou y normách. Čím rychleji a
&právněji ji najde, tím větší má nadání. Thcoretik narproti tomu vychází zobecn~T,ch skutkových podstat a nadání jeho (pokud ilezabirvá se přímo noetik,ou, tedy činností v ,podstatě filosofickou) spočív á ve správném a soustavném ,p oznávání jejich. Jeho ' úsilí nemá
iinéllO úmyslu než 's nahy 'poznávati: nenv interesován na v ý.s 1 e dk u svého ,p oznání. [Má-'li zájem - 'kterýkoliv, třeba sebe vznešenější - iest 'p oznávací činnost jeho zkalena.] Jemu Ip odo'b á nebo má
s.e aspoň podobati ,praktik, autoritativně 2.'pplikujíCí 'p rávní normu,
t. L tYlP s·o udcovské a1ppHkace 'práva. Jinak hude s tYlp em, jejž mož,no
nazvati advokátským. Tento typ a'pplikace podobá se thearetické
,( poznávací) činnasti, která má z kterýchkoli dúvodů subjektivní zájem na tam, aby vir.sledek ip oznávání byl 'právě takovir a ne hniT. .
U the·oretika budou tG na Ipř. postuláty Ipavšechně poEtické, saciálně
politické atd., jež v náš í do 'právního. řá,du a určuje jimi - jak
často se praví: iuris corrigendi g,ratia - do. větší ·nebo menší míry
výsledky svého thearetického ,p aznávání. U praktika éUpplikujícího
podle typu advokátského. - sem patří též neautaritativní a'p pHkace
»advokátú státu« : státních zástuPcÍl, finančních ,prokurátorll at4. bude to zájem strany, již za's tupujÍ, a nepřímo. avšem i zájem vlastní.
Vyložil jsem zde ve stručnýchabrys.ech základy thearie appli1<ace práva. S pado·b nirch hledisek bude museti vycházeti budauCÍ
ob e c n á 11 a u k a o a 'p IP '1 i k fl C i p r á va. má-li b~r ti ravnocenn ou
družkou obecné nauky a poznává11í pró.va.

Ustanovení mírových smluv týkajicí se
publiky československé.

přímo

re-

Jar. K a 11 a b.

I. Il).z e 111 i, S u v e l' e nIt a, s t ó. t 11 í o b č fl n s t v i.
V mí:t1OlVé smlloll vě s Německem podep.sané ve Versailles dne
28. června t. 1'. a v mirovémlO'uvě s R.ako,u ske'lTI podepsané v Sain'Germain-en-Laye dne 10. zá, ří t. 1'. vys.t'upují Čechy GPěť poprvé
více než čtyrech stech letech jako samostatná smluvní strana v mezináradní smlouvě. Jest nedacenitelnauzásluhou naší prozatímní vládypařížské .{ pres ..Masaryka, min. Beneše a 'štefánika), že vymohli
tľznání našeho. státn během léta 1918, tak že, kdy,ž 18. l'e dna 1919
se v Paří:ži sestoupIl MezináradnlÍ kOlllg,re,s· mkový,stál tq . již náš
stát ja~o stát fQ1rmálně uznani-. jemltž nemohlo. býti odepřeno, aby
svými zástupci se mírového kongresu J1e, ~účastlllil. Prav,Ím-li již ' tli
»mírový ka1l1lgre8 « lJ)1ředlbíhám paněkud události. První ·zasedáúí .
konala s názvem »kOlnferel1ce pro lnÍrov,r plfeliminář« a 'teprve bě-

po

se .
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hem jednání sllQivO »prehmináf« vypuštěno. Staro se to proto, že se
dosti brzo ukázaló, ž,e není možno otázky, jimilž ko1lgres by se měl
zafbývaN, rozděliti ve dvě sKupiny: tDltilž v ty, jež ihned jest rozře
šrti ~ v ty, jež by by,ID vyhraditi definittvnímu míru.
Podle § 10. d p,roza-timní ústavy republiky ze dne 13. listQPadu
1918, sb. z. a n. c. 37, jest věcí pTeSiÍ.dentmnou, aby Ná1rodnhnu Shro.- '
málžděni předložil s:jedn~ný mír ku schválení. TDtéž' ustanovení ie
í v zákoně, ze dn'e 23. května 1919, sb. z. a 'J1.. č. 271, jímž některá
ustal1'ovení pn)lZaltímní ús,t avy byla zm.ěnČlna. Tak zvláště do § 10. a
Vlsunuta vět3!, že pr:e-sident, sj-ednává a ratifik~je me:z~l1tárodní sm~ou
vu. Dúsledkem těchto. ustanD,v enÍ ústavy president jmeno.val svými
zástupci k sjednání m~lfových smluv tehdejšího. ministerského., lJ'řed
sedu dra. KrarmáJře a mi'n~stra vahramčí dra. Beneše. Jim k ruce byl
dán sbor odbO'rných pDradců, kteří .tvořili tři skupiny: geografickoetnograíickoll, 'Právnicko.-národDhos,pO'dář,skDru a žurnalistltcko-p,ropagační.

Zmínil j'Sem se, ž,e během jednání se ukázal'a I1BmD'Žt1JCist oldlouDd definitlvního míi'u, jak bývalo. zvykem pO'
pr-DtD, že mírDvý kDngres velmi brzy si uvě
domil, že jehO' úkoly JSDu mnDhem slOlžitěj-ší a mnDho.tvárnějšÍ ,
kteréhDkohv dřívě,jšího mí rovéh DI kDngresu, že není' technicky mOiŽ·
no je trhati. NešIDť při této mÍr,olVé ko.nferenJCi jen o uspO'řádání
právních poměrů· mezi dvěma státy a to právních poměrů, o nm
právě, ve válce by ,byl býval SpOIL Právě prDpuknutí této. války
světDlVé uká;ZJ.al0', že hOSipO'dářs}(5rm a pDlitickým vývlojern ,posJ'e'dnÍICIh desHilIeltí se zá'jmy jednotlivých států tak těsně vzájemnJě prO'stupují, že kdekoliv učiní, se mezi dvěma státy pDdstatnější nějaké
rDzhDdnutí, jsou tím zasaženy i 's táty jiné. Ukázalo. se však i, že dosavadní mezinárodní právo mostačí k ovládnutí talk slO'ž,i tých pDmě
rů. Sp()čhra~O'ť v pDdstatě na vÍ'Ce méně nahDdilých s,m 1D'uvách a
jednotlivých zvyklostech nedDstávalD se mu však pevné a jasné
zákLadny zákDnné, na jakO'u v životě vmtrostátním jsme zvyklí. Šlo
tedy ' O' .tD', 'mělD-1i .se dojíti k trvalému mír.u. Ddst/r aniti neb aspoň
zmírniti tento. nedD 1st8Jtek, dáJti mezinárodnimu sp.olečenstvíj1asnou
a Ipevnou základnu pos.itivně právní. CítilO! se, že bez Í'O!hotDI hlUlbšího z~kla:d'U žádné ujednání by neposkytova,lo záruk t rva:lo:s ti.
Vždyť nebylo snad ujednání mezinárDdníhD', jež by za tét,C) války
nebylo bývialo porušeno, od PDrušenÍ smlouvy o neutralitě Belgie'
z r. 1839 :p'Ol denní téměř po:ruŠDvánÍ úmluvy 0.' zákonec,h a zvycí.ch
války p.OIzemní z r. 1907. Proti straně, jejíž pDlitičtí i v.ědečti zástupcově trorufali Sl t1
v 1rditi, že mezinárodní smlouvy viží jen, pokud
se shoduj~ se zájtmy s,tr.any, jež jimi má býti vázána, nebyl()l možno
se SPOkDjiti prostou nO!VDIU mezinárodní S!mlo.uvoru; bylo nutU()l vypraoovati celou soustavu mezinárodnílc h norem, jež by možnost jednOlstr,a nnýoh poruch sn~,žolVala na minimum.
čiti mírový preHminář
dřívějš í ch válkách. To

než

t
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Důsledkem toho možno v míroiVý'Ch smlouvách rozeznáJvatl-dva druhy norem: Jedny, j,ak'O' ustanovení o voienské pohotovosti,o náhradách 'Šikold, o finančních podmí'nkách a hlavně 00 PQs,Í'oupenÍ částí území', iso'u pro Něme:c1ko a Rakousko př~mým následkem p'r ohr(ťné války. Druhé, jež předev§í:m mí:ří k nové !Úpravě mezinárod- ·
ních vztaihů, bychom si ,mohli představiti i jako výs.lie dek jednání.
mezmár,o oního kongresu k odstranění hlavních nedostatků meúná-rodního právního řádu vůbec, jako na př. byly 'obě Haagské mír'Ůvé .
konference v r. 1899 a 1907. Jsou to ustanovení o Společnosti národů, o Mezinárodní organi,s aci práce, '0 úpravě vztahll hospodář- 
ských a dopravních.
J SIQlU v§alk us.ta:lli()lvení, jež bychom lo!p,:icky zařadili TIlezi ty·t o '
dvě velké skupiny, potlliěvacJ!ž jsou i přímÝmi důsledky války, v n~rž 
podlehly ústřední mocIT1Q1sti,.i výsledkem snahy nově a tifv·alej,i 'uspořádalti me zill1ár.odní 'polměry evropslké. Jsou ttO ustanovení vztahující
se 'na státy buď nově utvořené nebo obnovené. Nebo'ť jest nepochybno, že bez porážky ús.třední'ch mocností nebylo by. došlo k uskuteč- -
lIění ideje s,eJbeu fičení národů utvo{enim nových států, na druhé
~traně j:est pak Hs-to, že Evropa uspořádaná na základě zásady se-beurčení národů bude ménč vydána nebezpečí válečných otřesů . 
než byla EVľOlPé1J stále wepokolOlVa'ná ná'rodnostními rozpory y Ra--kousku" v Turecku a čá;stečně i v Rusku.
1

- Při tomto vytvOlření nových států :byl SIce vzat zřet'el k ná- rodnosti obyVatelstva, ale v Iduchu zá:sadv sebeurčení národů llItkoliv výhradně. Jest mylno', vykládá-li se zál$.ad::t sebeurčení náro'Clů
tak, 'ž e by každý llároiďnolstnÍ zlio mek měl mít právo, aby samostatnč určoIVal si IS'VOU 'Stát1l1J příslušnost. Zásada sebeurčení tohi pOiža-.·
duje jen toho, alby ,s el každému ná;rod'll - tedy nikoEv každému jed- nothvci nebo skUlpinč jednotlivců - do,s talo možnosti, abyž.iJ samastatným životem státním. K tomu však je třeba, aby mu p'řiká
zá:no bylo' úz,emi, umožňující individue1ní život státní, jež nemtis-í se '
nutně krýti IS .etnolgrafickým sídli-štěim -onoho nárnda. Pro řešeni
otázky, jak ohr,anlčiti území daného. národa, aby mohlo tvořiti samostatný stát, důležitou pomů'ckou jest historie. Neboť v tom, co
historie vytvořiJ:a, docházejí s.'Vého~ výrazu zkušenolsti celýlch století, . neodlbymé nutnosti území r07,umo,vě ne vždy snadno vyjádři
telné, 'jež vedly k to m'u, ž,e urČIté území jako poJitická individualita
se vytvolřHo a udrželOl p,ře,SI otřesy dě-jín. Dlouhý spor {) poměr mezi
historickým II přirolZeným státním prárvem rozřešila míTová kooference kombi'l1lacíOlbou IprincIpů. Nel/zeť státy tv, ořiti ani jako etnografúcké ,c elky ~ poněvadJž jednota jazyka i rasy je jen jednou sllQ'ž'kou státního spúilečenstv,í - ani jako obnovenÍ' historických útvarů •.
jež již nejsou ŽJivota sdhopny. DlužnO' jak z p.oznatků hl'stolficikýoh,
tak z poznatků etnografických. vybírati ty, jež možno uznati za
záruku toh(\" že l110vý stát bude živ-ota schopen nejen jako, jednotka
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.náro4'opisná, nýbrž i jako jednotka hospodář·S'ká a jako je;dnntka
kulturni, t. j. j-ako sloučení prvkú. ktelré staletou tradicí ' byly před. určeny ke srpolečné prácj.
.
. Proto hranice Čechoslovenska určeny jsou v čl. 27./6. mírov é
smlouvy s. Němeokem hi,s toricky slovy: tlranice ze dne 3. srpna 1914
mezí Německem a RaknuSlkem od jejího styku se správní hranicí dě 
lící 'Čechy OId provincie fIornorakouské až k severnímu vrcholku
výběžku bývalé provincie Rakouského Slezska ležícímu as.i 8 km vý-'
. chodnč od Prudníku. Tutéž myšlenku pak orpall mje čl. 82. (Hranice
mezi s tátem českoslolvenským a Německem bude ,v ymezena !bývalou hraníd mezi RaJkousko-Uherskem a řÍ'ší německou , ja'ká byla 3.
srpna 1914.) Z čL 83. vyplývá, že kus hraní'c od zmínčného v}rběiku
II Prudníku a'ž k bOldu ležilCÍ-mu asi 5 km západně od IiJubči~ zůstane
r6·vně~ž taki()iu, j,a ká :byla, jen bude z6.v,is.etl od výšledku Hdov&ho
hlasování vtlorním Slezsku, zda 'bude rozdělovati od 'Čechosloven'ska stát polský, 'či německý. Cást další až k bodu, kde hranice slez ská se dotýká správní hranice mezi kraj<em hlubčickým a ratiboř
s.kým, zll stane hranicí Čechoslovenska, l1ebude-li k němu připojena
část HJubČilcka. Stane-li ,s e tak, iPújde hranke od 'Zlmíněného bOldu
tl tllJul'Dčic čaJrOlu, Už určí rlQizhrani.čovaJCÍ komise. jež pújde výehodnť
·ocl Ketře wž~ k bodu ležíc.í mu na hra!nicl me'zi 'krajelm ratibOlřsk$r m a
' hlubčick~'m as·i 2 km jv. OId Ketfe. Ne'připadnc-li Hlu)bčicko 'k republice, uchýlí se nová hranice 'od hranice hIstorické v bodě, kde se
dotýká. zmíněná správní hranice hlubčicko-ratúbořská hranice slezské, půj'de POl tétOl hra'nlci a:::' 1:e zmíněnému bodu 2 km- jv. o d I(etře
(lt ,o dtud 'čarou, jež bude určena rozhraničovací komisí, -a jcž povede
směJr em .j1V. na západ o.d ChI-el1olvic až· k bodu na stmi',eh říšský'cÍI
hranicí ch ležicímu na Odře přímo na jih od ~eleznice Ratíboř-Bo.
hum·ínl. TélJto. čá,st ·do~avadního PntskéhOl Slezs'ka, tvo.řící část Ra·tIbor·ska, připaJdne tedy . re,Pulblice dú:s ledl:em zása.dy národnostní bez,podmíne·čnč. Nr.hoře zrmínčná část tll'Ubči:eka jen tehdy, dOlpadne-,li
rOlzhO'dnutí Ol státni p-ří s l nršnos ti l1 řilelhlých krajú horního Slc:zska
tak, že by tla to (část byb odloučena otd Německa.
t?d zmíněného Iboldu na Odře ,bude další hrqnice určena až
po ro,z;hodml't í osudu Těšínska., a pa,k, ja/k v míru s Uhrami bude vymezen-o Slo'ven:skO'. Jisto je jen pOlclle čll. 81. míro;vé smlouvy s Ně
nié'ckem (.V dallŠ ím zkráceně, .něm.) i podle čl. 53. mírové srrnloovy
s nťko-uskem (nuk.), že stát česk1otS·hy.yenský bude »V sobě zahrnovatl
.sa:m'? spd.vné území R'l1'sínů jihokarrpaJts,kých«.
Přes.ně . jso:u ZélJs.e hr~ni:ce stanoveny v mírové smlouvě s Rakouskem OId hodu ležídho asi 1 km západně od Antonienhorfu (vychodně od Kitsee), ,j enlŽ je společný hranici rakouské, uherské a ' čs.
·Od tohoto bodu púj.de h rwnice sever,ozá!padně a'ž k ohybu, jejž tvoří
.stará
nice mezi Rakouskem a Uhrami asi 2Y:; km severo-v5r chodnč
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od Bergu a sice čalrou, jež bude určena rozhraničovací l:omisí tak,
že p1Totl1ie silnici Kitsee-Bratislava asi 2 km severně od Kitsee. P$
pů}de pokud m!()~ná po zmíně,né staré hranid až k bodu, ' l'ežícímu
na hlavním plavebním korytě dunaJjlSlkém asi 4;'-;; kIn nad mostem
hr8JUsJavskÝ1l1l'. Odtud až k ústí' Moravy pÚljde hla'Vní-m ko'rytt~m
Dunaje, paJk lřečlštěm M'()If.avy a Dyje ,až k bodu. ležící-m'u asi 2 lml
jv. od průseku silnice Rabensburk-Poštorná a železnice Rabensburk~
Břeclava. Pak půjde hr,ooiJce zsz. až Ik hodu, ležícímu na staré hranici moravské rusi 400 m jižně, od bOldu, kde dráha Mikulov -Valčice
pro~íná hranici. Tím tedy do~tá'Vá ,s e našemu státu části územi do- posud do!lnoraikolliského, totiž části obvodu POIštoreniSkého a Valči
ckého a to' z důvodů Inárodno&tnioh. Od r.Zmíněného bodu přidržuje ,se '
hranice llorvá historické hranke mezi MOll"aJvou , a! 'Pak Čecha-mv a Dol-,
ními Rakousy, wž Je bodu, ležícímu as~ 3 km východně od PraIl1Uškorva. Odtud bude! ,tv{)lřiJti výběž,ek do starého- Vitorazska, z něhoz
připadn,e naší repubHce část ohraničená tak, že hrmice pro~cháJzí jiy.
koncem 'm'OlS'tu přes LuŽJlilci tak, alby naší republice pHpadlo nádraží
v Cmuntu, s, ,rozvětvením želCizníc Cmunt-Čes. Budějovi.ce a Cmuntrr-ebová, kdežtO' město Cmunt ,zůstme při ,R akousku. V bodě, leží dm ' asi 200 m se'V, cměl od bodu, l\!de lSilnice Nové řIrady- Vit olraz protíná starou hrani,ci :Cech, stýká se tato nová hranice se starou hrankí Cedh. OdtUJd zůsmvá hi,s torická hranke mezi Čechami a: HdL,
Rakous,y až k bOldu, '00 l1iěiho.ž jsme vyšh, totiž ke styku tétol hraníce.
s hraniCÍ' německou.
Pfesnč budou hranice na mí,stě samém stanoveny rorzhranič~-,
vadmi 'komisemi, z nichž jedna budc třízena. podle čl. 83. něm., aby
určila hranice meZli RČS. a PoJ(slkem, druhá podle čl. 55. rak., 'aby
určila hranici melzi naJŠí repulblik()lu a Rakouskem. Mezi Německem
a RČS. nemusí ro,zhodovati rozhrantčnvací komi,se, poněvadž tu
zůstárvá stéhrá hi'Stork'ká hranice. [(OtJ;11jse ty budou
scdmiól,enné,.,
skládajíce se ze zástupců pěti ,čelných mocností spojených a přídru-,
žených (Spojen}"ch státú americ'kých, řÍ'še britské, Francie, Halíe a
J a p:onJSIk a), ze zástupce naJší republiky a !Zástupce POtlska, re,sp. Ra-kouska. SestoupÍ' ,s e čtrnálct c!'ní po dni, kdy mÍro.vé smlouvy nabudou
platnosti (po složeni ratifikací Z1Účastnených států v PaJří1Ž.i) a budou,
rozhodovaU vě,tš1nO'll hlasů. J ejkh jedru..1:cí ,řád určen je1s.t v článku
29-35 raik .

t

_

V těchto hranicích bud~ tedy nyní náš stát trvati jako stát l1C-odvj,s.Iý a s,uverennÍ. To je mu zaručeno uznáním všech smluvníků ,..
z nichž olV'š,e m mocnosti spojené' a phdružerié. v čt 81. něm. a 53.
rak. a v úvodě ku zvláštní 'smlouvě čelných mocností s Čechoslo 
v enskem se jen odvolávaj.í na Siv é stal:ší uz'n ání, kdežt'O' Německu a
Rakousku se totOI uznání ukládá: jako .podmínka míru. S tím j1elSf
srOvnati i vstupní prolhlášení rak, kde toto. uznání se v nej,s Javnostnější formě' prohlašuje jako jeden z pře.dpokladů. na nichž mÍ'r s Ra-
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kouskem je vybudován. Důsledek tohol je, že Rakousko se ve čj : 54.
r.ak vzd{uvá V1šech práva nár-oIků n~ lú zemÍ, jež je př~káz:íil1o ' .O SR.
Jen v jednom slm' ěru se ukládá naší republice jakáSi úzenirtíslu:žebnost v .zajmu RaJmuska a Uher. Podle čl. 56.' rak. nesmí RCS.
totilž ~řizovati vOjenský'c h zaJťí' zení na území le'žkím na prav éin
břehu Dunaj,e', ,j'lžně :Brati:slmvi.
Důležité ome'z ení ' SlV~ státni svrcho'v anosti béře na sebe n~..:
publ~'ka, čl.' 86. n~m. a 57: rak Tli se totiž zavazuje, že 'uzav'ře s c~
nými mocnostm'i spojenými a IPhdtuželi'ý mi .z vlištní úmluJVu, Hi' ,il'Činí
v mír·e, jakou jmcnolVall1é mocnosti uznajÍ za nutnou, opatření k ()chl:"aně těch ohyv~tel, kteY"í se od většiny OIbyvatcls,t va liší ras()iu',
.jazykem In eb nábo:ž e,nJstvím. Smlouva tat'o, byla podepsána s' oučasně
s mÍrlOVOIll 'SlmlOruvou s Rakouskem. ZL ,]'e.s.t ', pfoveden.ím zásady sebeurčení národů . p'otud, že zaručuje se: H národnostním a nábože'ÚIS:k1rm
ill6nšimlm r01vnoprávJ.1Q1st 'otbčanská i PO,11tická a určitá práva v :oboru
š'kolství a práv jazykových. St'e jný ~záv:1zek ostatně na sebe v:ZáJy
neb mají vzíti i Polsko, stát ,srbsko~hrvatsko-slovmský a rumunský,
a mírnvá smlouva s :R akouskem ukládá stejnou ochra~u menšin i Rakousku (čl. 62-69). Dále se zmíněnými čl. ukládá RČS. uzavříti s čel
nýrrll 'mocnostmi smlO.l.)N'u O> svO/bodě prúvo,zu Ol lléuk.lá,dámí s. o})chodem .jiných států, vyhovUljílCÍlITi zQ1s adám slušnosti, čímž má biTti 'u:.
čhíě:n první Ikr,o.k ll\: olb ecné mezil 1árodní úpravě sv,ohody obchÚ'911.
_jež byla jední'm ze zálk:ll8!dních ,p odmínek pr,o.stlulých \VilsolTb'ry:c h 14
bodů, na nichž měl býti vybudorván trvJ,li T světolVÝ mír. I tyto 'pDdm·i nky jsou Ipo'j aty do. zmíněné smlouvy, po,dep's ané současně S 111,írov'ou smlo'lLV1ou s 'Rwk'oluskcm.
Uznáním nového státu vzniká vždy otázka, 'kdo hude poklápáll
za : občana tohoto státu. Tato ,otázka je 'Pro nás řešena v č. 70., 76:-32.
ra:k. a '84. a 85. něm. Za občany čs. pokládají se především podle čl:
70. rak. všichni ti, kdo mají domovské právo v některé obd, jeŽ nyní
spadá plOd svrchovanost republiky - pokud! o,v šem území to,t o paťťí
valo k mocnářství R:3JkoiU:~,lko -UherSlkému. Kdo však nabyli , ho-tG,
domoiV1ského práva po 1. lednu 1910, musí si vym,od zvláštní povolení na'šeho stát'u, čili, těmto 'o sobám může náš stát své státní občal1SÚv,í odelpřÍ'i:i. Bývalí státní občané němečtí nabývají státníhG o:bČaJlls·tví čs. , jsou-li na území 'os. usedtl:í {čl. 84. něm.) Tyto oso!by ,
jakož i ti bývalí o'bčané rakouští nebo uherští, kteří před ] .
lednem 1910 měli na území repubtiky právo ,domovsiké, ' nabývají občanství čs. ipso facto, tedy beze všech f-ormaht. Mají však právo je
nepřijati, totiž prohlásiti, že podrží své dosavadní státní občanstVÍ )
pokud jde o bývalé rako.uské .a uhe-r·ské občany. že podrží ohčanstvl
v tom státě, na jehož území měli domorvské právo dříve , než získali .
domoVlskéhOl práva na 'ú zemí os. Toto právo v<oliti si ,dHvčjší státní
občanství, nazývá se právo obce. Právo obce mohou vykonati bý valí němečtí ,občané do dv,ou let, bývalí občané. rakouští a uherští
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.do r'Dka ode dne, kdy tato smlouva nabude platnolsti. Mírové smlouvy ' však rQlmřř,ujÍ důsledkem ' zásady národnostní práv'o op1c'e : i ' \l1rt
jiné občany. Na jedné stráně totiž podle čl. 85: něm. majíČechosld
váci; ' občané němečtí, 'právo nptovati pro 'občanstvÍ čs., a to, jsou.:.li'
usedli , V Něme:ch:u, neome,ze:ně, jsou-li usedlí jinde v cizině, nen:á byJ!i.,H. j'eště Hného státního' oJbčanství, není-Iii právu opce .n a odpor
zálkoo jejich bydLiště, a podvolí-li se předpisúm, jež o tom vydá 'stát
čs. To~o: právo ,m ohou vykonati f'olVněž do dv'ou let. Na druhé ' straně
podle čl. 80. rak. všichni bývalí občané rakouští a uherští, kteří následkem rozkouskování se stali 'občany státu, od jehož většiny obyvatel se liší rasou a jazY1kem, '(tedy 'Češi v Rakousku, Němci a Maďaři u nás.) mohou do šesti měsíců optovati pro ten ze státŮ na býval~m území R. U., s jehož většinou se rasou a jazykem shodují.
" Právo opce přísluší otS'Obám staršÍ-m 18 let. Opce ma.nžeJ'ovíl
platí . i pro manželku, OIpce rodičů pro děti mladší 18 let.
Ooinkem opce jest, 'že ten, kdo, tohoto práva užil: musí do roka ,
pfesÍ,dliti do státu, pro něj' ž se r,QlzhO'dl. MŮže ve státě, jejž opoustí,'
~podlťieti svůj nemolVitý majetek, movIt<r může s sefbou beze cla Vy_ !
vézti (č1. -85. něm. a 78. rak.)
PodOltk11Jouti j-e, 'ž,e čl. 4. zvláštní smlouvy mezi čelnými moc- ,
nostmi a RČS. lPoskyt.uje čs. státní olbča:nství další skupine 9SOlb:
totiž o'~iQlbám, j' ťž ,s e na území čs'. narodlJy z rodičů, kte'ří ' by byli ,
měli n'á rok na čs'. státll1.í občanství, i když samy v dolbě. kdy mírwá'
smlouva s RJJkQlUlskem nabude platnosti, těmto ,p odmínkám nevyho~
vují. Tyto osoby se však' mohou čs.státn:ího- 'Občanství do dvou "let ,
zříci 'p ouhým pro1hlášen:ím před p,ří,slušiJ1ým zahraničním úřadem čs .
Konečně čl. 6. zmíněné smlouvy dává čs. státní občans~ví tě'm oso- ,
bám, jež se narodily na území čs., 'l1ezísk~ly vš'ak rodem jÍného státního občanstv í, tedy na př. nalezencúm.
(Příště dále,)

Změny v českéín státním právu od 19. století.
Boh
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1. - Ve století 19. prodělává české státní právo dalekosáhlé
Restaurací Leopoldovskou ustáleny byly jakž takž základy
státního zřízení v Dědičných Státech; osvícený absolutismus a vymoženosti teresiánské a josefinské uzavřely ,t u jakýsi kom,p romis
,se stavovskou strukturou, pokud tato přetrvala reformy předešlých
panovníků. Avšak restaurace sama pro obor vnějšího práva státního
l1emá obzvláštního významu. Ostatně stavové čeští ve svých des ideriích v tomto směru ani zvláštních požadavkú nekladou. Tuto
skutčnost ,b ylo by lze si vysv.ětliti státoprávním radikalismem čes
kých stavů; oni znají jediný stát t L český stát a nějaký , stát ,
úst,řední jest jim naprosto neznám, avšak z tohoto svého radikalismu
,změny.

