
své služební povinnosti odpovídají 
~ a stát, po případě: sanlosprávné 

se organisace b ran n é moc i. 
;lužba je povinností všeobecnou a 

která nlá skončených 20 let, ne
služeb, po případě ve státní službě 
l službu anebo nebyla-li od služby 
~ neodvislost voj . soudů a ustano
) soudy vojenské je kasační dvllr. 
mbou civilní spolu s příslušníkeln 
.10. příslušny soudy občanské, jen 
,žení vnitřního pořádku může býti 
ost- příslušných orgánů civ. státní 
;tl Nár. Shromáždění nemllže býti 
státu, ani vojsko jugoslavs~é ne

ího státu (čl. 113.). 
sí býti schválena králeln a Nár. 
'ávrh na znlěnu anebo doplnění 
tlebo Nár. Shromáždění. Podá-li 
cpra veno N ár. ShrOlnáždění, načež 
, svolává se nová skupština nejdéle 
~e senátu anebo z Nár. skupštiny, 
ážděnÍIn většinou 3/5 všech členů 
. schválen, musí býti Nár. skupšti~ 
tina svolána ve lhůtě 4 měsíců. 
ti přednlěteln usnesení nově zvo
e zlněny -a doplIlky, fonnulované 
byla skupština svolána. Ke schvá
.tšiny všech členll senátu a nár. 
~ár. Shronláždění návrh neschvá
předpisú čl. 54. ústavy (čl. 115.). 
nepořádků anebo povstání, které 
pořádek a bezpečnost státu, múže . 
Iro celé království anebo pro urči
,ezbytně nutná opatření, nejsa při 
pisy zákonll. Tato opatření nlusí 
N ár. Shromáždění ke schválení 

l1e 16. února 1929. 
mech ze dne 6. zál-í 1931 ustanovuje, 

ivé vody a zřídl a přírodních 'si l jsou 

dne 21. září J931 o právu spolčovaCÍm 
tohoto zákona nejsou dovoleny též 

loruje zásadě nár. jednoty, celistvosti 
lU řádu . Politický spolek múže býti 
litra, který ro zhoduje též o tom, má-li 
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býti spolek považován za spolek politický. K založení politické strany 
je třeba předchozího svolení ministra vnitra (čl. 13.). Žádost musí pode
psati aspoií. 100 osob (zakladatelé strany), při čemž zároveií. musí býti 
předloženy stanovy a program strany. Svolení k založení strany má 
býti uveřejněno v » Úř. N ovinách«. Na základě tohoto svolení mohou 
zakladatelé přistoupiti k organisaci strany. Strana musí míti v každém 
okresu svou místní organisaci, z nichž každá musí míti aspoň 60 členi't. 

' Pl-jhlášky mají býti písemné a musí býti vlastnoručně, po případě (za 
negramotné) v přítomnosti dvou svědků podepsány (čl. 14.). Zakladatelé 
musí podati ministru vnitra dúkaz, že organiséi.ce strany byla provedena 
tímto způsobem na území celého státu, načež ministr rozhodne konečně 
(ve lhihě 2 měsícú) o tom, dává-li svolení k existenci .a činnosti stral1Jy 
či nikoliv. Svolení má býti uveřejněno v )) Úř. N ovinách« (čl. lS.). . 

o právních poměrech vnitrozemské 
plavby. 

Dr. Jiří R e i che r t (Praha). 

I. (V y mez e n í poj m U a v Ý voj.) 

Je dostatečně jasno, jak veliký význaln lná nloře pro roz
voj přímořského státu. Historie i přítomnost nám ukazuje, že 
zcela: malé státy staly se nám o ř n ím i vel moc e ln i o b
ch ode nl. Proto tÍIn spíše stát vnitrozelnský hledá vhodným 
a dokonalýnl vybudovánínl vnitrozemských vodních cest na
hraditi tyto nedostatky a zajistiti si tak svoji hospodářskou ne
odvislost volným přístupeln k moři. Mezinárodními smlouvami 
získává pak svobodná pásma v námořních přístavech . 

Vodní dráhy lnají proH pozemním cestám četné pře d n 0-

3 t i. Mohou použíti velikých vozidel a značných hnacích sil. 
Ježto kladou současně v celku nlalý odpor dopravě, mají oproti 
ostatnÍIn kOlnunikačnÍnl prostředkůll1 přednost v lnožnosti I e v
n é, hro nl a d II é do p r a v y. 

POlněr »l1utvého « břemene k »užitnénlu« (váhy plavidla 
k váze nákladu), působí příznivě snížením výdajů nakládání a 
skládání. Tím, že možno přistáti ténlěř na každéln místě vodní 
dráhy a tíll1, že dopravu možllo provozovati v I a s t II í mi pla
vidlý a hna c í m i s i I a 111 i, tuto výhodu větších vozidel a po
měrně menší hnací síly ještě sesilují. 

Na vodních drahách jest možna vol nás o u těž pl a
veb n í c h pod n i k ii a tudíž i přiroze~á, nediktovaná tvorba 
sazeb dopravních podle z á k o n a na b í d k Y a pop t á v k y. 

Zde není provozovacího lnonopolu jako u železnic. 
.současně s úpravou a zaři'zováním vodních drah lze pro

spěti prováděnými nlelioracenlÍ z á j m ů m zem ě děl s kým. 
Stavěním přehrad nejen udrží se kontinuita plavby, jež obzvlá
ště' v letních měsících při malém stavu vody vázne, ale takto 
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získaných vodních sil ln:ožno použíti k pohonu hydrocentrál. 
Levně vyrobený. elektrický proud zásobuje pak celé průlnyslové 
oblasti. Dokonalým_ provedenÍln regulací (především na střednín1 
Labi) zabrání se každoročním záplavám. (Sen. Ing. Havlín 
v rozpočtové debatě 2. IV. 1930.)1) 

Nevýhodou vodní dopravy oproti dopravě železniční jsou 
vysoké investice s usplavněním řek a zmenšená rychlost, ač již 
dnes labskýIni motorovými čluny, vybavenýn1i nejmodernějšÍlll 
zařízením, dociluje se značné rychlosti. -Proto hodí se vodnj do
prava spíše) pro zboží, nevyžadující rychlého transportu (uhlL 
ruda, obilí, stavivo, dříví, ovoce, cukr, petrolej, řepa a jiné su
roviny). Levnost dopravy při velikém m_nožství dopravovaného 
zboží vyváží všechny tyto nevýhody. 

V nynější době prodHává i plavba, jako ostatní odbory 
príunyslové i zen1ědělské výroby, na Iiichž je iávislá, hospo
dářskou krisi. Tento stav se přirozeně změní, jakmile krise po ' 
mine. Československá republika věnuje se vehni horlivě vybudo
vání vodních cest, hlavně přístavu v Bratislavě a Komárně i no
vého přístavu na Mělníce. 

V čl. 363 Versailleské smlouvy byla uložena Nělnecku po
vinnost pronajmouti čsl. státu v přístavech hamburském a ště
tínskéll1 na 99 let prostory, které budou podřízeny řádu o svo 
bodných oblastech a určeny pro přímý transit zboží pocháze
jícího z našeho státu anebo pro něj určené. Ohraničení těchto 
prostorů (čl. 364 Versailles), jejich úpravu ' atd., určí komise 
složená z jednoho zástupce Ně-mecka, Československa a An
glie. Tyto podmínky budou přezkoumány každých deset let 
týmž způsobem. V Hamburku se tak již stalo r. 1930 a pro
story :byly pronajaty Č. P. S. L. (Československé akciové pla
vební společnosti labské.) 2) 

Jen na úpravu řečišť, vodní stavby, vnitrozemských příw 

stavů a skladišť lná býti věnováno v příštích 10 letech dvě a 
čtv rtm i I i a r d y Kč. Financování i práce provede Státní 
fond vodohospodářský.3) 

~ posledních událostí dlužno uvésti projekt první státní 
loděnice na Labi, jež rovněž povznese vnitrozemskou plavbu. 
Dosud stavbu lodí stát neprováděl ve vlastní režii, nýbrž pře
nechával ji dOIl1.ácím firmám (Ústecké loděnici, společnosti 
s r. o., Českomoravské-Kolben-Daněk, Škodovým závodům) .4) 

Druhou a nejnovější událostí jest uvedení do provozu dvou 
n10torových rychločlunů na labské trati. 

Naše obchodní loďstvo, na které od převratu bylo vyna
loženo na 60 mil. Kč, stále roste a přizpůsobuje se svému poslá
ní. 5

) V současné době n1áme již přes půl tisíce říčních náklad
ních lodí, 11Q parníků a 12 motorových člunů, z nichž 10 patří 
n1ezi nejrychlejší lodi vůbec, které plují ve _ vodách Labe a Du-

. " .1) S rv. » Moře a plavbac:, roč. II., čís. 6. 
2) Slovník veř. práva čsl.; heslo: Dráhy vodní. 

mije.6
) Po stránce a 

agendy plavební u 
instance (srv. zák. č. 
plavební správy jsou 
se sídlen1 v Praze a 
skou Rus, v Bratisla 
Prvý s exposi-turou v 
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v Komárně, která je 
a nař. 7 ) 
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lena tomuto úřadu. 

V nejvyšší insta 
řejných prací ve věc 
ní ch a jich se týkaJ 
věcech obchodních a 
ních (srv. zák. č. 315/ 

Zcela přirozeně s 
dopravu vyvinovala se 
dování a trvání drah, 

1. Vodní dráhy, j 
vodním. 

2. Zvláštní opa 
hy dotýkaly se cizích 
pory s četnÝlni městy, 
cly a poplatky. 

Teprve kongresov 
tuto dráhu ode všech 

Svoboda plavby 
r . 1856. 8

) 

Mírové sn110uvy 
ku předu pro sjedn 
voji vnitrozemské pIa 
sady': s v o bod a pl 

Jsou to čl. 32 
s N ěmeckeln: čl. 2 
s Rakouskeln a Tri 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

·Mi.iller. 

Srv. »N árodní Li 
Srv. »N árodní 
S rv. » Moře a pl 
S rv. )Moře a bl 
Srv. Slovník v 

8) Srv . Slov111k 
• I 

Zimmler. 
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rteré plují ve vodách Labe a Du-
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naje. 6
) Po stránce adn1inistrativní nastalo po převratu sjednocení 

agendy plavební li Čsl. plavebního úřadu v Praze, jakožto II. 
instance (srv. zák. č. 315/20 Sb. z. a n.). Prvními instancemi 
plavební správy jsou Poříční plavební úřady pro oblast Labe 
se sídleln v Praze a pro oblast dunajskou, mimo Podkarpat
skou Rus, v Bratislavě (srv. vlád. nař. č. 377/21 Sb. z. a n.). 
Prvý s expositurou v Ústí n. L., vzhledem Ji velmi čilé plavbě 
na trati Roudnice-státní hranice. Druhý má svoji exposituru 
v Komárn'ě, která je organisována vlád. nař. Č. 42/1920 Sb. z. 
a nař. 7 ) . 

V Čechách po válce zůstaly s počátku řeky splavné pro 
lodi ve správě zemské správy politické, jak po stránce stavební, 
tak i provozu plavby. Po zřízení Čsl. plavebního úřadu r. 1920 
byla oddělena agenda plavební od stavebně technické a přidě
lena tomuto úřadu. 

V nejvyšší instanci jsou kOlnpeÍ{~ntními: n1inisterstvo ve
řejných prací ve věcech technických a technicko-adlninistrativ
ních a jich se týkajících právních a ministerstvo obchodu ve 
věcech obchodních a jich se týkajících právně admjnistrativ~ 
ních (srv. zák. Č. 315/20 Sb. z. a n.). . 

Zcela přirozeně s význanlem vodních drah pro veřejnou 
dopravu vyvinovala se i opatření právní povahy, zajišťující bu
dování a trvání drah, jakož i jich užívání plavbou. 

1. Vqdní dráhy, jako díla vodní, jsou podrobeny zákonl~un 
vodním. 

2. Zvláštní opatření bylo nutno učiniti talu, kde vodní drá
hy dotýkaly se cizích úzelní a zájmů. Na Labi byly časté roz
pory' s četnými městy, která vodní cesty v Německu zatěžovala 
cly a poplatky. 

Teprve kongresová akta vídeňská z r. 1810 osvobozovala 
tuto dráhu ode všech břelnen a učinila ji ' svobodnou. 

Svoboda plavby na Dunaji prohlášena mírem pařížským 
r. 1856. 8

) 

Mírové slTllouvy po světové válce znamenají značný krok 
ku předu pro sjednocení předpisů, nutných ke zdárnému vý
voji vnitrozemské plavby. Vytčeny a zdůrazněny stěžejní zá· 
sady,: s vo bod a p I a v b y a r o v n o s t v z ach á z e n í. 

Jsou to čl. 321-239 a čl. 346-364 smlouvy Versailleské 
s Německem: čl. 284-308 slnlouvy St. Germainské (en Laye) 
s Rakouskenl a Trianonské s Maďarskem v čl. 268-287. 

Srv. »N árodní Listyc, 31. XII. 1930. 
Srv. »N árodní Listyc, 28. IV. 1931. 
Srv . . »Moře a plavbac, roč. II. čís. 8. 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Srv. dVl oře a blavba«, roč. III. čís. 2 (1931). 
Srv. Slovník veř. práva Čsl., hesla: Dunaj, a Labe; Ing. B. 

·Muller. 
8) Srv. 

Zimmler. 
SloVll1k veřej. práva čsl., heslo: Dráhy vodní; 

• I 
Ing. ' E. 
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Řeky Labe, Ódra, Dunaj byly prohlášeny za lnezinárodní 
a zároveú pro správu jednotlivých těchto lnezinárodních toků 
byly zřízeny» Mezinárodní komise«. , 

Dunajská se sídlem na 5 let v Bratislavě (pak přesídlila 
do Vídně,). Labská v Drážďanech. Oderská zasedá občas ve 
Vratislavi ' a Štětíně. 

Z vylíčeného je patrno, že lnocnosti snažily se svobodu 
plavby tak užitečnou plavbě a obchodu námořnímu, uplatúo
vati i na vodi1ích drahách v nitrozemských, které považují za 
prodloužení mezinárodní svobodné dráhy n10řské do vnitro
zemí (srv. Ing. E. Zinll111er: Dráhy vodní ve Slov. veř. práva 
čsl.). Tyto zásady byly vytčeny také na konferenci v Barceloně 
v dubnu r. 1920. Jejím výsledkem byly: » Úmluva o statutu tý
kajícím se režimu splavných cest mezinárodního významu «, 
»,Dodatečný ptotokol« k této úmluvě ' a zvláštní »Prohlášení «, 
kterým se uznává právo států, které nemají n1ořského pobřeŽÍ, 
na vlajku námořní. Tyto úmluvy byly uveřejněny ve Sb. z. a 
n. pod č. 267/1924. 

Velkou důležitost pro ČSR mají proto, že se jimi vylllezuje ' 
dopodrobna režim platn)T na 111ezinárodních řekách a zajišťuje 
se jimi i naší vnitrozemsky položené republice pro všechny 
časy volná plavba do n1oře. 

Vedle podrobného stanovení mezinárodní říční sítě, mezi
národní kOlnise byly pověřeny vydáním řádu (plavebních akt), 
který měl býti 'podle lnírových smluv sjednán obecnou doho
dou mezi mocnostmj spo jenými a přidruženými a schválen 
Spo~ečností národů. 

Pro Labe platí Plavební akta s dodatkovým protokolem, 
uzavřené v Paříži (srov. č. 322/1923 Sb. z. a n.) a dodatečná 
úmluva v Praze (o labských soudech plavebních), (srov. zák. 
č. 92/1924 a vlád. nař. č. 93/1924 Sb. z. a n.). 

Dunaj m.á definitivní Dunajský statut usnesen)r v Paříži 
(srov. č. 3516/19222 Sb. z. a n.) . 

Jednání o Oderskou plavební aktu nejsou dosud ukončena, 
ježto šlo o některé sporné . otázky a tyto byly teprve loni roz
hodnuty před Haagským soudem. K druhému čtení návrhu 
došlo letos od 27. I. do 4. II. ve Vratislavi při plenárnín1 zase
dání Mezinárodní komise oderské (srv. dále Věstník n1Ínister
stva obchodu č. 3/II. r. 1931). 

II. (S n a h y P o s jed noc e ní p I a veb n í hop r á v a 
ř í ční ho.) 

Po těchto úvahách vynikne teprve dúležitost a nutnost 
sjednocení nes četných právních předpis~ plavebního, práva. 

Ministerstvo obchodu vypracovalo dve osnovy: z a k o n a 
o v e ř e j n o p r á v n í c h p o měr ech v nit vr o z ; n1 s k ~ 
P I a v b y, jejíž projednávání naráží dosud na nektere sporne 
otázky i pokud se týče kompetence, a z á k o n a o soukrOlno-

právních pon1ěrech,9 ) 
řízenín1. Dříve než 
její ustanovení UUP,rta·", ,,,. 

kami n a K o n f e r e 
p r á va, konané v Ž 
roku. Přihlédněme však 
psanýn1. Jedná se 
kro mého. 

Myšlenka mez' 
měrně staršího data. 
v Miláně, zab)Tval se 

. v oboru říční plavby. 
studiu těchto otázek 
hypotéky. Konvence, 
ská akta (1922) zd 

Ú střední komise 
o uskutečnění unifik 
účas t na rýnské pIa 

Týž názon sdílela : 
lečriosti národů (bylo 
Společnosti národů, 
především se ~~'A.'-'U"", 
kmuise, zejména na 

Rýnská komise 
podsta tn)'ch stránek 
nají vzácnou součinnos 

Komise pro rtf'\Tyro:lUl 

pod v Ý bor u, který 
nosti národů ony b 
jich byla pak v listop 
pořad přišly tři pro 
pro unifikaci říčního 
m e n tec h Sekretariá 
legacím interesovaných 

Konvence byly až 
a podepsány. 

A. Návrh konvence 
miž n1.á býti osvědč 
plavby. Nejde tu ani ta 
znána určitá národnost, 
z národnosti lodi luěly 
předejíti tOlnu, aby táž 
se zevně vyznačuje vlaj 

9) V Německu platí 
ních poměrech vnitrozems 

1 0 ) Zprávy převzaty 
ciété des Nations«. Vol. X . 

11) Srv. Věstník . 
Sitenský: Přípravy k s.1e 



j byly prohlášeny za lnezinárodní 
livých těchto mezinárodních toků 
,omise«. 
5 let v Bratislavě (pak přesídlila 
'anech. Oderská zasedá občas ve 

že lnocnosti snažily se svobodu 
a obchodu námořnímu, uplatňo· 
nitrozemských, které považují za 

)bodné dráhy n1.ořské do vnitro-
Dráhy vodní ve Slov. veř. práva 

ly také na konferenci v Barceloně 
~kem byly: )} Úmluva o statutu tý· 
1 cest mezinárodního významu «, 
úmluvě ' a zvláštní )} Prohlášení «, 

1, které nemají n1.ořského pobřeží, 
lluvy byly uveřejněny ve Sb. z. a 

R mají proto, že se jimi vyn1.ezuje 
mezinárodních řekách a zajiš (uje 
položené republice pro všechny 

rení mezinárodní říční sítě, mezi· 
y vydáním řádu (plavebních akt), 
ch smluv sjednán obecnou doho
nými a přidruženými a schválen . 

akta s dodatkovým protokolem, 
~22/1923 Sb. z. a n.) a dodatečná 
soudech plavebních), (srov. zák. 

1924 Sb. z. a n.). 
majský statut usnesený v Paříži 
.) . 
ební aktu nejsou dosud ukončena, 
ázky a tyto byly teprve loni roz
Ldem. K druhému čtení návrhu 
ve Vratislavi při plenárním zase
~rské (srv. dále Věstník n1.inister-

cení plavebního práva 
ní ho.) 

ikne teprve diHežitost a nutnost 
Lích předpisů plavebního práva. 
pracovalo dvě osnovy: z á k o n a 
loměrech vnitrozen1.ské 
naráží dosud na některé sporné 

letence, a z á k o n a o soukrmno-
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právních poměrech,9) jehož osnova prošla již připomínkovým 
řízenÍln. Dříve než bude předložena parlamentu, budou některá 
její ustanovení uvedena v soulad s právě projednanými otáz~ 
kalni n a K o n f e r e n ci pro s jed no c 'e n í ř í ční h o 
p r á v a, konané v Ženevě od 17. listopadu do 9. prosince min. 
roku. Přihlédněn1.e však ke konvencím na této konferenci pode
pSan)Tffi. Jedná se vesměs o důležité otázky p r á v a s o u
k r o mého. 

Myšlenka mezinárodní úpravy otázek říčního práva je po
měrně staršího data. Již X. kongres navigační, konaný r. ľ905 
v Miláně, zab)Tval se problémem unifikace soukromého práva 

• y oboru říční plavby. NáD;lořní výbor antverpský usoudil, že při 
studiu těchto otázek především jest si povšimnouti otázky říční 
hypotéky. Konvence, ustanovující Statut dunajský (1921) a Lab
ská akta (1922) zdůrazňují nutnost unifikace říčního práva. 

Ústřední komise pro plavbu na Rýně snaží se rovněž 
o uskutečnění unifikace říčního práva mezi státy, lnajícími 
účast na rýnské plavbě. . 

Týž názon sdílela ;KOlnise pro dopravu a průvoz při Spo·· 
lečriosti národů (bylo to r. 1920). Proto uložila Sekretariátu 
Společnosti národů, aby podnikl předběžná studia. Obrátila se 
především se žádostí ,o spolupráci na různé lnezinárodní říční 
k01uise, zejména na Komisi rýnskou a dunajskou. 

Rýnská komise zřídila )} ,V ýbor « a pověřila jej zkoumáním 
podstatn)'ch stránek probléluu; práce tohoto V)Tboru znan1e · 
nají vzácnou součinnost při podniknutéln díle. 10) 

Komise pro dopravu a průvoz přikročila potmu k ustavení 
pod v Ý bor u, který vypracoval a připravi~ pro .Radu Společ; 
Dosti národů ony body, jež se hodí pro unIÍlkacl. Na zaklade 
jich byla pak v listopadu 1930 svolána konference a na denní 
pořad přišly tři projekty konvence, vypracované V Ý bor e m 
pro unifikaci říčního práva,11

) jež byly uveřejněny v d o k u
m e n tec h Sekretariátem Společnosti národů a rozeslány de
legacím interesovaných států. 

Konvence byly až na zcela nepatrné odchylky schváleny 
a podepsány. .. 

A. Návrh konvence první jedná o správních opatřeních, JI
miž n1.á býti osvědčeno právo na vlajku lodí vnitrozelnské 
plavby. Nejde tu ani tak o to, že by každé lodi musila býti při
znána určitá národnost, ani o to, určiti právní důsledky, jež by 
z národnosti lodi luěly plynouti. Ale těmito úmluvami má se 
předejíti tOlnu, aby táž loď n1.ěla d v o) í ?árodnost. ~á~od~ost 
se zevně vyznačuje vlajkou. - SmluvnI staty vyhrazuJI Sl pravo 

9) V Německu platí říšský zákon z. 15. VI.. 1895 o soukromopráv
ních poměrech vnitrozemské plavby (B1l1nenschlHahrtsrecht). 

10) Zprávy převzaty z »Résumé mensu~l ~es trayaux, de la So
ciété des Nations «. Vol. X., Nr. 8 (1930), struc. dale »Resume mensuelc. 

11) Srv. Věstník min. obc~odu, roč., XI. č; 9, Y,~c~. odb. rada Dr. 
Sitenský: Přípravy k sjednocem plavebmho prava ncmho. 
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v.y~neziti ve . svénl zák01;odárství podmínky nabytí j ztráty 
prv~va na vlaJ~u. Toto pravo podléhá zápisu do zvláštního rej
str~ku" vedeneho. voprávněnýnl úřadenl státu, jehož národnost 
lod lna. - Jesthze loď vyhovuje současně podlnínkáln stano
Ven)'nl p~o přiznání národnosti · v rúzných státech, ponechává 
se vlastnI ku lodi právo, zvoliti si národnost v kterélnkoliv 
z těchto států. - Avšak toto právo má býti Olnezeno tínl že 
v případě, když loď náleží příslušníku státu, v něnlž tento' lná 
~, s;é . bydliště, resp. společnost své sídlo, z něhož se podnik 
ndl, Jest tonluto státu vyhraženo právo vyžadovati .obligatorní 
zápis ? do rejstříku, prokazujícího národnost lodi v t0111tO 
státu.l~) 

, Pokud se týče lodí, náležejících osobánl fysick}rnl, každý 
snlluvní stát vyhrazuje si . právo vYlnáhati od svých příslušníků, 
i když lnají na jeho úzelní své obvyklé sídlo, aby zapsali do 
jeho rejstříku lodi, které jim náležejí více než z poloviny a vy
h?vují p;>d~l1ínkálll, stanoveným pro udělení práva na vlajku 
zakonodarstvílTl jednoho či více snlluvních stáHl, jsou-li tyto 
lodi výlučně určeny k plavbě ve vodách onoho státu. 

Loď zapsaná v jednOln rejstříku nenll'He býti zapsána do · 
druhého, dokud nebude tento zápis škrtnut v rejstříku 
prvnínl.13

) . 

Jak poznalllenává závěrečný protokol, konvence nechce 
klásti překážku právu státu, vzepříti se ve vážných případech 
znlěně vlajky lodí, zapsaných v jeho rejstřícfch , ani všeobecně, 
že by upravovala otázku obchodních stvkú 111ezinárodního 
rázu, jellluž lodi slouží, poněvadž tato otá.zka zústává vyhra
zena v}rslovně s nl 1 o u v á nl o b c hod n í nl a všeobecným 
konvencÍlll h o s pod á ř s ký nl. (Dokončení.) 

~právy 

Olomoucká konference biskupská a církevní i státní právo. 
Resignace prnžského arcibliskupa Dra. Kordače vzbudila značný 
rOzruch v kruzích československých německých katolíků. kteří 
neradi ztráceli v dru K01'dačovi příznivce projektu vytvořiti 
diecése národnostně úplně jednotné. Novinářská kampaň, jíž se 
zúčastnili i mnozí duchovní čeští, pŤilněla československý epis
kopát, aby ve svém shroll1áždění konaném v Olomouci ve dnech 
3.-4. října, zakročil proti kněžím, kteří papežskému nunciovi 
Ciriacimu vytýkali nesprávný, ba protip1'ávný postup p1'oti arci
biskupovi. S právnického stanoviska ,;e velmi za,;zmavým 1'OZ
hodnuti o pl'ofewrovi Dru. Sandovi. Profesor theologické fakul
ty J(arlov~] univers.ity byl suspendován a bylo mu zakázáno ko
nati pfedná.~ky. Vel'dikt tento vzbudil ovšem ve lmi bouřlivou 

l~) Srv. Věstník min. obchodu, toč. XI. č . 9. 
1::) Srv. Résumé mensuel«, Vol. X., Nr. 12 (19.30). 

oposici části tísku, kte 
lllOci příslušejicí Ol' 
nické fakulty v P1'aze 
uveřejněném 6. fijna v 
olomoucké konference 
sprrwný postup i s hl 
hodnuti biskupské kon 
běží o teoreticky nepř 
státním. S hlediska pl' 
února 1919 Č. 79 Sb. z. 
ké a vyučovací ČlÍnnos 
mlE e býti vysokoškols 
disciplinární komise ( 
když by ponecháním 
záimy nebo vážnost 
disket práva církevni 
ference překročílo pl' 
oprávněna trestnti 
toto: Nelze ř.íci, že ol 
ci/u provinciálniho, 
právo 1'ozhodovati o 
troveJ'sias compone 
·duchovními arcidie 
niho vikftře pražského 
436 k výkonu iádné j 
aby neby~ vydáno 
práuůll1 biskupa neb 
pak se dopustili kněž 
podstaty trestného 
tedy celken1 říci, že e 
vysokoškolského prof 
kevního Ci státního b 
se oponujícího duch 

V případě nepos 
zástupci .leště možno 
přednášek profesora 
církevní prrwo do k 
chači theologie jako 
záni poslonc/tat pov 
~táteln. . 

Ze Sbírky zákonů 
'1111luva mezi Českoslo 

položkách změněna do 
v prozatímní platnost 
Č skoslovenskem a Švý 
lem z 3. IX. 1931, uve 
O vysvědčeních odbor 
ško lské s p r ávem vet
S azba soudních poplatk 
uve ř ejn ěna vyhláškou č í 


