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v)'"111ěřcné za zřízeni nezbYtné ces ty {l. c. str. 32.); později (str. 40.) 
dopouští dokonce zřízení v n u ce n é ho zástavl1ího práva vůbec, 
dán-Ii k tomu úřední souhlas podle §n 7. První odův.odňuje nutným 
prý extensivním výkladem §u 7., druhé prostě jeho analogií. 

V prvém pHpadě mluvila by praktická potřeba pro připuštěni 
toho extensivního výkladu. ježto by bez něho zákon o zřizování ne
zbytn:}'ch cest stal se vll'Či zabranému maietku v podstatě bezúčin
ným; ale nelze neuznati. že extensivní výklad tak výjimečných před
pisťt, jako je § 7., jest ,při nejmenším neobvyklý, tím $lpíš, když přímo 
odpomje v~-slo\'l1é m\1 a přesnému pře d pisu hned následujícího §u té
·h-až zákona. 
. Tím méně možno po mém soudu přip ustiti proti přesnému zněni 
tcho §u 8. exekuci vnll Cen~-l11 zřízen ím práva zástavního vůbec, tře
bas se svolením úřadu dle §u 7. Analogie §u 7. tu zřejmě nestačí, 
Vždyť týmž celkem .právem dala by se takovou analogií odftvodniti j 

přípus tnost z c i z e II í zabraného majetku vnucenfrm pro d e i e Ji1 

:~e svolením Poz . úřadu. Úřad ten mohl by dokonce svolení k tomu 
- ovšem z vfrhradou, že vydražitel nabude jen stejného, záhorem 
ohmezellého vlastnictví, jaké měl exekut - dáti často ještě spíš než 
souhlas ke vnucenému zřízení práva zástavního pro závazek exeku
tův, jenž byl dosud jen osobním jeho dluhem; nebof tímto se prová
qění záboru zpravidla jen z!ěžnje, přibývá nové reální břemeno, na 
něž nutno při provádění tom bráti zřetel. kdežto vnucenou dražbou 
pfedluženého majetktl mohlo by se řízení záborové naopak i zie<ino
duŠiti. Přes to však zdá se mi povážlivým, činiti pomocí pouhé ana
logie pokus. aby jasn:(r a přesný předpis §u 8. zvrácen byl v p1'av:\' 
IJPak. To mohl hy učiniti jen nový z á k o 11. Dokud ho není, mám 
:edy \'šeliký jin~:- zPl\sob exekuce na zabran)" majetek než exekucÍ 
vnucenou správou za naprosto vyloučen:(,.7) 

K osnově zákona o smlouvě nakladatelské. 
A II t. Ii orá k. 

I. J a k I a dat e 'I s k á sml. o u v a je s m 10 u va s v é hod r II h Jl. 

Dlužno schvalovati, že osnova přijala názor moderní legis la
!Ury, panující i v theorii (u Francouzft i II Němcft), jehož zakladatelem 
j.est Wiichter (Verlagsrecht 1857), že smlouva nakladatelská jest 
smlouvou sui g;eneris a nikoliv snad odrůdou smlouvy ó dílo (ná
mezdní), kteréhož stanoviska držela se s občanským zákoníkem 
(§§ 1164. až 1171.) také III. novela k obč. zák. (§§ 1172. a 1173. obč . 
zák. nové znění), nebo smlouvou nájemní nebo kupní nebo společen
skou a pod .. anebo vším tím podle rozličností případů, jak to zastú-

~) Radu <!.a:lŠícl! podobných výkladů téhož autora li: zákonu záboro
vému i ostavním našim zákonúm 'o pozemk-)Vé reformě viz v komentáři k 
nim, jeJllž se tiskne jakožto s v a -z e k V. »S b í rky z á k o II Ů čes k o
si {) vell S k}' c h« (red. !prof. Weyra) . 
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val jJ nas ještě' Schubert-Solde'rn (Osterr. VerI~gsrecht 1913, §, 2.). 
'optn:Úe se o Kohlera a Osterrieťha a Francouze Eisenmanna, ačkoliv 
to dávno bY110 odmHnuto. (Srovnej na př. Muller: Verlagsvertrag 
tlach schwei!Zerischem Rechte 1905. § 5 .• Hofmann: BesteHung e~nes 
Scluiftwerkes 1896. str. 20.) 

, ' Nehledě k tomu, že už ideální zájmy autora nedovolují podřa
ctiti smlouvu pod pojem smlnuvy čistě maletkově-právní, jest povaha 
smlouvy o dílo vyloučena při smlouvě nakladatelské už tím, že na-, 
kiadatel výtvor rozmnožuje a rozšiřuje na vlastní, účet {§ 1. osnovy} 
a 'sTnlbuva nepředpokládá úp.latu se strany autora. jak tomu je při 
smlouvě o dík (§ 1151. nové znění obč. zák.). 

To élpciť nevadit aby kde p.ředpisy o smlouvě nakladatelské Vy
, kazuH mezern. sáhnuto bylo ,k ustanovenim občanského zákona i1. 

'~lotlvách, jak to- také motivy, k německému nakladatelskému záko
nu ze dne 19. června 1901 výslovně uznávají, jmenujíce zvláště 

. smlouvu kupu! a smlouvu o dHo, k čemuž však poznamenati dlužno. 
'že mohou přijití v úvahu i předpisy o smlouvách jiných, na příklad i) 

smlouvě darovací. když právo majetkového zužitkování díla přene
cháno nakladateli bezúplatně (bez honoráře) a že to platí jen pokud 
jde o ma jet k o vo tl stránku práva autorského, kdežto bude-li ' se 
jednati o i d e á I II [ 'práva autora, muse1lo by k vyplnění mezer sá -
nuto býti k přiľozen~rm zásadám právním §u 7. obč. zák. (Srovnej 
'§ 16. port. code civil. z 1. července 1867 a § 1. civilního zák. švýc, z 
tO. prosince 1907.) S tím úzce souvisí následující- otázka. ' 

II. S m I o II van a k I a dat e 1 s.k á j es t rel a t i v 11 i m o b
ch ode m dle čl. 272. Č. 5 a posl. odst. obchod11íh o zák .. t. j, obcho
dem na straně nakladate'le. jenž provozuje nakladatelství po živno
stensku. nebo ač zabývá se obchodem jiným, příležitostně v prólvo
,zavání tohoto jiného obchodu smlo,uvu nakladate1skou uzavřel. Bude 
pro ni platiti tedy předpis čl. 277. obch. zák., že je-li smfouva obcho
dem na straně jednoho kontrahenta. podléhá předpisúm obch. zákona 

• {} obchodech (IV. kniha) i kontrahent druh~r . třeba l1a jeho straně 
smlouva obchodem nebyla. t. j. podroben hyl by před.pisLtm těm i 
au-tor. ' 

Avšak toto ustanovení, jest p'ro tuto druhou stranu, kďyž není 
obchodníkem - a tím přece autor pravid'elně není - kruté a proio 

,ilespravedlivé. Moderní právo vrátilo- se ku staré přirozené zásadě. 
přetržené episodoll tl nás platného obcho-dniho zákonníka, že obchod
ilÍ právo- jest právem obchodníků, t. j. o b ch o dni 'c k é h o s t a v u. 
nebof 'tyžaduje. nehledě ani k obchodnickému zařizení (§ 2. něm, 

, obch. ,zákona). odborných technických znalostí, mezi jiným i znalosti 
obchodních zvyklostí a j., pročež neuznávají se již obchody tak zv, 
absolutní (čl. 27'1. našeho obeh. zák.), t. j. smlouvy, jež jsou' obchody 
{když je uzavře neobchodl1ík. nýbrž jen re,lativní, t. L smlouva mližc 

, 'býti obchodem jen, když ji uzavírá obchodn'ík (§ 1. něm. obch. zák.). 
" tákže ~německá 'právověda obnovila paroemii: 'Oas' Handelsrecht ist 
,. :Ge,,~e-rbere.éht. t. ' j . právo obcho-dní jest ' práv-em živnostníkůď.pro\~ o-

2 
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z~'HCích obchod. § 345. ·riém. oheh. zák. ·v odporu s toutú ·zasadou ~ lci:;: 
podržel ustano,vení našeho článku 277., avšak ztenčil znač~ě jeho .\rý
znanT tím. že ,zhusta pro platnost před.pisu ' vyhledává, aby smlouya 
byLa obchodem na obou stranách, takže neobchodnika předpis sHh
rLOll/tí nemi'lže na př. § 377., 379., kdežto ,ů' nás povi~mosti čl. 34 i·" 
348~ stíhají každého bez rozdílú. ' ' 

Bylo 'by tudíž vzíti v úvahu, nemá-U se do osnovy pojmouti · ~ 
ustanovení, že pokud zákon (osnova) předpisu nemá, užit i jest před~ 
pisů ob č a·ri s k é h o- z á k on a, pokud jde o povinnosti strany, d!'k~ 
v náklad pr0půjčující (Verlaggeber) , jíž pravidelně bude autor., Nd
kladatele (Verleger), je-li obchodníkem, ovšem by, e to netYkaltJ. 
pro jeho povinnosti by podpůrným pramenem práva zůstal předt·
vším obchodní zákon, pokud se týče obchodní obyčeJ, a pak teprv ' 
obě. 'zákon (čl. 1. obch. z'ák.). Ale nebylo by opravdu 'žádné závady 
vyřaditi smlouvu nakladatelskou z příslušnosti obchodního zákGrna 
vůbec, tedy i pro nakladatele, učiniti ji smlouvou obecno:.právni ll} '

sto obchodní a podrobiti pro obě strany, pokud zákon (osnova) o nf 
nestačí, přímo předpisům občanského zákona jako právu podp,ůrTI~'
mu, nebo-f, jak praví Staub ve svém Komentáři zum liandelsgeseh'
buch (rozuměj něm. ze cLne 10. května 1897), 9. Aui!., Berlin 1912, str. 
48}, cbchody nakladatelské (Verlagsgeschafte) rozpadávají se ve. 
smlouvy: 1. mezi' nakladatelem a autorem (smlouva nakladaietskj} 
2. mezi nakladatelem a tiskařem, 3. meú nakladatelem' a třet1rni 
k cíli rozšíření a · zpeněžení díla. Podstatné jsou dle Stauba Jen po
slední obchody, ale' ovšem i tiskař je Živnostník. Za to ' nelze sp -
Hovati nic obchodního ve smlouvě prvé, nebo-ť ' nakladatel, tepr~'e 
když dílo umělecké získa, dělá z něho sm\louvami ad 2. Cl 3. ho
spodářský s~atek, 'čímž ono stává se zbožím a přec.házi v obor 
majetkového práva, do té doby je to pouze statek kulturní, ideá]n~. 
Samo německé zákonodárství uznalo, že poměr nakladatelské 
smlouvy k ohcho.ďnímu právu je jen zevní (Muller, str. 167) .1 
nepojalo ji proto do obcho-d. zákona. ' . . 

III. I d e á I n í op r á vně n í a u t o r a, I é p e f e č e li o. z :t
cl a t e ,I e díl a. Nauka rozeznává, jak již řečeno, jednak majetkov-é 
a jednak ide~ální zájmy autora a podle toho také majetková a. ide
ální oprávnění jeho ze smlouvy l1akladatelské. při čemž klade se na 
tato, jež občanský zákon neznal, a novela jen v ohmezené miře.· 
při novo,dobém, vždy stoupajícím ro.zmachu literatury, z\7Jáštn. 
důraz. S pro·spě·chem lze tu přihlédnouti k informativní- stati Rab
lově · :l>Die UniibertragbarkeE des Urheberrechtes r:: v Orunhu,tovt
časopise 19úO, str. 71 a násl. Nelze vš'ak s Rablem souhlasiti, že. v 
ruce právního. nástupce autorova stává se právo autorskť: čistÝm 
právem majetkovvm (str. 86), neboť i tu ideální práva' autorská 
mohou trvati. Tak především právc, nega~ivní, jež RabeI sám jinde 
uvádí, na př. právo proti znešvařenÍ. nebo. aby nebylo dílo pu~li
kováno v jiné podobě. než od autorq chtěné, nebo aby nehylo udáriů 
autorovo jméno a pod., neboť dědicům už cit piety káže; ' aby fiť-
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trpěli ničeho, co by bylo proti intencím autora zustavítelť; a nť,
hledě k tomu, že ,také při převodu p.ráva' svého. ,na singulárního 
nástupce může mu autor háj.8Í1í všech těch , ~ takových ideálnic~l 
interesů svÝch ' uložiti, dI,užno říd, ,že tato ídeálnf práva trva jí, 
dokud autorské , právo trvá, a že tedy každý právní nástupce hájiti, 
je pcvinen jest., Než i práva positivní, tedy zejména právo,na ~Illěn:}: 
(přepracování) díla sem patří a je to velmi , praktické, Jde-li o to: 
aby na příklad dUo, vědecké nebo kniha školní přizpůsobeny byl'~ 
požadavkům moderní dohy, poznatkům pokračující vědy a pocl. 
Příklad podává Stubenranchllv Komentář. přepracovan,r několikrát 
po smrti autora. 

Proto již Zlde .nutno vytknouti, že j,c to příliš úzké, kdy~ § CJ. 

osnovy s~anovÍ, že »pftvodce'« mllže provésti změny na- díle a že' 
»pův'odce« může změnu' dáti provésti i osobou jinou. ProČ nenióh 1' 
by tak učiniti, i právní 11 á s tll P c e pllvndcťlv, na příklad' zejména' 
dědicové. 2. Právě, že možno tOl učiniti i oso-bou jinou neŽ ptlvod
cem, dluž.no právo to vyhraditi ~ každému jeho právnímu i1ástupci. 
jejž § 1. osnovy v definici smlouvy nakladatelské klade na rove~\ 
autoru, zkrátka tomu, kdo dílo dává v náklad (Verlaggeber). fo. j, 
jako strana aktivní smlouvu nakladatelskou Hzavírá. Proto by bylo 
všude, kde osnova přiznává práva nebo ukládá povinnosti puvodcí 
v souhlasu s §em 1. dosaditi vhodný překlad německého výrazu 
»Verlaggeber«, za jaký navrhuji výraz »zadatel«. Když se určují 
práva nebo povinnosti kontrahenta, musí ten!o býti jmenován vý-, 
razem, zahn1Ujícím každou jeho speci-es a nikoliv jen jednu. 1 a'k 
dlužno opraviti v §u 2. ai 5., 7., 9 .. 10. atd. vůbec každ'fr předpis. 
který se lletÝče vskutku Drávě jen pl'lvcdlcc, jak tomli jest v § ,", 
V některých případech nebude to s'ke dělati judikatuře obtíží, roz 
uměti ve smyslu §u '1. pod »původcem « každého kontrahenta. ale 
jinde mohlo by to býti ve,lmi pochybno! jako- právě v p'řípadě §u 9., 
kdy se právnímu nástupci autorovu id.eální právo autorské, jak uve
deno, i v nauce popírá a jak hned uvedeno bude i švýcarskf-m 
zákonem, z neporozumění jest neuznáváno. ' , 

Osnova patrně se tu, drž[ německého zákona o nakladatelském 
právu ze dne , 19. června 1901, který vskutku užívá všude pouze 
v-ýrazu Verfasser, ale to proto, že v § 48; vztáhl předpisy zákona 
o původci na každého smluvníka, kdežto mla,dši šv}rcarský zákon 
o právu o-b1iga'čním ze dne 30. března 1911 má všude výraz »Ver
laggeber« a jen v § 385., jenž odpovídá právě § 9. naší osnovy, 
výraz »Urheber«. Osnova v § 42. však jinak než ' v německém § 48. 
praví, že předpisy o původci platí obdobně i o jeho právním ná
stupCi, p o k II ,d dle p o va II y v ěc i I zej i chi n a ně II Ž í U . 
Ale to nemá zákon 'přenechávati teprve praksi, ,nýbrž sám rozhod
nou~, jak učinil švýcarský i německý zakon. Zákon, nesmí obtížím 
unikati a přenášeti je na vykladatele a ' otvírati tak dokořán bránu 
SPOrll1TI. Německý § 48.' řečené výhrady §u 42. osnovy nemá , <?, 

.)" 
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v'ztahuie tedy všechn~í předpisy zákona i, ná právního nástupce 
co se týče práv ideálních. což jest úplně správné. 

K i, d e á ln í ln oprávněním autora ttáležr. zvláště: 
1. Především 'p r á v o 11 a II v e ř e j ně 11 Í, Ikteré olbčansk):' 

2'ákon nezabczpečóva'l (§§ 1 t64 .. 1165 .• k tomu § 20. zákona o prá vll 
autor,ském z' roku 1895), uděluje nakladatelskou smlouvou naklada-

' teli toliko p.rávc, nikoliv ale povimlcst k rozmnožení a rozšířeni díla. 
kdežto již třetíllovela (§ 1172 nového občanského zákona) pODle 
vzoru něm. a švýc. p'ráva a nyní také osnova (§ 1) právem uklád.aJí 
nRkladateH povinnost. 

2. Právo- na změny díla, tedy o P ľ a ven í nebo pře P ľ a C 0-, 

v a'n í jeho, což ani novela ještě 'neznala, osnova rovněž vyhražujc 
(§ 9). Německý zákon a osnova mají tu výraz »změny«, ŠVÝ'c. zákon 
..,Bel"iahtuugell und Verbesserungen«. Mez mezi O'pravou a přePraco
vanÍ'm 'b~r.ta by právě asi »V obvyklé míře«, kterou dle osnovy, ří
dicí se tu německ~hn vzorem (§ 12), změny přestoupiti nemají,ne
má-li »p>úvodce(( bý;ti pOťVÍnen náhradou -náklad!!. Mullerovi zdá se 
to měřítko neurčitým, ale neprávem. _ 

Avšak Rabe'l (str. 98), jenž mezi oprav1ou a přepracDváním 
nelišÍ, pta vi, že TI a k '1 a dat e 1 m ů že II s t o u pit i o d s 111 I o II vy
když aut.or choe předsevzíti změnu. To ie oprávněno, ale ne yždy. 
nýbrž právě Jen když jde o pře p r a c o v á 11 í a tak by § 9., odst. 2. 
vyžadoval změny již v tomto bodě. Než osno-va dále po,čítá dle ně
mecké předlohy vždy jen , s tím, že rozmnožování již počalo, ale 
j.eště , končeno není, a dopouští změny dle švýc. vzoru (§ 385) jer 
potud, pokud není tím dotčen oprávněný zájem nakladateltlv nebo 
zvýšena jeho zodpovědnost. Avšak tu právě jest silný rozpor mezi 
iájmy. Autor múže míti velmi proll1ikavý zájem na tom, aby dilo 
nevyšlo. y té podobě, bez plřepracC'vání, změn uad ,obvykl1ou míru. 
to možno i mtllJ,o případ níže pod 3. 'uvedený - kdežto oprávněné 
pľavy bade mocF Hnak b)'ti uži~a a pak v té míře, v které nepřijde 
v)'rchodisko? Žádné jiné, než ustoupení od smlouvy. Vě,c 'hy se měla 
tedy takto: Opravy do obvyklé míry musí nakladatel připustiti 
v ž d y bez nároku na náhradu llákladi't s tím spojených. Činí-li však 
autor nárok na podstatné přepn co'Vání, může nakladatel, je-li tím 
dotčen jeho oprávněný důležitý (důležitý vzhledem na výluku ne-' 
patrné újmy § 30.~ odst. 3) zájem (v tom je přece zahrnuto již také 
případné zvýšení jeho zodpovědnosti). o d s m I o u v y u s t ČJ u p j t i 
1 jest autor povinen nahra,diti mu llaktady, které k cíli rozmnože11í 
dlla podniknul, jež však přišly na zmar. 

Náklad.y mohl totiž mikladateL míti, tře1bas s rozm110žováním 
ještě započato nebyló, nebef někdy napřed se musí díti přípravy. 
jež též vyžadují nákla.'d.ů, u'ebo muže nakladatel tiska'ři, u kterého 
tisk , objednal, býti: povinen náhradou ušlého zisku, ježto tiskař byl 
by svoú práci luolil jinak zaldati a pod. Zhusta však nákladu na pří
pravy ,bude moci Jinak býti užito pak v té míře, v které nepřijde 
na zmar, nebude ho moci nakladatel 7.ádati. 
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Nutiti autora, aby nechal uílo vyjíti bez žádoucího přepraco
vání, jak to osnova dle německé!ho vzoru. bylo-li r.ozmnoŽOVáll! UŽ 
skonče:no, činí, nelze n~kdy. 

§ 12. něm'. zákona mluví jen o »:be,rechtdgtes lnteresse des 
V e rl eg e r s.«, jež činí změnu nepřípulstnou a to stačí. Šy·ýc, zákon 
§ 385. má tUl výraz )V e r I ag- sinteresse:n«, což je něco ~iného. a 
protlo připoj[\, ještě zvýšení nakl~dateIovy zodpovědnosti, což při 
znění něm. zákona jest zbytečno. Osno-va převzavší zněn í němec-:
kél.1o zákona, nemě'la pojímati ještě dodatek zákona švýcarského. 

Avšak možná, že přepracování nebo doplnění bude také v 
zá.jmu n a k 1. a dat e L c, tak zejména v případě posledníl věty §u 9;, 
dle níž není autor povinen náhradou nákladů spojen}'ch se -změnami 
nad obvyklou mírlJ, když změny pOldmlíttlěny bYIl,y s'kutečnostmi na
stalými mezi tím bez spolUPtlSobe ní. a zavinění autorova. J jde na 
příklad o dílo · právnické a vyšel po. smlouvě nepředvídaně· nov~r 
zákon, takže hy dílo bylo nepraktické a nakladatel pro nedostatek 
odbytu přišel by ku ško,dě. kdyby dílo nebyIo přepracováno nebo 
doplněno dole nového zákona. Ale autor buď nechce~ nebo llemůžc. 
nebo zemřel. Neopatří-Ii zadavatel Mla přepracovánf, je nak ladatel 
oprávněn od smlouvy ustoupiti. To není ani v osnově předvídáno 
:.t dlužno tedy v tomto směru o s 11 o V II cl o p r n j t i. 

3. A u to r jest oprávněn uveřeinění- díla odvolati (Ra'beJ str. 98, 
MiílIer § 13), tedy od s m I o Ll V Y II S t o II pit i~ mi-li na tom opráv
něný zájem následkem poIiHckéhú převratiu, nebo změny svt 
livotní dráhy, nebo změny svého politického smýšlení a pod. Toto 
právo, jež nepotřebuje dallší motivace leda oďvohíní na t. zv. kq'a'll
suli rebus si,c stantibus. která dochází v moderní, nauce a zákono
dárstvÍ pc-řád důraznější,ho uplatnění, osnova v § 37. dle něm. vzoru 
(§ 35.) přiznává autoru jen · a.ž do té doby, kdy nakladatel započal 
s rozmnožením, čímž nvšem není, alltorúv zájem dostatečně zabez
pečen. Dlužno mu právo tG přiznati vždy. neboť započetí s rozmno
žením nenr rozhodným momentem. když aut'or jest POV1.1Jen n:.1hr;i
do-u nákladů, rozuměj zmařených jak,o shora ad 2. 

IV. Pře vod i tel n o s t n a k 1 a cl a tel s k é hop r á v a. S 
ideálními právy autora neho jeho právního nástupce souvj í také 
otázka pře v o cl i t e ,1 n o stí práva autorského. § 29. osnovy ná
sleduje tu německý § 28., kdežto však n;ěm . zákon praví prostě. 
že práva nakladatele js.ou převoditelna, nenÍl-li to smlouvou vyl ou
čeno (.k čemuž dodávají, že se tím npravuj:e p,ouze singu lá!rní s'uk
cesse. neboť že právo nakladatelské jest zděditelné, podává prý se 
z e becl1ých zásad), !ustanovuje oSlnova naše, že práva ta mohou b~' ti 
.převedena právním fednáním mezi živýn}j nebo na 
p r i p a ci' s m r ti. Tento oodatek, nemá-Jil míti smysli omezuj.ící. 
bychcm vynechah, protože svádí právě k myl1:nému pojímání, jako 
-by. Jiný přechod. tedy dědictvím, ze zák0113 přípustným nebyl. 
. a fc· tím spíše, když přece smlouvou samozř~jmě může býti VyIOlI

Cen i přechod pořadem dědŤckým; mitž·cť zadavatel, zvl Ci Ytě ant } ľ. 
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~nít'i sHný ~ájem l1Ú tom,' aby' věc proved,l právě te-ntonakladatel , 
y jehož zpftsobilost má důvěru. 

, Aná.l'ogie -se sml-oU\'Oll o dílo,_ kterou ,dle § 1171 (§ 1162 starého 
:í:.rtění občal1skéJho zál-Gona smrt ruší, zálež.í--n -na osobní způsobilosti 
dělníktl. je tu na snadě. V nauce byla proto nadhozena otázka,' je-li 
í1aklada1elské - právo nejv~rš os.obní (hoc'hs,tpersQ,nlkhes Recht) a 
tudíž nepfevo-ditelné. 'Dernbllrg, Preussisches Privatrecht, II. dB. 
'str.' 644 uznal -je za převoditelné pod podmínkou, že přejemce jest 
stejně zpusOlb1t~-. a 'že tedy autor má právo ,odstoupiti, když dokážc 
jeho' nezPůsobilóst. Tak ovšem to nelze sankcionovati, nýbrž tak, 
'7,'e 'převod je vůči autoru bezúéinný. Ale možno se přikloniti k ná-
7.0 ľU; že' se má přenechati opatrnosti autora. aby si to ve smlouvě 
7.akázal. 

Také i1ejde jen o právo nakladatele, nýbrž i o p o v i n n o s t i
-H zvláště o tyto (při tě,chto pfece autoru záleží, právě na osobní 
způsobilosti nakladatele), ačkoliv právo (§ 2.); t. j. právo rozmno-
2iti a rozšířiti .ctilo jest totožné s povinnosti (§ 1.). K vyvarovaní po
chybnosti a zmatku měl by tedy§ 21. zníti asi tak: 

nNebyľo-li to mlou fOU vyloučeno. přecházejí práva a pbvift -
110 ti (celý právní' poměr) nakladatele ze smlouvy nakladatelské na 
jeho dědice (tím b~y zamezeny byly pochybnosti ,podle §§ 531 a 
1448 obč" zák .. dle nichž práva a povinnosti pouze »osobní« či ~ ome
zenl: na osobu« smrtí pomíjí a do pozlIstalosti nepatří) a ,mohou 
býti j právním jednáním (ncdoloží-li se -nic dále, je tím zahrnuto · 
každé prá vni je,dnání. i na phpad smrtb) 11a jiného převedena. K tC1111l 
bylo by pak jen dodati, že pfejel1lce a převodce ručí autoru soli
dárně. neopatřil-Ii si převodce k převodu jeho souhlas. Souhlasem 
to tiž přijímá autor (zadavat~1) _ z'- dluŽl1íka přejemce na místo pře
Yo-dce.< 

T:\rí § odst, 2, stanoví: také nakladateluv právní nástupce 
111 Ů Ž e dáti díolo rozmnožiti Cl rozšiřovati. jak 'to náleželo podle 
, mlouvy nakladateli, To dělá dojem. jakoby se chtělo vyjádřiti, že 
je ,to právem právníhc nástupce, t. j. že tento sice múže. ale nemusí 
tak učiniti, avšak čteme-li německou před'lohu: »Die dem Verlegtr 
ohliegende Vervielfaltigung llnd Verbreitung kann auch durch den 
Rechtsnao'hfolger bewirkt werden«, Idovídáme se, že -smysl je tell. 
že a u t o r. ačkoliv se dílo rozmnožiti a rozšířiti musí, nemůže tomu 
brúniti, 'aby se to stalo právním tlástupcem a přeložiti by bylo tudí,ž 
takto: Rozmnožení a rozšíření. k l1ěmuž nakladatel pod'!e smlouvy 
jest povilluen. může se státi také jeho práV11Íln nástupcem (nemusíť 
to učiniti právě nakladatel sám), To souvisí s tím, že zákon odst. 1 
'mluví jen o -převodu »práv" nakI'adatele n'a ieho nástupce. takže bv 
11~ástupée , neměl povinnost. ll:\Tbrž ta by , zůstala toliko nakladáteli. 
Ayšak tu se ,právě Z:lpol11Jlčl lo. že právo ľozmllo'žiti a rozšířiti dílo 
(§ 2,) jest vťrči autoru ' zároveň povinností, (§ -1.). vůči třetím osobárn 
o\-šem pouze právem; y něž mu nesmí nikdo sahati a že je tedy 
děliti nelze, Tak. jak to znÍ, došlo by se k dClsledku. že by právní 
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ři~istupcr: mě! pravo rozmnožovati a rozšiřovati dílo, nakladat<el by 
rn~ pak · vůči autoru · povinnost k tomu, takže by to mohl učiniti 

, každý , dohromady ,tedy d v , a krá t e, čímž by , autor byl poškozen, 
Dosadíme-li S\'QU hořejší sty;lisaci, ·podle níž polata do převo~u 

'j, Oovinnost. odpadne pr.vá věta odst. 2. a místo druhé dosadí setat<;r: 
:N:i-kladate! ručí s ·právním sv1rm 'nástupcem zadateli za povinnost 
l. C -;miouvy nakladatelské rukou společnou a nerozdílnou. 

Jestiť to v]astnč jen' případ §u 1409. obč. zák. (nové znění). 
kd e převzatO'-H právo (po dni/k). povi'llnost přechází ipsa lege za 
ručeni převodce. . 

V. Zpúsob rozmno·žení díla. § 1164. obč. zák. ome
~'l) fa l p,ojeín smlouvy :nakladatelské na' obyčejný případ,· že jde '() 
to-zmnoženi ,dHa t i s ke 111. Novela (§ 1172 nového znění) dle švýc .. 
1~ "m, a uherského vzoru toto omezení nezná a tak i osnova. 

Avšak jest vsktÍtku . otázka, zdali . se předpisy osnovy, jimž 
'u ou na mysli potom skutečně )výtisky« nebo jiné »rozmnoženÍny«. 
pod nimiž patrně rozumí ro-vněž výrobky hmotné, na př. snad bar
·\íotisky· ' obrazů neho odlitky sošky a jich odbyt jako, hospodář
~kého :statku (§§ JO., 15., ·16 .. 19 .. 20 .• 24.; 25. atd.) ho-dí také na mno
hoznásobenf a rozšíření díla 'každým jiným zpftsobem (prostředkem) 
'jako gramofony , ústní přednáškou. recitaCÍ, veřejným představením 
. , 'pOd, Schubrt . uvedeném spise nazýVá smlouvy o takovém roz
množení a ro'z'šířenL souhlasně .s Ko!hlerem :»Auffi.ihnmgsvertrage ~( . 

. Záhodno tedy líšiti mezi smlouvami, kde v~rsledkem l~ozmno
l-J'vadho procesu jest v ~r ľ ob e ·k hm o t 11 ý, jenž pak jako zboží 
~ -' schopen oběhu (.odbytu) a smlouvami. kde je jím pouze vjem. 
kdy rozmnožení stalo se pouze po mys 1 ně tím, že požitek (vjem) 
zpr středkován byl prostředkem prchavým, pomíjejícím, jakl{) s10-
Vetn, hudebním 'Zvukem. živi'tn obrazem atd. a nebylo tedy vtěleno 
ve· 'hmotu . Smlouvami II a k 1 a dat e 1 s kým i jsou zjevně jen 
~miouvy pľvéb.o druhu a nespadá pod nč ani propůjčení ,dramati
ckého dfla k divadelnfmu provozování, neřku-li jiné způsoby ideel
uíh ' TOz!t1l1ožetlL Nesouhlasíme proto, když Kohler svůj »AuÍ
HihrUl.g'5vertrag« subsumuje pod smlouvu nakla,datelskou §u 1. něm, 
:r.ákona ',U mluvr o '»Auffuhrungsverlag« . . To odporuje smyslu slovo 
' Yerlag) všem 'pojmum a tradici. To by 'každj" divadelní podnik. ba 
každ~,r recitátor byl nakladatelem. Muller. str. 41. i dříve (§ 16 n 
praví, ·žc prakticky· přicházejí v úvahu toliko rozmnoženiny cestou 
Ul ech a nic k o u. při ,knihtisku. že je to jeďnoduché. při repro
dllkdch umělecki-oh (rozuměj v}'tvar.ný'Ch) děli , že však to 'může bjrli 
\'C'lmi růzll~ a že v novější době interesované kruhy žádají z v I á š t-

'i1 ~ . pře dp i s y, zatím však že se to přenechává stranám, aby 
smlouvou poměr upravily, kde se předpis zákona l1a něj nehodí. 
Ale to je právě to, předpisy zákona se sice nehodí, ale malefidní 
shana, když formálně je předpis i pro její poměr dán, jako právč 
všecky · předpí y naší osnovy JSOll dány pro každ~' poměr, ' kter ,<' 
,nad. § 'l. spadft. bnde se J1a ně přece odvolávati a mnohdy to hude 
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v.elmi pochybIlO i ·znalci, nelze-Ii jich ptece na poměr 'sporný~žjti 

a v jaké míře: nastanou zmatky a složité procesy. Ale zákon :Ílerná 
poskytovati potravy zbytečn~rm sporům i' b~10 -by ,k vyvarovAní 
nedorozumění a zmatkťt tedy záhodno v § 1. buď vytkllOtrli spa
dající pod smlouvu rozmnožovaci procesy anebo povahu rozmno
ženiny . . S tím souvisí úzce d1alší pochybnost. 'kteroll rovněž je-TI 
odborné kruhy řešiti mohou. " . 

VI. Pře d m ě t II a k I a dat e 1 s k é sml o u v y é í p'O vah iJ 

dí l, a. Obč~nskému zákonníku byly 'p ř e dm ě tem smlouvy nakla
datelské spisy, mapy, topngrafi,cké vý.kresy a hudební skladby 
(§§ 1164, 1171), tedy právě to, co tiskem mlOžno rozllmožiti, novele 
{§ 1172 nového znění.) dNa literatury, umění" a fotografíe, zákonu ně
meckému (§ 1) jsou Hm díla literán1í a hudební, šV:;'carskému {§ 380;' 
literární a umělecká. uherskému »litcrární. technická a artistická~: 
naší osnově pak dílal slovesného. !}HlldebnÍ'ho. výtva r nf
h o a fot o g r a fi ,c k é II o umění (§ 1) to dle dtlvodo:vé zprávy .pn,r 
vzhledem k zákonu o právu prllvodském. 

Avšak ,to nemá přímo sPo!tl co činiti, nemusírť vše, co je pfcfl.: 
mětem práva autorského a jeho' ochrany býti také proto předmětem 
smlouvy nakladatelské. Starší doba ji v tomto zevšeobec.nětlÍ nezlúi 
;.J. už tato zdrženlivost nabádá k rozvaze; Schubert str. 15. asi prÍt
vem m'íní, že při tak zv. nakladatelství uměleckém a fotografi.ck~n1 
(Kunstverlag, Photografi,e-Verlag) věci se 'jinak mají) než při -kniž
nim aneho hudebním. ale o,tázku tuto nutno zllstaviti rovn(:ž po
souzenÍ" kruhťt odbo.rných, k čemuž jen několik poznámek. 

Smlouva nakladatelská děkuje svůj 'vznik rozvoH uměni, (prÍl
myslu) k n i h t i s k a ř s k é h o. (Schirmann, Rechtsverhaltnisse 
der Autoren nnd Verleger Vlo~lgminďer: Zut Entwíddung des Ver
lagr,echtes) a již z tohoto his!'orkkého vývoje plyne . že" základnínl 
a vzorným typem jejím jest smlouva., jeHmž pfednrětem je spis: čl 
kde tedy rozmnožení se děje tiskem. Zde dílo duševní. zachovává 
i v rozmnoženinách svou plnou vnitřní ,hodnotu. Je-li. tedy před
mětem . smlouvy dílo, jehož mechanické rozmnoženi není m'ožné se 
zachováním vnitřnÍ! hodnO'ty, jak'Q na pf. při rozmno-ženi malby 
(obraztJ) barvo~iskem, není to už totéž, neboť ideální .práva auto
rova ztrácejí již mnoho na své nedůtklivosti. Ale i kde to nelze snad 
říCÍ, na př. při odlitcích sochař.ského dna, těžko jest mluviti o smJou~ 
vě nakladatelské, neboť tu súčastnen jest pri'nnysl jiný než tiskářsk~r . 

Když už se tedy do definice (§ ]) pojalo i umění' vYtvan1t~. 
snad by bývarlo bylo stačilo omeziti se místo toho na umění gra~ 
fické, bylo mu třeba věnovati zvláštl1i úpravu - - jak už Muller. 
str. 102 ji žádá - která by vyžadovala předpisů zajisté jen sporých. 
ale ovšem povaze věci přizPllsobených. jet cHci .j"en po dilkjadnr" 
cxpertise jsou možny. 

Revise osnovy zdá se tu žádouck 
Se "stanoviska zikan<Jdárné techniky dlužno jen doložíti! 'že dú 

vodová zpráva se mylně domnívá, že os.nova (~ 1) vymezuje pcijern 
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sm!c-uvy nakladatelské vůči všem ostatním zákonodársrvím . šiřěili 
a úplněji«. Neboť když švÝc. zákon zahrnu! ve své definici dHa lite
rární a umě I e c k á, iest v tom zahrnuto všechno umění, ; nejen 
slovesné, ale i hudební, všecko výtvarné (obrazy, ryty, skulptury) 
i fotografické, ják už to za staršího švýc., práva nauka beze všeh o 
uznávala (MiiIIer,str. ·141). Rovněž tlo platí i o právu uherském (dít a 
artistická), jež snad jde ještě dále (d.í'!a technická?). 

Naopak osnova se vyjadřuje úzce, když, mluví o Jíle »sloves-
ného umění«,jímž podle obecného pojmu rozuměti lze pouze beletrii 
jen ta sleduje ~f1e umění či umělecké, takže d:le zněni svého hy 
osnova díla ' vědeckého, jakož i učebllÍ' ce ze smlouvy na
kladatelské vylučovala, ač dle úmyslu svého jev !li zahrnuty mii; 
chce. KolTler (.oas ~,i,tera:riIsche llnd artistisdhe Kunstwerk stlr. 7,) . 
oproti obecnému názoru hledí sice dovoliti, že i sp,is pOllč,ný nebo 
vlědecký lze zařaditi pOld dílo umělecké. My víme velmi doMe, 
že každ~T spisovatel, zvláště však dějepisec. esayista. žurnalista a). 
můŽe vyvinouti veliké s I o h o v 'é umění, a1e to není s a !TI o Ú Č tl
l e 111, nýbrž pouze prostředkem k účelu hlavnímu, kter}' sledu1€ 
a Jťterý je iiný: vědecký, diKlakHckjT a pod, Beletrista má zaHstě 
slohového umění zapotřebí více než vědecký badatel nebo didaktik 
civšak i zde je ono jen prostředkem čili pouhou formou, kdežto 
teprvPo111yslný obsah (si'la citu, fantasie atd.) či:ní podstatu umc
leckého díla. Ale vědecká a didaktická díla obejdou se i bez tohOl{J 
slohové uměl1í, j, stačí j,im pouhá sl:ohová z r II Č n .o st. ' f . ta jim 
ovšem mnohdy chybí a jest něco jiného než umění. Tomu ovšem 
Kohler nevyrozuměl, dospívá tak ku kmiosnímu výroku. že » !l1'!tl V<l 

vědeckého díla jest předmětem autorské {Jchrany«. Zručnosti m {, 
potřebí obchodní korespondent, ba ~ žák píšící úkol, ale tO V ~ ť 
s uměním, jež je předmětem autorského práva a jeho ochral1Y 
:1 předpolkládá inVienci, tvÚirčí Sd1C!pnost, nemá co činiti. 

Osnova učLnHa ,by tedy lépe, kdyby se přidržela stareho a Vf: 

všech cizích zákonech podrženého výrazu.: »dílo I i t e r á r 11 í" ncb< 
Y- literatury« (písemnictví), kter~'ž pojem v sobě zahrnuje i díla sl o
vesného umění (belletrH) ~ větdecká, vúbec veškeru duševní tvorhll. 
vtěluiíCí se ve tvar slova psaného, pročež lépe vyjadřuje pojen . 
výraz »písemniCtvÍ« než »slovesnost«,neboť ,'lovo je i mluvené ;; 
nmění slovesné zahrnUje i umění řečnické. 

VII. S m I o tl v a o vyd á n í díl a n a {J b j e tl II á v k n d J c 
plá n u. Ožahavá jest otázka smlouvy nakladatelské na objednávk~l 
dl,e plánu ' nakla:datelem předloženého. Občanský zákon (§ 1170) pfi 
mává nakladateli vol n é II a k I a dat e I s k ép r á v o. t. j. h ' 
všem vydáním bez mnezenf, jak činí také , Ho·ffmanl1 - spis tG 

z' doby před německÝm a Švýc. platn:í' tn zákonem. ŠV}'c. § 393. 
přiznává cbjednateli dokonce a U to r s k é p r á v o. což jist i:: 
schváliti nelze, protože jest to přímo hrntální, neboť 'ideální prá>;),: 
autorská uznáváme s modernisty za hodny ochra11Y cO nei:infensiv
nější a nelze říCi. že autcr přistoupí\' na obj.e.dmi.l,1k11. tím.sa .. tn,t 'H1 
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:·,zdal ~~ ve prospěch objednatele mlčky i těchto práv. Německ~:r 
§ ··'47. za · to len ustanovuje, že objednatel v případě pochybnosti 
a. j. )(dyžze smlouvy se nepodává opak) · ne 11 í p o V in e n dí f o 
_~ {) z mno žit i a r b z šiř o vat i, ' v čemž je mezera, ,neboť dílo 
mt\že býti 1 př~s objedná\Tku velmi slavné a nelze žádati, aby byl 
. utO[ vyplýtval talent svi'lj za pN~lušný · honorář, a němž zákon sice 
ttemluvÍ, ale jenž se rozumí, protože poměr se tu P<lsuzuje podle 
smlouvy o 'o~bjednání díla (WerkUeferungsvertrag) jak nauka uznává. 
~edy tak říkajíc za mísku čočovice, a zaho·dil svůj veliký ideální 
l ájem, jejž má n8. svém duševním maj-etku. Je to mezera, protože 
·)e neprav Í, jak autor tomu může čeliti. na př. že by byl oprávněn 
vyzvati objednatele, aby dílo do urči,té, přiměřené lhůty uveřejnil. 
s.icc že by pak on, autor, směl je vydati jinak. Také by to mohl o. 
iifnamenati ztrátu pro kulturu, když by dfio smělo býti potlačeno 

. 'l míněností nebo škodolibostí objednate.Ie a přij·íti pro vědu nebo 
. "Jmění na zmar. Naše osnova (§ 41.) spojHla usttanovcnÍ švýcarské 
~ německ~'m, čímž ovšem · ni,c není získáno. nýbrž obě chyby byly 
en kumu.lovány . 

Zdá , e l1ám. že by se odporučovala tato úprava, jež by vy
ll ťl vovaJ a oprávněným presumptivnfm zájmi'lm obou stran: 
. 1. . Objednatel zaplatí na každý způsob sm~uvený, n,eba při- ' 
~~'těřellJ'r hOlloráf, předpokládajc ovšem. že dUo vyhovuje objednávce. 
Nevyhov uj.e-li, může objednatel od smlouvy· ustoupiti a autor svým 
JHem volně 11a!ožiti. , 

2. Objed.l1at~l má neobmezené právo nakladatelské, t. j. právo 
.; čl všechna vYĎallÍ, aJe autoru stejně ztlstávaH vyhražena práva 
l ' 3. čl. 1. a 6. osnovy. 

3. Objednatel nemá sice povinnost vydati dílo, ale nevydá-U 
!·e v přiměřené lhůtě. jest autor oprávněn vo.Jně dilem naložiti. ' T o 
ólati nejen o vydání prvém. a,le i () každém následujícím. když 
j)fedešlé rozebráno a po díle je dalš'Í 'poptávka, 

Tolik ochrany duševní dělník zasluhuje. 
Pak-Ii by však dan~" plán byl tak podstatným činitelem na 

: ne. že tvíhc.e plánu pokládati d,lužno za spolutvi'lrce díla (spo!u
..tutora), ' n 'emůže objednan}'T autor" ad 1. a 3. dílem naložiti volně. 
,.)';brž jen za souhlasu objednatele podle zásad o společném autorství, 

VIII. S m 10 II van a k ~ a dat e ] s k á o vše.c k a' b u
"rj o II C rdí I a a II to ľ o v a. U tak zv. dobyvatelů světa se 'í1ěkdy 
stává . že rakladatel chce si. autora zajistiti, pro všecku hudoucnost. 
i nd zt2 v tal;ovém zaprodání se o ·sobě spatřovati ničeho , co by 
(;(.;li ~ ~ ) p roti d(1hrým mrav Ílm. J est přece jisto. že často n3.kladatel 
udělá aU l. 0!' .:l, zaJožf ~ehe slávu ar reklamou nebo tím, že t3; '!nt jeho 
)bjev i a k tvůrč l čin:lO s ti probudí a p·ovzbudí. Autor bez něho · hy 
:t.:t~s!al zap~dtÝm a r1eV1V ŠímTIlitým; vždy( se stává, že 11(, :;'(jdkrdlJu{( 
~l t b n ()bievi t (' prv·~ · h'ud (~ ud ée ~ ítiJeti r:ebo století 

l?olumí se r.pě t , že i · takovc1 ~mJou\"a se d!ie mlčky .- )}~n~ - Ii 
'·1pa k zře.telně ustanoven - paď klat1Sil1.í r e b II S Sl C s fa n ti b u ·s: 
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'kdyiiy . tedy Pf{} j~dnoho nebo ' pro druhého nastaly okohlOSti ne
. p-řed rídané; pro které smlouva jeví se pak vuó němu nespravedli-
~"OU.· ma stižená strana právo od smlouvy ustoupiti. Dokud nic. ta
,kov'ého"se nestane, nelze smlouvu rušiti, bylo by to felonií a. ne~ 
5prflvedUvostívůči drtihé straně. .. . . . 

" Ustanovení o tomto- případu zákony nemají a p o str á d á mt: 
h o i' v I} sn o v ěJ ale je ho třeba tím spíše ,protože v llteratůh: 
flió.ffmann. str . 46.) vyskytuje se n.áhled. že takoyá nakladatelská 
sC1l11ouva n~l doživotí jest ' contra bonos mOl'es Cl, proto neplatná. 
§ 16. zákona o pr["vu . a-utorském z roku 1895 ji uznává za platnou. 
d..le (lhěma stranami vypovědHelnou: ' Než v:;"pověď žá{jají jen. pO'
měry , které nelze té které straně . kdykoliv přerušiti (nájem, pacht 
sl.užbU: a pod.), aniž hy jí hrozila újma; tu však ničeho takového není. 
'~ . 16. - při 'je dnocr-oční · lhÍľtě . výpovčdní - má na příklad snad 118 
mys.li. aby llakladatel m(jhl exempláře jestě na skladě zbylé ·doroz
prodat, ale možná že se toho nedocflí alů za deset let. Tu nelzť 
všeohecnč niéeho vyměřiti. Osnova i předlohy její znají pro vš-ecky 
p,řÍ/padnosti jen právo ustoupení od· sml/ouvy a proto má míti místo 
'i zde. Vfrhra'dy, aby na př. autor převzal zbývající ještě exemplář\;. 
z~: krámskou ce'nu jako v § 3. osnovy nebo nahradil případné jiné 

. ·náklady. mohou učiněny býti i zde. nikdy však nelze autora odbýti. 
tlby čekal. se zadáním jj·ných sv}rch dH až do uplynuti nějaké vf"
'p(fveoní lhM)- a naklad<:úe1e, ::lby až do této doby nová dna autorova 
vydával. 

.IX. Dob a v z n i k II n a k I a dat e t s k é hop r á v a. § 1168. 
o-bt.. zák. ~ tanovil. že l1ak'ladatelskoll smtouvou uděluje se nakladatelí 
I i'ávo roomnožení a odbytu Idíla. Také v theorií se tak definuje; na 
oř . lf1offrnann, str. 17 : Vertrag, durch welchcl1 · dcr Urheber ... den 
Verleber das. Recht ... , iibertragt. Zákon něm. § 1. Cl švýc. § 380. 
f rkají: \vird vetrpflic'h'tet, res·p. verpfHchtet s~cih Zll tiberiasscll. Avšak 
10, . že e chtělo. aby došel v}"razlI závazek, ač to bylo zbytečno, 
nemě l o by {J sobě významu a ve švJ'rc. právu také nemá an1 dnes, 
neboť hned . následující paragraf praví. že práva původce ' se pře
v ádějf (werder' iibertrag-en) a zákon nemá předpisů německého 
práva tomu zdánlivě odporujících. o nichž hned bude řeč, a nemělo tf) 
významu ani za staršího obligačn ího práva švýcarského (čl. 3721 
Ha jehož, lákladě Miil1er (str. 33.) llznává nakladatelskou smlouvu za 
1ronsua1ní, jež se uskutečňuje souhla,scm stran a nikoliv teprve 

. . h~linostrann~řm . plněi1inl . 

Avšak něm. právo stuuoví v .§ 8., že autor má (hat) nakladateli 
. · opatřiti (Ztl verschaffeu) výhradné právo nakladatelské a v § 9 .. , 
že právo nakladatelské vzniká (teprv) do dán í m díl aj ne tedy 
hned smlo u\'ou, pročež Schubert, str. 41.. poznm. 4. má něm. smlou-
1f!1' n;)-kl. za k011trakt reáhlÍ, což ale odporuje definici § 1., a vy
l a!duje - i 4. str., pOZU . 4, - 'k nabytí. naKladatelského práva 
ještě j~dnu smlouvu právě k tomu čelící. což by bylo jistě kuriosním . 
Nt;;m:ožno nám tlľ stDPo lat německou praksi a nauku, stačí říci, Žl.:. 
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nauka, pokud na.hlédnouti možno, O\'\.ti II cr , SO'.fll1a .32.) pfestává n~[ 
parafrasi zákona, ani~ odpory vyciťuje. Al e v pravdě předpisy ty 
nemají praktického významu. Dle :§ 8. iest totiž stec. autQr povinel) 
-uakladateli právo nakladatelské opatřiti, avšak už přeů tínl t než k 
opatřil, je povinen výkon jeho dopust~ti (zu ges tattcn)) a podle. § 9.,. 
'pdst. 2. může nakladatel vždy 1J před ' do4áním. díla domáhati' se: 
,ochrany práva autorského (rozuměj .podle zákona o ocpraně jeho. 
toUž ll! nás dle § Sl.. v němž pO'd § 21. spadal Iby med § 6' l odst 2. 
osnovy, § 9., .odst. 2. něm. zákona i 'l1akladatel, a dle § 60. pn věd n.
mém a dle § 61. zákona o právu autorském z roku 1895 při, ~e7-~ 
vinném vsažení), pokud toho k ochraně .svého n a k] a l1 a t c 1~ 
s k é h o- p'r á va potřebuje . . Dle toho n.abývá nakladatelského právu 
hned naklada:telskou smlouvou (§ 1.), jež je konseJl su{!1ni , ale autl'tt' 

. jest povinen zaji.sHti (o pat ř i t i) mu v Ý hra d n é nakladatelské 
'právo; v tomto slově tkví význam § 8.; cvšeni V. Ý k o n P r á. va 
. II o Dll Š t ě TI j es tmu a ž op o ode v zd á TI i cf. í ] <1, coi jest 
pravý smysl slov § 9., odst. 1.: das Vertagsr~cht entsteht m.ít der 
.1'-\bIieferung des vVerkes; vždyť teprve odevzdáním dává au tor ral 
ievo, že tak, jak Je .odevzdává, v této podobě , chce je vyda l i,~ neboť 
náleží to k jeho ideálním Ptlvabům. aby dílo nebyIe sděleno púbJik1.1 
ve formě jiné než ·od něho zamýšlené (RabeI), a má t.ed y až dO' ode~ 
vzdánf právo změn bez výhrady, ne pouze s omezenim § '12. =§ 9. 
osnOrvy), t. j . kdiYby nakl!a'da,tel dosta-l, se v ďrženÍ dila, ji.ným, zpú
sobem než odevzdáním se strany autora, nesmí s ro?.mno7.:enim 
PGčiti a tak nakliadaatelské právo vyk,onaJtř. 

To je smysl § 9. Schubertovo' .pojetí (str. 40., 6. 3.). .i'4lko br 
dle německého zákona ochrana· nakladatelského práva nezačínala .~i~ 
HzavřenÍm nakladat • .:lské smlouvy, jako Hmzačinala dl e rak. nbČa11 -
s.kého zákona, není t edy správné, odporujet vý slolvnémn' p]'cdpi~H 
~ 9., odsL- 2., jejž í· MUller (str. 32.) přehlíží, dávaje až do odevzdáuf 
díla nakladateli právo chránHt se jen proti autoru, nikoH i}toti 1řeUl11 
osobám. Vinna. jest tu neujasněno st myš·Jenek. kter{1 pak věc \'elm! 
fcompHkuje. 

V překladu osnovy, která 'kombinuje švýc. předp11sy s němec
kými, vypadne to ještě kontradiktorněJi. § 1. tlumočí: Nakládatelsko !t 
smlouvou z a vaz u je s e původce, že .nakladateld př e n e c t {l díl o. 
aby je rozmnožil a rozšířil. To je ovšem dik-ce l)fO čiré pa.::tum ( fl' 

contrahe11ďo, což je asi úmyslu Zlákcna cizí, afle hned § 2. v ypadá z 'i ~ 
role, čl pravL že nakl'ad1atelskou smlOlwou p r o p ú j Č tl j e púvod.~ 1; 
'.nakladate'lí výhradné právo dílo r,ozmnožHi a f CtzŠ ířW. což .. le OVŠ~ll 
správno podle staré dobré tradice. (§ 1164. obč. zák.: wird erteiH) 
;Lm'ěla státi hned v § 1. Srovnej § 938. , 1045., 1053 : wircJ i1berIassG;r.~ 

, - a, ne verpfHchte't sich liU iibed.assen). Pak osn.ova mJuvÍ v § 5., odL t. 
, :l rovněž a .opatření výlhradnéhio llak~ada! elsklé'h e práva a Y § 6. 

podává překlad L:clého § 9. německé předlohy. " 
Z hořejšího výkladu plyne, že nn-tml jest k v (tn vyv.1fovánl 

. zmatku tata oprava osnovy: 



v § l. místo »'lavazuje se. že ptenechá« stuJž prostě »pro
ptili~uje & nebo ,~za;dává ({ (odtud' naše zadavatel). 

V § 5 .. odst. 3. místo »opatřHi« yýhradné právo, stů]ž ) Zl\

jl titi ". neboť on je už má uzavřením smlouvy dle § 1. 
. . V § 6. rčení, že »11aklaldlate1:ské právo vzniká od.evzdáttÍt1i dHa,( 
nttdíz škrtnuto, neboť jest mylné, a otázka vzniku jest ,:,yfíleua 
,:ovněž už v § 1. Ale celý odstavec 1. může býti škrtnut, neboť druhé 
v.stanovení. Ž(,. nakladatelské prá.vo zaniká ukončením nakl. poměru. 
jest pfedně samosroznmitelno a za druhé čir,ou taut,o'logií, neboť 
)"/ ukonl-. i -ľi<, se r úměr právní, »zaniká« ovšem právo. protože poměry 
'Právní j)rá~ e záležejí ve vzájemných právech a po.vinnostech. takže 
'Pľá'lO nem{iže přetrvati poměr. V ~ravdě bylo by udati, kďy právní 
ooměr se ukončuje, ale to. je velmi složité a může to býti přenecháno 
výkladu. jenž tu sestaví všecky zpúsob'y zániku dle zákona (osnovy) 
a občanského práva. 

X. K I a II s tl I e o ne k a 1 é s o u těž i a II t o r o v ě. J ť. 
otázka, smí-ti zadavatel dila, zvlášť tedy autor. vydati jinde dílo, 
ne sice stejného znění. ale přece podstatně stej'ného obsahu, jímž 
ČioJÍ naklaůateN v odbytu zad.a11lého dHa konkurenci (,concurrence dl' 
foyale): Ovšem že nesmí. Německý zákoll klausuli vynechal. dle 
motivi't úmyslně. Pl:otože' prý stačí předpis obč. zák. § 157.. že: 
~ mťouvy v~"k'ládatj dlužno dle zásady věrnosti a víry (Tre,u' l111d 

Glaube) a {jIľe mravu právniho obchodu (Verke'hrssJtte). Ale tu 'nejde 
o výkl\ad smlo.uvy, tudodrži poctivě. Jde o dHo ji1né. U nás Ibychom 
tak mohli říci. že nekalá soutěž by byla proti dobrým mravům, a1e 
poněvadž dobré mravy smlouvou porušeny nejsou, z předpisu §tl 
8'79. 11. zn. o:bč. z'. ta dovoditi nelze. ' Tu bYlchom musih sáhnouti až 
k přir o.zeným zásadám právním § 7. Dbč . z. Ale ten jest dán pro 
p ř.fpady nepředvídané; známe-li otázku, lépe vždy, když ji zákon 
rozřeší přímo a nezůstaví volné pole hádkám. 'co se má pokládati za 
p řiroze nou zásadu 'právní v daném případě. 

Třeba tedy do osnovy' ustanovení přiměřené pojmouti. 
xf. fl r á V o a ·u ť o fa .n a·h I é d 11 o u t i v k n i h y n a k 1 a

d ci t e l e. Opatrn~ř právní zástupce autori'tv, čině nakladatelskou 
smlouvu, . vždycky klientu svému totoprávQ. vyhrazuje a proto - ' 
pacta .. conventa bonae fi,dei· 'iudki]s in.surnt - má jil vyhraditi autoru' 
už iákcll, 'nebof jes't ho k ochraně jeho 11Utně třeba. Známof, .že 
někteří m~to . svědomití nakladatelé určený počet výtiskú daleka 
překro~ i, ba nová vydání vypravují, nepozllačujíce Je ovšem jako 
n·.ová. AutOl: musí míti možnost, aby tomu čeliL což však bez o.noho 
p.rávan~\mt.že. NazdařbftÍ1; ml nějakolt pouhou více méně opodstat~ 
něnou ~omnč~kti, uemí'lže ' se přece vrhat v nákladný ' a neji'St~': 
Pfoees.'·kde .·teprve dle čr. 37 .. obeh. ·z. měl by právo Žáda'ti předlo
žení ~n~h. předpolkI'ádaje. Že by tvrdil určitÝ j:idl' obsah. což však 
ťad~r právě dříve nemůže, néž do 11ich nahlédl. 
:. §.24 .... něm,. zákona a .dle riěho§ 23. osnovy autoru toto právo" 

pt izn~lvá jen, je-li hOl1on.\ř určen podle odbytu. takže vjin:\rch pří-
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padech je autor vydán beze vší ochrany v ruce nakladatd~. J~ te 'fY 
třeba osnovu doplniti ustanovenfm, že má autor právo nahlédnouti 
dO ' knih vždy, kdy má na tom interesse. Interesse.na pf. není, když 
L'..a určitý obnos jednou pro vždy propůjčil nakladatelské' pr~vo \< -2 
všem vydáním ' díla (smlouva odvážná) . 

. XII. S ln I o II van a k 1 a dat e 1 s k á · v e pro s p ~ c h o ~ .Q ~ 
by ' tře t í. Stává se, že .. autor a nakladatel za · účelem živějšíh.o 
odbytu umluvÍ, že část výtěžku věnuje se jistému národntmu neb 
jinému dobročinnému· účelu, a že, aby to »tál110«, vytiskne Se . t.oto 
věnování již na titulním listě díla, na pře »ve prospěch fondu X ~. 
Ale není tu žádné kontroly, zdali a mnoho-li bylo pak cpravdu .v é
nováno,-i jest to proti dobrým mravům, aby veřejná obětav.o. t bY+:l 
vykořisťována na prospěch soukromých kapes. 

Odporučuje se tudíž v zájmu veřejném, aby do zákona pojat~ 
bylo ustanovení, že p a k I i s m I o II V o II II a kl. ·u r č e n j es t ho
norář neb jeho část ve prospěch osoby třetí a, hyJ o. 
to n a vyd a n é m díl e v y z nač e n 0, ta to tře t i· o s o b a ll' 3 -

hý v á z e sml o u v y p r á van a věn o v á 11i~ j a k m i I e. dí] o 
hy 1 o do r o z pro dej e dán o (srov. § 881 n. zn. obč~ zJ, a mů~e 
z toh-bto oprávnění žádati nahlédnutí do knih nakladatelo;vých rovně 
autoru. Zároveň budiž ustanoveno, že není , nakladateli dovoleno 
pod pO'kutou propadající ve prospěch . oné třetí osoby vyznačovaH 
na díle takové věnování·, leč II r čit ý mO'bnosem neb() pod11em. 
Chtějí-li konati veřejné dobrodiní, nechť se ví, Jak velik.á jest jejich 
obětavost. Holedbavý nápis nadíIe a ve skutečnosti bagatehl' gJO~ 
- to se nekryje. 

XIII. Díl a 11 e p o ž i v a jí c í a II t o r s k é och r a II Jl. Tato 
mohou prý býti rovněž předmětem smlouvy nakladatelské - tak 
zvláště § 5. a ' důvodová zpráva. 

Avšak těžko jest představiti si nakladatelskou smlouvu o <1Ho 
nechráněné. Mluvívá se tu v nauce o vydávání klassikfl (Homer, 
Tacit a!d.), kamž v širším smyslu patří i díla, při nichž.-Jeta autorské 
ochrany už pominula ' (Kolár, ' Němcová atd.), zákoníků; řečí a pod. 
Avšak i v případě, že se upravÍ klassik k vydání, je tu duševní práce) 
která ovšem vedle tvůrčí práce původcovy, kdyby tato přicháze1a 
ještě v počet, ustupovala by do pozadí, takto však zústává sama 
kri4-eriem, neboť jen jí Uší se jedno vydáni od druhého. Rozdíly zá
~evi v různém · čtení. vysvětlivkáeh. uspořádáni l:átky (očís}-ovánj 
oddílů či uvedení v kapitoly), pro školy ve výboru (vÝtahu) míst 
a pod. I tatn. prá:e p0zíV:1 och:any, 1.eu· }'e:3mí niKGO v~ dať dílo . v 
té t ·o úpravě,. než upravovatel neb kdo od něho práv.a k tomu na
byl, je od 'něho odVOZUje, odvodce (Rech~snehmer), zvláště smlou-: 
vell naklade Jinak klassika ard tisknouti může každý. Ale' k tomu 
nemá potřebf nakl. smlouvy a rozumnv člověk nehude li také nikdy 
činiti. Či snad se to už 'někdystalo? Kdyby zde 'smlouvu činH, -pak 
to není smlouva na.kladatelská. llvbrž jen smtouva o exemplář klas
sika (koupě, ·půjčka). z něhož bude ti·sknuto. ale ne smlouva o du-
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:ševní dílo, o právovydáuí. které jest volné. Jest to absllrdninab~' ~ 
vati smlouvou práva, které máme už beze smlouvy. 

Podobně zákonník může vydati každý beze smlouvy, ale ne . 
na př. v Manzově úpravě, s jeho vysvětlivkami a poukazy. to b~; 
porušil autorské právo upravovatele. . . 
. , V počet přicházej! také díla cizozemcťt, nepožívající u nás df~ 
~ 1. a 2. zákona o právu autorském z roku 1895 ochrany, ale i tu 
originál může volně tisknou~i každý bez smlouvy, n~koli však v něčí 
úpravě (na př. francouzští dramatikové b-ývají' ll ' nás vydáváni v 
originále s vysvět l ivkami pro čtenáře neb žáky a s e slovníčkem ) 
neb v překladě, neboť na úpravě neb překladu test práv o autorské. 

Tak se smlouvou 'nakladatelskou o dUe bez práva autorského · 
isou zbytečné starosti, a když se tím nauka zabývá, ie to nedomyš
leno a zabývá se něčím zcela bezpředmětným. Bezpředmětnosti však 
nepatří do zákona, a to tím méně, že potom v~Tklad to mate, nebof 
tento domnívaje se, že to předmětné býti musí. bude tomu přiklá
dati smysl křivý. tedy že vydání klassiki'I, zákonníků , nechráněných 
děl cizozem~ů a pod. jest každému, krom zadate1i - § 5. , odst. · 3. 
osnovy - volný a upravovatel bude v nebezpečí, že přijd e o své ' 
~lUtorské právo na úpravě. 

OdporučlljE!Se, aby v § 5. byla škrtnuta v odst. 1. věta »je-E 
dílo schopno ochrany«, obsažená i v zákoně švýcarském (§ 381/2), 
a cel Ý o d s t a v e c 3 .. jejž má německý zákon (§ 39), jenž však 
ve švýc. chybí. Vždyť to není de lege ferenda ani pravdivé, zada
vatel buď nic neupravil a pak, jak řečeno, je. tu smlouva . pouze. 
exempláJ (předlohu k Usku), nikoU o duševní dílo, anebo uprav iL 
a pak ovšem jest povinen zdržeti se dalšího vydání díla v té t o 
úp r a v ě, a to jako při každé iiné smlouvě nakladatelské, nikoli 
ale vydání díla bez úpravy té. iakje přece i každý jíný volně tisk
nouti může. 

Pak-li ale se místo to po<lrží, nesouhlasí to s § L a 42 .. jež!o 
ťakový vydavatel není právním nástupcem autora, ~ bylo by v § 42. 
podržeti zněn! § 48. něm. a v § 1. právního nástupce vypustiti. 

XIV. Op r a v y s e s t a 11 o v i s k a z á k o no d á r n é t e ch-
11 i k y a s I o h u. 

§ 2. opakuje totéž, co řekl už § 1., až na to, že v § 1. není řeč 
o výhradnosti. Jestliže se tedy § 1. tím slovem doplní a takto 
upraví: »Nakladatelskou smlouvou přenechává (lépe: zadává) pů 
vodce neb jeho právní náštupce iinému (nakladateli) v~' hra d n é 
(lépe: výlučné) právo, dílo ..... rozmnožiti a rozšiřovaH na vlastn í 
účet .... «, pak může celý § 2. být í š k rtn u t, zvláště když vý
hrady ve prospěch autora udává dále podrobně § 3. jako takové, 

. V § 3. budiž odst. 1. proto pak rovněž škrtnut, neboť že ' vý-
lučnost přenechaného práva pusobí i proti autoru, jest přece samo
zřeJmo a sám ten odstaveC to Ilznává slúvkem tedy, jímž to na:.. 
značuje jako logich' di'lsledek, Jejž však zákon, nemaje býti mlloho-

, 
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wduvným, vyvozovati nemáf nýbrž má to přenechati výkladu (nauce 
c~ prakst. § 3. tedy násle(Í!uji hned za § 1. a začínejž takto: 

»)Zadavate! jest však o-právněn« atd.; v tom »však« už leží. 
t e to jest výhrada z § 1. Pak tam buďtež učiněny tyto · opravy: 
tft, 1. praví pravý opak. než cd chce říci: chce říci, že zadavatel 
~est oprávněn vydati dilo v souborném vydání, lb Y I a-li dřívější 
vydáni už rozebrána. aneb zadavate'1 neb nový nakladatel o d kG tl·· 

I pit zbylou zásobu, a však praví: 11 e byl a-li rozebrána neb ne o d
k o II p ll-H. Oprava je nuhla. 

Č. 2, jak~~ rozdíl intenduje temIf'ý tento předpis vůči jasnému 
p ředpisu Č. 2. něm. předlohy. není zřejmo, hudiž podrženo z'nění 
:předlohy. 

Č. 3. zniž; »lpracovállí díla ·umění slovesného (lépe: literár
ní'ho) v jíno'u formu ' umění tohoto,({ Jdeť přece také o přepr~covánj 

. básně v povídku, nebo· naopak atd. Odporučuje se dodatek: »Při 
.5emž libretto pokládá se za formu svého druhu.« Stáváť se pře
~asto, že nejen báseň ne'bo povídka, román, ale i dra m a upraví 
.' e v I ~ b ret t o, t. j. text v dramatické formě pro operu. a tento 
případ by nebyl zněním osnovy kryt, ač tam patrně náleží. 

Č. 5. velmi těžce stylisované, zniž: »VÝtvor předvádějící (re
produkující) obsah dfla pomocí kinematografie, fonografie. světcI
,lých obrazú, živých obrazl], neb Hn3"m podobným způsobem.1 

~elzef to omezD'vati, zv:lášf do budoucnosti, která ještě, a to dosti 
brzo, mnohé p'řekvapen í přinese, na díla slovesná a · obrazy, vždyť 

.& dílo hudební, po-kud jde o tak zvanou hudbu pro g r a m o v o II 
(vynález to moderní doby), znázorňující na rozdíl od tak zvané 
hudb:y absolutní' j i s t~' děj. může býti zobrazeno (předvedeno) 
kinematograficky a pod .. na př. Smetanova Vltava, líčící prodírání 
se zurčícího praménku. vzrl'tst a valení se řeky mezi · lukami Z8 

:.enoseče atd., Ori.egi'lv Pochod trpaslíků, Čajkovského Trojka atd. 
Č. 6. Budiž škrtnuto, neb jest úp,lně obsaženo v č. 5., zvlášť 

'ý nav rženém sh.ara znění ()fonografie ..... a jiným podobným ZPL\,
)obem«). 

§ 8. posl. věta budiž převedena v positivní: P j- i h 1 í ž í se .. .. 
když . . " věd ě I neb věděti m II seL Negativní forma činí sloh i 
smysl tuze těžkopádn~Tm, Jest dávno uznáno i tl samých Němců; ·že 

: ll ěm. zákony nevynikají druhdy jasll~rm a pěkným slohem. tletřeba 
se jich tedy vždy doslov'ně držeN. 

§ 9: yěta »nenÍ v'šak k tomu povi'nen« nahradí a dikci zkrášli 
:J. sestruční sluvko »Ieda«, 

§ 13., o,dst. 2.: »neoďvratná « vyšší moc svádí k domnění, že 'se 
llIysri ještě ' něco silnějšího než vyšší moc, pod kterou přece rozu
.míníme v ždy něco. -co Hdskj'rm stlani 'nellze odvrátiti. Slovo . tO' byl-! 
·hy tudíž. škrtnc.uti. 

§ 21. ke 'ko'llci ,Chybí lIstánoverií. že 'když inalci určí odmel1l1 
vyšší než ' autor žádá, 111ŮŽe autor ,nárok svůj ·na ten obnos zvÝšiti . 
, lee se JllU 'to . pra\'o hude · v praksl neóřiznivfrm vl"kladem' popi'rati. 
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Tex tvl á dní hon á vrh u: § 1. Nakladatelskou smlouvou za
vazuje se původce nebo cho právní nástupce, že přenechá jinému (nakla
dateli) .ctílo sl0vesného, tudebního, výtvarného nebo fotografického umění,. 
aby je r,Qlzmnožil a rozšiřoval na vlastní účet. Nakladatel se zavazuje dílo 
r-ozmnožiti a rozšiř,ovati. 

§ 2. Pokud není jinak ujednáno, prapůjčuje nakl(l)datclskou smIJuvou 
původce 'nakladateli výhradné právo dílo rozmnožiti a rozšiřovati v roz
sahu, ve kterém jemu přísluší podle původcJVla :práva a není mu zvláště 
vyhrazeno předpisy tohoto zákona (nakladatelské právo,). 

§ 3. Pův.odce sám jest tedy povinen po, čas platnosti nakladatelské 
smlouvy zdržcti se každého r Jzmnožení a r,ozšiřování díla, které není 

Jest však oprávněn rozmnJžiti a rozšiřovati: 
1. dílo v souborném vydární, když uplynulo, 10 roků od konce kalen

d.ářního roku, ve kterém dílo vyšlo, PJkud nebyla již dříve rozebrána vy
dání .ctíla, k nimž byl nakladatel oprávněn anebo Pllvodce nebo nakladatel 
sebraných SpiSll neo,dkoupil zbylou zásobu a to za půvJdní krámskou cenu 
5 knihkupeckou srážkou, platnou v době odkupu; 

2. překlad díla do jiné řeči nebo jiného zpracJvání v jiném nářečí; 
. 3. zpracování dna formy vyprav.ující v dramatické nebo dramati

ekého v jiné slovesné dílo; 
4. zpracování hudebního díla, pokud není pouhým výtahem aneb.:>' 

převodem v jinou toninu anebo pro jiný hlas; 
5. dílo vytvořené použitím slovesnéhJ ,díla ll1ebo vyobrazení ku zo

brazení, které podává původní dílo co do obsahu kinemat()grafií nebo po
dJbným po s.tu:pem ; 

6. dílo vytvořené použitím dUa původního jeho přenesením na ná
stroj k mechanickému přednesu. 

§ 4. Pokud nejs,ou rozebrána vydání, k nimž byl nakladatel olPrávněn 
a 'pokud není v zákoně jinak stano'venc, nesmí původce jinak nakládati dílem 
.mi v celku, ani co .do jednotlivých částí ·na újmu nakla,datelovu. 

Příspěvků k soubornému dílu, za něž se mu nedJstalo odměny, ia 
kož i přísrpěvků d.o časo,pisll .nebo jiných občasných souborných děl (sbor
níků), k nimž bylo proplljčeno výhradné nakladatelské práv,.), smí pův,odce
jinak použíti, když uplynul rok od kornce kalendářního ro.lm, ve kterém 
vyšly. 

Novinářské články a jednotlivé drohné statě v č,as,o,pisech s:mí pů
v,.)dce kdykoliv jinde uveřejniti. 

§ 5. Pův,odce ručí rnakladateli za to, že byl v čas smlouvy oprávněn 
dáti dílo do .nák~aldu a je-li dí\) schrolpno ochrany, že mu k němu přísluší 
růvo.ďcovo. právo. 
. Bylo-li dílo před tím zcela nebo 'z části dáno jilI1ému dro ná-

kladu nebo jinak s jeho vědomím uveřejněno, jest Ip'Jvi'l1en to ,nakladateli" 
vou. -

Není-li ,dílo, o' němž se sml·ouva ujedná, chráněno původcovým prá
vem, není pll vodce povinen opatřiti nakladateli výhradné 'nakladatelské· 
právo, jest však povinen sám se zdržeti r JZmnoženÍ ra rozšiřování podle 
1:1stanovení § 3. stejně, jako by bylo k němu půvordcovo právo. Toto Jme
zení odpadá, uplynul,o-li 6 měsícil po tom, kdy bylo dílJ nakladatelem 
vydá'no. 

§ 6. Naklwd.atelské právo vzniká odevzdán1ím díla nakladateli a za
niká ukončením nakladatelského poměru. 

Pokud toho vyžaduje ochrana nakladatelského práva, může nakla
datel vykonávati proti původci i jiným Jsobám práva, která isou zákonem 
pro,půjčena k ochr.aně původcova práva. 

§ 7. PŮvorc1.ce jcst povinen odevzdati 11aklada,teli dílo tak upravené .. 
aby mohlo býti rozmnoženo. 



- 34 --

§ 8. Byla-li llIa,ldadatelská smlouva učůněna u díle již hotovém, bude 
toto bez průtahu odevzdáno. 

IMá-li však býti dílo vyhotJveno teprve po Illakla.datelské smlouvě 
a nebylo-li o tom podrobněji ujednáno, kdy má býti dodáno, jest rozhod
ným proÍ'J účel, pro který jest určeno. Pokud není ze smlouvy patrný, 
řídí se lhůta časem, v němž může ptlvodce dílo zhotoviti, pracuje-li na něm 
podle nbvyklých svých poměrů; k jiné ptlvodcově čilmosti nepřihlíží se při 
túm jen tehdy, když nakladatel čině smlouvu, IJ ní nevěděl, ani věděti ne
musel. 

§ 9. Dokud není skončeno rozmnJžování, může ptlv,odce pmvésti 
změny na díle. Nakladatel nesmí uspOřádati nové vydá,uí nebo nový ,o,tisk, 
dokud neposkytl pův,o dci možnost dílJ opraviti. Kdyby půvndce neprovedl 
úpr.avy nebo olpravy pro nové vydání v přiměřené lhůtě jemu nakladatelem 
určené, jest nakladatel oprávněn vydati dílo beze změny. Za přiměřenou 
lhůtu považuje se u slovesných děl měsíc pr,) tiskový arch, .pm hudební 
díla a díla výtvla,rného umění 2 měsíce. Změny isou však připustny jeu' 
potud, polmd není tím dotče.n oiprávněJný zájem nakladatelův nebo zvý-
šená jeho zodpovědnost. , 

Původce může dáti změny 'PrJvésti jinou osob-ou. Budou-li pOIÍ'<Ym, 
kdy bylo zé1Jpoča-to s rozmnožováním díla, na něm 'provedeny takové změny, 
které přesahují obvyklou míru, jest původce povinen nahraditi tím vzešlé 
náklady; není však k tomu pJvinen, když byly změny OdtlVodněny sku
tečnostmi, které nastaly mezi tím bez jeho působení a viny. 

!§ 10. Nakladatel jest oprávněn us.pořá,dati jen jedno vydání, nebylo-Ii 
jinak umluveno. Bylo-li mu propůjčeno :právo na někJlík vydámí, pl:atí, 
je-li to .pochybno, pro každé nové vydání též úmluvy o ,odměně a ostaních 
podmínkách smluvních, jakJ pro před.cházeiící. 

Nebyl-li smluven počet výtiskt\ nebo rozmnožení, jest nakladatel 
oprávněn poříditi jich tisíc. Určil-li nakladatel prohlášením, jež uči,nil pů
v Jdce dříve, než počal s rozmnožováním, menší 'počet, jest 'oprávněn tento 
počet jen vydati. 

NélJproti tomu jest však také povinen poříditi smluvený nebo ' určený 
počet rozmnJženin. Jakmile byl ukončen tisk anebo< výroba tohoto nákladu,' 
nesmí nové výtisky nebo rozmnoženiny zhotoviti, kromě případu v §§ , 15., 
odst. 2. a 34. Jde-li o příspěvek pro s'o'uborn:í. díla nebJ ča'so.pisy, -není 
nakladatel omezen co do počtu výtisktl. 

§ 11. Do počtu přípustných výtisků nebo ro'zmnoženin nezapJčíta'ii se 
bezpla,tné výtisky nebo rozmnoženiny re,dakčnÍ. reklamní a pro původce. 
Jirh smí býti nejvýše 200 při každém vydání. Jde-li však o značnější roz-
5íI-ení díla, mllže býti počet zvýšen se souhlasem pův Jdcovým. 

Z volných r,ozmnoženin jest nakladatel povinen po jedné zdlalrma. 
oc1evzdati knihovně nebo sbírkám českého zemského musea, všem univer
sitním hn:ÍJovnám a sbírkám a ústřední knihovně veřejných úřadů v Praze. 

~ 12. Při knihách vydávaných v sešitech bude ,bez zvláštní 'Jdměny 
tištěn~J za n:kl'2mními úče'Jy kolik nutno nad smluvený Ipočet jen do 
čtvrtéhí) sešitu, při dílech velkého nákladu až do šestého včetně. 

§ 13. By lo-li nakladatelské pdv'o proptljčeno pr J několik nebo vro. 
Všechna vydání, jest nakladlatel 'Povinen, jakmile dřívější vydání bylo roze
bráno, uspořádati nové vydání bez prtItahu a to v době co ll1ejkratší :přimě-
řené technickému provedeni výrJby. , 

Této povinnosti sproštují ho neodvratná vyššf moc nebo takové ,jJ'O'

měry v celém výrobním odvětví, jež znemožňují nebJ nepoměrně ~těžuH 
T.Qizm.n0ž,ování díla. Tu však jest IJ1la,kladatel povi'nen ná žádost vy,platiti pů:
VOdCI celou odměnu za smluvené vydání a náklad bez ohledu na to hiv 
bude moci býti díL> vydáno. ' • -

Dílo pokládá se za rozebrané, ,oznámil-li to nakladatel původci sám 
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anebol na jeho písemný doporučený dotaz písemně potvrdil anebo dJ čtyř 
neděl odpovědi nedal (§ 23.). 

Nevydává-li nakladatel bez důvodu nového -vydání, může mu !původ
ce určiti k tJ:IDU přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí jest pů vodce 
oprávněn, odstoupiti IQd smlouvy a dílem volně nakládati. Lhůtu není třeba 
určiti, ,odepřel-li nakladatel dílo znovu vydati. 

Nakladatel vyhoví vyzvání, prokáže-Ii, že ,o'bjednal již tisk nebo vý
robu díla a že v určené lhůtě vyjde. 

I§ 14. Bylo-li dáno do nákladu měkoJik jednot1ivých děl téhJŽ původ
ce, není .nakladatel ještě oprávněn je také vydati jakol sebrané spisy nebo 
<Wo. -

Právě tak na1ldadatel, jemuž Ibylo pro~ůjčeno nakladatelské právo pro 
sJuborné vydání veškerých děl nebo celého druhu děl téhož původce, nemá 
také .. práva, vydati některá z nich jednotlivě. 

Pokud však jest to za trvání ;původl:Jva rpráva v'olno jinému, jest 
dovoleno i ·nakladateli vydati díla souborně nebo jednotlivě. 

§ 15. DJ ·přípustného po.čtu nákladu nezapočítávají se také obvyklé 
d·oplňovací výtisky neb rozmnoženiny. P,okud jich však nebylo použito za 
náhradu nebo k doplnění poškozených, nesmí býti nakladatelem rOlZšiřo
vány, 

Jest-li byly zničeny 'J'Íisky nebo rozmnoženiny, jež měl nakladatel 
na skladě, může je nahraditi jinými; to jest Ipovinen oznámiti původci. 

§ 16. Nakladatel jest povinen, dílo 'obvyklým způsobem rozmnožiti, 
přiměřeně je vypraviti, o řádné jeho oznámení se starati a o jehJ odbyt 
pečovati, jak jest obvyklo. Pormu ia, úpravu tisku nebo rozmno'ženiny určí 
naklad.atel,přihlížeie ku zvyklostem v nakladatelském obchodě, jakJž i k ú
čelu a obsahu dUa,. 

§ 17. Nakladatel není oprávněn, provésti bez původcolva svolem 
zkratky, ,doplňky neb o jiné změny na díle samém, jeho názvu nebo na o
značení pllvodcovu. 

Přípusf,ny jsou jen takové změny, jimž nemohl by ani původce dů
vodně ·odepříti souhlas. 

Mimo to může nakladatel, jde-li o příspěvek, který má vyjíti v sou
borném díle beze jména původcova, 'provésti takové změny v Úlpravě, kte
' ré jSOUJ:bvyklé při soubo·rných dílech toho druhu. 

§ 18. Jakmile mu byl,o celé dílo odevzdáno, jest nakl:adatel povinen, 
počíti rozmnožovati. Vychází-li v oddílech, buď za'počato s jeho rJ'Zmnožo
váním, jakmile původce odevzdá oddíl, který jest p.odle náležitého pořadu 
:určen k vydání. 

§ 19. Nakladateli jest se pJstana.tio k'();rekturu (opravy). 
Otisk (rozmnoženilna) buď ·dodána včas ;původci ku ,prohlédnutí (re

visi). Toho není u časopisů a souborných děl. 
Má se zn to, že byl otisk schválen, když jej původce naproti nakla

dateli v přiměřené lhůtě nepJZastavil. Při tis.cích pokládá se za .přiměřenou 
lhůtu 48 hodin pro tisk,ový arch mimo případnou dopravu. Ji.nak ji může 
'. rčiti nakl:aiClatel. 

§ 20. Určiti rprodejní cenu náleží při každém vydání nakladateli' ne-
smí však stížiti odbyt díla požáduje nepřiměřené ceny. ' 

Krámskou cenu může snížiti, pokud se tím nedotýká oprávněnýoh 
.zájmů, !původcJvých. Zvýšiti ji smí vždy jen se souhlas-em ,původcovým. 

§ 21. Nebyla-li i ujednána .odměn:ru výslovně, má se za to, že bylo dí
lo úplatně ·přenecháno, pokud z okolností nevychází opak. 

vN~byla-1i určena výše odměny, p.okládá se za tJ, že se má vyplatiti 
v penezlch odměna smluvená mezi Syndikátem českých spis,ovatelů a Spol
kem českých knihkupců Ia' nakladateW v Praze, bYť ta neb ona strana nebo 
žádná z nich nebyla jejich členem, pJkud snad není výhodnější Ipro půvoo
·:ce odměna smluvená mezi jinými svazy, jichž členy jsou obě strany. 
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Ona odměna jest závaznou také pro soukromé nakladatele. 
Kdyby tu nebylo takového ujednání, r,ozhodne s,oud, přibrav . znalcep

vzejde-li o tJm spor, je-li ,odměna přiměřena. 
Je-li jedině výše odměny v tomto pHpadě sporna, určí ji na návrh 

některé ze stran podle zásad nesporného řízení přibrav znalce nakladatel
ského obchodu a toho 'Jboru umění okresní soud, a to pro díla vydaná v 
Cechách nebo v cizině okresní soud ve věcech obchodních v Praze, pro 
díla vydaná na Moravě a ve Slezsku okresní SJud pro Brno-město a pro 
díla vydaná na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi okresní soud v Bra
tislavě a v Užhopodě. 

Znalečné hradí strany podle poměru, v jakém bude odměna určena 
soudem prJti požadavku původcovu a nabídce nakladatelově. Náklady za
stoupení hradí si každá strana, zastoupení IJení však nutné. 

Do p,otvrzuiícího usnesení II. stolice není opravného prostředku. 
;§ 22. Odměna jest splatna, jakmile bylo dílo odevzdánJ. Není-li. 

smluvena za ně určitá odměna ,nebo závisí-li na rozsahu otisků (rozmno
ženin, na pl'. !p'očtu tiskových archů) jest splatnou, jakmile jest celé dílo, 
ncbJ vycháZÍ-li v oddílech, svazcích, sešitech, arších, jakmile jest oddíl 
takový k vydání rozmnožen:' 

§ 23. Řídí-li se odměna zcela nebo částečně odbytem díla, 1est na
kladatel povinen vydati ročně původci účet za minulý obchodní rok a vy
kázati odb1',t, a pJkud jest toho třeba ku přezkoumání, dov'oHti mu, aby 
nahlédl do jeho obchodních knih. 

Kwmě toho jest nakladatel vždy povinen na písemnou žádost pů
vodcovu jednJu v roce v době pro nakladatele nejvhodnější (v letních mě
sících červnu až srpnu) oznámiti mu zásobu, která jest na skladě vůbec a 
kolik rozmnoženin jest v komisi. První dotaz smí se státi po devíti měsí
cích po vyjití díla, leč by šlo mimořádně rychle na 'Jdbyt. Kdyby nakla
datel odepřel zásobu oznámiti nebo nedal do čtyř neděl odpovědi na dOlPo-: 
ruče;ný dopis a tJ zaslaný prostřednictvím svazu, jest-li k nemu původce 
náleží (může původce pokládati náklad svého díla za ro'zebraný (§ 13., 4.). 

Má-,li býti vyplacena odměna podle výše nákladů počítá se při seši
tovém vydání z nákladu, ve kterém vyšel sešit pátý nebo sedmý (§ 12). 

§ 24. Původce může požadovati, není-li jiné úmluvy, při každém vy
dání obvyklý 'počet v JIných výtisků nebo rozmnoženin. Kdyby bylo za ob
chodními účely s'oučasil1ě vyhotoveno více vydání, platí smluvený nebo ob
vyklý počet pro všechna vydání takto současně pJřízená. Při slovesných 
dUech má nárok alespoň na 20 otisků a to brožovaných. Kr,omě toho může 
žádati jeden výtisk v arších na vyvěšení. 

Při dílech hudební,ch a jiných platí zvykbsti v tom kterém oboru. 
Vyšel-li 'příspěvek v souborném díle nebo v časopise, mohou býti 

původci dány zvláštní otisky jako vol-né. Vyšel-li však příspěvek v novi
nách, nemůže původce žádati volných výtisků. 

§ 25. Na žádost pův'odcovu jest nakladatel .povinen přenechati mu 
další otisky díla, jimiž může nakládati, za nejnižší cenu, za kterou je sám 
ve svém nakladatelském ' )bchodě prodává a to nejvýše padesát při každém 
vydání, není-li smluven vyšší počet. Takové otisky mohou býti původcem 
jen bezplatně dány. 

Při příspěvcích v novinách není této povinnosti. 
,§ 26. Odpadne-li po uzavření smlouvy účel, IPro. který byb dílo urče

no, může nakladatel smlouvu vypověděti; původci náleŽÍ však odměna, 
bylo-li dílo již ndevzdáno nebo vyh)toveno, anebo poměrná její část podle 

. rozsahu vyhotovené části díla. 
To platí také, byla-li nakladatelská smlo~va učiněna o příspěvku k 

soubornému dílu a nebyl0-li toto pak rozmnoženo. 
§ 27. Pnřizuje .. li se nové vydání souborného díla, jest nakladatel 0-
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právněn, dohodnuv se s vydavatelem, vynechati některé příspěvky. Tím 
nabývá 'původce opět práva, jimi volně nakládati. 

§ 28. Nakla,datel jest p0vinen,dílo ,původci vrátiti, jakmile bylo roz
množeno, pokud si to vyhradil ,původce dříve, než bylo počato s mzmno
žováním. -

§ 29. Nakladatelova práva mohJu býti přenesena právním jednáním 
mezi živými nebo pro případ úmrtí na jiného, pokud to ne.ní smlouvou vy
loučeno. Nakladatel nesmí bez souhlasu původcJva ,přenésti svá práva na 
jiného smlouvou, která byla učiněna jen ,o některých dílech. Souhlas může 
býti od.epřen, je-li pro to závažný důvod. Má se za tJ, že souhlasí původ
ce, když byv nakladatelem vyzván do dvou měsíců po tom neprohlásí, že 
souhlas odpírá. . 

Také nakladatelův právní nástupce může dáti ·díla rozmnožiti a rJZ
šiřovati, jak t'Ů náleželo podle smlouvy nakladateli. Převezme-li právní ná
stupce naproti ll3..kI.adateli závazek, že dílo rozmnoží a bude rozšiřovati, 
ručí pův Jdci za s,plnění závazků 'plyn'Ůucích z nakladatelské smlouvy vedle 
n8JkJ.ac1.a.tele jako s'polud1užník nedílně. Ručení však 'se nevztahuje na vzešlý 
již před tím závazek, nahraditi škodu. . 

Souhlasí-li s tím původce, že nástupce převezme nakladatelova prá~ 
va zaniká závazek dřívějšího nakladatele z nakladate.lské smlouvy a pře
chází na jeho právního nástupce. 

§ .30. NebyIo-li dílo v čas vtlbec nebo z části Jdevzdáno, může na
kladatel dáti původci přiměřenou lhůtu ,k dodání s prohlášením, že odepře 
je Ipřijmouti po lhůtě, ,nechce-li trvati na splnění. Je-li ,patrno již před tím, 
než dílo má býti podle smIJuvy odevzdáno, že nebude v čas dodáno, může 
nakladatel ihned určiti lhůtu a to tak, že neprOjde před ujednanou dobou. 
Po uplynutí lhtlty jest nakladatel 'oprávněn, od sm{.ouvy ustoupiti, když dno 
nebylJ dodáno; požadovati dno již nemůže. 

Není třeba dáti lhůtu, není-li možným dílo v čas zhotoviti, aneb ,od
mítne-li to pllvodce nebo je-li zvláštním zájmem nakladatelovým odůvod
něno, aby m:.kla.a.atel od smlJuvy us1oupil. 

Vyloučeno jest odstoupiti od smlouvy, když opozděné dodání díla 
má pro naklad.atele jen nepatriwu újmu. 

TěmitJ ustanoveními neis,ou dotčena jinaká práva přís,lušející nakla
-dateli z prodlení původcova. 

§ 31, Ustanovení § 30. pla,ti oibdobně, nemá-li dno smluvených ná-
1ežitostí. 

Spočívá-li vada na ok,olnosti, za níž původce ručí, může nakladatel 
místJ práva odstou,piti od smIouvy iPodle § 30. domáhati se náhrady škody 
pro nesplnění. 

§ 32. Ustanovení § 30. platí také obdobně pro 'Původce, nebylo-li dí
lo podle sml,ouvy rozmnoženo nebJ rozšiřováno. 

§ 33. Bylo-li dílo byvši dodáno nakladateli náhodou zničeno, jest přes 
t..-) nakladatel povinen vyplatiti odměnu. Jinak zlproštují se strany svých 
závazků ku 'plnění. 

Má-Ii původce druhé vyhotovení zničeného díla, jest povinen je n3-
kladateli přenechati; rovněž má na žádost l1n.kladatelovu dílo v podstatě 
shodné zn .:)Va vyhotoviti, je-li mu to s neptrnou námahou možno· podle 
předběžných' prací nebo jiných ,pomůcek. V ,obou případech může původce 
žádati IPřiměřenou náhradu. 

Nabídne-li se původce, že dodá bkové dílo bez nákladú v přiměřené 
lhůtě, jest naklad2tel pJvinen, je místo z.ničeného rozmnožiti a rozšiřovati. 

Každá strana mtlže však tato práva tehdy uplatňovati, když bylodí-
10, byvši dodáno, zničeno z příčiny, za níž druhá strana ručí. 

Jako dod.ání .má stejné účinky, ,je-li nakladatel v prodlení s přijetím 
díla. 

§ 34. Byl-li zničen zcela nebo z části náhodou již vyhJtovený ná-

- - - --- ------ - - -
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klad díla dříve, než ' byl rozšiřován, jest nakladatel oprávněn, zničené 
otisky svým nákladem znovu poříditi, aniž by mohl původce za ně poža
dovati. nJvě odměny. 

Nakladatel jest povinen z.ničené otisky znova poříditi, je-li to možno 
bez poměrných nákladů. 

§ 35. Je-li nakladatelská smlouva učině'na o určitém počtu nákladů 
neb otisků, I\'J'nčí na-kladatelský poměr jakmile isou náklad neb otisky ro-· 
zebrány (§ 4., 13.). 

Byla-li smlouva učiněna na určitý čas, není po jejím projití .naklada
tel již oprávněn, rozšiřovati rozmnoženiny ještě tu j'soucl. 

§ 36. Nakladatelská smlouva zaniká, zemře-li původce, než dílJ u
končí nebo sta,ne-li se neschopným anebo bylo-li mu bez jeho vlny zabrá
něno ·dílo dokončiti. 

Zemřel-li ptI vodce nedJkončiv díla' a byla-li již část díla dodána na
kladateli , jest tento oprávněn , co do této části smlouvu za.chovatf v plat
nosti prohlášením, jež učiní dědici. 

Dědic milže mu určiti k tomu přiměřenou lhůtu. Nakladatelov'J právo 
zanikne, neprohlásí-Ii se ve lhůtě. To p,latí . obdolbně, stane-li se dokončení 
díla nemožným Hnou skutečností, za níž není původce zJdpověděn. 

§ 37. Pllvodce jest oprávněn, ustoupiti od nakladatelské smlouvy až 
d,o doby, než bylo počatJ s rozmnožováním, když nastanou skutečno~ti, 
jichž nemohl předvídati, čině smlouvu, a pro které nebyl by vydal dílo, 
uváživ bedlivě všechny okolnosti, kdyby mu byly známy. Je-li nakladatel 
o,právněn. uspořádati nJvé vydání, jest obdobně použíti tohoto ustanovení. 

Prohlásí-Ii ptlvodce podle odstavce 1., že ocl smlouvy ustupuje, jest 
povinen, nabraditi nakladateli učiněné výlohy. Vydá-li ,pak do rJ'ka po tom 
dílo iinde, ,povinen jest, nahraditi škodu pr,o nesplnění. Této povinnosti ne
má. když nabídl nakladateli, aby dodatečně smlJuvu provedl a tento na
bídky nepřijal. 

§ 38. Upadne-li nakladatel v konkurs, platí ustano'vení konkursního 
řádu o oboustranných smlouvách také te.hdy, Ikdyž bylo dílo již před jeh.> 
vyhlášením ,o.oeláno. 

Chce-li správce pOdstaty splniti smlouvu a ;přenese-li na,klada,telova 
práva na iinéhJ, vstoupí tento na místě konkursní podstaty do závazků, 
vzcházejících ze smlouvy. Konkursní podstata ručí však jako rukojmě a 
plátce za škodu, kterou nabyvatel by měl nahraditi, kdyby nabyvatel zá
vazktlm nedostál. Zruší-Ii se konkursní řízení, buďtež zajištěny uroti vod
statě nár Jky vzcházející původci z tohoto ručenÍ. 

Nebylo-li ještě počato s . rozmnožováním, když byl konkurs prohlá
šen, může pi'lvodce odstoupiti 'Jd smlouvy a dílo jinému dáti do nákladu, 
když mu nebude dána jistota za závazky z nakladatelské smlouvy, které 
nejsou dosud splatny. 

§ 39. Ods10upila-li strana od smlouvy, ať podle zákJna nebo podle 
úmluvy, když bylodíJ.o již zcela 'nebo částečně ,dod~no, závisí na okoln)
stech a n~ ujednání, zůst2.ne-li smlouva částečně v platnosti. 

Je-li to poohybnJ, ztlstane smlouva potud v platnosti. pokud se vzta
huje na rozmnoženiny, kter:\'mi nakladatel neml"lže již nakládati na dřívějšf 
oddíly díla nebo na dřívější vydá.ní. 

Pokud zůs,tává smlouva v Iplatnosti, může původce žádati přiměře
nou část ·Jdměny. 

To platí obdobně, byla-li smlouva jinak zrušena. 
§ 40. Nebyl-li 'příspěvek k soubornému dílu nebo do časopisu uveřej

něn do r )ka po tom, kdy byl dodán nakladateli, může Pllvodce vypověděti 
n8kladate1skou smlouvu na čtvrt roku. Nárok na odměnu není tím dotče'l, 
pokud Pllvodce příspěvek jinde za odměnu neuveřejní do Ipůl r Jku. Učiní-Ii 
tak, .nemlHe ,požadovati odměnu, nebyla-li mu dosud vyplacena, kromě ško-
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cly mu povstalé, Hrnak jest pJvi.nen, vrátiti odměnu, sraziv si škodu Jemu 
tímto prodlením nebo menší odměnou povstal,ou. 

Původce může žádati, aby přís.pěvek byl rozmnožen a nzšiřová!1, 
aneb aby mu byla dána náhrada šk,ody pro nesplnění jen tehdy, když mll 
byl nakladatelem udán čas, kdy přís;pěvek vyjde. 

§ 41. Převzal-li jeden anebo několik původců, zpmcovati dUo podle 
návrhu nakladatelem předl'Jženého, mohou požadovati jen smluvenou od
měnu. Původcovo právo na díle příslu~í nakladateli a tento nenl povinen, 
je-li o tom pochybnost, dílo rJzmnožiti a vydati. 

Totéž platí, omezuje-li se činnost původcova :na účast na encyklopae
dickém díle 'nebJ na l:rřípravné nebo pomocné práce pro dUo jiného nebo 
PľO souborné dno. 

§ 42. Co ustanoveno jest v zákoně o ptlvodci, platí obdJbně 'o je-ho 
právním nás,tupci, pokud ,podle povahy věci lze těchto ustanJVellÍ o něm 
použíti. -

§ 43. Je-li podíle nakladatelské smlouvy učiněné před působností to
hotJ záko1la nakladatel o'právněn, oUs'pořádati další vydání, nebo bylo-li 
dílo přenecháno za o.dměnu smluvenou iednou pro vždy nebo bezplatně, 
11ll

olŽe pllvodce požadovati při nejblíže příštím vydání p.)měrně zvýšenou 
odměnu podle § 21. odst. 2. Kdyby tu 11ebylo ujednání tam uvedeného, mů
že žádati za iejí určení podle § 21. odst 5. 

§ 44. Tímto zákJnem zrušuií se ustanovení §§ 1172 a, 1173. ob. zák. 
oc:. a §§ 516. až 533 zák. čl. XXXVII. z rooku 1875 pro území Ceskosloven
ské renubli.kv. 

§ 45. Zál"oln nabývá účitlllosti prvtdm dnem kalendářního měsíce ná-
~ledujícího po vyhlášení. 

Jej prJvésti 'I1áleží ministru s,pravetHnosti, obchodu a školství a ná
);odnf osvěty. 

Pozn..'lmky k revi~i ohčanského z~kon'l{a. 
Jaromír Sed 1 á č e k. 

L Ve článku »0 československý občanský zákoník« v minulém 
ročníku tohoto časopisu dovodil jsem, že bude nutno provésti nejen 
překlad starého občanského zákoníka, nýbrž i unifikaci našeho práva 
soukromého. Jak asi z mého článku je patrno, bude nutno provésti 
revisi celého občanského zákoníka. K této revisi dovoluji.-si přičiniti 
několik p0známek, které ani z áaleka nečiní nároku 11a ÚpIllOS~ na
vrhovaných změn. 

2. Nejprve jest rozřešiti otázku formální. o'bčanský zákoník 
do češtiny pře!nžený bude sice obsahově celkem shodovati se s pů
vodním občanským zákoníkem rakouským, ale formálně bude to 
zákon, platný nikoliv od r. 1811, leč od své publikace. Tu pak jest 
pamatovati, že dle čl. II. zák. z 28. října 1918 Č. 11 sb . z. a n. za cho
ván byl dosavadní právní řád v platnosti a proto zákony, které po 
občanském zákoníku byly v Rakousku vydány, zllstaly v pla+a10sti. 
Kdyby však k těmto změnám v občanském zákoníku se nepřih1iželo~ 
mělo by to ten význam, že nově vydaným překladem obč. zák. tyto 
zmény by byly derogovány. Není však možno v obč. zák. všechny 
í~měny vyjádřiti z důvodů legislativně technických, mnohé t. zv. 
materiálně-právní předpisy není možno odděliti od formálně-práv-
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