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Jinak platí i pro tuto skupinu vše, co jsme uvedli při všeobecné 
uani z převodu statků a z pracovních výkonů ve skupině »Jiné po
vi.nnosti «; sluší pouze ještě poukáza,ti na povinnost nabyVatele před
mětu, dovezeného z ciziny, složiti záruku dle § 39., posl. odstavce. 

3. Daň z trž b y cen n Ý c hpa p í r ů. 

Zákon ze dne 9. října 1919, čís. 5<52. Sb. z. a n. mění ustanovení I 

§u 8., odst. 1. zákona ze dne 9: března 1897, čís. 195. ř. z. v tom 
směru, že daň z tržby cennj'rch papírů zap'ravuje se všeobecnými 
kolky republiky Českos·lovenské (na místě posava-dních zvláštních 
kolků). (Dokončení,) 

K otázce divadelního zákona. 
Al. Chytil. 

I. Přehled vývoje. 
Každj'r, kdo mě'l příležitost sJ'e.dovati rušný život ddvad!e.Jn~ho 

provoz.u z bezprostřední j,eho blízkost~, sezná brzy, že právní po
měry nárolda her,eckého jsou vzhledem k své zvláštní podstatě v>e 
svý·ch j'ednotli.vostech dal,eko 'k!ompllikovaněj,ší a rozmaJni~ějlší' nežli 
právní vztahy podnikU- jd'ných. 

Umě,lecká, duševní, s,flně na nervy jlctloud či!t1lll0st všech os.ob 
divadle zam(ěstnaných, V1yvoilává velikoU' citlivost pro sebemenší 
jevy žirvota divadelního. Mal'Lčkosti, drobnosti, jež by v p,odnqku 
jiném pominuty byly útrp11j'rm úsměškem, způsobují zde ne-li po
ruchu, tož jds,tě sihlj'r skřip'Ot kol stroje dli v a delního, r,ostou náhle ve 
vel[ké divade1níl u'd'álosti, které vš'alk zas,e brzy zrovna tak náhle 
pozbýVaj'í své dli.le'ždltosti a zajímavosti!. 

Diva,delní' či hereoké právo lest proto j1e'dnfm z Inejza,jímavějších 
právních pr,ob~émrů, jehož soi však vě1da i záko\llJodárstvÍ' všímaly do
sud až ve,lm.i málo , ponechávajiíce jeho bližší úpralVu zvyklostem 
a praksi.. 

Jest j.istě zjlev'em velmi zaj'ímavým, že není v Evroplě státu, 
kter;ý hy zákonem' upravoval v,ešker,é dfi'vadelnktvr; ani Něm'ecko , 
stát ,do světového plřev;ratu jd1stě až přesp'řmš pořád'ku mHorvll1Ý, zů
stalo v tomto směTu úp~ně pozaidu. 

Co pak bylo až 'dosud naprs;álllo v ohoru ·tlheoretické Uteratury 
vědecké., jest zastaralé, změněnÝ'm poměrůml dnešním naprosto ne
vyhov'ui'ící. Výrok Iieinzmannův vklni,ze »Deutsches Th'eaterr·echt« 
(vy,šIa u Becka v Mni,chově,), že mluví-Ii se o prárvu d,iv1aJdelnlím, 
zní to pomal,u jako p:ře'dstírání' k:lamných skutečnostÍ', vystihuje 
stálvajkí porně'ty Hstě dosti při1éhavě. 

Nelz'e se tudíž diviti, ž,e tuž'by po záko-nlné úpravě spletitých 
poměrů divad,elll1lÍch staly se koncem m,inulého a začátkem t,ohoto 
sto-letí stále více a V'Í'Ce ožeihavější111~ a []!aléhavějšÍmi! (lj přes své 
trva'lé neúspěchy ,neod'byrnějš'ímL 
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Poněvadž pak vývO'j' tohoto hnutí dál se v bývalém Rakousku 
souhěižně s pio:d:O'bnýmd snahami hšskoll1ěmecl\1ý.mi, nutno a'lespoň 
v nejhrubších rys.ech zmíniti se 1 o vě·cech ·německých. 

~dyž úSliH t. 7JV. »ď r á ž ď a\ n s k é Ik o mÍ' s e«, která byla 
v letech padesátj'nch pověřena vypracováním návrhu zákona diva
delního, o nělž si zlíska! nejlvě,tších zásluh pisatél známého spilskll 
»Das Nationalťheater des neuen Deutschlaruds.« německý herec 
Eduard Devrtent, v letech sedmdesátých ustrulo, ut,ichl zájem o věd 
dlivadelní nadohr·O'. Teprve v 1ete·ch devadesátých domáhají se soci
álně-demokratičtí poslanci Schm.idt a Reizhaus u př'íl,eži'tost] porad 
o novlele .řádu živnostens.kého, úpravy právnídh poměrů hereckých, 
avš,aJk marně. Až v roce 1909 požádal řÍlšský sněm německý z po
pudu poslance Mullera a Pfeifra, říšského kancléře lecinomys-lně o 
návťh zákona o úpravě práv,n(ích poměTů příslušnÍ'ků divadel. V pro
sinci 1911 konala se pak 'Prvá .div.cvdelní anketa v ř'íšském úř'adu 
vnitra a dne 12. prosimce 1912 sdělilI ,říšský úřad »nezávazll1é zásady 
zákonné úpravy veřejno- a soukromoplJ."ávních p.oměrů divade1ních 
a p'o:dobný'ch podrruiků« int-eresovaiI1ým kruhfl'm d.ivad·elnim, které zá
sady tyto přijaly za své. To.Jiko v o.tázce t. zv. pohostinské hry 
s podlo,ženou smlouvou, ,dále jednostranného práva V1ý·p.nvěldi se stra
ny poďnikatele po up,lynutÍ' prvého. rolku a ohled:ně prá:va n.a zaměst
nání v. určitém. oboru,nedo'š'10 k doho-d'ě. Orglanisace říšskoněmecká , 
známá »Geluossensdhaft deuts,cher Buhnenange'horLger« v.ydala pak 
v roce 1913 protinávrh vypracovaný dr,em LU'dvíkem Seligem, j-enž 
vyšertiskem v Mannheimu u Bennsheimera. Událo.sti roku 1914 pře
trhly však tento slihnlj'r vývo-j' úpravy práva divadeln.ího v Německu 
nadobro. 

V Rak:ousku uveřejnil v roce 1897 známý spisovatel a ředllte,l 
dvorního divadla ví'deňského dr. Burclkharďt svů,j »Návrh rak,ousJ(ého 
zákona dtv.a:delního« (tis'k,em vyšel u Manze), na nlěmž spolupracQ
valil obzvláště Bahr, Berger, Oiner, Sonne'nthal a Wengraf. Návrh 
tento pOjedlnával ve třech oddí'l,ech o koncesi, lmuci a smlouvě diva
delní. Tyto snahy, Burckhard10vy byly:, jak ve svém spisku »Ein 
ost,erf. The:aterrecht« (Manz 1903) UVlá dlí , podporovány i herci slo
vanskými a lest tedy nutno Zlmínit-i se tu', jak se v,ěci vyvíjely u n.ás. 

'České herectvo se domáJhal0 úpravy di,vadlelního .ř'ádu a exi
st.enčních poměrÍl svých samostatně. Prvé pokusy, které se da'tují 
již od rolku 1886 omezovaly se ovšem na přípravná jednání na: schÍl
zich Ústřední je'dhoty česklého herectva; t'ep-rve dne 11. února 1898 
podala j.ednota do rukou te1hdejlšlího př,edsedy ministerského, hrab'ěte 
Prantiška Thuna p,rvní návrh divadel'ního zákona:, kterfr vypracova'I 
známy pracovník herecký Lev Bucek. V roce tom vešla jednota 
v jednání' s videňským hereokým spolkem a n.abídla mu překlad 
české. osnovy, jehož pozdě'ji použil poslanec dr. Pattay k interpelaci 
na říšské radě o v.ěcech divadelních. 

P.oněvadž Thun na akci herectva nereagoval, podai'a Ústřední 
jednota českého herectva prostřednictvum poslance Březnovského 
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dne 15. března 1899 opět svou samostatnou osnovu divadelního. zá
kona vládě vídeňské a prostřednictvím poslance Kol-dinského sněmu 
království Českého. 

Ačkoliv dr. Burckhardt podrobil svúj původní návrh zákona di
vadelního v roc.e 1903 dukiladné revisi" otáZJka divadelrního zákona 
usnula přes to nadobro, až v roce 1909 známý i,ni/ciativní poslanec 
Ofner podal p:os.lanecké sněmo'V:ně ná1vrh, Hmž se domáhá di,v.adel
ního zákona. JehO' návrh byl p'řikáz,án národohospodářskému vý
boru, který pro práce s, vy,pra,cováním ,00snO'v'y spoielné zvolil zvláštní 
odbor, za Čechy b~l v něm dr. Šviha. Subk-omité toto rozhodlo. se 
nei'diř'íve pro anketu písemnou tím zpúsohem, že rozeslalo vše inte
resentům, obzvláště organisací-m divadelní-m dotazníky, ' věd 'diva
delnlfdh se týk,aHcí:. IOsltředni jednota česklého herectva a výbor or,ga
nisaoe čes~éJho herectva vypracovaly společně odpově,di k dotazní
kllm, jakož i sv.é v,lastní návrhy a podaly je presidiu říšské rady. 

Na zákla'dě písemného mcrt'eriállu o dotaznídch došlého, v,yrpra
coval pak z.pravodaj O'dboru dr,. Urba1n návrh ,divadelního zákona, 
jehož prvně'jší část upravovala smlouvu hereckou, část později 
vzniklá týkiala se otázky koncese, kauce a censury. 

Na základě návrhu Urbanova svolalo pak subkomité alnketu 
ústní, !která se k,ona'la v poslaneokié sněmovně ve dtnech 16., 17., 18. 
března 1911, k níž však 'byly pozvány tO'liko kO'rpor,ace (ne jednot
livci). Za rnárodní divadlo pražské z,účastni'l se ankety ře,dlirtel Schmo
ranz, za ÚsHedni ,jednotu českého 'herec.tva v Praze Kliment, za 
spolek »'Máj« ,dr. Sutnar. 

V anketě by.ly pr,obnány všechny otázky sem spadajlíd a dr. 
Urban zpracoval opět materiál v nový návrh, z něho'ž v roce 1913 
uve'řej:nLl část, týkají-cí se ustanovení' veře;jlnoprávních, v níž byl vzat 
také zřetel k návrhům syndik.a ,německého herectva dra Klemlprera. 

V únoru, březnu a duhnu 1914 konaly se plak opět dalš:í poréj.'dy 
v m1nisterstvu spravedlnosti, obzvláště o otázce smlouvy herecké se 
tfrkajíc:í. Mám za to, že herectvo české se porad těchto ne~úča'st'lli1o. 

Sv-Movou válk'oU' v foce 1914 vy.puk1nuvJšf, bY'lo ovšem úsiH 
o úpravu ~ráva ,hereckého í v bývalém Rakousk,u zmařeno nadobro. 
Návrh: Ofnerův a' spor.. v roce 1917 op:ět v poslanecké sněm'ovně po
daný, domálha'jíe'Í se ales.poň uzálkolně'll'í ustanovení smlouvy ner,ecké 
se týkajících, byl posledním výkřikem po úprav.ě sociálních pom'ěr.t':t 
hereckých 

Československé ~ákO'nodárstV'í popřrevratové nemělo bohužel 
pro nával j.inýcn prací zák'onodlárných dosud dostatek času věnovati 
se před:t).J.ežité otázce úp1ravy poměrll divade'lních. Nezapomenulo 
však na ně! . Dle zpráv novinář'Ských, hO'dlá aspoň mJ:nisterstvo 
osvěty a vyučování svolati 'O' vělce,ch ,d1vadeln.f.ch anketu. 

NakO'nec nutno zmínHi' se o organisaCích, na ně'ž při úpravě 
práva divadelniho nutno hráti zřetel. Sem patř,í: 

I. S ď r uže 'll í stá 1 ý ch 'd i. v a' di e t, vyvolané v žrvot fe
ditelem brněnského divadla Šte.chem. zatím na úplně volném pod-
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kladu. Schů,zím dosavad:nín1J Plředsedá ředitel Štech, kt.erý ,obstarává 
i agendu Sdružení. Sdružení tomuto se hlásí V1šechna stálá ' divadla 
česká a moravská. 

ll. S vaz d i vadl e 1 n í. c hře d i tel ů v P r a z e, púvoďně 
pro Čechy, MOflavu a Slezsko, vzniklý v roce 1909 a l,oui op,ě'i: ožilý, 
vy,dává svM Vě'Stník. 

III. O r g a n i s a c ·e čes k té h o her e c t v a v P ľ a z e a s ní 
souvÉsíd Iústřední jednota českého herectva v Praz·e, založená v roce 
1885; prvnejlší vY'VÍfÍ od poslední 'loňské valné hromad.y velmi úsi
lovlnou činnos.t a u'pl1atnil:a se ·o'hzv;Jáště při j,ednáJních o kolektivnkh 
smlouvách hereckých. Representuje se pělkně svým časopisem 
»Divadlo« . . 

IV. U ni e čes k o s loven s k Ý c h h ude b n í k ů v P r a z e, 
u'říve Slovanská hudební Un['e, vznikla v roce 1908 z J ed:noty hudeb-
11ích umělců' . Vy.dáJVá také svůj Věstník a j,est nesporně ne,jpevnělší 
org·anisací příslušníků diJvadelních orchestrf1. 

V. Úst ř e od n'Í Mat i c -e d 1\ vad e 1 n 'í h o och o tni c t va 
čes k o s l. v P r a z e vznikla v roce 1886, ač j1ejí začátky sahají 
a'ž do roku 1880. Zřídila v poslední době také sekretariát v Brati
sliavě. Spoolek tento, j;ehož kulturní a d1vade,1,ni prláci řídí Matice dl\
vadelní, sloustřeďuje 788 jednot. V pos'ledUl:í.ch dnech započala vy
dávati! opět svůj! časopis »České divadlo«. Z německ;ýcih uvádím: 

VI. S vaz u d r 'ž o vat e lůn ě m e c k 'fr c h d l' vadl e 1 v 
Br II ě (Verband der d'eutschen Theaterhal:ter). 

VII. Ř e d i tel s k Ý s vaz něm e c k Ý c h spr á V'C Ů 
d i va d ,e I (Direktor-enverband deutscher Btihnenleiter) se síd,lem 
v Brně; čítá 26 členů. 

VIII. S y, a z ll' ě m e c k ýc h zrl z e n c ů cL i vad e 1 n í c h 
v Čsl. r e p, u b I i c e v Brn ě (Bund der deutschen Btihnenange
stelHer der tschechoslov. Repub1iJk). 

IX. S vaz h u dl e bll í Jr ů Čes k o s 1'0 ven s Ik é r e p 11-

b 1 i k y v K a.r lov ý ch Var ech (Musikerband: der tsc'hecho
slov. Re.pu:b~ďk). 

Na: Sl,ov,ensku j'est organisační hnutí v prvních začátoích; zatím· 
\ přev'ládají organiisa,ce ·maďar,ské. 

Organi,sace spisovatelské a novináJřské, jichž přihrání k pOTa
dám o zákonu ddvadeln-lm pokládám za slamo,~řejltllé, neuvádím. 

H. Systematika a d'osavadní stav. 

Nejideálně~šlím řešením otázlky úpravy práva divadelního bylo ' 
oy ,ovšem vybudování velikého zákona divl~deln:ího, který by regu
lova1 veškery právní p'om~ry celéhO' provozu divadelního. Dosa
vadní návrhy dra Bur'ckh'ardta., dTa Ofnera a dra Urbana, v Ně
mecku pak návrh v:ládní a protirnávrh s~ndika da Seli~a omezily 
se patrně z důvodft vhodnosti toliko na jednotlivé ohory a vytrhly 
z celého komp~;exu zajimlGlvého zmíně'l1ého prob'lému práva divadel-
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ního jen otázky nejdůležitějš'Í', týka.jlÍCí se koncese, censury a hlavne 
s m'1 o li V y her e cik é. 

Práv-o -divadelní vyžaduje pak ve svých joednotHvostech a po· 
drobnos.tech úpravy j_ednak s hled1ska v e ř e j n o-p r á vn í h 0, 

jednak s hlediska s o u k r o mop r á v ní h o, čímž jest dána také 
i jeho systematika. 

Pokud se tÝče hlediska Vieř'ejnoprávního, spadaly by sem v 
souhlase s návrhem UrbanovÝm: vy,mezení po}mu idiJvadelního pod
I1Ii.ku, organisace úřad:ů, do Hchž oboru působnosti by věci divadelní 
spad'aly, dále -př'edprsy polke1jní (stave!Jn:í, požární, bezpečnostní, 
hy,gjenické, -dny noremní, zaměstnání dětí- v divadle), dále záležitost! 
kioncesnf jak pro divadla stálá, tak i pro divadla kočovná, provoz 
divadla osoba'mi třetími, otázka kauce a konečně ,c,ens.ura. Z dalšlch 
otázek náleželo by se-m pak zřizování divadelní-ch škol dra'mati'Ckých 
a vě<d-eckých, agentur d,iv3tdelních, úprava živnostenského pro,d'eje 
divadelníc'h lístků , obzvláště pak otázka ,divadel a továren fi'lmo
vÝClh, jaJl~ož i v:oájemného poměru divadla ke kiinu. 

Z ohoru práva s-oukromého zÍlstáv.á ovšem státe nejzaHma
věj,ší otázkou smlouva herecká (v dosavadní'ch návrZlích označovaná 
»Biihnendienstvertrag«), j-ednajícÍ' o práv,ech a povinnostech herco
vých, jíž aždos.ud zmíněné návrhy věnovaly přilrozeně nejvíce P{) 
zornosti a o níž také organisace herecké jeví nejv,ětší záj,em. 

Kromě smlouvy herecké patřila by 'Sem s m I o u v a o p r o
voz o v á n í (autorské tantiémy a otázka t. zv. smluv s<druženj'rch 
»Koppelvertrage«, dle nichž autor, či vlastně divadelní agentura 
sv-olule k provozování ur'Óitélho díla jlen pod iou podmínkou, že se 
divadlo zaváže provozovati i jiné, obyčejně méně cenné dílo a ko
nečně s m I o u v a- -o n á v š t ě věd jj vad I a, upravujíc.i právní 
vztahy mezi podnikatelem a navštěvovatelem divadla, jež nastávaji 
koupí divadelního lístku. 

Tím byly by snad' alespoň zhruba označeny nejdůležitější obory 
práva divadelního. Veliká rúznotvárnost a nes-ouv:islost jednotlivÝch 
otázek dokaZUje očividně obtíže kodiÍ']kace práva divadelního v jed
notném velikém zákoně. 

Veřejnoprávní úprava poměrů ďiva'delních spočívá u nás stále 
ještě na nařízení ministerstva vnitra z 24. Hstopaďu 1850, č. 454, jímž 
na zák,ladě »ne}vyšš ího rozhodnutí ze 14. listopadu 1850« by,l vy
hlášen' řád divadelní , j<ež dr. Burckhardt právem označuje jako re
sidium starého policejního- státu. Divadelní řád, ik němuž m'inistr 
Bach vydal instr,ukci j ,eště policejnější , zhošťuje se ' svého úkolu 
v osm] stručných paragrafech, dle nich'ž pořádání- divadelních p'řed
stavení předpokládá o so b n í, podnikateli uďě'lené povolení (kon
cesi) a věc 11 é povolení provozování dra'matického díla {povolení 
censurní). Ustanovení BachoVlY instruk1ce, že úřad při udělení- zmí
něných povolení postupuje dle volného uvážení a 'že pro odepření 
povolení takového nemusí uváděti vůbec žádných ,dúvodú, oharakte
risuje nejlépe ducha této instrukce a neoďpovídá ovšem modernímu 
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práv,u správnímu, nehledě ani k tomu, že }est hrubou urážkou dra
matick!é produJkce, vydávajíc ji libovůlicensora úplně na pospas. 

Léke'm k uklidnění hnutí Burckhardtem a spoleoníky prDti po
licejnímu řádu divad.elnímu kolem roku 1900 vyvolanému, měly býti 
cen s u r n í stá I é p ,o rad n í s bor y, zavedené y:ý.nosem mi
nisterstva vnitra ze dn.e 2. 'dubna 1903, č. 6385 ex 1902, které byly 
zříz'eny při všech zemských správách politilcký,ch. Tyto stálé rady 
pozůstávaJí ze třech členů a to: jednoho literárně vzdělaného úřed
níka správního, jednohO' úředníka s.oudcovské'ho s touž kvalifikací 
a konečně z osobnosti, kt.erá vzhledem k své zvláštní schopnosti 
hodí se k specielnímu zastupování dramatického odboru (spisovatel 
dramatkký, divadeln.í krt-tik anebo příslušník učitelstva). 

Jakýmisi pro'V:áděcími muřízeními k divadelnímu řáJdu jeví se 
nařízení místodr,žitelstvf česikého z 26. prosince 1851, zemsk!ého z'á
kona č. 200, o kompetenci stMních úřaďů bezpe,čnostníoh v záleži
tostech divadelního řádu a podávání rekursů protil jich opatřením, 
dále na'řízení téhož místod'ržiielství z 25. července 1867, zemského 
zák. Č. 49. o říz,ení .při r.ozhodování o přípustnostř provádění děl' di
vadelníclh a konečně vÝnos místodržite.lství z 15. července 1895, Č. 
7913 Pres. ohleďně současného připuštění dvou divadelních spo'leč
ností na témže místě. 

K zař.ízení stálého divadla jest třeba nejvyššího povolení, nyní 
tedy p'residenta republiky (konec věty §u 14. ne,jM. rozhodnutím ze 
14. záN 1852', sta:novenýchmin. nařízením z 19. ledna 1853, ř. z. č. 
10. vyhlášený,ch ustanovení o zřízení a působnostiJ místodr,žitelstvO. 
K zřlízení nepatrného, po způsobu letního divadla Zlřízeného divadla 
nebylo by však třeba zmíněného povolení (viz výnos ministerstva 
vnitra z 28. listopadu 1875, Č. 1765'0, u Mayerhofra výslovně 
citovaný. 

Udělování koncesí pr,o zřizovam d1ivadelníoh škol padá dG 
kompetence šéfa zemské správy politické (výnos př~ z-ŤiZlovťÍlnf škol 
takových); třeba' dbáti' všeobecných norem, které p,Jatí pro zřizování 
škol soukromých. 

Noremnlí ,dny upravuje naříz.ení ministerstva z 1. čer'knce 
1868, Č. ř. z. 8l. 

Jevištní používání dětí reglementoval dvornÍ' dekret z 12. ledna 
1824, spočívající na nejvyšším roz.hodnutí z 8. ledna 1824 a naJřízení 
v lády rakouské z 15. ledna' 1824, č. 2283. U nás platí zákon o práci 
dětí ze dne 17. července 1919, čís. 420. sb. z. a nař. 

Tím V'Y1počteny by byly nej,dúležitější .př.edpisy veřejnoprávní, 
vyjma stavebně-policejních a požárních, při niichž padal by v úvahú 
pro Čechy zvláště zákon ze 27. bř.ezna 1887, zemského zákona Č. 27. 

Otázky prárva soukromého Rebyly až dosud upraveny krom'ě 
zákona autorského nižádným,i zvláštními předp1isy .. Judikatura soudní 
byla tu odkázána k všeobecně platným předpisům zákoníka občan
ského .. Sbírku nej-zajímavějších sporů . c;11vadelníclh obsahule- známá 
shírka Grabscheddova: Rechtssprechung des obersten Gerichtshofes 
in Theater- Kunst- uud Uhrhebersachen. 
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III. Podnik divadelni. 

Novodobé divadlo, zbavivší se následkem rozluky církve od 
státu vlivu prvně'jšího, jímž bylo zvláště ve středověku ovláďáno', 
stalo se vedle školy nejdúležitě}ším ústavem: kulturně-výchovným. 
T'Ho veliké důležitosti hryli' si ovšem vláldnoucí oinitelé již před ro'z-
1 ukou zmíněnou vždy dobře vědom] a vyhradř1i proto zři'ZoVání 
stálÝ10h divadel reservátnímu 'právu panovníkovu, provoz jiných 
podniků divadelních učinili pak závisl,5rm na svolení úřadu poli
ti:ckého. 

francouzská revoluce, s myšlenkou úplné sv,obody duševní, 
osvobodila i diJVadlo z ' nesvobody, prohlásivši div'adelní podnikání 
za úplně svobodné, úřednímu zasáhnutí nepoďléhaj!ÍcÍ'. Tento system, 
až 'dosud ve francii platný, nezůstal ovšem bez vlivu na ostatní di
vadla evropská, úplně však neprorazil nikdo. 

Zau1eN určitého stanovliska systemu t. zv. divadelní nesvo
body a k systemu úplné diva'd'elní svobody, piředpoldádá vymezení 
pojmu pod n i' k u d t vad e I n í h o vů beo. 

První osnova dra Urbana' rozuměla pod podnikem divadelním 
ž i v n o s ten s k é pro voz o v á ní d'ě'l jevištních, j,ímž pře:dvá
dějkÍ osoby děje a duševní události zpřítomňují v scénickém před
stavení řečí, hudbou, zpěvem, posuňkem a tancem. 

Dle Urbana patří pak k provozu divadelního podnilku: opera, 
zpěvohra, opereta, truchlohra, činohra, veselohra, žert fraška, balet 
a pantomima a jich všeliké možné komb~na,ce. 

Naproti- tomu nepatří k provozu divad'elního podniku obe;vláště: 
a) divadelní provozování, při němž podnikatel nepooí,tá s vý

těikem a jež neděje se u vlYkonání stálé činnosti z povolání (domácí 
divadla, j,ednotlirvá představení pro zvané hosty, pf.edstavení členů 
spo'lku); , 

b) vÝkony bez přeďvá:dění dějů (přednášky literární, poučné~ 
vědedké, podniky koncertní, voj,enské kapely, Zlpěvácké společnosti); 

c) předvádění, při ni,chž n.evystupují osoby jako p.ředstavlHelé 
(zvěřince, divadla opičí, kinematografy, .divadla loutková, kabinety 
v oskových figur, předváJdění mechanických d!ěl umě'leokj'r,ch); 

do) předvádění um'ěleckých zručností (krasojezdci, gymnasti, 
tanečnke na provaze a kejkl~íJi). 

Divadla dvorní a státní měla b~tiJ dle Urbana z ustanovení 
divadelního zákona vyj,muta. 

Ve zmíněné anketě sociálně-politidkélho výboru vyslovil ředítel 
Gregor přání, aby v liteře a) § 1. místo slov »u vykonávánÍ' stálé 
činnosti ,povolán.í« hyř volen výraz pregnantněj'ší a poukázal z-v'láště 
k tomu, že v Něme,cku a Švýcarsku existuj} pěvecké spolky, di'va
delní kroužky atd., které, poř'ádají nejmině j·ednou týdně pravi1delná 
představení ochotnická a 'kon!kuruj,í ta~ se stá!lými divadly, č'ímž 
působí škodu a újmu · hercŮ'm z povolání. Z té př1íčiny si Orego~ I?řál, 
aby i pGdniky ochotnické podléhaly, k o n c e s i. . 

V témŽe smyslu se vyjádřil ředitel Schmoranz: který dle s~e
]3* 
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::nografického protokolu o anketě uvedl, že v Praze eXÍBtuj,i spolk y 
ochotnické, jichž funkcionáři jsou nejen za své yýJkony honorováni, 
::nýbrž 'že roz,dělují si pod různými tituly došlé peníze. České ochot
nictvo se tehd~y ohľadilo obzvláště pro,ti výroku o IOch,otnických ne
přístojnostech a poukazoval k tomu, že sl'eduje po vfrtce cíle kul
turní tím, že pořádá divadelní představení k dobročinným účelům 
a stará se o vybudování důsto 'ných místností divadelních ve větších 
městech. 

Ředlitel Iiagin vyslovil se rovněž pr,o koncesov.ání nejen před
stavení ochotnick~kh, llj'T'brž i kinemato.grafickJ'rch. Refeľ'ent Urban 
podtotkl pak VI této souvislosti, že hy se odporU'čovalo přiznati do':' 
hlédacímu úř'aďu pľávo dozoru nad 2)účtováním představení ochot
nických a že nezbfrváJ tedy, než otázku 'divadel ochotnick,ých vy
řídHá, Cl: vyšetřiti ,co nej,přesněji. 

Expert Bolz-Paige poukavoval Ik návrhu lředitele Burckhardta, 
který chtěl pov,o'lovati ochotnická předstaV1ení za vstup'né jen tehdy, 
když se po.řadatelstvo zaváže odvésti 70% z příjmú-brutta. Navrho
val, aby honor,ování ochotnick;ý'ch výkonů bylo záklonem vj'rslovně 
zakázáno. 

Vzhledem k těmto výsled\kum ankety, defill0val pak dr. Urban 
v druhém svém návrhu divadelní podn~k joak,o opětovné úplatné před
vádění drama,tickfrchděl viv~Tmi představiteli, ať děj.e se j'i'ž z po
volání či pravidelně bez omezení na pravidelné hosty, z čehož by 
ovšem vyplývalo podro,bení divadel ochotnických vákonu dirvadel
nímu, ,obzv.láště jlich k,oncesování atd. 

Zodpovědění 'otázky, zda divadelní zákon má platiti i pro dii
vadla státní, vyžadu}e krátké zmínkíy o jednotlivý,ch typech divadel 
s tá:vajrrcí ch. 

Němečtí teoretikové (Iieinzmann) rozdělovaU divadla až cIo 
poslední doby dle jich fdnančnkh, polHidkfrch a uměleckj'Tch rozdí1ú 
ve Hi typy: 

1. d j vad '1 a d vor n 1. n y n ,1 stá t n í, ph nichž se provo
zovánr dělo na účet panovníka, nyní státu, a sprá:vu divadla vedli 
intendant.i; 

2. d i va cl l'Cl: m ě s t s k á; u nás hlavně v městech s t. zv. ně
mecklou většinou, jež jen v řídký,ch případech byla prúvozována ve 
vlastní režii města (Bľno, Mor. Ostrava), jinak byla obyčejně pro
najmuta na řadu let podnikate'li - řeď1teli, který platil ná!jem a do
stával však subvenci v otápění a osvětlo,vání, pŮ'jčování fundú a pod. 

3. d ,i vad I a Sú u k r .Q. m á, 'Merá byla z dŮVlodů poliHických 
nejčastějš'í formou dirvadel če~kÝch v tom zIJIŮsobu, že provoz di
vadla, jehož 'hudovu pořídil národ, země či město, za,dáván byl spo
l ;ečnostem zř'ízeným na základě zák'ona z roku ~73, Č. ř. z. 70, 
zvlá'štní, na několik let uzavřenou smlouvou, přú níž pronajiímatel 
posk,ytoval provozovateli subvenci. Tímto způlsobem bylo spTavo
váno národl1Jí divadlo v Praze, městské divadlo v,inohrads]<é a 
v Plzni. 
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výv.oj věcí divadelních v republice rakouské zpúsobil převzetí 
bývalých diva-del ďvornÍch do státní správy. I u nás, zdá se, že 
věd dospějí konečně přece k tomu konci, že nezbude, než aby stát 
z důrvodů státnč-politiIClkJ'Tch a kulturnÍoh převzal alespoň největší 

divadla republiky {v Pra-ze, Brně a Bratislavě) do vlastní, ne ovšem 
byrokratické správy,. 

Kromě těchto divadel státních vzniknou d i vad 1 a ž u p' n í. 
Péče o tyto plřipadla by 'župám; dá'le divadla městská a konečně při
rozeně ř diva-dIa soukromá. 

Platnost zákona divadelního byla by ovš<em z důvodů komp-e
tence omezena na divadla- župní, městská a s'oukromá, kdežto di
vadla státní, podléhající přiímo ministeľstvu osvět,y a vyučováni, po
živa'la by postav-ení excepcionelního. 

Pokud se tY'če právnické konstrukce podniku divadelního, spra
v'oval by divadla, státní stát, župní župa, městská město jako osoby 
právnické, pro divadla soukromá - ne jednotlivcli provoz,ovaná -
byla by snad nejvhodnějšÍ formou obchodní společnost dle zálmna 
z 6. března 1906, Č. 58. ř. z., ač nelze UPlříti, že by i j1ednoduchá 
forma spolková nevyhovovala. Na tomto pnincipu spolkové orga
nisa'oe, obzvláště dívákú, spočívá tak.é t. zv. voJ n é jev i Š t ě 
ber lín s k é a u nálS v posledfI1JÍ' době vzniklé divadlo s,ocialisti'cké. 
Změněné poměľy sociální vy:žaduj\Í nesporně, aby ve všech divadlech 
mělo členstvo ne-li účast, tedy aspoň vliv na správu divadla. 

O d'i;vadelnÍm podnifkání v Německu, kdež si 1ibuH v hojném 
zakládání dfi'vad~l nejen ve formě akciovj'Tdh spo! -ečností, nj'Tbrž i 
různých formách jiných, podává názornj'T -obraz kn.Ížka Maxe 
Epsteina: Das Theater als Geschaft, vyšlá li AxLa Junckra v Berlíně
CharJ.ottenburgu. Z ohsahu jsou nejzajIÍmav,ě'}šlÍ kaplÍtoly o zakládání 
divadel, o pachtech a podpachtech divadelních, o d'lvadelních agen
tUľách (Sliwinsk~). 

IV. Divadelru censura. 

Neruda, nejlbystř'ejší pozor-ovatel českýoh věcí divadelních od 
jich kolébky až do otev,ření divadla národního, vrací se ve sVlÝ'ch . 
duchaplných causeriích opětně k censuře, jejíž podstatu vystihl nej
lépe rozmarným vypravováním o censuľních trestech Šamberko
vj'Tch Pľ,O extemporování ve hře »Žvcuni'l«, :kdy j'e.j censura j'ednou 
stihala proto, že řekl: »j.iž mozku nepotřebuji, jsem teď v -redakci 
Tagesbote«, P'O druhé, když se opravi:!, »že mozek nepotřebuje pr,oto, 
že j-e v redakci Morgenpostu«, po třetí, l\1dyž byl vyz,ván na j,ev,gti, 
aby usedl, řekl: »d!ěkulj~" já Hž seděl«, po čtvrté p'ři téže pří1ežitosti 
pro slova: »oCO pak mysl1te, že peníze kradu?« (Quis.ovo vydání 
Nerudových spisů Divadlo 1., str. 201.) 

Instřtuce divadelní censury, která zasahuje do d:ivad.elního tvo
ření a podruikáTIlÍ' nejhlouběji, pro níž po zrlU'šeni preventivní oesury 
tis.lkové sotva by se našla v platném právu ohďoba, jest od let před-
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mětem nejCJstřejších oprávněných útoků všech těch, kteří boj,ují za 
'opravdovou svobodu divadelní. 

Zd.ěJjtin censU'ry, jež shrnuje dr. tIeindl \T:e sv,ém spisku »Oe
schichte, ZweClkmassigkeit und rechtliche Orundlage der Theater
zensur« (Mn~chov 1907, u Karla Schtillera), nutno uvésti toto: 

Ve starém Řecku, kdež, jak zn.ámo, byl,o ddvadlo záležitostí 
státní , censury neznali, poněvadž stát byl sám divade,lním podni
katelem; rovněž v Ř'Í'mě, kďe bylo provlozování divadla ovšem p1ře
necháno pod11i.kání soukr,omému, hyla censura neznáma. Teprve 
když konceE1 středověku začalo se divadio vymaňovati z vlivu 
církve, .objevuj'í se první náběhy k censuře ve Francii, kde fran
couzský parlament uznává v roce 1477, vzhledem k tomu, že Les 
clers de la Bazoche uváděli na jeviště i kr'ále, že bez .předchozího 
.svolení n.esmí býti divadelní hry vúbe·c provozovány. Totéž ustano
vovaly v zásadě censurní zákony z roku 1538 a 1594, přes to však 
censura, dle t!eindla (str. 8.), v době Mollierově a Cornei1lově odpo
čívala, až Ludvík XliV. v roce 1706 z\řídi! zvláštní úřad censurní. 
-který se ud:ržel s přestávkami až do revoluce. 

Článkem 6., R,nbespi!erem navrženého ' zákona z 19. ledna 1797 
byJa cenS'llra· úplně zrušena, aby po z dějli, obzvláště za Napoleona, 
opět ,obživla. 

Deflinitivní zrušenÍ' divadelní c.ensury ve Flrancii stalo se teprve 
v roce 1904. 

V Anglii bYla o 100 let pozdMi jako ve Frandi zavedena rovněž 
. 'censura divadelní a jeH poslední právní podklad ' spočívá na zákoně 

'Z 6. a 7. vict 1868, dle něhož vykonává ·censuru Lord Chamberlain 
'of the house hold, pod nímž však nesmí- se rozumMi určitá osoba 
(Jak příkladně činí KaVlkovo Divadlo na str. 259 z roku 1912), nýbrž 
Ú řad, jemuž nutno všechny nové divad'elní hry a zam-s'ršlené mně
ny starší'ch her 7 dní před prerillérou .sděliti. IÚřad tento může vždy 
provozování .heľ z důvodů sl'ušnosti, veřejné bezpečnosti a d'obrých 
mravú zakázati. Censura byla v Anglii praktikována co nejliberál
něji, takž·e se zdá až neuvěřitelným tVlľzenÍ tIeindlovo, že provozo
vání Maeterlickovy »Mony Vany«, IbsenovÝch »Strašidel «, tIaupt
mannovy »t!aničky« bylo v Ang1ii za'kázáno . 

.v Německu nebyla podobně jako v bývalém Rakousku up'rave
na censura zákonem; nařízení a výnosy v jednotlivých německých 
stá~tech platné ·umožňovaly však její vykonávání nejen ·oproti dd,
v.adlům soul(lromym, n-s'r'brž i opr,oti divadlúm státním. Politický pře
vrat v roce 191,8 učinil i v Něme,clku konec censuř'e; z proc.esu () 
Sohnitzlerov·o »Kolo«, v Belľ1iíně v poslední' době pr,ovedeného 
alespoň vysvítá, že z-ákazu hry nedomáhal se úřad censurní, n-s'rbľž 
osoba soukromá, totiž konservatoř jako ma.j[telka budovY, v níž se 
»Kolo« hrálo. (CensUJl"ní předpisy, a'ž do plřevratu 1918 v Německu 
platné, shrnují OCJldbaum a tIetzmanl1 ve ' sV~Tch knížkách téhož 
názvu »Deutsches Theaterrecht«.) 

V BelgH lij/la znlšena divadelní' censura již v roce 1830, v Hald 
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byla upravena zákonem z 30. června 1889, nařlÍZlenÍm z 8. listopadu 
1889, ve Španělsku nařtzením z 2. srpna 1886 (bHŽš.í v řIeindlově 
opětně citovaném spiJsku). 

NynějšÍ poměry censurnr v Rusku, kdež p1atí zálkon ze 6. srpna 
1865, nejsou bI.íže známy. Ze zpráv z Ruska došh'rch V'šak vysvtÍtá, 
že političtí činitelé v Rusku vJládnoucí, podporujlí pr.ovozování her, 
jež jsou jich ;poHtkkj'roffi snahám a cílúm neJbližš.í. (Obdoba s kon
ventem franoouzlSkým, který nařdzoval zrvláštn:ím dekretem provo
z,ovlánf Bruta, Tela a Graccha.) 

V 'repubHce Československé zÍlsta'l vzhledem k ustanovení čl. 
2. 'zálkona z 28. října 1918, č. 11 sb. z. a n. v platnosti divadelní řád 
ze 14. listopadu' 1850, jehož § 3-. a 7. 'upravujtÍ' vJl1konávání censur,y. 
Prováděcl nař'Ízení z 25. listopadu 1850, č. 454. ' ř. z., opravňuj'e pak 
místodržitele povolení provozovací odep1řHi bez udání dúv.odú. Opět 
ve :svém článku »Grundzug'e des modernen Theaíerrechtes« (Ge
richtszeitung, str. 278, z T,oku ' 1906) právem poukazuje k tomu , že 
předpřsy zm'íněného nařlíz.ení ne,odpov,Í'dadí ~dei moderního, nýbrž pa
ÍI1iarchálně-policejního státu, který pokláldá ob:čana za ,poddaného" 
j.enžmusí slepě V1ě'řiti vše, co mu ,censor k vtěření předkládá, p,oně
vadž je to opatřenílm vy,p;lývajkím z nepochopitelného Zlájmu státní
ho. Že při tom není vyloučena ·možnost svévolného postupování se 
strany censora, připouští konečně i Opet sám. 

Dr. Burckhardt zabýva'1 se 'censurou v §§ 17. až 23. svého zná
mého náv.rhu; dle jeho § 19. jest z'áIkaz provozování či předvádění 
j,ednotlivých scén nebo m:íst Mla' dramatického lren ~ehdy přípustnirm. 
zaldádají-lli závadná místa skutkovou po'vahu delřktu, jejž st1há 
trestní zákon. Dle Bu:rckJ1'ardtova návrhu nutno ovšem zákaz -cen
surní podrobně opodstatn~ti a zdůvodniti. 

Z uvedeného vyplývá, že dr. Burckhard , se rozhodl pro kom
pr,omisl1'í ·řešenÍ otázky censurní patrně proto; že měl za tn, že úp:lné 
zrušení censury sotva by bylo lze v,e starém Rakousku docíliti. 

,První návrh eLra. Urbanar, referenta národohnsp,od1ářslk.ého vý
boru o zárkcně divadelními v roce 1911 parlamentárně Plfojednáva
ném sdílel v §.ech 36. až 43. v zásadě názory Burckhardtovy o cen
suře, pripo}ov.al k nim však snad až pří1rš pružné ustano'vení, že po
vo1ení k prov,ozování hry di'Vadelll'í lze odepřJti, jsou-li d'ány skuteč
nosti, z nichž lze usuzovati, že .provozováním byL by 'ohrro'žen veřej
ný pořádek a klid\. Při anketě o náVlfhu sdělil referent, že se diva
delní experti' v plředchoz.í anketě p,ísemné sly§errí vštohnt vy,slovili 
pr-o zachov,ánJ censury, třebas ve form,ě obmezené. NejlOst.ř·ejĎ vy
stoup~l proti censuře v anketě ústní' zástup!ee dramatických autorů, 
spisovateili lieř.man Bahr, kt5rý nazval censuru nesmyslem, poš1ko
zuHcím autory, ničícím moderní literaturU'. Kdy;by však přece bylo 
nutno 'censuru zachovati, nutno ja dle Bahra učiniti z;ávislou na 
s o' u d c O' v s k é:m rozhodování, kt,eré pťo svou veřejnost a mož
nost diskuse skytá nejlV1ětší záruku zjdštěn!Í pťáva a s.pravedlnosti. . 

Př~ řešení otázky censurní v republice čsl. nutno vycházeti z 
ustanovení I§u 117. ústa,mí listiny. j.ehož odst. prrvý ustanovuje, že 
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každý může v mez í ch z á k o n a projevov'at[ mínění slovem, pís
me/m, tiskem, obrazem' a p,od. Zněni toto zdá se nasvědčovati tomu, 
že censura divadelní nebYlla ani ústavní listinou u nás zrušena a že 
tedy záko,n (nest,ačÍllo by tedy na,ffzení) pirohlašujúd provozování 
hry divad'elní závislý,m na zvlá!štním povoleni, nebyl by v odporu s 
ústavně zaručenou svobodou projevu m,ínění. Zrušení censury vy\ža
do'valo by dle toho rovněž zákon.a, provozování samo zůstaJo by 
však i přes to ovšem podřízeno sankci všeobecného zákona trest
ního. Řešení toto bylo by snad nejpřijatelnějším. 

K otázce platnosti mírových smluv. 
Method F i šer. 

I. 

o tom, co v theo'fii po'klá,dá se za vyřízelno, praNse Z3!číuá tPo
chy,bo,vati. Každý názor, obzvláště v,e věldách duchových, pokud je 
logicky správně odůvodněn, má svůj význam a nelze jej pro opačné 
pojetí snad iihne,d z3!mí;tnoruti. Přece však je rol21dH v 'dusleodckh po
dle toho', kdo. takový názor proj'eví 3! Hm se řídí. Míněrní theoretika 
zůstává' vždy jen akaldemi,cké ceny, ,přinese autoru· buď uznání' neb 
nejvýše oS/trou '~ritjlku. Názor 'pra'illtikův múže však míti případně 
dalekosahající hospodářský vÝ2mam, jestli byl tvořen Inesprávn'ě. 
Tak dostala se 9iž v cpraksř n.a přetřes i otázka platnosti mírových 
smlruv ,v~hJ.edem k Itomu, ž'e mírové smll-ouvy nebyly dosud publikQ,
vány ve Sbírce zákonů a nařízení stMu 'československého. 

Officiá;llní věda (.f>r,of. W eyr , Soustava čsl. práva sttá tního na 
str. 82.) má za to, ,že takové publikace k platnositi státních smluv 
není třeba. (Téhož mínění jest!: asi též prof. Vavřínek, p'oněva.ďž se' 
v »Základech ústavního :práva«, díll 1., otázky Ité n~dotýká, ač k to
mu v § 34. »VyhlaŠoováJillÍ zárkonů« byla příležitost, a pOlk,ládá ji tudíž 
za 'sam,Qtzřejmou v hořejším smyslu.) A sku~ečně nent v na/šeru zá
konodárstvÍ' nikde op'ory pro názor opačný. PubHkac.e jest dle ú
stavní liS/tiny (I§. 49.) a 'také dle prozatimní ústavy (:§ 19.), v jejílž dQ
bll spadá sljednání mírovýeh smluv, třeba jen k ,platnosti zákona. 
Pokud tedy meziná'fiOdní smlouva nevyžaduj'e dle ústavm~ listiny, 
jak tomu j.es't u náJs .při změně státního území dle §iU 64. úst. listiny, 
v}rslovně f011my zá'kona, publikace HeJní třeba. Že se p'ak 'zařaďUjí 
mezinárodní ~smlotUvy do sbírky zákolniŮ a nařízení dle zákona ze 
cine 13. břeZIna 1919, .čís. 139, na tomto náz.oru nLe neměnÍ. (Dřívější 
zákon o vyhlašorvání zákonů a rnaříz,ení 'ze dne 2. listopadu 1918, 
čÍs. 1 Slb. z. a n., se ,o zařaďováJni státnkh smluv do sbírky vůbec · 
é1ini nezmiňoval.) Nebot tento zákon z 13. března 1919 upravuje jen 
v y hla š o v á n í zál\ionů a nařízení (Itoto OIZna'čenÍ ipokládáme za 
nepřesné, nehoť by mohlo vésti lehk,o Je >úsudku, že státní sml,ouvy, 
jež se dle §u Z.do sbírky 'zařaďují jest též 'považova'ti buď za zá-




