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TÁTO ŠTÁTOVKA VYDANÁ PODDÁ ZAKONA I
§ 1.
ZO DŇA 10. APRlLA 1919, ČÍS.-187. Sb. Z. a N.,
Původský rejstřík předepsaný v zákonech
PLATÍ
o původském právu, z něhož lze seznati pravé
původcovo jméno literárního neb uměleckého
DESAŤ KOPČN
díla vyšlého beze jména nebo pod nepravým
ČESKOSLOVENSKÝCH.
jménem (pseudonymně), bude veden pro Česko
slovenskou republiku u ministerstva průmyslu,
V PRAHE,
Dr. AI. Rašín,
obchodu a živností podle připojeného vzorce.
DŇA 15. APRÍLA 1919.
MINISTER FINANCIÍ.
Nahoře uprostřed uvnitř kroužku označení
hodnoty: 10. Ovál věnčen jest na svém obvodu
§ 2.
ornamentální výzdobou: Na levo i na právo
v kruhovitém poli číslice 10, která i v půdě
Zapsána býti mohou vyšlá díla beze jména
obrazce stále se opakuje; dole pak uprostřed ve nebo pod nepravým jménem, jestli vyšla v ob
štítu státní znak a pod ním nápis:
vodu Československé republiky nebo do 28. října
1918 v bývalém mocnářství rakousko-uherském
FALSIFIKÁCIA ŠTÁTOVIEK TRESTÁ SA
nebo jejich původcové jsou československými
PODLÁ ZAKONA.
státními občany nebo může žádáno býti za zápis
podle obsahu státních smluv nebo vládních na
Po obou stranách štítu v kruhovitém medai řízení.
lonu hlavy ozbrojenců s přilbou, z nichž levý nese
na rameni sudlici, pravý palcát. Nahoře červe
§ 3.
ným tiskem v levo označení serie: S. O. neb:
Díla v § 2 uvedená budou zapsána na písemS. H. a číslo serie, na právo označení čísla: č
nou žádost původcovu nebo jeho dědice a s jejich
a číslice.
Na rubu jest přímočarý podtisk směru úhlo- přivolením také na žádost jiného právního ná
příčného. Vlastní obrazec o šířce 129 mm a stupce, aniž bude ostatně prozkoumáno opráv
výšce 72 mm proveden tmavou barvou šedě fia nění přihlašujícího a správnost ohlášených sku
lovou. V levém a pravém horním rohu ornamen- tečností.
.tálníbo rámce umístěny kruhy a uvnitř íěchže
§4.
ideální hlavy dívčí s čelem zdobeným věncem
z květů a splývajícími kadeřemi. Ve středu pře
V přihlášce buď udáno:
chází tisk v barvu světle žlutou a tvoří zde bo
hatý ornament; uvnitř téhož v srdcovitém štítu
1. jméno, zaměstnání, bydliště a státní ob
umístěna číslice 10 s bílou plochou základu. Na čanství původcovo;
dolním okraji přes celou šířku jest v modré barvě
2. přesné označení díla a jeho druhu; u na
nápis:
kladatelských děl zejména úplný titul, počet od
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKA
dílů (svazků, sešitů) a stránek;
a označení hodnoty v 6ti jazycích:
3. jakým způsobem dílo vyšlo (§- 6 zákona
DESET KORUH
DESAT KORIÍN
flECJITb KOPOHL
ze 26. prosince 1895, č. 197 ř. z.);
ZEHK KRONEN

DZIESIjiČ KORQN

TIZ KORMA

4. kterého roku a v kterém místě vyšlo;
5. přijaté jméno původcovo, pokud se týče,
že vyšlo dílo beze jména;

Čís 109.

6. nepodává-li přihlášku sám původce, jméno,
zaměstnání a bydliště přihlašujícího.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. února 1320

Ku přihlášce buď připojen nekolkovaný vý
tisk, rozmnoženina nebo fotografie uměleckého
díla.

o veřejném původském rejstříku pro díla, která
vyšla beze jména nebo pod nepravým jménem.
»

§ 5.

Podle zákona ze dne 26. prosince 1895, č. 197
f. z. a zák. čl. XVI. z roku 1884 o původském
právu se nařizuje:

Za zápis zapraví přihlašovatel zároveň s při
hláškou poplatek patnácti korun za každé jednot
livé dílo, které se podle zákona považuje za
zvláštní dílo.
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š 6.

Ministerstvo vedoucí původský rejstřík vydá
o vykonaném zápisu přihlašovateli potvrzení,
z něhož bude lze seznati obsah zápisu.
Zápisy budou občasně stručně vyhlašovány
v úředním listě „Československé republiky1* a
v „Ústředním oznamovateli11 (vydávaném při
ministerstvu spravedlnosti v Praze) tak, že bu
dou uveřejněny nej později v lednu následujícího
roku zápisy v předešlém kalendářním roce vy
konané.

Vídni nebo v Budapešti do dne 28. října 1918, bu
dou^ přeneseny na žádost osob k tomu podle § 3
oprávněných do nově zřízeného původského rej
stříku pro československou republiku bez nového
poplatku, vyhovují-li ustanovení § 2 a bude-li
podána žádost za přenesení do šesti měsíců ode
dne, kdy nabude nařízení účinnosti.
Se žádostí jest třeba předložití ověřený vý
pis z dřívějšího rejstříku.
Nařízení týká se i děl vyšlých v obvodu na
značeném v § 2 původ, zákona.
§

§ 7.

10.

Kdokoliv může nahlédnout! do původského
rejstříku, jakož i příloh přihlášky (§ 4) a zapraviv
kolkový poplatek pro to předepsaný žádati, aby
mu byly vyhotoveny úředně ověřené opisy z rej
stříku í vysvědčení, že se určitý zápis v rejstříku
nevyskytuje.

loto nařízení nabude účinnosti prvním dnem
měsíce kalendářního následujícího po vyhlášení.
Je provésti náleží ministru průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministry spravedl
nosti, školství a národní osvěty a vnitra.

§ 8.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Potvrzení přihlášky, ověřené opisy a vy
svědčení podpíše referent a úředník minister
stva, jemuž jest svěřeno vésti rejstřík; dlužno
opatřiti je úřední pečeti.
§ 9.
Zápisy, které byly vykonány v původském
rejstříku vedeném u bývalých ministerstev ve

Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Nabrrnan v. r.
Klofáč y. r.
Prášek v. r

Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r,
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v r
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Vzorec k nařízeni ze dne 20. února 1920, 5. 109 Sb. z. a n.

Původský rejstřík
pro literární a umělecká dila vyšlá beze jména nebo pod
přijatým jménem.
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vyšlo
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Ze stálil! tiskárny v Praze.
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