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smluvenou odměnu; smlouva taková nepo
kládá se za nakladatelskou. Objednatel není 
povinen, je-li o tom pochybnost, dílo roz- 
množiti a rozšiřovati.

(2) Totéž platí, omezuje-li se činnost na 
účast na encyklopedickém díle nebo na pří
pravné neb pomocné práce pro dílo jiného 
nebo pro souborné dílo.

§ 42.
O) Ustanovení §§ 3, 13, 16, 20, 21, odst. 2., 

§ 23, odst. 1. a 2., § 24, odst. 1., 4., 5., 6., 
§§ 25, 26, 29, 33, 34, 35 nelze úmluvou změ- 
niti.

(2) Tato ustanovení vztahují se i na smlou
vy v době účinnosti zákona již existující.

§ 43.
(1) Pokud tento zákon neustánovuje ničeho 

jiného, platí pro nakladatelskou smlouvu 
ustanovení všeobecného obchodního zákona 
(článek 1. zákona ze dne 18. prosince 1862, 
č, 1 ř. z. pro rok 1863, a § 1 zák. čl. XXXVII. 
z r. 1875) a obecného práva občanského.

(2) Ustanovení §§ 1172 a 1173 ob. zák. obč. 
ve znění III. dílčí novely a §§ 515 až 533 zák. 
článku XXXVII. z roku 1875 pozbývají však 
účinnosti.

§ 44.
í1) Zákon nabývá účinnosti prvním dnem 

druhého kalendářního měsíce následujícího 
po vyhlášení.

(2) Provedení se ukládá ministru spra
vedlnosti, ministru obchodu, průmyslu a živ
ností a ministru školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Šrámek v. r.

za ministra Dra Dolanského.
Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

107.

Zákon ze dne 9, května 1923
o působnosti ministerstva veřejných prací ve 
věcech správy státního horního majetku na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Správa státního horního majetku a všech 
státních závodů a zařízení sloužících jeho 
zužitkování (státních báňských a hutnických 
závodů, státních železáren a oceláren a jiných 
podniků) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
náleží do působnosti ministerstva veřejných 
prací.

§2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Jeho provedením pověřuje se ministr veřej
ných prací a ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.

Bečka v. r.
Habrman v. r.
za ministra Srbu.

108.
Vyhlášká ministra zahraničních věcí 

ze dne 23. května 1923,
týkající se „Prohlášení mezi republikou česko
slovenskou a královstvím Italským o vzájem
ném sdělování si dat, vyplývajících z perio

dického sčítání lidu“.

Zástupci vlády republiky československé 
a vlády Jeho Veličenstva krále Italského 
podepsali dne 1. června 1922 v Římě „Pro
hlášení mezi republikou Československou a 
královstvím Italským o vzájemném sdělování 
si dat, vyplývajících z periodického sčítání 
lidu (Dichiarazione tra il Regno ďltalia e la 
Republica Cecoslovacca concernente la comu- 
nicazione reeiproca delle informazioni fornite 
dař censimenti periodici della popolazione).

Ministerská rada republiky československé 
schválila toto Prohlášení ve schůzi dne 13. 
října 1922 a jeho znění uveřejněno bylo 
v „Úředním listu republiky československé" 
ze dne 8. května 1923, č. 104, a v „Gazzetta 
Ufficiale", č. 179 ze dne 31. července 1922.

Vyhlašuje se s tím, že Prohlášení nabývá 
platnosti desátého dne po uveřejnění v „Úřed
ním listu republiky československé".

Dr. Beneš v. r.

§ 1.

Státní tiskárna v Praze.


