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50.
Vládní vyhláška 

ze dne 27. dubna 1927 
o ochraně původského práva v poměru k Spo

jeným Státům Americkým.

Vláda republiky československé vyhlašuje 
podle § 2 zákona ze dne 24. listopadu 1926, 
č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dí
lům literárním, uměleckým a fotografickým 
(o právu autorském) :

Podle odd. 8, písm. b), kongresni akty Spo
jených Států Amerických ze dne 4. března 
1909 o právu autorském a zákonů ji novelizu
jících jsou ve Spojených Státech Amerických 
chráněna díla občanů nebo poddaných cizích 
států nebo národů, poskytuje-li cizí stát nebo 
národ příslušníkům Spojených Států Americ
kých ochranu na podstatně stejném základě, 
jako svým vlastním příslušníkům. President 
Spojených Států zjišťuje vyhláškou, že tu 
jsou uvedené podmínky.

Podle tohoto ustanovení vydal president 
Spojených Států Amerických vyhlášku, že 
uvedené podmínky jsou splněny, pokud jde

0 příslušníky československé republiky, s plat
ností ode dne 1. března 1927, a pokud jde o pů- 
vodské právo dohledu na částky nástrojů slou
žících k mechanickému přednesu hudebního 
díla (oddíl 1, písm. e), kongresni akty ze dne
4. března 1909), s platností ode dne 27. dubnu 
1927.

Poněvadž podle toho je vzájemnost ve Spo
jených Státech Amerických zaručena, prohla
šuje vláda republiky československé podle § 2 
zákona ze dne 24. listopadu 1926, 218 Sb.
z. a n., o původském právu k dílům literár
ním, uměleckým a fotografickým (o právu 
autorském), že díla občanů Spojených Států 
Amerických, ať dosud vůbec nebyla vydána 
či byla vydána v cizině, jsou chráněna v če
skoslovenské republice podle uvedeného zá
kona, a to s platností ode dne 1. března 1927, 
a pokud jde o právo užívati hudebního díla 
k přenesení na nástroje nebo jejich zaří
zení, určené k mechanickému přednesu, jakož
1 k veřejnému přednesu takovými nástroji 
(§ 27 uvedeného zákona) s platností ode dne 
27. dubna 1927.

švéhla v. r.
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