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jmenování, v odstavci 3. § 41 uvedená, pří- [
slušeji presidentu republiky;
8. slovo „rakouskými11 v- § 43, odst. 6., al. 2,
se nahrazuje slovem „československými11;
9. v § 60 odpadají slova „v neveřejném
sedění1';
10. v § 99 odpadají slova; „cis. král.11 a
11. §§ 119—124 se zrušují.
Přihlášky, před vyhlášením tohoto zákona
u patentních úřadů ve Vídni nebo v Budapešti
podané, prozatímní patentní ochrany dosud ne
požívající ftňéd vyložením), budou projednány
u patentního úřadu v Praze, požádá-lí za to při
hlašovatel, nebo jeho právní nástupce do tří mě
síců po dnu, který nařízením ustanoven bude,
podáním, které doloženo jest ověřeným opisem
původní přihlášky, a \zaplatí-li přihlašovací po
platek. V tomto případě požívá tato přihláška
priority ode dne přihlášky, učiněné u výše ře
čených patentních úřadů.
O patentových přihláškách, u patentního
úřadu ve Vídni nebo v Budapešti podaných před
vyhlášením tohoto zákona, na které ý tuto dobu
patent dosud udělen nebyl, které však požívají
již prozatímní patentové ochrany (po vyložení),
a o případných odporech pťoti těmto přihláškám
rozhodne patentní úřad v Praze samostatně,
podá-li přihlašovatel,'nebo jeho právní nástupce,
do tří měsíců po dnu, který nařízením ustanoven
bude, příslušnou přihlášku,, doloženou ověřenými
opisy spisův, a zaplatí-li přihláškový a první
roční poplatek.
Platnost patentů v. udělených podle takovýchto přihlášek, počíná se u přihlášek, po
daných ve Vídni, dnem vyložení, u přihlášek
podaných v Budapešti, dnem původní přihlášky.
Patenty, patentními .úřady ve Vídni nebo
V 'Budapešti až do vyhlášení ^ tohoto zákona
pravoplatně udělené, budou nhti • patentovou
ochranu v území československého ' státu (t. j.
rakouské v Cechách, na Moravě a ye Slezsku,
uherské na Slovensku), požádá-li za to majitel
patentu do tří měsíců po dmt.^kťérý nařízením
ustanoven bude. a předloží-li zároveň patentovou
listinu s 2 exempláři patentního' spisu, výtah
patentního rejstříku, je-li třeba s Ověřenými
opisy listin, na které se tento rejstřík odvolává,
a zaplatí-li póplatky po 28. říjnu 1918 splatné a
dosud nezapravené, jakož i poplatky, splatné po
vyhlášení tohoto zákona.
Uplynulá doba platnosti započte se v tomto
případě do patnáctileté ochrany.
Spory o patenty, nerozhodnuté dosud pravo
platně do vyhlášení tohoto zákona, jest znovu
zahájiti.
Cl. 3.
Uherský zákon ze dne 14. července 1895,
61. zák, XXXVII. z r. 1895 se zrušuje.

Cl. 4.
Roční poplatek z patentů platí se pro celé
území Československé republiky jen jeden podle
!§ 114 zákona ze dne 11. ledna 1897, z. ř. č. 30.
Cl. 5.
Zákon tento nabývá účinnosti 14. dnem po
vyhlášení.
Cl. 6.
Provedením tohoto zákona pověřují se mi
nistři obchodu a práv.
T, G. Masaryk v. r.
Švehla v. i\,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Stránský v. r,
Dr. Soukup v. r.

Cis. 306.
Zákon se dne
května 1919,
jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833,
čís. 2633 Sb. z., a článek V, úvoz. zákona k civil
nímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z. ř.
č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
: \ ; , . ..
§ 1, . i:
.
.
, ; Ustanovení' dvorního dekretu ze dne 4. října
1833, čís, 2633, Sb. z., a plánek V. úvoz. zákona
k civilnímu řádu soudnímu (zákon z 1. srpna
1895, z. ř. č. 112) o likvidaci a vymáhání advo
kátních platů se zrušují.
Tím pozbývá platnosti i. ustanovení § 37,
č, 2 zákona o soudní org-anisaci ze dne 27. listo
padu 1896. z. ř. ě. 217........................
■ ;
§ 2......
Teíito zákon nabývá účinnosti : patnáctý
děn pó vyhlášení. :
;
: 1
T. G. Masaryk v.,r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského
„
předsedy.
Dr. Soukup v. r.
»

Cis. 307.
Zákon ze dne 28. května 1919
o zařádění cestmistrů, poříčních, přístavních,
nadjeznýeh, jezných, podjezných, asistentů po
říční správy I. třídy, asistentů poříční správy
II. třídy, plavidelníků, podplavidelníků, mostních
a řidičů silničních parních válců do úřednických
tříd hodnostních a platových.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
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