§ to.
Zákon tento píati ode dne vybtášení se zpět
nou působností na den 25. července 1914.
T, fi- Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Stříbrný v. r.
Stanek v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
prášek v. r.
Kíofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. fieídfer v. r.
Dr. Winter ^ r.
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy a nepřítomného ministra pro
zásobování lidu.
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Zákon ae dne 24. července 1919,
týkající se zatímních opatření k ochraně známek.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
Článek I.
Známky ochranně, které u některé obchodní
a živnostenské komory bývalé říše- rakouskonherské do dne vyhlášení tohoto zákona zapsány
byí.v, budou chráněny v území republiky' Česko
slovenské s, prioritou původní přihlášky, prohlási-li majitel známky,,pokud tak již před zmí
něnou vyhláškou náležitě neučinil, do tří měsíců
po dnu. který nařízením bude stanoven,^příslušné
obchodní a živnostenské komoře v tuzemsk’,',
resp. majitel známky, chráněné prq,.podnik mimo
republiku Československou za podmínek recipro
city, obchodní a živnostenské komoře y Praze,
že se domáhá ochrany známkové pro oblast
československého státu.
Žadatelé'předložte současně s ohláškou tři
exempláře známky, její!?identitu potvrdí obchodní
a živnostenská komora, u níž známka byla pů
vodně zapsána, a žadatelt, jejichž známky za
psány jsou u některé obchodní a živnostenské
-komory bývalého Pakouska-Uherska, území Če
skoslovenské republiky vyjímaje, mimo to ově
řený výtah ze známkového rejstříku.
Uplynulá doba trvání ochranné známky sč
do desetiletí ochrany započítá.
Známky cizozemců, které byly zapsány buď
ten u obchodní a živnostenské komory ve Vídni
neb jen u-obchodní a živnostenské komory v Bu
dapešti, hudou chráněny na žádost v celém území

republiky Československé s původní prioritou,
avšak v území, kde platnosti doposud neměly,
pouze s výhradou práv třetích.
Článek II.
Zákon ze dne 27. června 1908, č. 123 ř. z.,
poktid jím agendy známek přikázány byly mini
sterstvu veřejných prací, pozbývá platnosti.
Článek IIINařízení ministerstva veřejných prací v do
hodě š ministerstvem obchodu ze dne 24. června
1915, č. 177 ř. z., zrušuje se s tím, že lhůta v § 1,
poslední odstavec, řečeného nařízení stanovená,
počíná dnem působnosti tohoto zákona.
^

Č1 á n e k IV.
Zákony ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., ze
dne 17. března 1913, č. 65 ř. z., a zákon ze dne 30.
července 1895, č. 108 ř. z., ponechávají se v plat
nosti se změnami níže uvedenými a rozšiřuje se
zároveň jejich platnost na veškeré území státu
československého. .
Článek V.
Zákon ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z„ pozmě
něný novelou ze dne 17. března 1913, č. 65 ř. z.,
se mění takto:
. § 3, č. 1. nahražuje se tímto ustanovením: ob
sahují výhradně obraz nebo jména presidenta
republiky nebo jiných osob o stát zasloužilých a
všeobecně známých.
§ 4 nahražuje se následujícím ustanovením:
Takové známky, při nichž obraz nebo jména pre
sidenta republiky nebo jiných osob o stát zaslou
žilých a všeobecně známých, veřejný znak nebo
vyznamenání tvoří součást jejich, dovoleno regi
strovat! jen tehdy, když na základě nynějších
ustanovení právo k užívání těchto zvláštních
značek bylo dříve prokázáno.
V § 15 nahražují se slova: „pěti zlatých*1 slo
vy: „padesáti korun'1.
Spory v § 30. odstavec 1. uvedené jest znovu
zahájí ti.
Článek VI.
Paragrafy 32, odst. 4., 33, 34 a 35 zákona ze
dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., resp. články V-, odst.
3. VI. a VII. novelly ze dne 17. března 1913, č. 65
ř. z., se zrušují.
Článek VII.
Zákon ze dne 30. července 1895, č. 108 ř. z„
mění se takto:
Předposlední odstavec § 4 doplňuje se tímto
ustanovením: Lhůty od 28. října 1918 uplynulé
prodlužují se o 6 měsíců, počínaje dnem, kterého'
ochranná známka byla v tuzemsku ohlášena.
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Odst. 1., § 5 se nahražuje tímto ustanovením:
Kdo nemá v území republiky Československé
stálého bydliště nebo sídla, může uplatňovat! prá
va na základě výše citovaných zákonů, jakož
i tohoto zákona jen tenkráte, ustanoví-li si v Če
skoslovenské republice oprávněného zmocněnce.
§§ 8 a 9 se zrušují.
Článek VIII.
Článek II. uherského zákona z roku 1890 a
článek XLI. uherského zákona z roku 1895 se
zrušují.
Článek IX.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Článek X.
'' Provedením pověřují se ministři obchodu a
spravedlnosti.
T. G* Masaryk v. rDr. Veselý v- r.

Tusar v. r.
Dr. Heidíer v. r.

Čís. 472.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. července 1D19,
\

kterým zavádějí se nové cukerní uzavírací
známky.
Č1 á n e k I.
\
Ustanoveni § 14, oddíl I. prováděcího před
pisu k zákonu ze dne 20. června 1888, čís. 97
ř. z., o spotřební dani z cukru (výnos bývalého
rakouského ministerstva financí ze dne-29. srpna
1903, čís. 176 ř. z.), jakož i příloha III. tohoto před
pisu se zrušují a místo nich stanoví se toto:
Š 14.
K § 26 zákona.
O úředních známkách uzavíracích.
I. Jejich popis.
Zdaněné výrobky cukerní musí dříve, než
budou vyklizeny z cukrovaru nebo ze svobod
ného skladiště cukru, býti opatřeny úředními
známkami uzavíracími.
Úřední uzavírací známky cukerní (pří
loha III.) jsou 57 mm vysoké a 55 mm široké.
Vytištěny jsou dvojí barvou na tenkém papíru,
a to podklad, jenž podle obrazu známky prove-

den jest dílem plnou barvou, dílem vodorovným
čárkováním, jest bar^y červené, obraz známky
samé jest však barvy černé. Obraz známky jest
ohraničen silnou a slabou černou linkou, a to tak,
že na vodorovných hranách známky a hořejší a
dolejší čtvrtině svislých hran známky jest silná
linka zevně a slabá uvnitř, ve zbývajících pak
středních d'um čtvrtinách svislých hran jest
opačně slabá linka zevně a silná uvnitř. Celá
obrazová plocha známky jest čtverec o stranách
zdčlí 50 mm. V hořejší části známkového obrazu
je velký nápis „CUKR“, v dolení jeho části menší
.UZAVÍRACÍ
Oba nadpisy
dvouřádkový nápis ZNÁMKA11.
provedeny jsou na černé půdě ozdobnými pišmenámi v ploše bílými, červenou barvou vodorovně
přečárkovanými. V levo i v právo od slova.
„ZNÁMKA" jest osmičková okrasa v barvě ná
pisu. Ve středu známkového obrazu jest bílou
úzkou čárkou omezené černé kruhové pole se
čtyřmi trojúhelníkovými, směrem do rohů- obra,, zové plochy mířícími cípy se smyčkovým orna
mentem. V kruhovém poli jest vykreslen bílý
znak, jehož základem jest český znakový lev,
jenž má nad čelenkou kříž ze znaku slovenského
a jest okřídlen dvěma křídly, jež částečně se
kryjí, tak že vespod jest peruť moravské, přes;
ni menší peruť slezské znakové orlice. Dále jest
ve kruhu kolem okřídleného lva bílý nápis
„ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA" v tom způ
sobu. žc nápis „ČESKOSLOVENSKÁ" jde
obloukem od shora dolů po levé a „REPU
BLIKA" obloukem od dola nahoru po pravé
straně lva ve smyslu pohledu. V levo i v právo
od kruhového znakového pole stojí v červeném
poli cukerní homole v obvyklém obalu avšak bez
čapky a se špičkou bílou. Čer-vcn pozadí kryje
také obal homolí, čímž vzniká hnědý tón obalu.
Při každé ze čtyř vnitřních svislých slabých
linkách obraz známky po obou stranách nápisu
ohraničujících jest červená ozdoba tvaru závor
koví téh o vybíhající ve středu směrem k nápisům
v malý hrot bílým štítkem vyplněný. Celé obra
zové pole známkové má bílou obrubu při dolejší
hraně poněkud širší.
Č 1 án ek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti pro celé státní
území republiky Československé dnem 1. září
1919 a provedením jeho pověřuje se ministr
financi.
Tusar v. r.
Šveh^a v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winíer v. r.
Habnnan v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.

