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73.

Vládní nařízení 
ze dne 15. března 1923 

o organisaci patentního úřadu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 34 zákona ze dne 11. ledna 
1897, č. 30 ř. z., změněného zákonem ze dne 
27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., a zákonem 
ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n., a 
podle ustanovení §§ 40 a 52 zákona ze dne 
25. ledna 1914, č. 15 ř. z., takto:

§ 1.

Patentní úřad se dělí v oddělení přihláš
kové, stížnostní a zrušovací.

§ 2.

členy oddělení přihláškového jsou všichni 
členové patentního úřadu a rozhoduje se 
v něm o patentových přihláškách, případných 
odporech proti nim, o zápisech do patentního 
rejstříku a rejstříku patentních zástupců, 
jakož i o jiných věcech nesporné povahy, při
kázaných presidentem patentního úřadu to
muto oddělení k vyřízení.

Celý obor techniky rozděluje se na 89 tříd 
(viz příl.); změny třídění jsou vyhrazeny pre
sidentovi patentního úřadu, jenž přiděluje též 
sám nebo prostřednictvím svého zástupce 
práce přihláškovému oddělení, přikázané jed
notlivým referentům.

§ 3.

Oddělení stížnostní sestavuje od případu 
k případu president patentního úřadu nebo 
zástupce jím určený z členů patentního úřadu. 
Předsedá buď president patentního úřadu 
nebo zástupce jím určený. Oddělení toto po
dává také písemná dobrozdání o dotazech 
soudu na patentní úřad podle § 33 pat. zák.

§ 4.

Oddělení zrušovací sestavuje od případu 
k případu president patentního úřadu, a to 
týmž způsobem jako oddělení stížnostní. Před
sedá buď president patentního úřadu nebo 
jeho náměstek nebo jiný presidentem patent
ního úřadu stanovený stálý nebo dočasný člen. 
Rozhoduje pak toto oddělení o návrzích, které 
se ve věcech sporné povahy vztahují na pa
tenty již udělené, t. j. o návrzích na odnětí, 
zrušení a odvolání patentů, prohlášení jich 
relativní neúčinnosti a závislosti, o návrzích 
na udělení nucených licencí a o návrzích zji
šťovacích.

§ 5.

President patentního úřadu nebo jeho zá
stupce rozhoduje rovněž ve smyslu § 37, odst. 
druhý, pat. zákona v úpravě zákona ze dne 30. 
června 1922, č. 252 Sb. z. a n., zda se jedná 
o rozhodnutí povahy převážně právní.

§ 6.

Presidentovi patentního úřadu nebo v za
stoupení jeho náměstku je zejména vyhra
zeno:
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; 1. říditi veškeré práce patentního úřadu a 
dozírati k nim, jakož i vydá váti potřebné in
strukce ;

2. určovati, jak má býti personál v odděle
ních zaměstnán;

3. říditi osobní záležitosti zaměstnanců pa
tentního úřadu, jakož i patentních zástupců 
a civilních inženýrů k zastupování stran v pa
tentních záležitostech oprávněných;

4. vésti disciplinární záležitosti zaměst
nanců patentního úřadu, jÉ&ož i patentních 
zástupců;

5. udíleti dovolené do šesti neděl;
6. ustanovovat! pomocné síly na denní 

mzdu;
7. nařizovati a říditi zkoušky pro patentní 

zástupce;
8. propůjčovati úlevy nemajetným osobám 

a dělníkům na mzdu odkázaným v záležito
stech patentních (§ 118 pat. zák. a § 57 téhož 
zákona, ve znění § 6 zákona ze dne 30. června 
1922, č. 252 Sb. z. a n.);

9. nařizovati a říditi valné hromady členů 
patentního úřadu, svolaných za účelem po
rady o otázkách presidentem hromadě před
ložených, týkajících se ochrany vynálezů;

10. předsedat! a dohlížeti na postup práce 
v oddělení stížnostním a zrušovacím;

11. vypracovati výkazy o činnosti patent
ního úřadu, kteréž je každoročně podávati mi 
nisterstvu obchodu.

President patentního úřadu nebo jeho ná
městek určí pro každý rok člena práva zna
lého, který rozhoduje o zápisu do rejstříku 
patentních zástupců ve smyslu § 43 pat. zá
kona.

§ 7.

Veškeré účetní práce, související s agendou 
ochrany živnostenského vlastnictví, provádí 
účtárna, která je podřízena přímo presidentu 
patentního úřadu a řídí se instrukcemi vy
dávanými tímto v dohodě s nejvyšším účet
ním kontrolním úřadem.

§ 8.
Kancelářské záležitosti obstarávají:
1. podatelna, jíž přísluší převzetí a zápis do

šlých podání;
2. patentní archiv, jenž vede patentní rej

střík a uschovává originální popisy vynálezů;

3. výkladna, v níž se nahlíží do přihlášek 
v „Patentním Věstníku1' vyhlášených;

4. knihovna, v níž se uschovává literatura;

5. výpravna, jíž přísluší opatřování čisto
pisů a doručování vyřízení;

6. spisovna, jež uschovává a vede v patr
nosti vyřízené spisy.

Meze působnosti a postup práce v dotyč
ných kancelářích stanoví president patentního 
úřadu zvláštními instrukcemi!

§ 9.

Personál patentního úřadu se dělí na per
sonál konceptní (právnický, technický — a to 
stálý a dočasný), účetní, kancelářský, zříze- 
necký a pomocný.

Pro právnický personál (skupina A) poža
duje se předběžné vzdělání právnické s pří
slušnými theoretickými právo- a státovědec- 
kými zkouškami, opravňující ke vstupu 
do státní služby právnicko-administrativní. 
Právnickému personálu v IX. hodn. tř. a vyšší 
přísluší stejný úřední titul jako konceptním 
úředníkům ministerstva obchodu téže hod
nostní třídy, v X. hodn. tř. titul „koncipista 
patentního úřadu".

Pro technický personál (skupina A) poža
duje se úspěšné složení II. státní zkoušky na 
některé tuzemské vysoké škole technické, ze
mědělské nebo báňské, nebo dosažení učitelské 
způsobilosti z oboru matematicko-přírodo- 
vědeckého pro vyšší střední školy, nebo i do
sažení doktorátu věd přírodních na některé 
tuzemské universitě.

Pokud studia a zkoušky požadované pro 
technický personál, jež byly vykonány na cizo
zemské vysoké škole, mohou se klásti na roven 
studiím a zkouškám vykonaným na tuzemské 
vysoké škole, zůstává vyhrazeno od případu 
k případu posouzení ministerstva školství a 
národní osvěty.

Technickému personálu příslušejí tyto ti
tuly:

Úředníkům X. hodn. tř.: komisařský ad
junkt;

úředníkům IX. hodu. tř.: komisař;
úředníkům VIII. hodn. tř.: vrchní komi

sař;
úředníkům VII. hodn. tř.: stavební, resp. 

technický, resp. báňský rada;
úředníkům VI. hodn. tř.: vrchní stavební, 

vrchní technický, resp. vrchní báňský rada;
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úředníkům V. hodn. tř.: ministerský rada;

úředníkům IV. hodn. tř.: odborový před
nosta.

Definitivní ustanovení konceptního perso
nálu podmíněno jest úspěšným složením prak
tické zkoušky, a to u personálu právnického 
z celého oboru předpisů, týkajících se ochrany 
živnostenského vlastnictví, u personálu tech
nického pak z oboru předpisů k ochraně vy
nálezů vydaných. Zkouška tato skládá se po 
uplynutí jednoroční praxe před zkušební ko
misí pro zkoušky zástupců ve věcech paten
tových (§ 43, odst. 6., pat. zák.). Ministr ob
chodu může praktickou zkoušku prominouti, 
prokáže-li osoba, o niž jde, jiným způsobem 
svou způsobilost.

Přijetí personálu účetního (skupina C) a 
kancelářského (skupina E) řídí se všeobec
nými předpisy platnými pro státní zaměst
nance téhož druhu. Totéž platí o titulech per
sonálu účetního.

Kancelářští úředníci VIL hodn. tř. mají 
titul „vrchní kancelářský ředitel11, VIII. hodn. 
tř. „kancelářský ředitel11, resp. „ředitel pa
tentního archivu11, IX. hodn. tř. titul „kan
celářský adjunkt11, X. hodn. tř. „kancelářský 
oficiál11 a XI. hodn. tř. „kancelista11.

Pro zřízence (podúředníky a zřízence) a 
kancelářské pomocné síly platí všeobecné 
předpisy, vydané pro tyto kategorie státních 
zaměstnanců.

§ 10.

Dočasní členové mají míti zpravidla tutéž 
kvalifikaci jako členové stálí a mají po dobu 
své funkce nárok na titul „člen patentního 
úřadu11.

§11.
Presidenta patentního úřadu a jeho ná

městka bere do přísahy ministr obchodu, vše
chen ostatní personál president patentního 
úřadu nebo jeho náměstek.

O služební přísaze úředníků a zřízenců platí 
ustanovení všeobecně platná pro státní úřed
níky a zřízence.

budu pro každého nestranně, pilně a svědo
mitě podle platných zákonů a svého nejlep
šího přesvědčení rozhodovat!, a že se od svě
domitého plnění těchto svých povinností ničím 
nedám odvrátiti.11

členy patentního úřadu bere do přísahy 
president patentního úřadu. Při opětném jme
nování dočasných členů stačí připomínka na 
přísahu již složenou.

Členové dočasní mají při výkonu své služby 
táž práva a povinnosti jako členové stálí.

§ 12.

Nařízení ministerstva obchodu, resp. veřej
ných prací ze dne 15. září 1898, č. 157 ř. z., 
ze dne 2. listopadu 1899, č. 210 ř. z., ze dne
17. prosince 1900, č. 217 ř. z., ze dne 29. října 
1902, č. 205 ř. z., ze dne 17. prosince 1908, 
č. 256 ř. z„ ze dne 2. dubna 1913, č. 69 ř. z., 
a ze dne 31. prosince 1913, č. 269 ř. z., se zru
šují.

§ 13.
Provedením tohoto nařízení pověřuj e se mi- ' 

nistr průmyslu, obchodu a živností.

Malypetr v. r.
Novák v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.

Seznam
tříd a jejich oddělení.

Třída 1: Příprava rud, nerostů a 
paliv.

Třída 2: Pekařství:
a) pekařské pece, stroje, nářadí,
b) stroje k výrobě a zpracování těsta,
c) způsoby úpravy těsta.

Služební přísaha členů patentního úřadu 
zní:

„Přísahám, že budu československé repu
blice vždy věren a vlády její poslušen, že budu 
zachováváti všechny zákony, jakož i úřední 
tajemství, a že jako člen patentního úřadu

Třída 3: Oděvnický průmysl vyjma 
kloboučnictví (tř. 41) a obuv
nictví (tř. 71) :

a) prádlo, spodní šatstvo, šněrovačky,
b) části oděvu a příslušenství,
c) zapínací zařízení,
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Třída

Třída

Třída

Třída

Třída

Třída

Třída

d) pomůcky pro výrobu oděvu,
e) květiny, kožišiny, peří, masky, vlá-

senky.

4: Osvětlovacízařízení (vy
jma elektrická a plynová zaří
zení) :

a) držáky svíček a lucerny,
b) zařízení lamp vyjma hořáků,
c) hořáky.

5: Hornictví:

a) vrtání do hloubky,
b) hornické kutací práce, bourání lo

žisek, jámy, tunely, studně, důlní 
dřevnění, těžba, větrání.

6: Pivo, líh, víno, ocet, droždí:
a) obilí, slad, chmel,
b) výroba piva,
c) výroba lihu,
d) příprava vína,
e) výroba octa,
f) výroba lisovaného droždí.

7: Výroba plechu a drátu, 
jakoživálcovánívůbec.

8: Bílení, barvení, potisko
vání, apretura:

a) čištění, zplsťování (mechanická
část),

b) práce k hotovení rovinných, stej
noměrných, hladkých a vzorko
vaných ploch, konečné a doda
tečné práce, hotovení a zpraco
vání linolea (mechanická část),

c) běličství,
d) barvířství a mercerisování,
e) tiskařství (chemická část),
f) apretura.

9: štětinové zboží.

10: Paliva:
a) dobývání a zpracování rašeliny na

palivo,
b) umělá paliva (lisy na brikety třída

80),
c) koksování (zuhelňování, zkoksová-

ní, koksové peci).

Třída 11: Knihařství:
a) náčiní, stroje, pracovní postupy,

knihy, registry,
b) mapy, seřazovače.

Třída 12: Chemické postupy a pří
stroje, pokud nej sou uvedeny 
ve zvláštních třídách:

a) nekovové pivky, jich sloučeniny
mezi sebou a s kovy žíravin a ží
ravých zemin (pokud nepatří do 
tř. 62 neb 75),

b) soli a sloučeniny všech kovů mimo
ony, jež náležejí do tříd 12a neb 
75a,

c) postupy a přístroje anorganické
chemie,

d) práce s plyny,
e) pracovní postupy a přístroje orga

nické chemie,
f) filtry pro tekutiny a filtrační lisy.

Třída 13: Parní kotle s příslušen
stvím (vyjma topenišť, třída 
24):

a) parní kotle (vyjma kotle pro vy
tápění místností),

b) předhřívání a mech. čištění vody
napájecí, napájení, řízení oběhu 
vody,

c) vodoměry, bezpečnostní zařízení a
přístroje,

d) parní vedení, sušení a přehřívání
páry, odvodňovače,

e) čištění kotlů a trubek, upevnění a
těsnění kotlových trubek,

f) zvláštní způsoby výroby páry, také
vytápění kotlů předem rozžhave
nými látkami (horkou struskou, 
žhavými tekutými kovy) a uza
vřená topeniště (s přímým účin
kem na vodu).

Třída 14: Parní stroje (stabilní, 
pojízdné a lodní):

a) stroje s pístem s vratným pohy
bem,

b) stroje s obíhajícími, kývajícími
písty a kroužícími válci,

c) parní turbiny,
d) rozvody s příslušenstvím,
e) způsob využití parní energie.
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Třída 15: Tiskařství, psací stroje, 
razítka:

a) prvky, nářadí a stroje k sestavení
sazeb,

b) pracovní postupy tisku a rozmnožo
vání, chemická část tiskařství, 
přístroje rozmnožovací vyjma 
šablonové tiskací stroje,

c) tiskací lisy a stroje a šablonové ti
skací stroje,

d) pomocné stroje a přístroje tiskař
ské (stroje na rytí, linkování, 
skládání, dírkování, bronzování, 
dále čištění, hlazení, gumování 
atd.),

e) psací stroje,

f) razítka a zařízení k číslování.

Třída 16: Příprava h n o j i v.

Třída 17: Strojezimotvornéastro- 
j e n a v ý r o b u 1 e d u, v ý mě- 
nateplaauschovánípo- j 
ž i v a t i n:

a) výroba ledu, dobývání ledu,
b) sklepy na led, ledničky a prosto- í

rové chlazení, chladicí vozy,

c) kondensátory, zařízení na výměnu
tepla, chladicí zařízení, zkapal- 
ňování plynů, zejména vzduchu, 
komínové chladiče,

d) stroje zimotvorné a chladicí.

Třída 18: Výroba železa:

a) surové železo (vysoké peci, kuplov
ny, předhřívaěe vzduchu, zvlášt
ní druhy surového železa),

b) kujné železo (frišované, pudlova
né, bessemerované), martinské 
peci, zvláštní druhy ocele, pan
céřové desky, temprování, ka
lení, čištění.

Třída 19: Stavitelství železniční, 
silniční a mostné:

a) stavba železnic,
b) stavba silnic a mostů,
c) čištění silnic.

Třída 20: Provoz na drahách:

a) stavba vozů a lokomotiv (vyjma
lokomotivní kotle, rozvody, tope
niště, kondensaci, lapače jisker, 
spalovače kouře),

b) brzdy,
c) spojky, tažné a nárazové ústrojí,
d) pomocné prostředky pro železniční

provoz a staniční zařízení,

e) soustavy drah,
f) návěstní a zajišťovací zařízení,
g) elektrické dráhy a výstroj pro

elektrická motorová vozidla 
(mimo spouštěcí a regulační pří
stroje pro motory).

Třída 21: Elektrotechnika:

a) telegrafie a telefonie,
b) galvanické články a akumulátory,
c) elektrické vedení, stavba sítí a pří

slušenství k tomu,
d) přistrojena zařízení k výrobě a

přeměně elektrické energie,
e) elektrické měřicí přístroje,
f) elektrické osvětlování, mech. část,
g) elektrické osvětlování, chem. část,
h) regulační zařízení pro elektrické

proudy,
i) jinaké elektrické přístroje.

Třída 22: B a r v i v a, f e r m e ž e, laky, 
nátěry, k 1 i h:

a) umělá organická barviva (synthe-
tická),

b) minerální, rostlinná a zvířecí bar
viva,

c) fermeže a laky,
d) nátěry,
e) klih, tmely a jiná lepidla.

Třída 23: Průmysl tuků, svíčky, 
mýdlo, minerální oleje:

a) tuky, dobývání olejů, čištění tuků
a olejů, lanolin,

b) mýdla, mastné kyseliny, svíčky,
etherické oleje, sestavování vo
ňavek,
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c) minerální oleje a jiné zvláště ne
jmenované tekutiny na svícení, 
parafin, zemní vosk, mazadla, 
dobývání asfaltu.

Třída 24: Topeniště:

a) topeniště všeobecně,
b) topeniště pro prach a tekutá pa

liva,
c) rošty a čištění roštů,
d) jiné výstroje topenišť a nářadí

(plnicí zařízení, dyksy, můstky 
a dvířka topenišť, zachycovače 
jisker, zařízení komínů atd.),

e) topení plynem,
f) peci na spalování smetí a odpadků,
g) peci na spalování mrtvol.

třída 25: Pletení, výroba krajek, 
tkaní na stávku, prým- 

a r s t v i:
a) háčkování a tkaní na stávku,
b) pletení, paličkování, bobbinetové

stroje.

Třída 26: Výroba svítiplynu a 
osvětlování plynem:

a) výroba svítiplynu,
b) plynové lampy a hořáky,
c) žárová tělíska,
d) přístroje ku zapalování a zhasíná

ní plynu,
e) výroba acetylenu a osvětlování

acetylenem.

Třída 27: Dmychadla a větrací za
řízení:

a) přístroje k zhušťování a zřeďování
vzduchu (měchová dmychadla, 
pístová dmychadla, rotační dmy
chadla a injektory a pod.),

b) zařízení větrací, čističe a zvlhčo
vače vzduchu.

Třída 28: Koželužství, zpracování
kozí:

a) stroje k mechan. zpracování kozí a
kůže,

b) chemická část.

Třída 29: Přediva:
a) mech. získávání přediva,
b) chem. část.

Třída 30: Zdravotnictví:

a) lékařské nástroje a nářadí (vyjí
maje zubotechnické nástroje a 
nářadí),

b) stroje,^ nástroje a nářadí zubo-
lékařské, umělé chrupy, čističe 
zubů,

c) přístroje na vdechování, pro léčeb
ný tělocvik a masáž, lázně, zaří
zení pro léčbu elektřinou a svět
lem,

d) umělé údy, přístroje orthopedické,
kýlní pásy,

e) ukládání a doprava chorých, ope-
, rační stoly, přístroje pohřbívací,

f) zdravotní a lékárnické přípravky,
lékárnická pomocná náčiní, ob
vazové látky, pásy, obklady, des- 
infekce, sterilisace.

Třída 31: Slevárnictví:

a) formování a formovací stroje,
b) slevárnictví.

Třída 32: Sklo:

a) zpracování skla ve stavu žhavém,
b) zpracování skla ve stavu studeném,
c) chemická část.

Třída 33: Ruční a cestovní náčiní:

a) deštníky, slunečníky, hole, vějíře,
b) brašny, pouzdra, držáky a nosná

zařízení,
c) vlásenkářské náčiní, zapínací po

můcky pro knoflíky,
d) vojenská výzbroj, stany, houpací

sítě.

Třída 34: Domácí nářadí:

a) nářadí k vaření,
b) kuchyňská a stolní nářadí,
c) nábytek,
d) čisticí nářadí a zařízení pro domácí

potřeby,
e) různé nářadí.

Třída 35: Zdvihá dl a:

a) vytahovadla a těžná zařízení (vy
jma elektr. zařízení),

b) jeřáby, kočky, zdvihadla, kladko
stroje, brzdy atd.,
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c) řetězová, šroubová a kapsová vyta- 
hovadla, překládači zařízení, hy- 
draul. zdvihadla.

Třída 36: Topení (všeobecně):

a) kamna a krby pro pevná paliva,
b) kamna a krby pro plyn a tekutá

paliva,
c) ústřední vytápění a regulátory

tepla,
d) zahřívače kapalin (mimo elek

trické) ,
e) elektr. topení a přístroje k ohří

vání elektřinou.

Třída 37: Stavitelství pozemní:

a) nosné a prostor ohraničující kon
strukce,

b) konstruktivní elementy,
c) vnitřní a vnější výstavba budov,
d) lešení.

Třída 38: Obrábění a k o n s e r v o v á- 
n í dřeva:

a) pily a jich broušení a ostření,
b) obráběcí stroje mimo pily a okraš

lování povrchu dřeva (mech. 
část),

c) výroba zvláštních předmětů,
d) chem. zpracování dřeva (napou

štění a konservování), sušení 
(mimo sušárny na dřevo).

Třída 39: R o h, slonovina, kaučuk, 
g u ttapercha a jiné pla
stické h m o t y:

a) mechanická část,
b) chemická část.

Třída 40: Hutnictví:

a) chemická příprava rud,
b) výroba kovů, metallurgické peci

(včetně elektrických),
c) slitiny kovů (mimo železo) a je

jich zpracování.

Třída 41: Kloboučnictví.

Třída 42: Nástroje:

a) přístroje kreslicí (kružítka, pří
stroje k rýsování křivek),

b) přístroje k měření délek, ploch a
tlouštek,

c) geodetické,

d) (t. č. volné),
e) plynoměry, vodoměry a objemo-

měry,
f) váhy,
g) fonografy,
h) optické přístroje (včetně fotogra

fických objektů),
i) fysikální přístroje a nářadí, kalen

dáře,
j) počitadla,
k) učebné pomůcky.

Třída 43: Kontrolní a registrační 
přístroje a automaty:

a) kontrolní a registrační přístroje,
b) automaty.

Třída 44: G a 1 a n t e r n í a k u ř á c k é 
zboží:

a) galanterní zboží (knoflíky, jehly,
přesky, ozdobné zboží),

b) kuřácké zboží, zapalovače, doutní
kové ořezávače.

Třída 45: Zemědělství a lesnictví, 
zahradnictví a vinař
ství, mlékařství azoo- 
technika:

a) obdělávání půdy, setí, hnojení,
b) sklízení, zpracování sklizených plo

din polních,
c) zahradnictví, pěstování zeleniny,

ovoce, vína a chmele, lesnictví,
d) mlékařství, mechanická část (che

mická část ve třídách 53a neb b),
e) chov, chytání a hubení zvířat, zvě-

rolékařství (mechanická část),
f) podkovářství,
g) chemická část (zvěrolékařství, ni-

čidla zvířat a plevele, zpracování 
osiv atd.).
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Třída 46: Spálová cí motory, tla
kové plynové motory, 
stroje zpružinové a se 
závažím:

a) výbušné a spalovací motory v cel
kovém uspořádání,

b) rozvody a regulační zařízení, ven
tily, karburátory a karburační 
zařízení, zapalování, chladiče, 
spouštěcí zařízení atd. pro stro
je ad a) uvedené,

c) stroje na tlakové plyny (na teplý
vzduch, tlakový vzduch, čpavek, 
kyselinu uhličitou, éter, na 
směsi páry a vzduchu, páry a 
plynu atd.),

d) žentoury, šlapací stroje, pérové
stroje, stroje se závažím, ply
nové turbiny.

Třída 47: Strojní součásti:

a) pevné strojní součásti,
b) součásti ku přenášení pohybu,
c) spojky, klouby, brzdy, zapínací a

vypínací zařízení,
d) řemeny, lana, řetězy a p.,
e) mazací zařízení,
f) trouby, hadice, jich spoje a uzá

věrky, závěry nádob, písty, těs
nění a ucpávky, teplo chránící 
(isolační) zařízení a prostředky,

g) ventily, kohoutky, šoupátka,
h) převody (bez zvláštního označení).

Třída 48: Zpracování kovů, che
mické (s m a 11 o v á n í, g a 1- 
vanoplastika):

a) kovové povlaky elektrolytickou ce
stou,

b) kovové povlaky jinou než elektro
lytickou cestou a zpracování 
kovů,

c) smaltování.

Třída 49: Zpracování kovů, mecha
nické (mimo válcová
ní) :

a) obráběcí stroje,
b) stroje k výrobě určitého kovového

zboží,
c) různé způsoby výroby a náčiní a

zařízení k jich provedení.

Třída 50: Mlýny:

a) mlynářství v užším slova smyslu,
b) mělnící stroje, pokud připouštějí

všeobecné použití.

Třída 51: Hudební nástroje:

a) klavíry, harmonia, varhany,
b) orchestrální nástroje,
c) mechanické hudební stroje a po

můcky k provozování hudby.

Třída 52: šití a vyšívání:

a) šití,
b) vyšívání.

Třída 53: Potraviny:

a) příprava,
b) uchovávání,
c) krmivá pro dobytek,
d) stroje a náčiní k výrobě cukro

vinek.

Třída 54: Výrobky z papíru, zpra
cování papíru a rekla- 
m a:

a) výroba krabic z lepenky a pří
pravné práce,

b) obálky, sáčky papírové, karty a
jich výroba,

c) výroba vzorkovaného papíru, před
mětů z papíroviny a papíru,

d) reklama.

Třída 55: V ý r o b a p a p í r u:
a) výroba papíroviny z různých su

rovin mechanickou cestou,
b) stroje k výrobě papíru, práce ra-

finační (mechanická část),
c) chemická část, vařiče na buničinu,

pergamenový papír, barevný 
papír.

Třída 56: Sedlářství a postroje 
pro koně a jiná zvířata.

Třída 57: Fotografie:
a) fysikální část,
b) chemická část.

Třída 58: Lisy:

a) hnané tlakem kapalin,
b) hnané jinak než tlakem kapalin.
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Třída 59: č e r p a d 1 a a jiná z d v i- 
hadla kapalin:

a) pístová a membránová čerpadla,
stříkačky,

b) obíhající pumpy (pumpy centri-
fugální, otáčecí a pod.),

c) pumpy s parní komorou (pulso-
metry), pumpy hnané tlakem 
plynů neb vzduchu,

d) injektory,
e) různé způsoby k zvedání kapalin

jako čerpadla, čerpací kola atd.

Třída 60: Regulátory pro poháně
ní stroje.

Třída 61: Ochranná zařízení.

Třída 62: P r ů m y s 1 solí, ž í r a v i n a 
žíravých zemin, soli- 
v a r s t v í.

Třída 63: Stavba vozů, jízdních 
kol a motorových vo
zidel:

a) stavba vozů,
b) jízdná kola,
c) motorové vozy a motorová kola,
d) běžná kola a jich obruče.

Třída 64: Nářadí k čepování:
a) nádoby, láhve a jich uzávěry,
b) čištění lahví a sklenic, zařízení

k plnění, zátkování a otvírání 
lahví,

c) tlakové přístroje pro pivo, aparáty
k čepování, zátky, syfonové uzá
věry, počitadla piva atd.

Třída 65: S t a v b a lodí a námoř
nictví:

a) stavba lodí,
b) pohon a řízení lodí,
c) výzbroj lodí, výstražná znamení a

záchrana na moři,
d) čluny a vodní jízdná kola,
e) zvláštní válečná technická zařízení

(pancéře, torpéda, miny, pod
mořská plavidla),

f) výtažná a spouštěcí zařízení pro
lodi, doky, zdvihání potopených 
lodí, čištění a konservování lodí.

Třída 66: Jatečnictví.

Třída 67: Broušení a leštění:
a) stroje ke broušení a leštění,
b) prostředky ke broušení a leštění,
c) chemická část.

Třída 68: Zámečnické výrobky a 
pokladny:

a) uzávěrky,
b) armatury a zařízení k otvírání, za

vírání a upevňování dveří a 
oken,

c) pokladny.

Třída 69: Řezací nástroje včetně 
sečných a bodných 
zbraní.

Třída 70: Psací a kreslicí potřeby:
a) tužky, péra, držátka, kalamáře

atd.,
b) kreslicí desky, pravítka, ořezá-

- vače, radýrovací zařízení,
c) psací stolní náčiní, rozmnožovací

přístroje.

Třída 71: Obuvnictví:
a) obuv,
b) zapínací zařízení, kování, ostruhy

a pod.,
c) obuvnické stroje a nástroje (vy

jímaje šicí stroje).

Třída 72: S t ř e 1 n é zbraně, stře
livo, ochranné pro
středky proti stře
lám:

a) ruční střelné zbraně s příslušen
stvím,

b) děla a kulomety,
c) lafety, mechanická obsluha děla,
d) pancéře a pancéřové desky,
e) střelivo,
f) zaměřovači zařízení,
g) střelnice a terče,
h) střelné hračky a hry.

Třída 73: Provaznictví.

Třída 74:Signalisace (kromě že
lezniční).

55
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Třída 75: Soda a ostatní chemický 
velkopr úmysl:

a) síra, kysličník siřičitý a kyselina
sírová, kyselina solná, kyseliny 
dusíku a jich soli, kyselina uhli
čitá,

b) žírayiny a uhličitany žíravin (kro
mě elektrolyticky vyráběných), 
čpavek, sloučeniny kyanu, ferro- 
kyanu a rhodanové,

c) elektrolysa chloridů žíravin, (chlor,
žíraviny, chlorečnany, bělicí slou
čeniny chloru).

Třída 76: Předení:

a) přípravné práce,
b) předení a soukání,
c) cívky a navijáky.

Třída 77: Sport, hry, o b v e s e 1 o v á n í 
lidu, v z d u c h o p 1 a v b a :

a) společenské hry,
b) dětské hračky (loutky, vlci, sta

vebnice a pod.),
c) nářadí a náčiní pro tělocvik, brusle

atd,, obveselování lidu,
d) vzduchoplavba.

Třída 78: Třaskaviny a výroba zá
palných látek:

a) výroba sirek (mechanická část),
b) chemická část, zápalné látky,

ohňostrůjství.

Třída 79: Tabák:

a) mechanická část,
b) chemická část.

Třída 80: Průmysl hliněného zbo
ží, kamenický a c e m e n- 
t á ř s k ý:

a) přípravné stroje, zpracování ka
mene,

b) utváření forem,
c) zařízení pecí a sušáren,
d) strojené kameny (chemická část)

a jich ozdoba,
e) malty a vaziva pro malty a jich

výroba (chemická část) vedle 
malty asfaltové, umělého asfaltu,

f) výroba porculánu a zboží hliněného 
(chemická část) a jeho ozdoba.

Třída 81: Doprava a balení:

a) balicí prostředky,
b) dopravní a nakládací zařízení,

pneum. pošta, doprava smetí a 
skladiště (sila),

c) stroje k balení a lepení nálepků.

Třída 82: S u š á r e n s t v í a odstře
divky (k účelům vše
obecným):

a) sušárny a sušení (hvozdy pro slad
a chmel ve třídě 6a),

b) odstředivky.

Třída 83: Hodiny (v č e t n ě e 1 e k trič
ky c h).

Třída 84: Stavitelství vodní a za
kládání.

Třída 85: V o d a, vodovody a kana- 
1 i s a c e:

■a) vodovody,
b) kanalisace,
c) čištění vody (pro vodu pitnou,

užitkovou a odpadovou mimo 
filtry).

Třída 86: Tkaní:

a) přípravné a pomocné práce, listové
a Jacquardovy stavy,

b) tkací stavy, tkaní, tkaniny.

Třída 87: Různé nářadí a n á č i n í.

1 řída 88: Vodní a větrné motory:

a) turbiny, vodní kola, stroje k vy
užití proudu vody a stroje hna
né vodním sloupcem,

b) větrné motory.

Třída 89: Výroba cukru a škrobu:

a) cukrovarnictví,
b) výroba škrobu; dextrosy a dex-

trinu.

/


