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Vládní nařízení 
ze dne 11. října 1923 

o ochraně vynálezů na tuzemských výstavách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 
ř. z., o ochraně vynálezů (zákon o patentech), 
změněného zákonem ze dne 27. května 1919, 
čís. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních 
opatření na ochranu vynálezů, a zákonem ze 
dne 30. června 1922, čís. 252 Sb. z. a n., 
kterým se doplňují ustanovení zákona čís. 
305/1919 Sb. z. a n. a mění některá ustano
vení zákona čís. 30/1897 ř. z.:

§ I-

Ministr obchodu může přiznati jednotlivým 
tuzemským výstavám právo, aby vynálezci 
mohli se domáhati pro vynálezy do výstav 
těchto vnesené prozatímní patentní ochrany 
podle dalších ustanovení.

Za přiznání tohoto práva pro tuzemskou 
výstavu jest zažádati výstavním výborem 
u ministerstva průmyslu, obchodu a živností 
a zároveň sděliti výstavní program a dobu 
trvání výstavy.

Přiznání tohoto práva uveřejní se na náklad 
výstavního výboru v „Úředním listě repu
bliky československé1' a v „Patentním věst
níku".

Před uveřejněním práva výstavě přizna
ného v „Úředním listě republiky českoslo
venské" nelze se pro vynálezy na výstavě 
vystavené domáhati výhod stanovených 
v tomto nařízení.

§ 2.

Vynálezům, vystaveným na tuzemských 
výstavách (§ 1), přísluší právo prioritní ve 
smyslu § 54 patentního zákona již okamži
kem, kdy předmět vynálezu byl do výstavy 
vnesen, pod podmínkou, že vynálezce přihlásí 
vynález řádně k ochraně patentové u patent
ního úřadu ve lhůtě, jež počíná vnesením 
předmětu vynálezu do výstavy a jež končí 
uplynutím tří měsíců po skončení výstavy.

Při splnění této podmínky bude se poklá- 
dati za to, že okamžik, kdy předmět vynálezu 
byl do výstavy vnesen, má ve všech důsled
cích tytéž účinky jako okamžik přihlášky vy
nálezu ve smyslu patentního zákona.

199. Z několika shodných vynálezů, jejichž před
měty byly do výstavy vneseny současně, pří
sluší přednost před ostatními tomu vynálezu 
(prioritní právo), který byl u patentního 
úřadu dříve k patentování přihlášen.

§ 3.

K patentové přihlášce dle § 2 nutno mimo 
přílohy předepsané v §§ 51 a 53 patentního 
zákona přiložiti potvrzení výstavního výboru:

1. o tom, že se předmět vynálezu k paten
tové ochraně přihlášený a vyznačený v po
pise vynálezu jako nový shoduje v podstatě 
s předmětem vynálezu na výstavě vystave
ným;

2. dne a hodiny, kdy předmět vynálezu byl 
do výstavy vnesen;

3. o tom, že výstava dosud trvá, podá-li se 
přihláška před uzavřením výstavy, nebo po
tvrzení dne, kdy výstava byla skončena, 
podá-li se přihláška po jejím skončení.

§ 4.

Patentovou přihlášku, která byla podána 
ve smyslu ustanovení shora uvedených (§§ 2 
a 3), uveřejní patentní úřad v „Patentním 
věstníku" s údajem dne, kdy předmět vyná
lezu byl do výstavy vnesen, a s údajem dne, 
kdy byla přihláška vynálezu u patentního 
úřadu podána.

§ 5.

Bude-li patentová přihláška podána teprve 
po uplynutí tří měsíců po ukončení výstavy 
anebo nesouhlasí-li předmět vynálezu k pa
tentní ochraně přihlášený s předmětem vy
staveným, jest posuzovat! prioritu přihláše
ného vynálezu výhradně dle ustanovení § 54 
patentního zákona.

§ 6.

Není-li z příloh přihlášky nade vši pochyb
nost patrno, že vynález k patentové ochraně 
přihlášený souhlasí s předmětem vynálezu 
na výstavě vystaveným, jest patentní úřad 
oprávněn přezkoumati shodnost vynálezu 
s předmětem vystaveným na místě samém, 
a to na náklad přihlašovatele.

§ 7.

Na základě patentové přihlášky, jež byla 
dle předchozích ustanovení řádně podána, má 
přihlašovatel právo uplatniti před soudem
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nárok na prozatímní patentovou ochranu ve 
smyslu §§.106 a 108 patentního zákona již 
dnem, kterého přihláška vynálezu byla řádně 
podána.

Při tom jest předložití popis přihlášeného 
vynálezu ověřený patentním úřadem, jakož 
i potvrzení o tom, kterého dne byl předmět 
vynálezu do výstavy vnesen a kterého dne 
byla přihláška podána.

§ 8-

Nařízení býv. rak. ministerstva obchodu 
ze dne 15. září 1898, č. 164 ř. z., o ochraně 
vynálezů na tuzemských výstavách, pozbývá 
platnosti.

§ 9.
Provedení se ukládá ministru obchodu, prů

myslu a živností a ministru spravedlnosti.

Bechyně v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r. 
Bečka v. r. 
Habrman v. r.

Malypetr v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r.

Rtátnt tiskárna v Praze.


