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69.
Vládní nařízení
ze dne 3. dubna 1924
o výhodách osob nemajetných a dělníků, po
ukázaných na svou mzdu, ve věcech patento
vých.
Vláda republiky československé nařizuje
podle g§ 57, 114 a 118 zákona ze dne 11. ledna
1897, č. 30 ř. z., o ochraně vynálezů (zákon
patentní), změněného zákonem ze dne
-7. května 1919, c. 305 Sb. z. a n., jenž se
tyká prozatímních opatření na ochranu vy
nálezů, a zákonem ze dne 30. června 1922,
c- 252 Sb. z. a n., kterým se doplňují ustano
vení zákona ě. 305/1919 Sb. z. a n., a mění
některá ustanovení zákona c. 30/1897 ř. z.,
toto:
I.
Rozsah a přiznání výhod.
§

1.

(/) Nemajetným osobám a dělníkům, pou tazaným na svou mzdu, lze kromě poshoVe“1 a Případného prominutí nákladů za tisk
patentního popisu a výkresu, přihláškového
a Prvního^ ročního poplatku a kromě pronnnutí některých poplatků za řízení, jak
VMaii°Veno •les*' v Patentním zákoně (§§ 57,
rr.’ H5, 116, č. 1 2., 3., a 118. pat zákona),
. Jimecně přidělili ku prozatímnímu bezplatenm zastupování v řízení o udělení patentu
«ního zástupce neb úředně oprávněo civilního technika, zapsaného v rejstříku
šili
^ochniků, oprávněných k zastupování
< n ve věcech patentních.
?®rn^0 osobám lze výjimečně přiděliti
zaiLafíV°káta’ hlásícího se dobrovolně k prolíg 3 bezplatnému zastupování, k ústnímu
sonr/ pre^ Patentním úřadem nebo patentním

(3) Odměny advokátů, patentních zástupců
a úředně oprávněných civilních techniků za
toto zastoupení pokládají se za poshověné.
§

2.

(1) Tyto výhody přiznávají se pouze té
osobě, jíž byly povoleny, a nepřecházejí tudíž
zejména na její právní nástupce.
(2) Domáhá-li se patentu více osob aneb
je-li více společníků ve sporu o patent, mohou
zmíněné výhody býti povoleny pouze tehdy,
vyhovují-li všechny zúčastněné osoby předpo
kladům shora zmíněným.
§ 3.
(1) O přiznání žádaných výhod rozhodne
president patentního úřadu s konečnou plat
ností.
(2) Při povolování bezplatného zastupování
strany advokátem jest bráti zřetel na počet
členů jednotlivých advokátních komor, kteří
se k tomuto zastupování dobrovolně hlásí.
(3) O přidělení patentního zástupce neb
úředně oprávněného a v rejstříku civilních
techniků, oprávněných k zastupování stran
ve věcech patentních, zapsaného civilního
technika, kteří jsou povinni převzíti prozatím
bezplatné zastoupení, rozhodne president pa
tentního úřadu s konečnou platností.
(4) Ministerstvo obchodu ^ dohodne se
s advokátními komorami o způsobu, jakým
budou advokáti k prozatím bezplatnému za
stupování povoláváni.
II.
žádost o přiznání výhod.
§ 4.
Patentové přihlášky, pro něž se žádá o poshovění poplatku přihláškového nebo prvního
ročního poplatku, a podání, pro které se žádá
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o prominutí některého poplatku předepsaného
v §§ 115, 116, č. 1., 2., 3., patentního zákona,
vyznačiž strana na prvním archu pod kolkem
příslušnou poznámkou.

§ 8.
Vysvědčení, jež uvedena jsou v §§ 6 a 7,
vydávají a potvrzují se bezplatně a jsou od
poplatků osvobozena.

§ 5.
Ke každému podání, v němž se žádá za při
znání výhod obsažených v § 1 tohoto naří
zení, musí strana předložití vysvědčení
o svých majetkových poměrech.

§ 9Tyto výhody lze na vysvědčení, ^která byla
vyhotovena nebo potvrzena více nežli půl roku
před podáním žádosti o poskytnutí některé
z výhod v § 1 vyznačených, přiznati pouze
tenkráte, potvrdí-li osoby (zaměstnavatelé)
neb úřady, které jsou v daném případě po
volány k vydání nebo k potvrzení vysvědčeni,
písemně na vysvědčení, že v jeho údajích ne
nastaly v posledních 6 měsících žádné změny.
Při tomto potvrzení jest zachováti ^ tyz
postup, jaký předepsán jest pro původní vy
hotovení a potvrzení.

III.
Vydávání a potvrzení
v y s v ě d č e n í.

§ 6.
(1) Domáhá-li se strana výhod shora vy
tčených z důvodů nemajetnosti, nutno ve vy
svědčení udati příjmy, jež má ze svého vý
dělku nebo z jiných pramenů, uvésti jména
osob, o jichž výživu se případně starati musí,
s potvrzením, že nemá příjmů větších, nežli
je k nutné její výživě nebo k výživě její ro
diny třeba.
(2) Domáhá-li se strana výhod těchto jako
dělník, poukázaný na svou mzdu, musí ve vy
svědčení býti potvrzeno, že nemá kromě mzdy
z pracovního poměru, který dlužno uvésti,
žádných jiných příjmů.
§ 7.
(1) Vysvědčení dle § 6 vydává obecní úřad
obce, v níž má strana své bydliště; vysvědčení
dle § 6, odst. 2., budiž opatřeno osvědčením
zaměstnavatelovým o pracovním poměru a
výši mzdy.
(2) Vysvědčení tato potvrzuje příslušný
politický úřad I. stolice; vysvědčení, která
vydává úřad, obstarávající působnost poli
tické správy v městech s vlastním statutem,
nepotřebují tohoto potvrzení.3
(3) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
vydává vysvědčení tato obecní úřad pouze za
spolupotvrzení obecního (obvodního) notáře
(městského notářského úřadu).

§ 10.
Za přiznání výhod dle tohoto nařízení lze
požádati také na základě řádného, potvrze
ného a dosud platného vysvědčení, jehož jesi.
třeba, aby osoby nemajetné dosáhly práva
chudých v řízení soudním.
§ 11.
Nařízení ministerstev obchodu a vnitra
v dohodě s ministerstvy financí a spravedl
nosti z 15. září 1898, č. 163 ř. z., o výhodách
osob nemajetných a dělníků, poukázaných na
svou mzdu, ve věcech patentových, se zrušuje.
§

12.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři průmyslu, obchodu a živností a spra
vedlnosti.
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Franke v. r.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.
Srba v. r.
Dr. Ká t v. r.
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