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208.

Vládní nařízení 
ze dne 25. září 1924 

o náležitostech patentových přihlášek a 
plných mocí k zastupování ve věcech paten

tových.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 7 a 53 zákona ze dne 11. ledna 1897, 
č. 30 ř. z., o ochraně vynálezů (zákona o pa
tentech), změněného zákonem ze dne 27. květ
na 1919, č. 305 Sb. z. a n„ jenž se týká pro
zatímních opatření na ochranu vynálezů, a 
zákonem ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. 
z. a n., kterým se doplňují ustanovení zák. 
čís. 305/1919 Sb. z. a n. a mění některá usta
novení zák. č. 30/1897 ř. z.:

§ 1-
Přihlášku vynálezu jest k dosažení pa

tentu podati písemně u patentního úřadu 
.(Příloha I).

§ 2.
Přihláška musí obsahovat!:
1. jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště 

žadatele za patent, a podává-li přihlášku jeho 
zástupce, také ještě tytéž údaje o zástupci;

2. žádost za udělení patentu;
3. krátké věcné označení vynálezu k paten

tování přihlášeného (název) ; případné vysvět- 
livky nebuďtež uváděny v přihlášce, nýbrž 
v popise (§ 4, č. 3.);

4. údaj počtu let, pro která míní přihlašo
vatel zaplatiti roční poplatky před udělením 
patentu.

§ 3.
V přihlášce patentu přídavkového (§ 4, 

odst. 2., patentního zákona) jest vyznačiti

číslo a název hlavního patentu, k němuž se 
přihláška přídavkového patentu vztahuje; 
nebyl-li hlavní patent dosud udělen, jest 
uvésti data jeho přihlášky.

§ 4.
K přihlášce nutno připoj iti:
1. stvrzenku poštovního úřadu šekového 

o zaplaceném poplatku přihláškovém;
2. plnou moc zástupcovu, podává-li při

hlášku zástupce;
3. popis přihlášeného vynálezu sepsaný 

podle předpisů § 52 patentního zákona ve 
dvou vyhotoveních, která podepíše přihlašo
vatel nebo jeho zástupce.

Při patentových přihláškách, v nichž se 
žádá za poshovění přihláškového nebo prvního 
ročního poplatku, a při podáních, v nichž se 
žádá za prominutí některého poplatku uvede
ného v § 57, odst. 4., § 115 a § 116, č. 1., 2. 
a 3., patentního zákona, jest učiniti žadatelem 
příslušnou poznámku na prvním archu pod 
kolkem.

§ 6.
p) Plné moci k zastupování ve věcech pa

tentových, které se podle § 7 patentního zá
kona předkládají patentnímu úřadu, musí 
v úvodě obsahovati jméno a příjmení zmoc- 
nitele nebo jeho firmu, bydliště a adresu 
(ulici a číslo domu) nebo sídlo firmy, ozna
čení státu, při menších místech také označení 
země, soudního nebo správního okresu, potom 
název vynálezu k patentování přihlášeného a 
zmocnění, přihlásiti vynález ev. s případ
nými přídavky k patentování; při zmocnění 
k zastupování patentů již udělených jest 
uvésti v plné moci zřetelným způsobem název 
patentu a jeho číslo. Plné moci nutno dato-
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váti a musí tyto zníti na osoby označené jich 
občanským jménem.

(2) Je-li zmocněno několik osob, musí plná 
moc obsahovat! doložku, že jsou osoby ty 
oprávněny zastupovat! žadatele jednotlivě 
i společně; odchylka od tohoto ustanovení není 
přípustná.

(3) Plné moci musí mimo to zmocňovati zá
stupce, aby zastupoval žadatele ve věcech 
týkajících se patentu a jeho přídavkových 
patentů, zvláště pak před úřady patentními, 
soudními a správními, i mimo úřad, aby zaha
joval patentové spory a podával trestní ná
vrhy, aby přijímal a dodával, zejména žaloby, 
odpory a první spisy sporné, aby přijímal 
rozhodnutí, žádal o zastoupení a poskytoval 
zastoupení, aby podával neb odvolával opravné 
prostředky všeho druhu, vymáhal exekuce, 
zajišťovací a jiná prozatímní opatření nebo 
od nich upouštěl, aby sjednával smíry všeho 
druhu a přijímal peníze nebo peněžité hod
noty.

(4) Plná moc musí také obsahovat! doložku, 
že zástupce jest zmocněn ustanoviti náměstka 
pro celý rozsah plné moci nebo pouze pro její 
část. (Příloha II.)

P) Má-li zástupce býti také oprávněn při
hlášku zcela odvolati, jest nutno, aby byl 
k tomu výslovně zmocněn.

(6) Plné moci, v nichž jest zástupce zmoc
něn, vzdáti se úplně nebo částečně patentu 
již uděleného nebo vyhotoviti listinu o pře
vodu patentu jménem majitele patentu, nutno 
řádně ověřiti.

§ 7.
H Přílohy přihlášek patentových jest 

označiti postupně čísly nebo písmeny a uvésti 
je tak v přihlášce.

(2) Přihláška, popisy a výkresy buďtež 
podepsány žadatelem za patent, pokud se týká 
jeho prokázaným zástupcem.

(“) V úvodu přihlášky jest uvésti zřetelně 
jméno a příjmení, zaměstnání, bydliště a ad
resu žadatele za patent, i jeho ev. zástupce; 
u míst menších, zejména v cizině ležících nebo 
označených jménem zhusta se vyskytujícím, 
uvésti jest též stát, zemi, soudní nebo správní 
okres, v němž místo to jest.

§ 8.
J1) Popis musí vyhovovati požadavkům 

§ 52 pat. zák. a býti tak sepsán, aby byl způ- 
sobilý^k tisku; proto jest se v něm vystříhati 
zbytečných rozvláčností.

(2) Úvodem k popisu jest uvésti jméno a 
příjmení přihlašovatele a název vynálezu sou
hlasně s týmiž údaji obsaženými v přihlášce.

(3) Název nechť obsahuje krátké věcné 
označení podstaty vynálezu; vyloučena jsou 
označení reklamní a smýšlená.

§ 9.
0) Aby popisy mohly býti tištěny a vý

kresy fotograficky reprodukovány, jest třeba 
přesně zachovati tyto předpisy:

1. Ke všem písemným podáním přihlášky 
budiž použito papíru v rozměrech 33 nebo 34 
cm výšky a 21 cm šířky.

2. Písmo buď provedeno barvou černou ne- 
lepkavou.

3. Podání buďtež psána čitelně; jsou-li 
psána strojem, jest je psáti pouze na jedné 
straně.

4. Na levé straně všech písemných podání 
jest ponechá ti prázdné místo 3 až 4 cm široké.

5. Výkresy podati jest vždy v jednom hlav
ním a jednom vedlejším vyhotovení; k hlav
nímu vyhotovení jest použiti bílého, silného a 
hladkého kreslicího papíru (t. zv. bristolo- 
vého nebo kartónového papíru).

(2) Výkresy buďtež provedeny na listech 
formátu buď 33 nebo 34 cm výšky a 21 cm 
šířky (formát I), buď 33 nebo 34 cm výšky 
a 42 cm šířky (formát II), aneb 33 nebo 34 cm 
výšky a 63 cm šířky (formát III).

(3) Formátu II budiž použito pouze tehdy, 
když by vyobrazení provedené v menším 
měřítku bylo na újmu zřetelnosti výkresu, jíž 
jest k jeho porozumění třeba, nebo když by 
se použitím nejmenšího formátu počet listů 
značně zvýšil; formátu III budiž pak použito 
pouze naprosto výjimečně.

§ 10.
O) Výkresy jest ohraničiti černými čarami 

vedenými 2 cm od krajů listu; v ploše těmito 
okrajnimi čarami ohraničené jest určeno v hor
ním dílu místo nejméně 3 cm široké pro tyto 
údaje: v horním levém rohu pro jméno ža
datele za patent a datum podání, v horním 
pravém rohu pro číslo listu výkresu ( list I, 
II, III atd.) a shora uprostřed pro název; 
kolek se umístí v pravém horním rohu, podpis 
žadatele za patent — pokud se týká podpis 
jeho zmocněnce — v dolním pravém rohu.

(2) Jednotlivé obrazce výkresů buďtež ozna
čeny značkami „Obr. 1, 2, 3“ atd.; k označení
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jednotlivých součástek předmětů v těchto 
obrazcích znázorněných použiti jest písmen 
latinských nebo číslic; tytéž součástky opatří 
se ve všech obrazcích stejnými značkami.

(3.) V popisu se odkazuje k výkresům 
údajem čísla obrazce a příslušnými písmeny 
nebo číslicemi.

/ , . §11.
v1) Výkres i všechny značky v hlavním vy- 

hotovení výkresů buďte provedeny čínskou 
tuší v tmavě černých liniích; 'pokládání 
barvou nebo stínování roztíráním tuší není 
přípustné. Linie téhož významu jest provésti 
v téže tlouštce; šrafování k označení řezů a 
k zdůraznění oblých tvarů nesmí splývá ti. 
otmování šrafami budiž omezeno na nejnut
nější míru; vržené stíny nebuďtež naznačo
vaný.

(2) Vedlejší vyhotovení výkresu tvoří kopie 
uayního výkresu na kreslicím plátně; vyzna
čeni použitého materiálu v barvách jest 
v tomto vyhotovení výkresu přípustné.

(') Výkresy nesmějí býti skládány; buďtež 
tak baleny, aby se k patentnímu úřadu do
staly ve stavu k reprodukci způsobilém.

§ 12.
údaje měr a vah jest vyznačili soustavou 

metrickou; není však třeba udávati určité 
nentko neb určité rozměry. Tepelné údaje 
jest uvésti podle Celsia, údaje hutnosti podle 
merne váhy. Při chemických označeních jest 
Použiti všeobecně uznaných značek atomo
vých vah a vzorců molekulárních.

§ 13.
K údajům měr a vah budiž použito 
zkratek:

1- pro míry délkové:
myriametr ............................... ,im
kilometr .................................
metr......................................... m
decimetr ................................ 'dm-
centimetr .................................cwi
milimetr ................................. tyiiti j

2. pro míry plošné:
čtvereč. myriametr ............. ^ m~

„ kilometr.................... /cm2
„ metr ........................ m2
„ decimetr .................. dm2
„ centimetr ................ cm2
» milimetr .................mm2

hektar ................................... ha

3. pro míry prostorové:
krychlový kilometr ........... km2

„ metr ................. m2
„ decimetr ............dm2

centimetr ..........cm2
„ milimetr ............ mm2;

4. pro míry duté:
hektolitr ............................ M
litr .................................... i
decilitr............................... dl
centilitr .............................  cl;

5. pro váhy:
tuna .................................. t
metrický cent..................... q
kilogram ............................ kg
dekagram ...........................dkg
gram ................................. g
decigram ............................ dg
centigram ..........................  cg
miligram ................  mg.

(2) Zkratky uvésti jest bez tečky; značky 
se píší v právo od čísel ve stejné řádce, při 
číslech s místy desetinnými za poslední číslo 
desetinné.

§ 14.
0) Modely a vzorky jest připojiti k při

hlášce pouze tehdy, je-li toho třeba pro po
rozumění popisu, a to zpravidla v jednom vy
hotovení.

(2) Při postupu k výrobě dehtových barviv 
jest předložití s přihláškou vždy vybarvení 
na vlně, hedvábí nebo na bavlně, které se při
pevní vhodným způsobem na kartónový papír 
ve formátu, j enž j est předepsán pro přihlášku 
(formát I, § 9). Od každého dehtového bar
vivá provésti jest vybarvení ve třech rozlič
ných odstínech.

(s) K nim připojiti nutno popis použitého 
postupu vybarvovacího s přesnými údaji o se- 
hnanosti lázně, resp. upotřebených mořidel, 
teploty atd. a údaj o tom, zda využitá lázeň 
barvy pozbyla, či zda v ní zbylo ještě větší 
nebo menší množství barviva. Má-li patentová 
ochrana zahrnovati řadu dehtových barviv, 
která mohou svým vzájemným lučebním 
vztahem býti pojata do jediné skupiny, před
ložití jest vybarvení shora uvedená pouze 
několika nej význačnějších představitelů té 
řady. Předpisy pro barvení uveřejní se v pa
tentovém spise pouze na výslovnou žádost 
přihlašovatelovu.

(4) Patentní úřad může také při všech 
jiných vynálezech žádati za předložení mo
delů, vzorků neb ukázek vynálezu nebo za
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předvedení jeho na zkoušku, je-li toho třeba 
pro jeho objasnění. Je-li při postupu k vý
robě chemických látek nutno, aby byly podány 
ukázky konečných výrobků nebo polotovarů 
dosud neznámých, předložití jest tyto ukázky 
ve skleněných lahvích zevního průměru as 
oO mm a celkové výše 80 mm se skleněnými 
zátkami a pečetí přihlašovatele nebo jeho zá
stupce a s přesným údajem obsahu.

( ') Ukázky výbušných látek a třaskavin, 
zejména pak všech látek náležejících do třídy 
78, nebuďtež předkládány.

§ 15.
Nařízení býv. rak. ministerstva obchodu ze 

dne 15. září 1898, č. 160 ř. z., o náležitostech

patentových přihlášek a plných mocí k za
stupování ve věcech patentových se zrušuje.

§ 16.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr průmyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbniý v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.

Malypetr v. r. 
Srba v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r.
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Příloha I. 

(k § 1).

Patentnímu úřadu republiky Československé

v Praze.

Podepsan..........jméno a příjmení, zaměstnání (firma).................... bydliště a adresa

(ulice a číslo domu)..................... stát, země, okres.......... zastoupen.................... ...............

jméno a příjmení, zaměstnání, bydliště a adresa zéístupce...................................................

přihlašuje tímto .............. krátký odborný název vynálezu............ ........... k patentování

a žádá, aby......................byl na tento vynález udělen patent.*)

Podepsaný hodlá zaplatit! roční poplatek prozatím za.... rok....

K této přihlášce jsou připojeny:

A 2 popisy,

B hlavní výkres,

C vedlejší výkres,

D plná moc,

E stvrzenka poštovního úřadu šekového o tom, že byl zaplacen přihláškový poplatek 
na účet patentního úřadu.

dne 19..

N. N.

zastoupen
(podpis zástupce).

*)
zvem:

Jde-li o přihlášku přídavkového patentu: 
• (nebo: k patentu s názvem:........

„jako patent přídavkový k patentu čís. 
.., který byl dne................přihlášen).“

s ná-!
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Příloha II. 

(k § 6).

Plná moc.

Podepsaný [N. N., jméno a příjmení (f irma), bydliště (sídlo firmy), adresa (ulice 

a číslo domu), stát, země, okres-} zplnomocňuje pana N. N. (bydliště a adresa), přihlásiti

Pro .............................................  patent v Československu s názvem .............. *.................
i případné patenty přídavkové.*)

Ustanovený (-í) zástupce (-i) tudíž zmocněn (i), (a to společně, i každý

jednotlivě) k zastupování podepsan............ ve věcech, týkajících se přihlášeného patentu

a jeho případných patentů přídavkových; zejména zmocněn..., aby podepsan.........

zastupoval... v těchto věcech jak před úřady patentními, soudními a správními, tak i

mimo úřad, zahajoval---- patentové spory a podával... trestní návrhy, přijímal a do>

dával... zejména žaloby, odpory a první sporné spisy a rozhodnutí, za zastoupení žádal...

nebo je poskytoval---- podával------ opravné prostředky všeho druhu a je odvolával....,

vymáhal---- exekuce, zajišťovací opatření a prozatímní opatření a od nich upouštěl..

sjednával---- smíry všeho druhu, přijímal------ peníze nebo peněžité hodnoty a ustano

voval zástupce pro celý rozsah této plné moci nebo pouze pro její část.

(Je-li třeba : Jmenován---- zástupe------ jsou zmocněn.... podanou přihlášku odvo-
lati.)

..................................... dne ....................19. .

Podpis

Tuto plnou moc přijímám (jméno a příjmení nebo přesné znění firmy).

dne 19..

Podpis zástupce:

*) Při zmocnění k zastupování patentu již uděleného:
Podepsan---- zmocňuj ... pana.................. . aby

slovenského číslo.........., s názvem..........................

Ustanovený (-ní)........ atd. jako shora .......
cech, týkajících se tohoto patentu a. jeho ev. patentů

zastupoval..............ve věci patentu česko-

jest
jsou zmocnen--. zastupovati podepsan..:., ve ve- 

přídavkových.--------- atel: jako shora. ■ ■ ■ ■

Státní tiskárna v Praze.


