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nařízení č. 506/1921 Sb. z. a n. platí obdobně 
všeobecná zásada § 7 zák. č. 299/1921 Sb. z. 
a n. ve znění tohoto nařízení.

e i. ii.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.

Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.

272.
Vládní nařízení 

ze dne 13. prosince 1924,
kterým se pro rok 1925 stanoví výše zdravotní 
přirážky ku přímým daním státním, podléha

jícím přirážkám.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince 1923, 
c. 254 Sb. z. a n., o dalším vybírání zdra
votní přirážky ku přímým daním státním, 
podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu 
Pro podporu veřejných nemocnic a ústavů 
léčebných v československé republice:

§ 1.
Výše přirážky pro rok 1925 činí 7%.

§ 2.
Část, jež z výnosu přirážky ku přímým 

daním předepsaným v území Slovenska a Pod
karpatské Rusi má býti uhrazena státní po
kladně k plnění úkolů, vytčených v zák, 
clv- XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného 
ošetřování nemocných, činí pro rok 1925 6/7 
výnosu přirážky.

§ 3.
foto nařízení nabývá účinnosti dnem

.ledna 1925. Jeho provedením pověřuje se
Punistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý

chovy a ministr financí v dohodě se zúčastně
nými ministry.

švehla
Šrámek v. r.
Udržal v. r. 
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r. 
Srba v. r.

v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.

273.
Vládní nařízení 

ze dne 13. prosince 1924 
o jednacím řádu patentního úřadu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 38 zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 
ř. z., o ochraně vynálezů (zákona o patentech), 
změněného zákonem ze dne 27. května 1919, 
č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních 
opatření na ochranu vynálezů, a zákonem ze 
dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n., kte
rým se doplňují ustanovení zák. č. 305/1919 
Sb. z. a ,n. a mění některá ustanovení zák. 
č. 30/1897 ř. z.:

Příjem a vyřízení podání poda
telnou.

§ I-
(!) Všechna písemná podání na patentní 

úřad přijímá podatelna.
(2) Je-li zároveň s podáním zapraviti ně

jaký poplatek, připojiti dlužno k podání pří
slušnou stvrzenku poštovního šekového úřadu.

(3) Kdo předává podatelně nějaké písemné 
podání, může žádati, aby mu příjem jeho 
potvrzen byl hodinovým razítkem na rubrice 
současně předložené.

§2.
V podatelně opatří se všechna písemná po

dání patentnímu úřadu odevzdaná ihned po 
předložení a v pořadu, v němž došla, značkou 
podací; tato vyznačuje den podání (datum), 
při přihláškách také hodinu a minutu před
ložení a pořadové číslo. K žádosti strany jest 
den podání, při přihláškách také hodinu a mi
nutu předložení, vyznačiti na podání v její 
přítomnosti. Všechna podání označí se za 
přesného zachování pořadu jich předložení 
běžným číslem, jež každým rokem začíná 
číslem 1. Toto běžné číslo vyznačí se na podání


