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Vyhlašuje se dodatkem k č. 35 Sb. z. a n. z r. 1924 s tím, že příjem přístupní listiny
Československé republiky byl potvrzen dne 20. února 1925.
Protokol dosud ratifikovaly tyto státy: Belgie (19. února 1923), říše Britská (19. pro
since 1923), Francie (26. prosince 1924), Portugalsko (30. července 1924) a Siam (20.
února 1924).
Přistoupily: Itálie (21. ledna 1924) a Bulharsko (9. května 1924).
Protokol nabude mezinárodní účinnosti po ratifikaci všemi státy, které dne 27. října
1922 mezinárodní úmluvou o úpravě letectví ze dne 13. října 1919 byly již vázány. To
bude svým časem zvlášť vyhlášeno.
Dr. Beneš v. r.
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Protokol
o změně článku 34. úmluvy o úpravě letectví ze dne 13. října 1919.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
DNE 30. ČERVNA 1923 SJEDNÁN BYL V LONDÝNE
TENTO PROTOKOL:
(Překlad.)

Protocole

Protokol

relatif a un Amendement a FArticle 34 de la
Convention portant Réglementation de la Nayigation Aérienne en dáte du 13 octobre 1919.

o změně článku 34. úmluvy o úpravě letectví
ze dne 13. října 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa quatriěme
session réunie á Londres sous la présidence
de M. le Général Sir W. Sefton B r a n c k e r,
assisté de M. Albert Ropě r, Secrétaire
Général, approuvé, dans sa seance du 30 Juin
1923, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention portant réglementa
tion de la navigation aérienne, des modifications á certains alinéas de 1’article 34 de la
díte Convention qui sera rédigé comme suit,
en francais, en anglais et en italien:

Mezinárodní komise pro letectví schválilaběhem svého čtvrtého zasedání konaného
v Londýně za předsednictví pana generála
Sira W. Seftona Branckera a za spolu
působení pana Alberta Ropera, generálního
tajemníka, ve své schůzi 30. června 1923 ve
shodě s ustanoveními čl. 34. úmluvy o úpravě
letectví, změny některých odstavců článku
34. řečené úmluvy, který bude zníti v jazyku
francouzském, anglickém a italském takto:

Ar ti cle 34.
II sera institué, sous le nom de Commis
sion Internationale de Navigation Aérienne,
une Commission internationale permanente
placée sous 1’autorité de la Société des Nations et composée de:
Deux représentants pour chacun des États
suivants: États-Unis ďAmérique, France,
Itálie et Japon;

článek 34.
Pod jménem „Mezinárodní komise pro
letectví” bude zřízena mezinárodní stálá ko
mise, jež bude státi pod záštitou Společnosti
národů a bude složena takto:
Po dvou zástupcích bude míti každý z těchto
států: Spojené Státy Americké, Francie,
Itálie a Japonsko;
52*
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Un representant pour la Grande-Bretagne
po jednom zástupci: Velká Britanie, každá
et un pour chacun des Dominions britanni- britská dominie a Indie;
ques et pour I’Inde;
Un representant pour chacun des autres
po jednom zástupci každý z ostatních
États contractants.
smluvních států.
Chaque État représenté á la Commission
Každý stát zastoupený v komisi (Velká
(la Grande-Bretagne avee ses Dominions et Britanie se svými dominiemi a Indií jest
V Inde comptant d cette fin pour un État) čítána v tomto případě jako jeden stát) bude
aura chacun une voix.
míti jeden hlas.
_ La Commission Internationale de NavigaMezinárodní komise pro letectví upraví
tion Aérienne déterminera les rěgles de sa svůj jednací řád a určí místo svého trvalého
propre procédure et le lieu de son siěge per sídla, ale bude jí ponecháno na vůli, aby se
manent, mais eíie sera libře de se réunir en scbázela, kde jí bude libo. První její shro
tels endroits qu’elle jugera convenables. Sa máždění bude v Paříži. Shromáždění toto
premiére réunion aura lieu á Paris. La con- bude svoláno vládou francouzskou, jakmile
vocation pour cette réunion sera faite par le většina signatárních států oznámí jí ratifi
. Gouvernement francais, aussitot que la majo kaci této smlouvy.
ritě des États signataires lui auront notifié
leur ratification de la présente Convention.
Cette Commission aura les attributions
Komise bude oprávněna:
suivantes:
a) Recevoir des propositions de tout État
a) přijímati od každého smluvního státu
contractant, ou lui en adresser, á 1’effet de anebo podávati mu návrhy za účelem pozmě
modifier ou ďamender les dispositions de la nění nebo doplnění ustanovení této úmluvy
présente Convention; notifier les change- a oznamovat! přijaté změny;
ments adoptés;
b) Exercer les fonctions qui lui sont dévob) prováděli úkoly, které jí jsou uděleny
lues par le présent article et par les articles tímto článkem a články 9., 13., 14., 15., 16.,
9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la pré 27., 28., 36. a 37.. této úmluvy;
sente Convention;
. 9) Apporter touš amendements aux dispo
c) doplňovat! ustanovení příloh A až G;
sitions des Annexes A á G;
d) Centraliser et communiquer aux États
contractants les informations de toute nátuře
concernant la navigation aérienne internationale ;
e) Centraliser et communiquer aux États
contractants touš les renseignements ďordre
radiotélégraphique, météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;
f) Assurer la publication de cartes pour la
navigation aérienne, conformément aux dis
positions de 1’Annexe F;
g) Donner des avis sur les questions que
les États pourront soumettre á son examen.
Toute modification dans les dispositions de
1’une quelconque des Annexes pourra étre
apportée par la Commission Internationale
de Navigation Aérienne, lorsque ladíte mqdification aura été approuvée par les trois
quarts du total possible des voix qui pourraient étre exprimées si touš les États étaient
présents: cette majoritě doit, en outre, comprendre au moins trois des cinq États sui-

d^) sbírati a sdělovat! smluvním státům vše
možné informace o mezinárodním letectví;

e) sbírati a sdělovati smluvním státům
všechny zprávy z oboru radiotelegrafie,
meteorologie a lékařství, týkající se mezi
národního letectví;
f) zajistiti vydávání map aeronautických
podle ustanovení přílohy F;
g) podávati dobrozdání o všech otázkách,
které jí budou od států předloženy.
Každá změna ustanovení kterékoliv přílohy
bude moci býti provedena Mezinárodní komisí
pro letectví, bude-li tato změna schválena
třemi čtvrtinami úhrnného možného počtu
hlasů, které by mohly býti odevzdány, kdyby
všechny státy byly přítomny: tato většina
hlasů musí mimo to obsahovati nejméně tři
hlasy následujících pěti států: Spojené Státy
Americké, říše Britská, Francie, Itálie, Jo-
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vants: Ětois-Unis ďAraérique, Empire britannique, France, Itálie, Japan. Cette modification aura plein effet děs qu’elle aura été
notifiée, par la Commission Internationale de
Navigation Aérienne, á touš les États contractants.
Toute modification proposée aux articles
de la présente Convention sera discutée par
la Commission Internationale de Navigation
Aérienne, qďelle émane de Tun des États
contractants ou de la Commission elle-méme.
Aucune modification de cette nátuře ne
pourra étre proposée á 1’acceptation des
États contractants, si elle n’a été approuvée
par les deux tiers au moins du total possible
des voix.
Les modifications apportées aux articles
de la Convention (exception faite des Annexes) doivent, avant de porter effet, étre
expressément adoptées par les États contrac
tants.
Les frais ďorganisation et de fonctionnement de la Commission Internationale de
Navigation Aérienne seront supportés par
les États contractants; le total en sera réparti
á raison de deux parts pour les États-Unis
ďAmérique, l’Empire britannique, la France,
V Itálie et le Japan et ďune part pour chacun
des autres États.
Les frais occasionnés par 1’envoi de délégations techniques seront supportés par leurs
États respectifs.
Les soussignés, dument autorisés, déclarent
accepter, au nom des États qu’ils représentent, les modifications ci-dessus, qui sont
prqposées á racceptation définitive des États
contractants.
Le présent Protocole restera ouvert h la
signatuře des États actuellement Parties contractantes á la Convention; il sera ratifié et
les ratifications seront déposées aussitot que
possible au siěge permanent de la Commis
sion.
II entrera en vigueur děs que les États
actuellement Parties contractantes á la Con
vention auront effectué le dépot de leurs
ratifications.
Les États qui deviendront Parties contrac
tantes á la Convention pourront adhérer au
présent Protocole.
Une copie certifiée conforme du présent
Protocole^ sera transmise par le Secrétaire
Général á touš les États contractants ainsi
qiťaux autres États signataires de la Con
vention portant réglementation de la naviga
tion aérienne.
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pansko. Tato změna nabude plné působnosti,
jakmile bude oznámena Mezinárodní komisí
pro letectví všem smluvním státům.

Každý návrh změny článků této úmluvy
bude projednán Mezinárodní komisí pro le
tectví, ať vychází od některého ze států
smluvních nebo od komise samotné, žádná
změna této povahy nesmí býti navržena ku
přijetí smluvním státům, nebyla-li schválena
alespoň dvěma třetinami úhrnného počtu
hlasů.
Změny provedené na článcích úmluvy (s vý
jimkou příloh) musí býti dříve, než nabudou
účinnosti, výslovně přijaty smluvními státy.
Náklady na organisaci a působení Mezi
národní komise pro letectví ponesou smluvní
státy; úhrn výloh bude rozdělen tím způso
bem, že po dvou jednotkách budou platiti
Spojené Státy Americké, říše Britská, Fran
cie, Itálie a Japonsko a po jedné jednotce
každý z ostatních států.
Náklady spojené s vysláním technických
delegací ponese každý stát sám.
Podepsaní, řádně k tomu pověření, prohla
šují, že přijímají jménem států, jež zastupují,
shora uvedené změny, jež se navrhují k defi
nitivnímu přijetí smluvními státy.
Přítomný protokol zůstane otevřen podpi
sům států, jež jsou nyní smluvními stranami
úmluvy; bude ratifikován a ratifikační listiny
budou uloženy co možná nejdříve ve stálém
sídle komise.
Protokol nabude působnosti, jakmile státy,
jež jsou nyní smluvními stranami úmluvy,
předloží své ratifikační listiny.
Státy, jež se stanou smluvními stranami
úmluvy, budou moci přistoupiti k přítom
nému protokolu.
Ověřený opis přítomného protokolu bude
zaslán generálním tajemníkem všem smluv
ním státům, jakož i ostatním signatárním
státům úmluvy o úpravě letectví.
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Fait á Londres, le trente juin mil neuf cent
vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives de la Commission.
W. S. BRANCKER, Major-Général,
President de la Quatriěme Session de la C. I. N. A.
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Dáno v Londýně dne třicátého června roku
tisíc devět set dvacátého třetího v jediném
exempláři, jenž bude uložen v archivech ko
mise.
W. S. BRANCKER, generál-major,
předseda čtvrtého zasedání mezinárodní komise pro
letectví.

Albert ROPER,

Albert ROPER,
Secrétaire Général de la C. I. N. A.

generální tajemník mezinárodní komise pro letectví.

Pour la Belgique:
A. Obert de THIEUSIES.

Za Belgii:
A. Obert de THIEUSIES.

Pour 1 a Grande-Bretagne:
CREWE.

Za Velkou Britanii:
CREWE.

Pour TU nion Sud-Africaine:
E. WALTON.

Za jihoafrickou Unii:
E. WALTON.

Pour la Nouvelle-Zélande:
J. ALLEN.

Za Nový Zéland:
J. ALLEN.

Pour l’I n d e:
CREWE.

Za Indii:
CREWE.

Pour la France:
Pierre-Étienne FLANDIN,

Za Francii:
Pierre-Étienne FLANDIN.

Pour 1 a G r ě c e:
Leon V. MELAS.

Za Řecko:
Leon V. MELAS.

Pour 1 e J a p o n:
T. SHIZUMA.
S. OKUYAMA.

Za Japonsko:
T. SHIZUMA.
S. OKUYAMA.

Pour le Portugal:
Joao CHAGAS.

Za Portugalsko:
Joao CHAGAS.

Pour 1 e S i a m:
CHAROON.

Za Siam:
CHAROON.

■

PROZKOUMAVŠE TENTO PROTOKOL SCHVALUJEME JEJ A PROHLAŠUJEME, ZE REPUBLIKA
ČESKOSLOVENSKÁ K NĚMU TOUTO LISTINOU PŘISTUPUJE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 10. LEDNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO
PÁTÉHO.
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

/
'
í L. S.

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
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Vyhlašuje se dodatkem k č. 35 Sb. z. a n. z r. 1924 s tím, že příjem přístupní listiny
Československé republiky byl potvrzen dne 20. února 1925.
Protokol dosud ratifikovaly tyto státy: Belgie (19. října 1923), říše Britská (20. listo
padu 1924), Francie (26. prosince 1924) a Itálie (13. června 1924).
Přistoupilo Bulharsko (9. května 1924).
Protokol nabude mezinárodní účinnosti pro ratifikaci všemi státy, které dne 30. června
1923 byly vázány mezinárodní úmluvou o úpravě letectví ze dne 13. října 1919. To budě
svým časem zvlášť vyhlášeno.
Dr. Beneš v. r.

80.

Vládní nařízení
ze dne 16. dubna 1925
o živnostenském provozování vynálezů.
Vláda republiky československé nařizuje
podle článku 6. zákona ze dne 27. května 1919,
č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních
opatření na ochranu vynálezů, a ku provedení
§ 17 zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z.,
o ochraně vynálezů (zákona o patentech):
§ 1.
0) Původce vynálezu přihlášeného k pa
tentování neb jeho právní nástupce může vy
nález provozovat! po živnostensku bez ohledu
na platné předpisy o nástupu živnosti, avšak
šetře ustanovení §u 16 patentního zákona, již
tím dnem, kterého byl vynález v „Patentním
Věstníku" uveřejněn (§ 57 pat. zák.), a to
v rozsahu, v němž byl nynález prohlášen.
(-) Odvolá-li se přihláška neb odepře-li se
patent, jest další provozování vynálezu pouze
tenkráte dovoleno, jsou-li splněny podmínky
všeobecnými předpisy pro provozování pří
slušné živnosti stanovené.
(3) Udělí-li se patent v rozsahu, který se
liší od rozsahu, v němž byl vynález veřejně
prohlášen, jest ode dne udělení patentu pro
vozování původní rozsah přesahující pouze
tenkráte dovoleno, jsou-li splněny podmínky
stanovené pro příslušnou živnost předpisy vše
obecnými.

§ 2.
0) Kdo hodlá použiti výhody §u 1, odst. 1.,
musí to nejpozději v době, kdy počne přihlá
šený neb uveřejněný vynález provozovati,
oznámiti příslušnému živnostenskému úřadu
(živnostenským úřadům) I. stolice, v jehož

obvodu se vynález provozuje nebo má provo
zovati.
(2) V tomto oznámení buďtež uvedeny:
jméno, věk, bydliště a státní příslušnost té
osoby, která vynález provozuje nebo provozo
vati chce, jakož i stanoviště tohoto provozo
vání a k oznámení buďtež připojeny dva vý
tisky „Patentního Věstníku", v nichž jest uve
řejněno prohlášení přihlášky vynálezu, který
se provozuje nebo jenž se provozovati má.
(s) Provozuje-li vynález k patentování při
hlášený právní nástupce přihlašovatele, nutno
se zmíněným oznámením předložití zároveň
průkaz právního nástupnictví.
§ 3.
(’) Odvolá-li se patentová přihláška, ode
pře-li se patent nebo bylo-li o udělení vydáno
pravoplatné usnesení, po té, kdy o provozování
bylo podle §u 2 podáno oznámení, jest to ohlásiti příslušnému živnostenskému úřadu (živ
nostenským úřadům) I. stolice do 8 dnů po
uveřejnění v „Patentním Věstníku", jehož dva
příslušné výtisky jest k ohlášce připojiti.
(2) Tuto ohlášku musí podati každá osoba,
která provozuje vynález k patentování při
hlášený v době, kdy nastaly okolnosti, o nichž
se zmiňuje odst. 1.
(3) Udělí-li se pravoplatně patent, předložití
jest živnostenskému úřadu (živnostenským
úřadům) také dvě vyhotovení tištěného pa
tentního spisu.
§ 4.
i1) Hodlá-li původce vynálezu nebo jeho
právní nástupce použiti výhody §u 17 patent
ního zákona teprve po té, kdy udělení patentu
bylo pravoplatně usneseno, musí to oznámiti
příslušnému živnostenskému úřadu (živno
stenským úřadům) I. stolice, v jehož obvodu
se vynález provozuje nebo provozovati má, a

