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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 ohlá- 
siti 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
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to nejpozději v době, kdy počne patentovaný 
vynález provozpvati.

(2) V tomto oznámení nutno udati: jméno, 
věk, bydliště a státní příslušnost té osoby, 
která vynález provozuje nebo provozovat! 
chce, jakož i stanoviště tohoto provozování a 
nutno k oznámení tomu připoj iti průkaz 
o tom, že patent byl udělen, a dvě vyhotovení 
tištěného patentního spisu.

(3) Hodlá-li patentovaný vynález provozo- 
vati právní nástupce majitele patentu, nutno 
zároveň s oznámením předložití průkaz práv
ního nástupnictví.

§ 5.
Chce-li původce vynálezu nebo jeho plivni 

nástupce počíti se živnostenským provozová
ním vynálezu nebo provozování jeho znovu za
hájit! v době, v níž patent udělený na tento 
vynález již zanikl nebo byl odvolán, jest pod
roben všeobecným předpisům o nástupu živ
nosti.

§ 6.
Jestliže se patent, jenž se provozuje ve 

smyslu §u 17 patentního zákona, zruší neb 
odejme, jest tím okamžikem toto provozování 
pouze tenkráte přípustné, j sou-li tu podmínky 
stanovené ve všeobecných předpisech pro pro
vozování příslušné živnosti.

§ 7.
0) Provozování vynálezu k patentování při

hlášeného nebo patentovaného podle §u 17 pa
tentního zákona nutno omeziti přesně na roz
sah vynálezu z prohlášky nebo z tištěného 
patentního spisu patrného.

(2) Příslušným živnostenským úřadům se 
ukládá dozor nad tím, aby se ustanovení §u 17 
patentního zákona nezneužívalo k obcházení 
předpisů živnostenských zákonů o nástupu 
živnosti.

§ 8.

Přestupky tohoto nařízení stíhají se, pokud 
nepřicházejí v úvahu ustanovení živnosten
ských zákonů o stíhání neoprávněného provo
zování živnosti, podle ministerského nařízení 
ze dne 30. září 1857, č. 198 ř. z., kterým se 
vyhlašuje všeobecný předpis o trestání těch 
menších přestupků zákonných, pro něž není 
vyměřen trest ani ve všeobecném trestním zá
konu, ani ve zvláštních nařízeních, na území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi podle zák. 
čl. XL/1879, zákonníka o přestupcích.

§ 9.
Vyjma předpisy o nástupu živnosti jest živ

nostenské provozování vynálezu k patentování 
přihlášeného nebo patentovaného podrobeno 
všeobecným živnostenským předpisům.

§ 10.
Nařízení ministerstev obchodu a vnitra ze 

dne 15. září 1898, č. 162 ř. z., o živnostenském 
provozování vynálezů, se zrušuje.

§ 11.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 12.

Provedením tohoto nařízení se pověřují mi
nistři průmyslu, obchodu a živností, spravedl
nosti a vnitra.

Stříbrný v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 
Maíypetr v. r. 
Novák v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


