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152.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností v dohodě s ministrem financí 

ze dne 25. května 1925, 
jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení 
listin a osvědčení patentním úřadem na žádost 

stran vydávaných.

Podle §u 119 patentního zákona ve znění 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n., se ustanovuje:

§ I-
^ Za vyhotovení listin a osvědčení patentním 
úřadem na žádost stran vydávaných stanoví 
se tyto zvláštní poplatky:

1. za potvrzení souhlasu opisů nebo
kopií výkresů, vyhotovených stranami 
ze spisů patentových s prvopisy neb 
původními výkresy, za každou stránku 
popisu neb za každý list kopie vý
kresu ......................... .... ................... 5 Kč,

2. za výtah z patentního rejstříku, 
vyhotovený úřadem, za každý arch . 10 Kč,

3. za potvrzení souhlasu výtahu, vy- 
boloveného stranou, s patentním rej
stříkem ................................................ 10 Kč,

4. za duplikát patentní listiny, k ně
muž strana musí dodati příslušný pa
tentní spis .......... 20 Kč,

5. za úřední vysvědčení, za každou
stránku ....... c 10 Kč.

§ 2.

Poplatky v §u 1 této vyhlášky stanovené 
zaplatiti j est na účet patentního úřadu 'u po

štovního úřadu šekového, a to současně s po
dáním žádosti.

Složenku o zaplaceném obnosu jest k žá
dosti přiložiti.

§ 3.
Nevyhoví-li se ustanovení §u 2 této vy

hlášky, bude se míti za to, že žádost byla od
volána, a uloží se bez jakéhokoliv vyrozumění 
ke spisům.

§ 4.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a 

živností v dohodě s ministrem financí ze dne 
7. září 1922, č. 289 Sb. z. a n., pozbývá 
platnosti.

§ 5.
Tato vyhláška nabude účinnosti čtrnáctý 

den po uveřejnění.

Novák v. r.

153.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem zemědělství 
ze dne 17. června 1925 

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:

Místo daně, kterou podle zákona ze dne 
21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani 
z obratu a dani přepychové, za rok 1924 mají 
platiti drobní zemědělci v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku (■'dietně Hlučínska, Vitorazska
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