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výrazu »využití tísně « byl dán výklad co možná širok)\ byla by 
úprava problému, o nějž nám jde, uzákoněním ,tohoto návrhu pod
míněná, asi tatáž jako v právním řádu německém a švýcarském. 
Avšak Dr. Klinebergťr směřuje dále. Ve svém článku v České Ad
vo1,acii (listopad 1922) přechází k návrhu asi to,hoto znění: »Využít
lmk-li kdo úp I a t n é sml o u v y na škodu druhého tím, že ... <~ 
atd. Přijetím tohoto návrhu byl by československý řád první, který 
by zavedl úměrnost plnění smluvních bez ohledu na subjektivní stav 
poškozeného. 

Také ve Francií nevyhovuje stav dosavadní ochrany před zkrácením 
při úplatných smlouvách a tak byl již v červenci 1920 podán ve sně
movně návrh pp. Ouibala a Dupina na reformu p říslušných ustanovení 
Code civil asi tohoto , obsahu: Zknícení jest důvodem ke zrušení smlou
vy, je-li neúměrnost závazků I2 normní a způsobena vykořistěním tísně , 
lehkomyslnosti nebo nezkušenJsti poškozeného. Zvyk, panující v oboru 
ur6téhc právního jednánf (tak na př . aplikace sweating-systemu při 
nlzn}Tch odvětvích průmyslových), neospravedlřluje zkracování. Nárok 
je uplatniti v 5 letech od uzavření smlouvy, která může býti zacho
vána v platnostť zmenšením závazku smluvníka poškozeného nebo 
zv}ršením plnění strany profituiící. O tomto n:í.vrhu na přání Strážce 
pečetí (Le Garde de sceaux) jednala Société ďEtuc!~s Législatives, jejíž 
zpj'avodaj prof. R. Demogue zpracoval nov}' návrh v tomto směru, 
který se od původního značně liší. V podstatě pral Demogue na
vrhuje, aby ochrana PI1::d zkrácením vztahovala se pouze na ty pří
pady, kdy zkrá cení p ~' c::s po.lovinu ceny bylo zaviněno vykořistěním 
poUeb, t ísně, lehkomyslnosti nebo nezkušenosti poškozeného. Žaloba 
je časově omezena na 2 roky i-'O uzavření smlouvy. Kromě některých 
vedlejších ustanovení liší se ještě tento návrh od námětu, podaného 
ve francouzské sněmovně, tím, že se vztahuje na zkr21cenf při dělení 
pozůstalosti (partage, art. 887 et s. du C. c.). 

Z llvedeného jest patrno: I ve francii převládaH proudy, požadující 
zavedení účinnější ochrany před zkrácením v úplatných slnlouvách 
jako pravidla obecného. Avšak směřuje-li návrh pp. Ouibala a Dupina 
k zavedení odhadování subjektivního a pružného tak jak je tomu v Ně
llH:cku a ~výcarsku, zachovává návrh prof. Demogue-a objektivní 
měřítko římské. Ovšem je nutno konstatovati, že návrh prof. De
mogue-a uplatňuje obě nevýhody, do nichž si bylo na př. pn čsl.' revisi 
o"bč. zť1k. stěžováno: podržuje vysokou hranici objektivní a nad t o 
požaduje důkaz viny, resp. urCitého subjektivního stavu na straně jed
n'oho smluvníka. Tím má býti chráněna bezpečnost právního styku. 

Trestní ochrana zaJ nl Ů prů nlyslových 
v trestnfm právu XIX. Cl XX, stol. 

B. M' i cha 1 í k (Brno), 
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a zdokonalení jeho závisí v prvé řadě na zdárném vývoji výroby, tudíž 
vedle zemědělství hlavně na průmyslu. Nejsou to však jen mezinárodní 
válečné konfl.ikty, které ruší zdárný' ro.zvoj průmyslu, jest to i stálý 
existenční bOJ mezi jednotlivci i společenskÝ'mi třídami, který musí 
v zájmu celku býti alespoň zmírněn právním řádem. Nestačí zde však 
obecná ochrana právního řadu, poskytovaná všem právním subjektům, 
nýbrž vzhledem ke zvláštním zájmům průmyslu jest nutna speciální 
ochrana jejich. Předním zájmem průmyslovirm jest o. c hr a n a vy n á
I e z ů a o b jev ů tedy ochrana tvůrčích myšlenek v oboru průmyslo
vém. Mnoho těchto tvůrčích myšlenek jest již po celé generace společ
ným bohatstvím lidstva. Ty ovšem nemohou býti předmětem práv in
dividuálních. Jinak jest tomu s tvůrčími myšlenkami novými. Ty mají 
jistou hospodářskou hodnotu, která může býti předmětem práva indivi
duálního. Přímo k ochraně vynálezů a objevů nutno. přiřaditi och r a
H u v z o r k u a ITl ode I ů, která sice spadá spíše do ochrany zájmů 
uměleckých, jejíž praktický význam však možno oceniti jen v souvis
·losti s ochranou zájmů průmyslových. Ať jde pak o vynálezy a objevy, 
ať o vzorky a moddy, vyžadují oboií svého tvůrce a výrobce. V zájmu 
výrobců i spotřebitelů jest nutna možnost jejich vzájemné individuali
sace. To může se státi j m é ne m, Ii r m o u a zná m k a m i p ľ ů
mys 1 u a o b c hod u. 

Tvůrčí myšlenky i odlišující označení maií iisté znaky společné. 
Obojí jsou statkem. maiíce určitou hodnotu hospodářskou, ovšem stat
kem nehmotným. Obojí připouštějí zvláštní způsob usurpace, totiž ná
podobení. Ochrana spočívá ve výlučném právu zužitkovati vynález a 
používati odlišujícího označenÍ. Obojí právo nazývá se někdy »prů
myslovým vlastnictvírn{{. Název ten souvisí s theoriemi, které se sna
žily vysvětliti podstatu a důvody státní ochrany těchto práv, hlavně 
ovšem práva na ochranu vynálezů. 

Nejstarší jest t h e o r i e p r i v i leg i í,pocházející ze XVII. stol. 
Právo na využití vynálezů jest pouhou výsadou, která se uděluje z mi
losti panovníkovy, na niž však vynálezce nemá právního nároku. ' Za
tlačena byla t h e o r i í s m I u v n í pod vlivem nauk přirozeněpráv
ních. Ochranou vynálezů neprokazuje již stát vynálezci milost, nýbrž 
koná jen svou povinnost, plynoucí ze smlouvy společenské. Rous
seau-úv Col1trat social a Bouffler-ova důvodová zpráva k franc. zákonu 
o vynálezech z 30. jXII. 1790 zdůrazňují hlavně toto pojetí. Během fran
couzské revol uce nabývá vrchu nO~'á t h e o r i e v 1 a s tn i c k á, vy
jádřená v úvodu k zákonu ze 7./1. 1791 slovy: »Bylo by útokem na 
práva Jidská v jejich podstatě nepohlížeti na vynúlez průmyslový jako 
na vlastnictví svého původce« a výrokem Mirabeau-ovým: »Vynálezy 
průmyslové byly v'lastnictvím dříve, než je Nár. · shrom. za takové 
prohlásilo«. Jí podobnou jest mladší t h e o r i e od 111 ě n y, naznačená 
slovy Kantovými: »1(aždý vynález jest prokázání služby vzhledem ke 
společnosti. .Jest proto spravedlivo, aby vynálezce za svou službu byl 
odměněn«. Nejnovějším pokusem konečně jest t h e o r i e a u to r s k á, 
dle níž právo z vynálezů patří k právům na statcích nehmotných, 
k právům na ochranu duševních výtvorů. Hledati důvod, proč stát 
ehránÍ zájmy průmyslové není možno právnicky, nýbrž jedině z hle
diska sociálně-po1itického . .Jest to snaha po povzbuzení podnikavosti 



a tvořivosti, která poskytuje právo na využití vynálezů, jest to snaha 
vyhověti zájmům celku, která obmezuje -časově toto výlučné právo. 

II. 
Netušeně mohutný rozvoj průmyslu po odstranění přežilého zřízení 

cechovního a. zrušení nevolnictvÍ, čímž umožněna konkurence a svo
boda práce, vyžádal si nové a nové úpravy ochrany svých zájmů. 
A byla to hlavně och ran a vy n á I e z ů, o kterou průmysl nejprve 
a úspěšně usiloval. 

Stejně jako jiné státy, tak i Rakousko nasto.upilo nejprve cestu pri
vilegií. Ke konci XVIII. a VI prvých letech stol. XIX. nacházíme jich 
již celou řadu. .Myšlenky, na nichž se později zakládá všeobecná 
ochrana patentní, jsou zde porůznu roztroušeny. Tak privilegium 
z 25. května 1792 praví výslovně: »1 ežto jsme ochotni žádajícím milo
stivě splniti jejich nejpoddanější prosbu stefně k od měn ě jejich zá
vQdu, jako k o d š k o dně n í za výdaje na právě zřízené nOVé; stroje, 
a při tom jsme pozorovali, že tytQ stroje státu a obecenstvu mohou 
sloužiti ke zvláštnímu prospěchu, povolili jsme jim .... privilegium 
p ..... ivativum _ . . ... na 5 let .. .. ... « Stejně i privilegium z 20. srpna 
1792 mluví o. ),vynálezu rychlejšího, lacinčlšího a lepšího vyr8.béní <<
a privilegium z 15. února 1794 o »stroji zcela nového, ještě neznámého 
druhu«. 

Trestní ochrana práv z takový~h privilegií plynoucích jest značně 
různorodá, přece však během doby určité skutko.vé podstaty a tresty 
stávají se typickými. 

1. Pře d m ě tem ú t o k u jest právo ' privilegovaného, které za
leží v dočasném v~rlučném právu zužitkovati privilegovaný vynález. 
Doba jest stanovena nlzně, na 5 až 15 let. 

2. Trestná činnost záleží nejčastěji v napodobování a vyrábění 
předmětu privilegia třetím bez svoJení oprávněného. (Priv. z 25./5. 1792, 
z 11./2. 1794, z 28.j8. 1795 a jiné.) Privilegium, z 15./2. 1794 mluví 
i o »užívání bez svolení vynálezce či jeho dědiců«, privilegium z 10./4. 
1795 pak o »prodávání předmětu bez písemného svolení«. 

3. Po subjektivní stránce jsou núležito.sti trestné činnosti sporné. 
Porušovatel musil asi o existenci privilegia věděti a vyžadoval se tedy 
dolus, ač vzhledem k tomu, že šlo vlastně specielně o zákony, uveřej
ňované v úředních sbírkách, -bylo. by možno) hájiti mínění, že omyl 
právní neomlouvá a stačí tedy i culpa. 

4. Trestem jest dle většiny privilegií »těžká n'emilost« konfiskace 
napodobených vÝrobků a· peněžitá pokuta 100 až 500 dukátů. Konfis
kované výrobky pro.padaiÍ zcela užitku poškozeného, kdežto z _ peněžité 
pokuty připadá mu pouze polovice; druhá polOVice připadnouti měla 
královské komoř~, resp. fisku. . 

5. Po. stránce formálního trestního práva dlužno podotknouti, že 
dle privilegia z 31. května 1793 ,měl takový spor na žalobu oprávně
ného býti rozhodnut politickými ' úřady s v~-hradou pořadu práva. Po
zdější pr,ivilegia, na pi~. z 10.}4. 1795 stanoví, že poškozený má býti 
zastupován fiskálním úřa,dem, který též vymáhá pokutu . . 
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Prvý zákon patentní vYdán byl 22. led n a 1810. Jest ještě vy
budovái1 na zásadě, že privilegování vynálezu tvoří výsostné právo 
Glsarovo. Výlučná privilegia maií se vztahovati hlavně na stroje a vy
nálezy mechanické, s větší opatrností na vynálezy chemické nikdy 
na vynálezy polního hospodářství. (Čl. 1.) l\'léLximální doba p;ivilegia 
jest decennium, které počíná dnem vyhlášení privilegia. (Čl. 3., 4.) 
Zaveden a~poň zásadně system přihlašovací, to jest privilegium uděluje 
se bez zkoumání jeho novosti. (Cl. 7.) 

Trestní ochrany týká se pouze čl. 9., který ustanovuje, že spory 
trestně-právní příslušejí »řádnému soudci«. Přes to však z pojetí zá
kona nutnĚ; vyplynuly důsll~dky na subjektivní náležitosti trestného 
činu. Od vydánÍ- zákona totiž oprávnění dané vynálezci, ač se uděluje 
ve formě privilegia, není ničím iinún, než pouhou skutkovou pod
statou, pGzbyvši charakteru zákona. Tím o.dpadá pochybnost vyslovená 
dříve str2.n viny. Na příště musí zde být dolus, byť i jen eventualis. 
Toto stanovisko jest ještě zdúrazněno tím, že místo předběžné zkoušky 
zavedell system přihlašovací. Neboť jsou sice možna civilně-právní, 
nikoliv však trestní opatření proti tomu, kdo, třebas i tu bylo zavinění, 
nikoliv však úmysl, porušit právo z vynálezu, jehož novost může býti 
po případě velice ' sporná. Vždy více se rozvíjeiícímu průmyslu nemohla 
stačiti nedokonalá ustanovení to.hoto zákona; zrušen z á k o n e m z 8. 
pro s i n ce] 820, jenž zavedl bezvýhradný system přihlašovací. Pře
jaty zásady práva francouzského, naplněného duchem theorie vlastnické. 
Nejdelší doba privilegia jest 15 let, které počínají dnem datování privi
lejní listiny (§ 19). Co se však týče vztahu k trestnosti neoprávněného 
llapodobE'ní, rozhoduje teprve den vyhlášení ve veřejných listech (§ 20). 
Vedle civilně-právní ochrany, která spočívá v zákazu dalšího napodo
hení, v bezodkladném za,bavení napodobeného. předmětu a v náhradě 
škody, jest ~talloven též přesně trest hodnotou pokuty 100 dukátů, 
z nichž polovice připadne oprávněnému, polovice chudinskému fondu 
místa, kde vynesen rozsudek v prvé instanci. I vedle trestu může žádati 
poškozený konfiskaci napodobených předmětúk svému · prospěchu. 
Má tedy propadnutí předmětů n12 jen ráz civilně-, nj'rbrž i trestně-právní, 
ba § 30 stanovÍ, že k prQpadnutí může doiíti, ať se předmět nacházf 
u napodobitele, či II třetího, ať byl i přivezen z ciziny. Jde tedy o za-
bezpečovací opatření a jakéSi zárodky opatření objektivního. ' 

Některé nejasnosti měl odstraniti z á k o n z ll. b řez n a 1832, 
kterÝ stanoví, že k dosažení v~Ylučného privilegia jsou způsobilé 
všechny nové vynálezy, objevy a zlepšení v celém okruhu průmyslu, 
vyjma přípravy v~-živných prosU,edků, nápojů a léků (§§ 1, 2). Ne
ž.ádá-li-uchazeč výslovně, aby jeho popisy, modely a nákresy, přiložené 
k žádosti, byly zachovány v tajnosti, mají býti otevřeny a každ~mu po
nechány k nahlédnutí. Jinak jsou popisy a nákresy po dobu privilegia 
uchov~ny zapečetěny a otevrQu se jen v případě sporu (§ 8). Vzhledem 
k tomuto ustanovení jest i skutková podstata trestné činnosti stanovena 
novým způsobem. Dlužno totiž rozlišo~rati: Zásahy · do . pi-ivilegH, jichž 
popis dle § ti jest držen v tajnosti, nepodléhai1 na poprvé žádnému 
trestu. Oprávněný může jen žádati, aby rušiteli bylo zakázáno další 
napodobování, jakož i zcizování předmětů napodoben~Ych. Při privile
giích, jichž popisy jsou veř~jně vystaveny, jakož i při druhém zásetPu do 
privilegií výše uvedených, nastupuje trestní sankce zákona z roku 1820. 
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Teprve uoba absalutismu Bachova přináší propracovanou úpravu 
achrany vynálezů, na starých ovšem základech, však s mnahými změ
nami a daplňky. Jest to z á k o n z 15. srp na 1852 č. 184. ř. z., 
který padržel svou. platnost po polO.vici staletí. Výlučné privilegium 
může býti uděleno na každý nový objev, vynález či zlepšení, který má 
za předmět nový výrobek průmyslový, navý prostředek, či methodu 
výrobní. Z ochrany vylaučeny potraviny, nápoje, léky, vědecká pra
vidla a principy, dále předměty, které z veřejného ohledu na mravnc~t 
a zdraví i bezpečno.st, neb z všeabecného státního zájmu jsau nepří
pustn~ (§§ 1, 2, 5). System ahlašavací praveden do krajnasti. Nezkaumá 
se ani novost ani užitečnost (§17). 

. Tre3tní ochrana byla značně zlepšena: 
1. Trestná činnast, zásah do. práva patentního, či porušení jeho 

může nastati trojím způsobem: 
a) Tím, ženěkda bez svolení oprávněného. předmět privilegia způ

sobem předvedeným v uložených popisech zhotovuje neb napadobí. 
Zhotovováním rnín,í se vyrábění předmětu privilegia přesně dle arigi
nálu, napadabením pak míní se ty případy, kdy výrabek v padstatných 
součástech kryje se s předmětem privilegia. Trestné činnosti této da
pauští se i ten, kdo výrobek zhatavuje neb napodabí na základě zcela 
či částečně identického. privilegia pozdějšího.. 

b) Tím, že někdo bez svalení o.právněného zhatavené či napoda
bené předměty vnitrozemského privilegia k účelu živnastenského pro
deje neb k uschavání, či vystavování pro. takový prodej přiváží neb 
O.dbírá. 

c) Tím, že někdo bez svolení aprávněného obstarává, či přejímá 
prodej, neb uschavání či vystavavání takavých předmětů k prodeji. 

Činnost pod c) uvedená vztahuje se patrně na o.ba případy před
dJázející (arg. »solcher« a kontinuitu celého § 38). Když někdo. přejímá 
či abstarává prodej, či uschování neb vystavování k prodeji předmětů 
privilegia, vyrobených v tuzemsku, jde tu vlastně o. pouhé pamocni
ctví při činnasti pod a) uvedené, které jest zde však stanovena jaka 
skutkavá padstata nezávislá. Když však tak někdo. činí vzh},edem 
k předmětům vyrobeným v cizině, jest tu zcela samastatná skutkavá 
podstata, neboť padělání či napadobení v cizině není vůbec trestné, 
ježto se privilegium vztahuje jen na obvad říše. V zhledem pak k této 
činnasti jest skutkavá podstata pad b) uvedená vlastně jen příprav
ným jednáním, upraveným jako zvláštní samostatná trestná činnost. 

Padobně jako dle zákona z 11. března l832 nutno i zde rozeznávati, 
jsou-li popisy a výkresy vystaveny k veřejnému nahlédnutí, či uscha
vány a zapeoetěny. V prvém případě již prvé porušení, v druhém pří
padě teprve navý zásah po předcházeHcím úředním zákazu jest trest
ným. Již při pauhém úředním zákazu dalšího porušavání patentu může 
však oprávněný žádat jistotu, že předměty ony, pakud jsou vyrobeny 
v tuzemsku, nebudau paužívány, ani zcizovány po dobu privilegia, 
pokud jsou pak z ciziny, že budou zase vyvezeny. 

d) § 50 zmiň uje se stručně o další trestné činnasti, záležející v tom, 
že někdo nedovoleným způsobem si asobuje původcovství objevu vY
nálezu či zlepšení osaby třetí, aby tak sám, neb prostřednictvím jiných 
dosáhl na to privilegia, stanově výslovně, že činnost tuto' jest posuzovati 
dle obecného. zákana trestního, hlavně dle ustanovení o podvadu. 
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e) Stejně tak nepatří sem dle S 49 zásahy do 'zivnostenských práv 
třetích osob, jež spáchány byly majitelein privilegia tím, že překročil 
mfze svých práv, daných mu privilegiem. Pachatele nutno posuzovati 
dle živnostenského řádu, a oko.1nost, že pachatel zneužil privilegia 
k rušení živnosti, jest kn přitěžující okolností. ' 

2. Trest ria zasahování do práva patentního a jeho porušení záleží 
v konfiskaci napodobenj'rch předmětů a v pokutě od 25 do 1000 zlatých. 
V případě neschopnosti k placení má se pokuta zaměniti za vězení. 
Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami, má býti též vysloveno v roz
sudku, že nástroje a prostředky 'výlučně sloužící k porušení patentu 
napodohením, mají dle své povahy bLlď se rozložiti neb přeměniti, či 
učiniti nepotřebnými. Jako zvláštní přitěžující okolno.st uvádí § 39 
okolnost, že pachatel zneužil znalosti vynálezu, které dosáhl ve službě 
u o.prá vněného, neb zneuživ jeho důvěry. 

Peněžná po.kuta propadá celá fondu chudinskému toho místa, kde 
byl patent porušen. Propadlé předměty mají se zničiti, nedošlo-li k do
hodě, že mají bJ'rti přenechány poškozenému na účet náhrady škody. 
Za účelem účinnosti rozsudku může soud naříditi na základě ohledání, 
či vj'rroku znalců, již během sporu předběžné zabavení a jiná opatření. 

3. Trestní ochranu práva patentního vykonávají politické úřady 
oJuesní. Rekurs možno. podati v 14denní lhůtě k nadřízeným politickým 
úřadům zerpskýrn a odtud k ministerstvu obchodu a živnosti, pokud 
nebyly po sobě vyneseny dva stejné rozsudky. O předběžných otáz
kách rozhoduje dle povahy věcí buď soudce civilní (ve věcech civilně
právních) neb ministerstvo obchodu (ve věcech technicky patentních), 

Zúkon z roku ]852 platí! pro obvod celého mocnářství. To ne
změnilo) se. ani po rakousl\.O-uherském vyrovnání z roku 1867, ježto 
patentní právo patřilo mezi ony obory pro něž měly v obou polovinách 
říše platiti stejné normy. Teprve z á k o n e m ze 27. pro. s i n c e 
1893 č. 191 ř. z. bylo toto ustanovení zrušeno a v důsledku toho upra
vily si oba státy ochranu patentní samostatně. V Rako.usku stalo se tak 
z á k on e m z 11. led n a 1897 č. 30 ř. z., který upravil ochranu 
vynálezů způsobem od základů novým, postaviv se důsledně na sta
novisko systému předběžné zkoušky. Ochrany zákona požívají nové 
vynálezy, připouštějící živnostenské upotřebení. Pojmu vynálezu zá
kon nestanoví. Z ochrany patentní vyloučeny jsou vynálezy, jichž účel 
jest protizákonný, nemravný, zdraví. škodlivý, dále potraviny, požíva
tiny, léky a chemikalie, jakož i vynálezy, jichž předmět jest vyhrazen 
státnímu monopolu. Patentní úřad zkoumá novost a živnostenskou upo
třebitelnost vynálezu, načež llveřeJllUje popisy i nákresy. Doba patentu 
činí 15 let, prodloužena L~-ti nemůže. Patent dává výlučné právo k vy
užitkování předmětu vynálezu, které iest děditelné a zcizitelné. Opráv
něný múže předlllět patentu vyráběti, dávati do obchodu, míti na pro
dej, jakož i užívati (§ 8). Však až do ,důkazu opaku platí domněnka, že 
vynálezcem jest prvý přihlašovate1. (§ 4). Právo majitele patentu jest 
omezeno ohledně t. zv. př,edbéžného užívatele, t. j. onoho, kdo v době 
pi-ihlášky bona fide vynálezu ve vnitrozemí počal užívati, neb učinil 
potřebná zařízení k takovému užívánÍ. Tento j~st oprávněn vynálezu 
užívati pro potřeby sv~lIo vlastního . závodu ve vlastních, neb cizích 
dílnách {§ 9). 
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1. Zásahu v ' právo patentní se dopouští: 
a) KdQ bez svolení oprávněného předmět chráněného vynálezu 

zhotovuje, dává do obchodu, má na prodej, neb užívá. Zhotovováním 
míní se přirozeně i napodobení v po.dstatných částech. Věc jest dána do 
obchodu, když se převádí na jiného jeH drženi tak, že jest připuštěn 
další její převod. Věc má na prodej, kdo ji má připravenu pro kterého
koliv kupce, který by si ji přál. Užíváním míní se pouze takové po
užití předmětu patentu, které jest vyhra'Leno vynálezci. Trestných čin
ností zde uvedených muže. se dopustiti každý , kdo nemá práva k ho
spodáI-skému využití patentu t. j. každý vyjma vynálezce či jeho práv
ního nástupce. 

Kdo dává předmět chráněného vynálezu, zhotovený neoprávněně, 
do obchodu, neb má jej na prodej, jest vlastně pouhým pomocníkem, 
v tomto případě však pomocnictvi jest pOjato jako samostatná skutková 
podstata. Naproti tomu jest nyní beztrestným přípravným jednáním, 
vzhledem k činnosti trestné ' právě uvedené, neb nanejvýše pokusem, 
přivážení či odbírání' takových předmětů k účelu živnostenského pro
deje, neb k uschQváníči vystavování pro takový prodej, tedy činnost, 
která dle zákona z roku 1~52 byla koncipována samostatně. 

b) Předbě,žný' užívatel, který chráněného vynálezu nepoužívá. 
pouze pro. potřeby svého vlastního závodu ve vlastních neb cizích díl
nách. Cinnost tato může záležeti v tom, že předmět chráněného vyná
lezu jest vyráběn a dodáv811 do jiných závodu, neb dáván do. obchodu 
a vystavován na prodej. Z toho plyne, že právo předběžného uživatele 
vztahuje se ve své podstatě výlučně na vynálezy jistého chemického 
či mechanickéhQ výrobního procesu. 

c) Při obou skutkových podstatách platí zásadně, že jest zde tolik 
zásahů do patentu, kolikrá t se trestná činnost opakuje, dále dle toho, 
kolik patentních práv tím bylo porušeno. 

2. Po subjektivní stránce vyžaduje se u pachatele vědomost. Pokud 
zde není vědomí o porušení patentu, má oprávněný pouze nárok na 
uznání svého práva, zanechání dalších zásahů , odstranění předmětů 
zásahu, přeměnu prostředků sloužících k zásahu aJ , náhradu škody 
(v případě zaviněnO, neb vydání obohacení (když zde zavinění vůbec 
není). Co jest pod pOjmem vědomosti rozuměti jest sporno. Nestačí zde 
nedbalost; bona fides, byť i nedbalostí způsobená , omlouvá. Rozhodně 
patří sem úmysl přímý, dolus ' directus. Ten ovšem nevyžaduje, aby 
pachatel byl s naprostou jistotou přesvědčen, že jde o platný patent. 
Stačí tedy na jedné straně pouhé vědomí pravděpodobnosti , když pa
chatel vzdor tomu své činnosti nepřeruší a souhlasí tedy s případným 
po,rušením patentu. Jen v tomto smyslu možl1o souhlasiti s míněním, 
že stačí i dolus eventualis, ke kterému se přikloňuje nejvyšší soud, 
však značná část literatury popírá (ř"inger, Kohler). Na druhé straně 
stačí vědo.mí, že jest zde jakýkoliv patent ; nevyžaduje · se vědomí o jeho 
platnosti, neboť při systému předběžné zkoušky musí se jeviti zlomysl
ným každé jednání proti onomu patentu, pokud pachatel nemá pře-
svědčivých d t"lvodů pro jeho. neplatnost. . 

3. Zásah do práva patentního pojléhá trestním soudům první in .. 
stance a trest{i se jako přečin peněžn í pokutou od 500 do 2000 zlatých, 
neb vězením od 3 měsíců do 1 roku. Oba tresty mohou býti kombino
vány. Peněžní pokuta pr-ipadá státní pokladně. Zaiímavo jest, že je-li . 
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vyjma vynálezce či jeho práv-

lálezu, zhotovený neoprávněně, 
vlastně pouhým pomocníkem, 

)ojato jako samostatná skutková 
estným přípravným jednáním, 
dené, ncb nanejvýše pokusem, 
tů k účelu živnostenského pro
)fO takový prodej, tedy činnost, 
ncipována samostatně. 
ráněného vynálezu ' nepoužívá 
tdu ve vlastních neb cizích díl-
že předmět chráněného vyná

závodu, neb dáván do obchodu 
íe právo předběžného uživatele 
,a vynálezy jistého chemického 

platí zásadně, že jest zde tolik 
činnost opakuje, dále dle toho, 
}. 

,e u pachatele vědomost. Pokud 
ná oprávněný pouze nárok na 
1 zásahu, 0,dstranění předmětů 
1 k zásahu a; , náhradu škody 
cení (když zde zavinění vůbec 
)zuměti jest sporno. Nestačí zde 
způsobená, omlouvá. R.ozhodně 
. Ten ovšem nevyžaduje, aby 
ědčen; že jde o platný patent. 
mí pravděpodobnosti, když pa
ší a souhlasí tedy s případným 
J možllo souhlasiti' s míněním, 
II se přikloňuje nejvyšší soud, 
1ger, Kohler). Na druhé straně 
t; nevyžaduje se vědomí o jeho 
:koušky musí se jeviti zlomysl
tu, pokud pachatel nemá pře-

~há trestním soudům první m
okutou od 500 do 2000 zlatých, 
ba tresty mohou býti kombino
)kladně. Zajímavo jest, že je-li 
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zde dána zároveň skutková Dodstata některého trestného činu ve smy
slu všeobecného trestního z'ttkona, zejména podvodu, není vyloučeno 
jich pou'lití, pokuLi jSOll trestnějšL Vedle tohoto trestu zbývá zde ještě 
dostiučinění oprávněnému, které záleží v propadnutí předmětú, jimiž 
byl zásah do práva patentního proveden, pokud není možno taHstiti jich 
neškodnost až do konce lhůty patentní. Stejně jest naložiti s nástroji, 
zařízeními a jinými pomocnými prostředky, které k zásahu sloužily; 
vše to státi se má na účet odsouzeného. Jestliže patentované součástky 
tvoří neodlučitelnou část předmětu, jimiž byl zúsah proveden. vztahuje 
se propadnutí na celek. Pokud pak mezi O.dsouzeným a poškozeným 
nedOjde ke zvlá~~tl1í úmluvě, neb polatd poškozený, nesvolí, aby pro
padlé pf'edmety byly mu vydány za odhadní cenu na srážku z náhrady 
škody, jest předměty tuto buď změniti, neb v případě nutnosti zničiti. 
Konečně může poškozený žádati plné odškodnění, které v sobě zahrnuje 
nejen náhradu skutečné škody a ušlého zisku, nýbrž i dostiučinění za 
škodu immaterielní, za způsobené příkoi"í a za jiné osobní újmy. Ochra
na jest ještě stupúov<lna tím, že rozsudek na žádost poškozeného může 
býti in extenso uveřejněn ve veřejných listech a novinách. I( zabez
pečení ochrany jest dovoleno již předběžné zajištění nároků oněch 

" během procesu, ba je-li zde nebezpečí v prodlení, ještě před zahájením. 
To státi se může zabavením neb 'dáním v úschovu a jinými opatřeními, 
na př. složením kauce. Ukáže-li se ovšem neoprávněnost takového 
předběžného zajištění, jest zavázán žadatel k náhradě škody. 

4. Konečně stanoví zákon v § 113 další trestnou činnost, osobování 
si patentu která jest přestupkem. Záleží v tom, že někdo: 

a) předměty neb jejich obaly opatřuje takovým označením, které 
jest způsobilé vzbuditi 'omyl, že pr:edmět neb výrobní proces· jest pa-
tentován. ' 

b} Neb ve veřejných oznámeních, na v~'věsních štítech a podob
ných oznámeních používá ozna:čenÍ, které jest způsobilé vzbuditi omyl 
stejný jako pod a). J ,. Y y. Y ." . 

Jest zřejmo, že o ochranu soukromeho zajmu ve :retsme pnpad~ 
nepůjde; důvodem jest spíše .snaha c~rániti váž:nos! za~ona J aJ kruhu 
průmyslových jako celku protI podobnemu, nes~~lOs:l1lnU ]ed?a!l1. 

c) Trestání jest svěřeno živnostenskym uradum prvm mstance, 
t. j. okresním správám politickým, resp. magistrátům a to, dle ~ř~dp,isů 
živnostenského Hdu. Zárovei'í. jest uznati na propadnuh zmmenych 
oznámení. obalů a v případě nutno.sti i předmětů samých, poku~ ,není 
možno bez jich podstatného poškození oněch označení odstramtI~ -
Jde-li však v obou případech o majitele bývalého patentu na ony pred
měty či onen v~Trolmí proces, nastává trestnost !e~rv~ po roce od skon-
čení lhťlty patentní. Ratio legis je~t zde sall10zre]m~. ., ~I 

5. I( nesporným pl"ednostern zakona z roku 1891, Jako ]~st na pn~ 
klad značně zvýšená ochrana proti porušení patentu, zavedem skutkove 
podstaty osobování si patentu. přesunutí agendy na ř~d?é ys~udy, ~pre
cisování subjektivních náležitostí, náleží. v ~epo~sledm ra~ey ~ !ll0zn~~! 
objektivního opatření ve smyslu ~ 1~1, lehoz zY~E?dky J vldeh Js~e . Jl~ 
v zákoně z 8. prosince 1820, ktere vsak v pOZde]SlCh o ~akone~~ pre]atQ 
nebylo. Ubjektivní opatření záleží v tom, že soud n:~1Z~ ?a zyadost po...: 
škozeného nalézti na propadnutí předmětu zásah~, ~ 2lcmen~ ne,sk~dnym 
pomocn}Tch prostředků dle § 100, jakmile jest z]1stena ob]ektwm skut-
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ková podstata zásahu, i když pro nedostatek subjektivních náležitostí 
bylo vynésti rozsudek osvobazující. 

Ochrana vynálezú v I<akausku se tedy z nepatrn~Tch počátků, po
zději sice než v jil1~Tch státech, na příklad ve francii a Německu, do
pracavala k farmě celkem úplne vyhavující. Jedině subjektivní náleži
tost vyjádřená slovem: »wissentlich« nevyhovavala pro svou nejasnost 
a při chystané osnově všeQbecného. zákona trestního. měla býti za
měněna za slovo »vorsatzlich«. K projednání osnavy ané avšem 
nedošlo a zůstává to. úkalem navéha čs. zákana trestního, aby otázku 
onu příZ1Livě \ryřeši1. Další zákany týkající se ochrany patentní, ne
změnily celkem ničeho na trestní ochraně. J de tu a z á k o n z 27. 
Č e r v n a 1908 (:. 123, jímž agenda patentní přikázána min. veřejných 
prací, z á k o n z e '27. k vět n a 1919 č. 305 Sb. z. a n., jímž platnost 
rak. zákona patentního. rozšířena i na Slavensko a z á k a n z 30. 
Č e r \. n a 1922 č. 252 S b. z. a 11., jímž platnost zákana rozšířena na 
lilučinsko a ustanavení zákona z roku 1908 byla zrušeno. Pauze skut
ková podstata asahavání si patentu byla jím rozšířena i na p1Ípady, 
když někdo. užívá aznačenÍ na ,práva z patentu respektive jeho. při
hlášky aniž z'ároveň vyznačí číslo patentu, resp. značku spisavou" 
pod níž se patentní přihláška u patentního úřadu projednává, trestání 
přestupků svěřeno řádným soudům. Trest stanoven pokutou ad 50 do. 
2000 Kč, neb včzením ad 3 dnů do. 1 měsíce. 

O užitečných vzarcích, a nichž se zákon ten zmiňuje, bude jed
náno níže. 

III. 
Byla řečena v úvodě, že prIma k achraně vynálezů dlužna při

řaditi achranu vzorků a modelů. O tÚo se bahužel nikterak nedá říci, 
že by byla uspakajivě vyřešena. Upravena byla teprve c í s. pat e n
tem z e 7. p r GS i II C e 1858 ' č. 237, jehaž zastaralá ustanovení platí 
dosud, jen nepatrně změněna pazdějšÍmi zákany. Vzarkem či madelem 
razumí zákan iyp, vztahující se na farmu prům. výrobků, dle něhož se 
tyto zhatavují (§ 1). Ulažení vzorků u abchadní a živnastenské kamary 
(§ 5) oprávňuje k výhradnému jeho paužívánÍ (§ 2) po dabu 3 let 
(§ 4). Právo to jest děditelné a zcizitelné (§ 2). Vzorek nesmí býti 
pauhau kopií samastatného díla "uměleckého.. Vzarek , může býti ade
vzdán atevřený či zapečetěný, způsobilast k zapsání do. rejstříku se 
nezkaumá. I zde platí až do. protidůkazu zák. damněnka, že prvý při
hlašavatel jest půvadcem; do. , roka musí přihlašavatel zapačíti s užívá
ním vzarku. 

1. Trestná činnast, zásah do. práva vzarkavého spočívá: 
a) V neoprávněném pa užití vzorku, ať již se ta stalo přespau jeho. 

kapií při zhatovení průmyslavého výrobku, ať napodabením s nepatr
ni' mi změnami. 

b) V prodeji neoprávněně zhotavených výrobků. Kdo má věc na 
prodej, jest patrně trestán pro. pakus prodeje. 

2. Pa stránce subjektivní vyžaduje se vědomost (»wissentlich«) 
patrně ve stejném smyslu jaka dle pat. zákana z r. 1897. Trestnější j,est 
proto. zpětnost, jakaž i okalnast, že zásah se stal ad dělníka i zřízence 
poškozeného., neb vúbec zneužitím dúvěry. 

3. Trest SpOClVa v 
v případě nedobytnosti 
se sazba. zdvajnásobuje, 
kuty uložiti trest vězení 
čujÍ použíti přísnějších 

Zároveň má se v 
, prostředků k zásahu 

Zabavené pfedmět'y z 
lhúty, pa kterou aprávn 
nedošlo ke zvl2,štnÍ úml 
může úřad naříditi. 

4. Řízení přísluší po] 
nostenským, které na 
opatření ve formě 
však i obviněný byl chr 
žadati záruku za bez 
byla svévalná i pen v 

dastiučinění zůstává 
Pazdější záko.ny n 

pat e n t z 23. k vět n 
1908 č. 123 r. Z., jímž 
veř. prací a PO převratu 
z. a n., jímž ustanovení 

Od abyčejných 
užitné (Gebrauchsm 
předmětů a nářadí 
obyčejný nechrání 
nému, než zevně patrn 
f01'111 ě, uikaliv ale jejímu 
se blíží povaze vynál 
apatření, které ad 
ště 'paužita nebylo. Bylo 
achranu vzorků užihn'rch 
míme-li si, že r. 1910 
kausku měla Německa př 
ků a 221.991 abyčejných 

Připajením řIlučíns 
vau. Prozatímní úp;:ayu 
Sb. z. a n., jimiž pro. lilu 
ných vzarcích panechán 
pojení přihlášené. Jediná 
řeno řádným soudům. 
hlášen. 

K 60. narozeninám 
t ., r. svoje šedes.átiny, 
tom dílo žiyotní nelze 
případě lze dci jistě s 
vhodnou příležitost n~st 



k subjektivních náležitostí 

z nepatrných počátků, po
Te f~rancii a Německu, do-

J edině subjektivní náleži
wovala pro svou nejasnost 
a trestního měla býti za
lnání osnovy oné ovšem 
wna trestního, aby otázku 
. se o.chrany patentní, ne-

Jde tu o z á k o n z 27. 
přikázána min. veřejných 

5 Sb. z. a n., jímž platnost 
wensko. a z á k o n z 30. 
Ltnost zákona rozšířena na 
bylo zrušeno.. Pouze skut

TI rozšířena i na plípady, 
.tentu respektive jeho při-
1, resp. značku spisovou, . 
úřadu projednává, trestání 
:anoven pokutou od 50 do 

on ten zmiňuje, bude jed-

·aně vynálezů dlužno pn-
10huže1 nikterak nedá říci, 
byla teprve c í s. pat e n-
zastaralá ustanovení platí 

::my. Vzorkem či modelem 
ům. výrobků, dle něhož se 
lní a živnostenské komory 
vání (§ 2) po dobu 3 let 
(§ 2). V zorek nesmí býti 
'. Vzorek . může býti ode
k zapsání do rejstříku se 
:. domněnka, že prvý při
lašovatel započíti s užívá-

rkového spočívá: 
lž se to stalo přespou jeho 
ať napodobením s nepatr-

výrobků. Kdo má věc na 

vědomost (»wissentlich«) 
.a z r. 1897. Trestnější jest 
stal od dělníka i zřízence 
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3. Trest spočívá v peněžité pokutě od 25 · do 500 zlatých, která 
v případě nedo.bytnosti může býti změněna ve vězení. Při zpětnosti 
se sazba zdvojnásobuje, při třetím opakování jest vedle peněžité po
kuty uložiti trest včzenÍ od týdne do třech měsÍCŮ. Tresty ty nevylu-

. čuií použíti p ř ísnějších ustanovení všeobecného trestního zákona. 
Zároveň má se v rozsudku vysloviti na propadnutí nástrojů a 

. prostředků k zásahu sloužících a na náhradu škody dle všeoh. zásad. 
Zabavené předměty zásahu zústanou uschovány u úřadů až do uplynutí 
IhMy, po kterou oprávnění trvá, pokud nemohly býti přeměněny, neb 
nedošlo ke zvláštní úmluvě mezi stranami, též uveřejnění rozsudku 
může úřad naříditi. 

4. Rízení přísluší politickým úradům I. instance jako úřadům živ
nostenským, které na žúdost poškozeného mohou provésti zajišťovací 
o.patření ve formě zabavení pr:edmětu a prostředků ku zásahu. Aby 
však i obviněný byl chráněn proti neoprávněn}-m nárokům, může úřad 
žadati záruku za bezdůvodné napadení resp. dokáže-li se, že žaloba 
byla svévolná i peněžitou pokutu do. 300 zlat}Tch,při čemž nárok na 
dostiučinění zústává vyhrazen. 

Pozdější zákony nezměnily těchto ustanovení. Míním tím c í s. 
pat e n t z 23. k vět na 1865 Č. 35 ř. z., z á k o n ze 27. č e r v na 
1908 Č. 123 L z., jímž agenda, týkající sej vzorků, přikázána min. 
veř. prací a po. převratu z á k o rl 24. č e rve n c e 1919 Č. 469 S b. 
z. a 11., jímž ustanovení toto zrušeno a agenda vrácena min. obchodu. 

Od obyčejných vzorků ()Geschmackmuster«) jest lišiti t. zv. vzorky 
užitné (ůebrauchsmuster«) jimiž se poskytuje ochrana výrobcům 
předmětú a nářadí sloužících k pracovnímu či užitnému účelu. Vzorek 
obyčejný nechrání výrobků, hodících se pro svou formu k užívání ji
nému, než zevně patrnému, ježto. jím poskytuje se ochrana jen vnější 
formě, uiko1iv ale jejímu technickému účinku. Povaha vzorků užitných 
se blíží povaze vynálezů : Ovšem většinou jde tu o ryze praktické 
opatření, které odborníkovi není ničím novým, avšak prakticky je
ště použito nebylo. Bylo by velmi škodlivým, že Rakousko zákona na 
ochranu vzorků užitných nemělo. Nutnost úpravy poznáváme, uvědo
míme-li si, že r. 1910 proti 10.208 patentům a 12.241 vzorkům v Ra- . 
kousku mělo Německo přihlášeno 45.209 patentů, 54.580 užitných vzor
ků a 221.991 obyčejných vzorků. 

Připojením řIlučínska k Československu stala se otázka ta ožeha
vou. Prozatímní úpi'ayu poskytl z á k o n z 30. Č e r v n a 1922 Č. 252 
Sb. z. a n., jimiž pro. Hlučínsko byl něm. zákon z 1 . června 1891 o užit
ných vzorcích ponechán v platnosti, pokud jde o vzorky do doby při
pojení přihlášené. Jediná změna nastala v tom, že trestní řízení svě
řeno řádným soudům. No.v}Y užitný vzorek nemůže býti vůbec při-
hlášen. - (Dokončeni přlště.) 

z P R 1\ ly. 
K 60. narozeninám prof. MiřičkY. Prof. Miřička dovršuje 2. prosince 

t .. 1". svode šedesátiny. Mezník to jistě významný, neboť ti'ebaže ve věku 
tom dílo životní nelze zpravidla pokládati za skončeno ( což v n ašem 
případě lze Hci jistě s plným oprávněním, - dává přece hranice tato 
vhodnou příležitost nn.stíniti vědecký profil osoby, jež se dožila' věku 


