
Po provolání otištěném v Technickém Obzoru o zahá
jení sbírek ve prospěch knihovny .,Svět a práce", kterou 
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Tiskem Jos. B. Zápotočného v Rokycanech 

PŘEDMLUVA. 

Spisek mu). ,sepsán je pro techniky, nikoHv pro odborné 

prá'VIníky. Určen je pro praktické potřeby, nikoliv se zřetelem 
lIla theoretické potřeby pozlIlání r;a'koUlského práva paterntního. 

Při Isepisování, zejména pak při seskupování Játky přE~d.stavoval 

jsem si proto vždy 'Potřeby technika, (který hledá ryahlou ' orien

taci o předpi'Sech pa:tentních. Zpravidla bude jím za.ji8Jté vyná

lezce (tedy př~slušník techniokých p'ovO'lání) ne\bo majitel pa

tentu, jemuž půj ,de o poučení o konkretní určité otázce, která 

jej zajímá .. Poněvadž .pak nebU/dou všeoky předpisy patentního 
zá1kona ,stejně aJktuální pro ' podohnou orientaci, věnova[ jsem 

právě s tohoto hlediska nělk:terým z nich :více, některým méně 

místa. Jirna'k ovšem Iffiuselo býti mou snahou, p'otdati přece pokud 

moŽiIlá vyčel1pátv1aJjící obraz ceilého práva patentního, a1bych umož

nil orientaci i tomu, :kdo ve spisu hledati bude celkový p,řehled 

rakouskéhO' práva patentního. Srnaha ta měla ovšem V1llější mez 

v om~enosti mí,sta, jíž hyl10 mi dbáti. 

Spisku pol'Olžil jsem z,a záJkh·d osnovu přednášek o rakou

ském právu paterntrum, je'ž konám na Zldejší české vysoké. škole 

technické. 

V Brn ě, v če'fvnu 1918. 

. Spisovatel. 
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ÚVOD. 

»Patesntem« růzumíme všeůbecně R,rávo určité'hů druhu. 
Prárvo tO' uděluje stát za j!stých předpůkladů IQsdbám, které buď 
samy učinily vynález, nebO' jejich p,rávním náJstupcum, a tO' zla 
tím účelem, alby pO' určitůu ,důbu mo:hly vynález vyrábě'ti a jej 
využitko'VIati, j laikůž i ostatní osoby z výrůby a užitku vyloučiti. 
TentO' patent či právO' patentní stěle'sněnů jest v listině, ktel'1ou 
stát vydá tůmu, který má nároik na uděloo.f práva pél!tentníhů dle 
právního řáJdu. 

Rozeznáváme-li jednůtlivá práV1a státních OIbčanů dle před
mětů, na něž !Se vztaihují1 patří prárvů !patentní ,dO' skUip,iny oněch 
práv, jichž předmětem je statek nehmotný. Ve vývoji pt'ávních 
řádů !předcházeI'a práVl.IlÍ ůchraně takůvýchto nehmotných statků 
ča'sově ůchr,ana statků hmotných, tedy věcí movitých a nemo
vitýM. Nej'VýznaČllějším . ,právem, jehož předmětem ve smyslu uve
deném jsou věci hmotné (části vnějšího ,světa), je,st právo vlast
nické. Ono jeSlt ,dle běžného půjetí »lbezprostřední a úplná čili 
nej :sVt'chůvanější pr-áV1Ilí můc nad věcí hmotnou«, kterůu vlastník 
zá:růveň vyluču'je veškeré ůsta:tiní 'osůby IZ půsůlbení na věc a n>a
kláJdání ,s ní. Tím dálna. je již analůgie práva paJtentního s právem 
vla'Stnidk.ým: vylučujeť i ůno podůbným ,způsůbem ostatní o,sůby 

z výroby patentolVaných předmětů a z užitku uiděJenéhů patentu. 
Nehmůtnlost právníhO' ,statku, chráněnéhO' právem patentním, má 
však v zápětí různost úpravy tétO' oClhrany 'se Istrany státu, srov
náme-li tutO' cchranu s ůchr-<ancu vlaJstnictví na věce'ch hmotných. 

V modernkh právních řádech vyvinulO' se pOlsIQupně někclik 
druhů ochrany statků nehmůtných (immaterie1ních). Právu pa
tentnímu IPQ bck staví se zejména právo autorské; jeho předmě
tem je taktéž statek nehmctný, idea, jejíž půvůdce (vynálezce 
v širším smyslu) je chráněn právrum řádem. »NehmQtncst« či 
idealita statků, chráněných právem aUOOlfs:kým, vystupuje vůči 
ochraně /hmctných statiků (vl'aJstniotví) ještě více v pcpředí 
u Isrcvnámí s právem ,patentním. Než Qbdoba cbcu cbráží se ve 
způsobu, jaik ochrana jejich právním řádem prcvedena bývá 
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(čals'ové omezení ůchrany té; plt'ávů V1I'a'smické je v zásadě chrá
něnO' ča·sůvě neůmezeně). Další p,řípiad právlI1Í ochr.any nehmůt
ných ' ,statlků jest ůchrana živnostenských známek (zde chrállÚ se 
důbrá půvěst živnostenských závodů) a vzorků. Sem patří též 
ůchTa~a jména. 

Ooh~'aJl1a vynále!zů průvedena je nylllí téměř ve všech státech. 
Nejdříve uzákoněna byla v Anglii (r. 1623) . Je tedy na snadě 
otázka, z ja'kých důvůdů chůpily se státy tétO' 'ochralllY, jinými 

. slůvy otázka myšlenkového základu státní ůchrlany vynále,zů . 
Z j,alkých důvodů má vyná:lezce mravní nárůk na tO', aby byl stát
ním řáJdem ohráněn? Chce právní řád prospÍV1ati svou ochranou 
toHků vytnálezci, nebo má lIta zřeteli též pr1o,spěch veřejnosti 
(celku s~átnfch občalllů, nMoooího hůsrpodář'Ství, průmY1slu atd.)? 
Z úpflavy, jaké Ise právu patentnímu v jednůtlivých státech do
stalO', múžeme usůuditi na zálkůnodárné můtivy pTávní oohrany 
vynálezů. 

Během dolby půhlížely jeldnůtlivé státy rlolzlíčlllým způsobem 
na průspěšnost ůchrany vynálezů. Sůuvi,selo tO' 's názoTY ho.srpů
dářislků- a obchůdně rpůlitickými tůhů 'onlohů 'StMU. O tem viz lIlě
kůlilk poznámelk v ·odstavci O' » dějináoh PTáva patentníhO' v Ra
kŮUlslku « . 

I theorie různě vykládala si podstatu a důvůdy státní ůchra
ny vynálezů. Budiž zde st.ručně vytčenO' někůlik pokusů O' theů
retÍ!dké z·důvodnooí a vysvětlení práva patenŤtúhů. 

PůněvéUdž, j'a/k již ře;čeno, právní ůch-r'anla duševního ma
jetku je,st u srůvnáJní s ochr.anůu majetku hmotného půměrně 
poz,dním výplodem právníhO' vývůj e, hylo přklOzenů, že se často 

. pOlhlíželo na onu jako jiJstůu výjimku ůproti pravidelné ůchraně 
statiků hmotných. T'atů výjimečnost zračí se 'ostatně i v názvu 
»privilegíí« (výsad), kterým bylO' Ulděllené právO' .patellltní ozna
čováno. Půhlížel'a tudíž i nej,staTší právní 1l!auka 1lIa udělení »pa
tenhi,í výlsady« jaků na právO', Ikteré hylů vynálezci propůjčeno 
z milosti panovníkovy, n.a něž te,dy vynále·zce sám žádnéhO' práv
níhO' (ani ffilt'aV1n.í,ho) nároku neměl. Na tůmto hledisku 'stál na př. 
nejstaTŠí patentní z áJkon , zákon 'M1gHcký z rO'ku 1623. »Výs,adůu« ' 
patentní (privi'legiem) udělen :byjl vynálezci jistý monopol, kte
rým vylučO'.T;a,1 ostatní osO'by z ÚČélJsti na hůspodářských užitcích, 
jež plynuly z vyná~ezu . _ 

Napůf.om vzlI1ÍlklIluvší theorie přirozenoprávní, Ícťeré učily, že 
jeoootlivcům příis;luší určitá práva vůěi· státu již ze saméhO' růz-

• 
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UlffiU lidskéhO' (dle příTOdy), přivodily i zde změnu v názorech. 
Tyto theorie, jichž za'kla.datelem byl Rousseau svým spisem 
O' »'smlouvě srpolečenské«, vy1kládaly ·si právní vztahy a půměry 
mezi jednotlivci ta státem - zejména Isu,bjekční poměr těchto 
vůči státu - »spO'lečOOlskou smlůuvůu « , kterO'u prý jedn0t1ivec 
l1.zavřel se státem před vznikem právních řádů a z níž protO' 
dlužnO' odvozůvati j.ednůtlívé právní povinnůsti a práva jednot
livců ůprO'ti státu a naůpak Růzumí se, že při těchto kůnstruk
cích j'de O' ideologie, poněvadž ve skutečnos·ti žádné tukové »spo
lečenské smlouvy« uzavírány nehyly; jsou fi.ikcemi, které maj í 
odŮvo·dniti a vysvětliti právní řády. CO' se plak týče vy,svět1ení 
práva patentního zvlášť, byl i nárůk vynález'cův na ůchranu 
státní vyvO'zůváJn z tétO' t. zv. theorie smluvní: uděluje vynáJlezci 
právní ůchrant1 vynále,zu, neprO'kazuje mu IS·tát již pouhou mi
lost, ja.k mčl za to názor předcházející, nýbrž Pllru svO'u povin
E.ost, prýštící právě ze zvláštní smlouvy, kterou prý u1zlavřel vy
nálezce -se státem tím, že mu zjevil svůj vynález; za to je stát 
půvinen chrániti vynálezce pO' určitůu dOlbu ve výlučném využiti 
vynálezu. Přes veškerůu na:ivnOls.t pO'dobnýoh představ zlllame-
11'aJjí přece s hledisJlm hospodářiské a obchO'dní pO'litiiky -státní 
půtud pokrok, že uznává Ise jimi přesný právní nárok vynálezce 
na vynál ez. 

P(fávě zmíněná »theO'rie smlu~í« byla působením slociálně
pOIHtidkýc'h heseil f.rlancO'uZJské revo'luce (1781) za'HačOOia t. zv. 
theorií vlastnickou. Jí PT.ovedena úp/lná obdůba ůchrany nehmot
ných s té:.ťků , kterými jeví se vynálezy, s O'ohranO'u staitlků hmot
ných. »Majite'l« duševníhO' st,atiku pOlstaJVen zása,dně na il'oveň 
s »vLaJsimJkem« hmO'tnÝ'oh věcí; ohrání-li stát tohoto a uznává-li 
tím náTůlk jehO' na ůCM1anu státní (Ulstanůvernmi zálkO'nůůhčan
s'kýdh a tre,stních), má důsledně' i O'noho ůbdobně chr~ti. TakO'
výmtů myšlenkovým Ipol5rupem vysvětluje si tedy »theroríe vlast
nidká«, plt'O'čstát půskytuje právní ochranu vynálezcům. Jí po
dobnou jest mladší »theorie odměny« , dle níž prý stát pos'ky
tuje udě,lením p'MentlIli ůchrany vynále1Zci ůdměnu za jeho čin
nost, vynalůženou ve prospěch půkroku průmyslovéhO'. 

Nejnůvějším pokusem 'o vysvět/lení O'chr.any patentní jest 
kůnečně t. zv. theorže autorská, která vědO'mě O'pouští analogie 
s ůchr1anůu hmotných statidl. a přiřiaďuje .ocwanu VyJllálezů 'k vše
obecné oohramě duševlJlÍch statků. Odkloňujíc se tedy od obdoby 
s právem vla.s,tnickÝ'm na hmůtné věci, přiikiloňuje Sl;.: Ik obdobě 
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ochra.il1y duševních výtvo'rů, zejména k instituci t, zv, autorského 
práva v užším Ismyslu (viz výše), Dle této theorie má stát chrá
nití nejen zájmy vynáJle'zce - udělením patel1loo - nýbrž rovněž 
i zájmy průmyslu: vý1slednicí 'obou těohto Isna:h jeví se pak 
časová omezenost ,ochrany piatenrtni. 

PřehJé!ooeme-H !Struooě zlde ll1IaJstí!Ilětné lIláJzory, jimiž má býti 
vysvětleno a 'Odůvodněno, proč modetrní státy ah-ráru ,zájmy vy
nálezců, musíme si především uvědomiti toto: Není naprosto 
možno odůvo'dňovati vZ!Il~k nějakého práva (tedy v našem pří
prudě prá'V'a p:atentního j alkožto souhrnu utrčÍItýc!h ptrávních pra
videl o ochraně vynálezů -a vynálezců) opět právem, neJho něja
kým právním nárokem, kteJ"ý by z,de byl ,dříve lIlež vJó.1sw právní 
řád, Nelboť tím pohybujeme se Z<řejmě v mylném ktrulhu,_ Chce
me-Ji si tedy vysvětliti, proč moderní právlní řády chrání vy
nález'ce, pvoč je chnÍrn tak a ne jmruik, a chceme-líobsah jednot
livých ptrávnícn řáJdů (patentltlích zá!konů) k'rifžsovatž, nezbývá 
jiná cesta než uvědomiti si hospodářsko- a obchodně politické 
motivy, které vedou stát k tMo ochraně, Ne jinak možno též na 
pHki1lélJd vysvětlovati a kritis'OtVlati in:SJtitut soukromého vlastnictví. 
Toto spočívá legi1slativně-p'Olíticky na pO'stulátu individualisti
ckého (na rozdíl od komunÍlstidkého) zřízení hospodářského . 
Kdo chce proto vy:světlovati či krititsovati tento Ílntstitut, musí 
vysvě;blo~ati, odůvodňlolVati či zavrhovati zmíněný postulát. To 
všaJk již není výlklad a kritika právnícká. 

Máme-li před ,sebou právní řáJdy, které poskytují vynáJlez
cům 'O'chranu patentní, a vidíme-U zároveň, že t iato oohrana jest 
časově omezena, ptáme se, proč tak stát činí? Patrně proto', že 
má z,a to, že touto ,odwanou prospívá zájmům veřejlIlosti více ne'ž 
k!dyby vynálezy vůbec chráněny nebyly lIlebo byly chráněny jiným 
způlsobem, Poněvadž pak modemí stát má na zřeteli jedině zá
jmy vešikerenstVla stártnídh obyvatelů, je zřejmo, že i ochrana 
zájmů jednotliVCŮ jest mu jen prostředkem k ochraně zájmů 
veškerenstva. Jelst tudíž zřejmým úČeJlem ochralIlY jednotlivých 
vynálezců, aJby jí bylo úsilí jednotlivců, kteří mají schopnost 
'Ůhohatiti průiffiy:s'l novými a celll..llými vy1!lálezy, p'odněcováno 
a V'ZipTužovánlO; nebof jen tehdy vynaloží jednotlivec veškerou 
svou vynalézavost a svůj _ důmysl na -sestrojení nových vyn,4Iezů, 
!když může očekávati, že Ise mu práce a námaha jeho vypl1atí, 
t. j, že bude moci svého vyná'lezu ve svůj prospěch po živtnO'sten
,sku (zištně) využíti. Za pouhou ideálru sl á'Vu , 'která kyne pů-
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vOldtCÍ nového, poživnotStellls!ku zužívatelného vytnálezu, by se taJsi 
mál'Olktetrý vynálezce podja[ úkoLu svého, Tímto Is,yým hmotněj
ším pO'zaJdím liší se právo patentní od práva autorského v užším 
smylslu; autor ,díla ryze vědeckého (ltheoceHckého) a uměleckélho 
spokojí se mnohldy (a jest často nucen 'se sp'o!ko'jiti)olIloU' ideální 
slávou, ČaJsovým omezenJm trvání patentní oohrany hoví pak 
moderní právní řády přímo Izájmům veškereiI1tstva, Moderní zá
kOIl!OIdár'ce má patrně 'zla to, že úplmá obdOlba plt'áv.a patentního 
s právem vLastnickým k hmotným ,statkům - ten, kdo vyrtObí 
ze tSvého m'Metriá1lu novou věc, stává se jejím vla:stníkem DIa dobu 
zásadlIlě lIleomezenou; právní ochr,a'11la jeho ,n}.aslnidví tTvá v zá
SaJdě čaJsově neomezemě - jest ,sociálně neodůvodněna, ,a! dáváme 
mu v tom za pravdu. Byť bychom toHž i utznávali IS jedné strany 
mravní nár'Olk vynálezce na právní odllTaJllu jehlo vynále,zu, přece 
s druhé strany nutno uz[lJati, 'že i veřejn:Oist má jisté, třetba pOUlZe 
nepřímé zásluhy na úspěšné Či[}JfiOStiVYlIlále:z'cově, Neboť on vy
rostl a vyučil Ise v Ulrčirf:ém prostředí sociállnim a kultutrním, čer
pal tZ něho 'své myšlenky a 'zkušenosti; bez tohoto prostředí byl 
by rusI LSotva dospělI k svému vynáJezu, za kteTý V1děčí tudí-ž i to
muto prOlstředí. Vycházeje tedy z tohoto' základního hlediska, 
vyrovnává moderní právní řád zájmové protivy mezi vynálezcem 
a veřejností (průmy:sleJIl1 a obchodem) tím, že přizlIlává vyná
lezcž toliko časově omezené právo na hmotné využitkování vyná
lezu; po této době přip-adá tudíž vynález ,do majetku veškerenstva 
a ,slouží výhradně všeobecným zá!jmům plt'ůmylslu a obchodu, 
(P'Oldo!bné úvruhy vedly ostatně 'zákonodárce též při útprlaNě práva 
autor:ského. I toto chráni se, j,aJk znáJmo, tlolílko po omezenou 
dobu ve ptrospěch autoT-a; po up'lynJUtí rtéto dolby ,stává se duševní 
Výplod Vlšeobecmě přístuplIlým majetlkem veře'jlIlo'sti,) 

C? ,týká se pruik zmíněné 'obdoby práv:a paten:tního IS právem 
VllastJmckým, Idružno ji sice V zás'aldě uznati za přílehavou . Se
lhává vš,ak v jedplotlívoste'ch, neboť vtírá ,se lIlám zároveň jiná 
obdoba. Poměr vynáJlezce Jk vynáJlezu, autom k vytvořenému 

~l'~ v~~:cJkému, literárnímu či uměleclkému jesrt v podstatě 
mtlmnelsl, oSf)b!f,~/~í než poměr pouhého vl'aJstruiroa ku hmotné 
věci, která mu přináleží právem vl'a:srtJnickým. Onoho možlIlo 
obr:azně na'zvati duševním otcem vytvořeného statiku nehmotného, 
Chceme-li tedy již prováděti analogie, vtfrá se nám i obdoba 
!?,ráva 'I'odinného; zde otec skutečný, fysický - tam otec du
sevtní; v o/bou přírpatdech vyznačuje Jse poměr tvůrčího činitele 
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k vytvořenému olbjektu zmíněnou· intimitou a 'osolbitOlStí, kteréHo 
walsfuJ.osti nenaoházíme v oborech t. zv, »práVla věcného « , 

Stát rn:á tedy veliký zájem na vynálezech, Proto upr·avuje 
právo vynálezů, V podrabnostech může taJk učirniti ovšem pře
různým Z1pŮJsobem, Zde možno se zmí,ruti jen · o hl-aJV1ních zása
dách, na kterýoh spočívá úprava prárva patentního v jednotli
vých 'stáJteah, Tyto zás'ady týkaJjí Ise zejména olérzky, pokud má 
stát sám 'zkoumati, nežili uděli patent, jde-li IslkuteČlně ,o nějaký 
nový vym.ález*) či zda má přenechati obecenstvu, aby se proti 
udělení patentu bráni:lo, k1dyž má za to, že nei 'de veSlkutečhosti 
o vynález objeMivně nový, Na spoluúčas~ oh~censtva může totiž 
stát v tomto směru proto počítati, poněvadž každé Uldělení :no
vého patentu zn!amená jisté sešněrování průmJ1slu a obchodu 
u ,srovnání !se Istavem, kte'rý by :I1a!stal, kldJ1by předmět takto pa
tentovaný zŮJstal volným, J eHkož vynálezce 'Oibdrží patelI1tem 
hospodářský monopol, vyluČuje tím volnou korukurenci ve výrobě 
patentovaného předmětu >a zldražtU'je jej tím, ObecenJstvo - a to 
jak vyraJbitelé, tak konsumenti - má teldy přirozený zájem :na 
tom, ,alby patentů bJ1lo uděleno co nejméně , Co se tudíž týká tMo 
spoluúča'SH veřejnosti při udělování nových p:ate11itů s,tátem, vy
virnuly se během ,dohy tři hkwní ,systémy: 

L Systém přihlašovací (Anmel'desystem); ·spoČívá v tom, že 
patent uděluje se státem lllIa pouhou .přihJ.ášku tomu, ,kdo tV1'dí, 
že v olboru průmy'slu učinil 'vynález, aniž by 'stát dříve zkoumal, 
zda tomu slkutečně taJk jest, t. j, zdali jde o vynález nový v ob
jektivním smyslu a zdali ža;datel jest ,skutečně původcem při
hlášeného vynálezu, Úřad, 'ku ,ktterému přihlá'šlk-a se činí, přene
chává těm, kdož na tom mají zájem, aby udělení patentu (vý
sa-dy) Žlalobou odporovali, mají-li za to, že novolst vynáJlezu 
v objektivním smyslu není dána, Na tomto systému IspoČÍ'vá starší 
raJkouský zákon p.atentní z T10ku 1852 a ,dle tohoto systému udě
lují se, pokud se týče udělovaly se, pwtenty ve FraI1!cii, Italíi, 
ŠpMJ.ělls·ku, Portugalslku, Belgii, Brasnii, Japollllsku a Tureoku, 

2, Systém předběžné zkoušky (VoTptriífung.ssystem); dle to-

*) V objektivním smyslu; vynález může býti totiž také finovým I 

pouze ve smyslu subjektivním, t. j . se stanoviska vynálezce! který sa
mostatně a neodvisle objevil nový princip nějaký! nevěda! že princip 
ten objeven byl již dříve někým jiným, K pojmu flvynálezu" patří 
sice již znak novosti! ale tato mŮže býti! jak vyloženo! buď objektivní 
nebo subjektivní. Stát pak stará se přirozeně toliko o objektivní novost. 
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hoto sY1stému neuděluje se žádný patent dříve, než se zvláštním 
úředním řÍ'zením zjí'stí, že j,de o vynáJlez, .který jest olbjektivně 
nový la sohopný patentní oohr,any, Te1lJto sysrtém přij /rulo patentní 
právo v Rakousku, Německu, Švédsku, NorvéŽ1slku, Dánsku, Spo
jených státeoh severoamerických a částečně í Rusku, 

3, Systém vyzývací (Aufgebotsystem) spočívá na obdobné 
zása/dě jako systém L I z,de nezlkoumá tOltiž státní správa sama 
ohj'ektívní novost vynálezu, nýbrž přenechává 'olbecelIl/stvu, aby 
před udělen,ím patentu uplatnilo námitky čelící p,roH twzené no
vostí , Obecell!stvo upozorňuje se :na 'Ohlášik.u veřejným vyhláše
:ním popÍ/su vynálezu, Ten10 s"Y'stém přijaly švýoar,s'k-o a Uhry!; 
s jistým omezením též Anglie, 

Nělktteré ,státy přij 'aly kombinace systémů druhého a třetího, . 
a to za tím účelem, aby bylo zkoumání vJ1nálezů zostřeno; sem 
patří též Rakousko , 



RAKOUSKÉ PRÁVO PATENTNÍ. 

A) STRUČNÉ DĚJINY RAKOUSKÉHO PRÁVA 
PATENTNÍHO . 

. Dějiny rakouského práva patentního jeví v celku tytéž rYisy 
jako jeho vývoj v jiných s'tátech. Historickými předchůdci ny
něiších »patentů« byla »privilegia«, která udě'lorval stát Isoukrom
nrkům jiaikOlMo monopoly z,a tím účelem, aby je,dnak vynálezce 
mohl ,svého vynálezu hospodářsky využíti, jednak bez 'Ohledu na 
to, ,zdali privilegovaný jednotlivec byl původcem vynálezu a vy
nález vůbec novým, za tím účelem, aby byla vytvořena výlučná 
opr-árvnění průmyslová (továr-ní). Na U1dí'lení těchto 'JNLvilegií po
hlíženo zá,~aJdně ja!k.'o nia akt milosti 'se strany pano'VTIiika a ne
bylo tudíž pevné normy, upravujicí aihstraktně rozlsa:h oprávnění 
majitelů privilegií (výsad), dobu jich trvání a saJn:kci nla iporušení 
vý;saJd se strany ,třetích osob. Názory vlády na prospěšnost či 
škodllivost čaJstého udělování pr,ivilegií byly podmíněny panují
cími právě naukami národohosipodářtskými. Tak učení fysiokra
tické, favodsujicí zájmy zemědělství Oipll"oti 'zájmům průmys[u 
a 'z,aJstáV1ající v zása1dě pokud možná největší svobodu jednoťliv
covu v ohledu hospodářském, :nelbylo přiznivo č,a!sté ochraně prů
myslový,ah výsrud. Naproti tomu systém merkantilistický podpo
rovaJ tuto ochranu, poněvlaJdlŽ sn'aHI Ise chrániti jí ,domácí pr-ů
mysl vůči cizímu a učiniti jej vůbec hosip'OIdářtslky neodvislej,ším. 

Již v 16. ,století počal stát chrániti vynálezy. VýsélJdy udělo
vány v tomto a následujídm ,století vellmi zHdlka a to jen od. 
uřipaJdu k příp1aoo na dobu 10 až 31 let. ZvLáštní popll'atky (jako 
ny;ní) se za udělení privilegia nepiati!~ mimo popl\ate:k za vy
hotove:nLÍ patentní Hstiny. Za vláJdy dsaře Karla VI. (1711-1740) 
udělován.a privilegia dosti hojně. Nezkoumán!o při tom, 'z,daH j,sou 
dány určité předpoklady pro možnost ochrany vyncrle'zu. · Poměry 
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změnily se však za panovanI CI/sarorvny Marie Terezie (1740-
1780), která pŮ1sohením nauJk fY1SÍ'okTatických ochraně vynálezů 
nepřála. Výs.ady udělovány jen zHdJk'a a jen tehdy, ~dyž před
běžným úředním zkoumáním hy1lo z:jištětno, že j,de o vynález 
,g'kutečně nový a obecně prospěšný. Bylo ,dále požaJdováno, alby 
majitel výsady ,dal si ji při změně panovníka novým paJllorvní:kem 
Zil1l0VU potvrditi. Tutéž nepříznivou pOlliHku - a to v míře je,š.fě 
větší - sledoVial vůči průmYis,lovým vý1sadám CÍlsař Josef II. 
(1780-1790). Nejv. rozhodnutím ze dne 29. srpna 1785 stano
veno na př. všeoh~ClI1ě, že vý;saldy mají hýti udělovány jen výji
mečně, a vůbec nikdy, kdy;ž jde o předměty sloužící všeobecné 
pO'třebě; udělOlvál11.í výsad připuštěno zejména jen prO' zlhoží umě
leclké a ozdobné. 

Obllat v politice patentní TI:aJstall z:a vlá!dy císařů Leopolda II. 
(1790- 1792) a Františka II. (1792- 1835). PQPrvé stamoveny 
jisté všeOlbe'cné záJg.ady pro Uldělování privÍllegiL Dvorní dekret 
ze dne 24. prosince 1794 prohlašuje za s'chopné ochrany vyná
lezy nových ,strojů, falbríkátů a neznámých výroh~(ů. Pojmový 
znalk »novO'sti« byl praxí při udělovámi privilegií přesně vypr'a
cován. Zaveden ,s-y1stém tpředJběžné zkoušky. Konečně došlo dne 
16. ledna 1810 k vydání prvního rakouského zákona patentního._ 
I tenlto zákon vyhudován byl ještě na z áS'aJdě , že priv:úleg'Ůvání 
vynáJlezů hoří výsostné právo koruny. Sy1stém předběžné z!kouš
~y nahr,ažen aJspoň v zásadě systémem 'ŮhlašO'va:CÍm. StanO'veno, 
že vynálezy mají hýlU puhBkovány, po vypršení ochranné lhůty 
zavedena povi'l1l!lá vYikonáváJIlí udělených privilegií a ,z,a u1dělení 
vybíráma určitá tax1a. Tento prVll1.Í patentní zákon V-y1stří,dán však 
již roku 1820 novým zákonem, který přej .a:! záJsa,dy francouz
ského práva patentního, pře,devším hezvýhraldný systém o:hlašo
v,ad (!bez ikterék'oiliv předběžné věcné ·Zlkoušiky). Zákon ten ne
spatřu'je již v udílení prŮJm)'1s,lových výlsélJd Hhovolný akt mi
losti se strany koruny, :ač jilllak taJké ještě n.eUlznává přesného 
náJrOllru. V-y1llálezců na státní oohranu. J alko nejdeMí doba trvání 
patentní oohrany pl'artí doba 15 let. Ne-ž ani tTvání tohotO' záko/Illa 
nebylo dlouhé, neboť brzy ukázaJla se potřeba změn a do,datků. 
Talk ·dO'šlo již r. 1832 k novému patentnímu zákonu. Zákon ten 
provedl řa1du změn, o nichž z,de nehudiž podrobně jednáno. Na 
další vývoj patentní,ho práV'a Ta~olU'Slkého mě'ly zejména vliv po
litické události. U dá:1osti ty umoŽlIlily vládě vydati novou, jed
notnou patentní normu tpro celý 'olbvod mocnářlstvL Taik 'stallo se 
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. atentem ze dne 15. srpna 1852, Č. 184 ř. z., Ikterý platil 
ClS. p., VneV poměrně dlouhou ,doibu. Na jeho daJlší trvání měly 
nezmene . h k'h virolzeně "Jív státoprávní událostI roku 1867. Dle ralk.-u ers, e o 
pr k'l t" "--' . b v rovná:ní z tohoto ro u IpatřI o paten nI pravo meZI ony o 'Ůry, 

~o něž měly v obou polovinách říše pll,atiti stejné normy. Změna 
Pla!tného práva přCldpoklá!da1.a tudíž ·dohodu obou ,států. Této 
,~~hody 1lIa1potom však dodleno nebylo, až pélJk zákonem 'ze Idne 
27. prosince 1893, č. 191 ř. z., by1lo ,spole-čenství oIbou států 
v ohoru patentního práva zrušeno, tak že lka1ždý stát měl na ,dále 
mOŽlIlost 'samostatný,ch změn. V důsleldku této možnosti upravily 
si pa!k oba <státy patentní právo zvláštními záJkony. Stalo se tak 
v Rakousku zákonem ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z.,*) v Uher
sku zákonem ze dne 7. července 1895. Raikouský zákon patentní 
vstoupil dle nařízení ministerstrva Obdholdu a 'spraIVeldlnos:ti ze dne 
15. září 1898, č. 156 ř. z., v p!la'tnost dne 1. ledna 1899. 

Patentní záJkon z r. 1852 přilbliŽlU.je se již značně zásadě, že 
vynálezce za určitých podmínClk má právní ná,rok na ochranu 
patentní Ise strany <státu. Dle něho platí dále zásada o volné pře
nesítelnosti prutentní výsaldy 's jednoho nositele na difuhého. Dů
sledně PToveden 'systém ohLašoViaCÍ. N ej,delšídO'ba trvání patent
ní ochrany 's.tan:O'vena na 15 let. Nový ralkoUlský zákon patentní 
z r. 1867 (§ 119.) ponechal předpi'sy staršího záJkona i na dále 
v platno,sti ohledně patentů, které pře'd platností nového zákona 
byly již uděleny nebo o nělž hylo aspoň požá!dáno. Té ,doby nemá 
však starý zákon již žádného významu ·a tím pozib)'1la významu 
»přechOldná usbnovení« nového patentního záJkona (§§ 119., 
120.) . 

B) PLATN~ PRÁVO PATENTNL 

L Několik zá~ ladních pojmů. 

1. Pojem patentu. Pa.tent jest právo, jež skytá ochranu vy
nálezu. 

*) Kromě této základní normy vydána celá řada jiných (mini
sterských nařízení, výnosů a pod.), o nichž hude na příslušném místě 
řeč . 
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Ne všecky »vynálezy« (v běžném slov'a smyslu moh~u však 
dle r ,akoUlského p~áva býti předmětem patentu Patentní zákon 
prta.;ví ve svém § 1. všeobecně, že jeho »ochrany požívají nové 
vynálezy, při kterých jest možno živnostenské upotřebení«, Uvádí 
tedy dva pOljmové znaky, jež musí míti »vynález«, má-U býti 
schopným partentní ochrany: a) novost, b) živnostenskou upotře
bitelnost. Jinalk ovšem zákon náš (a podobně i patentní zákony 
jiných státf1) nepodává přesné zá!k'onné definice pO'jmu »vyná
lezu«,*) 

ad a) Znak »novosti« 'jest (všeobecně aspoň) ohsažen již 
v s,amém pojmu »:vynáJlezu«, Neboť vynáJlez, který by nebyl »no-

"' ) Za to byly v literatuře činěny pokusy o správnou definici t o
hoto pojmu, Uvádíme zde několik ukázek: 

Seligsohn, Deutsches Patentrecht, str. 7, : "Vynález jest technický 
výsledek, přivozený použitím přírodních sil, v němž se vůči dosavad
nímu stavu techniky zračí podstatný pokrok". - Beck-Managetta,
Ost. Patentrecht, str. 4. : "Živnostenský vynález je po živnostensku uží
vatelný a upotřebitelný, k opětování způsobilý duševní plod, který spo
čívá na novém využitkování přírodních sil". - Brunsfein, Die Patent
reform in Osterreich, str. 6. : "Vynález je duševní plod, který dochází 
svého uskutečnění v produktivní práci". - Klosfermann, Deutsches Pa
tentgesetz, str, 112. : "Vynález je duševní výrobek, který spočívá buď 
v novém předmětu, sloužícím potřebě, anebo v novém výpomocném 
prostředku, sloužícím k výrobě předmětů spotřebních". - Hartig, 
Deutsche Patentenquete, str. 30.: "Vynález jest řešení technického 
problému, který jest dle svého technologického pojmu a dle způsobu 
jeho uskutečnění aspoň v jedné provádějící formě úplně znázorněn". -
Gareis, Patentgesetz, str, 27.: "Vynález jest objev skutečnosti až dosud 
neznámé, že konkretním technickým působením na látku světa vnějšího 
tvoří se výsledek, který jest schopen opětování", - Kohler, Deutsches 
Patentrecht, str. 32.: "Vynález jest svérázný výtvor lidského ducha, 
spočívající na nové kombinaci přírodních sil a sloužící k dosažení urči
tého výsledku", - (Uvedené ukázky vyňaty jsou ze spisu Sládečkova 
Nové rakouské patentní právo, 1899, str. 3., kterýžto autor sám ne
podává žádné definice pojmu vynálezu.) - Betfelheim, Das Recht des 
Erfinders in Osterreich, 1901, str, 11. : "S hlediska nového rakouského 
práva jest pokládati za vynález schopný ochrany onen výtvor, který 
spočívaje na novém použití přírodních sil, jest schopen opakování a má 
za účel dosažení podstatného, nového, technického výsledku v oboru 
živnostenském" . 

Při podobných definicích dlužno uvážiti, že možno definovati ně
který pojem buď všeobecně, t. j. tak, aby hověl určitým všeobecně pa
nujícím představám, nebo s hlediska určitého positivního práva (ra-
kouského, německého atd.). . 

, 
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'm« v tomto všeoheoném !Slova smysJu, nebyl by vlastně »vy-
vy l' d "k' "1 ' t' nálezeun«, Užívá- 1 te y za on vyra:zu »TIovy vyna ez «, ma 1m 
atrně na myslí »novost« určitého druhu. BylI() ji'ž sVil'chu řečeno 

~tr. 10), že lze ,rozeznávati subjektivní a objektivní novost ně
čeho (a tedy též vynálezů), a není pochyby, žezálkOll1 míni »no
VOlStí« novost objektivní. Vynález nelsIpí se jeviti pou~e novým 
vynálezci samému (,subjeiktivní novost), nýbrž též veřejnO'sti, obe
censtvu vůbec (objektivní novost). Nělkteří spilsovatelé (j;atko Illa 
př, Sládeček a Bettelhežm) ,mluví o absolutní a relativní novosti . 
.Ab solu tní jest novost vynálezu, když před tím Illelbyl vynáJe~ 
nikomu a nikde znám, relativní te1hdys k,dyž vynález nebyl znám 
v Uil'čítém území folkršku) nelbo ~á'SJedlkelgl j Í:stých pulblHm,čních 
prostředků a ~onečně pouze vynálelZcí nebo v1šeobeoně!Ti tomu, 
kdo o OClhranu patentní žádá (Bettelheim, sk, 27) , Jak vidno, 
spočívá rO'zJ,išování absolutní, poťku1d se týče relativní novosti IlJa 
podstatně jiném záik1aJdě než rozHšování me'zi subjektivní a ob
jektivní novostí. V pojmu »relatíovní« noV'osltÍ jest o'bs'ažen té'ž 
prvek »'sulbjektivní« novosti. Máme zla t'O, že rOZilíšování subjek
tivní laolbjcldiVlIlÍ novostí prospívá porozwmění věcí lépe, Neboť 
jednak neLze vůbec v žádnéin přípaJdě tvrditi, že nějaký vynález 

. jest absolutně (v onom smY'slu) novým, a žáJdný zákon nemůže 
požadovati od vynálezu podoibnou albsolutní nOV'Olst (a nečiní tak 
taiké ve skutečností), jednalk ani pojem »il'elativností« nevystihuje 
věc náležitě, poněva,dž jím praví se pouze negativně, že nejde 
oaibsolwtní novost, kdežto po;'em »Isulbjektivní« novo.stí j~st po
jmem positivním. Náš patentní zákon stanoví v § 3, předpokla,dy, 
k,dy nelze vynález pollcládatí za »nový« ve smyslu § 1, Z tohoto 
negativního vymezení .:pJyne pak POSitiVll1ě, kldy IdJle rakouského 
pl"áva patentruiho možno mluviti o objektivní noV'o!stí vynálezu, 

Dle zmíněného ustanovení (§ 3,) nepokládá se vynále'z za 
n Olvý, »jestlÍJŽe už před okamžikem jeho dle t~hoto zákona učž
něné přihlášky 1) v uveřejněných spisech tištěných takovým 
způ.solbem :byl POIpISán, že dle toho užití se strany znalců možným 
,se jevíj nebo 2) v tuzemsku ~aIk Zljevllě Ulžíván, veřejně na po
dívanou vylStaven nebo předveden byl, že dle toho užití se strany 
znalců možným se jevíj nebo 3) byJl předmětem něj.aké v obvodu 
plam osti tohoto zákona plat1vší výsady a stal Ise veřejným stat
kem .« 

rud 1) NezáJleží na tom, kdy a kde (zda v tuzemsku či v ci
zině) .byl tiskem uveře1jněn, Jiné »uveřejnění« než Hskem (tedy 
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na př. vereJnou přednáškou) a půd. by V'šalk nestačilo.; Tůvnez 
ne půuhé »vytištění « hez uveřejnění. »Uveřejněn« jest tÍ'skůpis 
zpravidla tehdy, když dán jest do. Víšeobecnéhů knihkupeckéhů 
prodeje. To dlužno si důbře uvě,domiti, půněvadž je niůžnů »vy
tištěcní ;< bez znaku ,souóa:sného »uveřejnění«. V tom, že není sta
noveno nij.aJké časové ůmezení důby uveřejnění - lhůtu takůvou 
má na př. německý pat. zákon -, dlU!žnů Slpa'Hůvati nedOlstatek 
llIašehů zákona; Idle něho. ztTád na př . »nOiVost« vynález učiněný 
v RakoU!sku, Ikdyž 'byl pře,d sto. lety uveřejněn HSlkem v Americe. 
Výjimky z pr.avÍ'dla, že »novosŤ« patentu půmíj í ihned po vydání 
zmíněných HslkOlpisů, .stanůví poslední o:dJstavec § 3. 

ad 2) Ustanovení to. vztahuje 'se toHko na úplně hotový, do,
končený vynáJlez a nemíní 'se jím tudí'ž půuhé předbě'žné pokusy 
vynálezcovy, byť bylo. jich 'zřejmě ( » ůffeirťkundig « ) používáJno, 
[[lebo byly veřejně (»offentHch«) vYlstaveny a předváJděny. »Ve
řejlllým« jest takůvé vylstavení či předváJdění telhdá, iIDdyž není 
předem ůmezenů na ůkruh určitých osob. Mluví-JÍ zálk.'olIl výslovně 
IQ »v)1lstavení« a »předváJdění« (»na pO'dívanůu« ), pl)1llle z toho, 
že půuhé ústní sdělení, jež o 'svém vynálezu učiní vynálezce. 
neŠlkodí »nůvosti« vynálezu ve smyslu § 1. Než přes to na
bádá ust1alnovehí č. 2. § 3. ka:ž,dého vynálezce v době před ohlá
šením patentu (viz níže) k ůpatrno1sti. - »Tuzemskem« rozuměti 
jest Rakousko (ni'ků1ív Uhry),") Bosna a Hercegovina a knížet
ství Liechtensfeinské. 

*) O poměru k Uhrám platí nyní čl. XVI. smlouvy ze dne 8. října 
1907 (zákon ze dne 30./XlI. 1907 č. 278 ř. z.), který ustanovuje toto: 

,,1. Nové vynálezy, které dopouštějí živnostenského použití, budou 
v obou státech požívati ve všech oborech průmyslových úplné zákonné 
ochrany. nehledíc k výjimkám v obou částech tohoto času platnými 
zákony učiněným, které však každá strana může zrušiti neb obmeziti. 

2. Příslušníci jednoho státu, jakož i osoby, které v něm mají své 
bydliště nebo svůj závod, budou v území druhého státu ve všem, co se 
týče ochrany vynálezů, požívati týchž práv jako vlastní příslušníci. 

3. Jestliže některá z osob v předcházejícím odstavci jmenovaných 
neb právní zástupce takové osoby ke druhu těchto osob náležející ohlásí 
vynález od ní v jednom státu ku patentní ochraně přihlášený do 3 mě
síců také v druhém státu ku patentní ochraně, tedy tato opověď 

a) bude předcházeti všem přihláškám té~ož vynálezu, které byly 
podány v druhém státu po čase přihlášky v domácím státu; 

b) neztratí rázu novosti okolnostmi, které nastaly po čase ohlášky 
v domácím státu vykonané. 

19 

ad 3) Jde o případy vý1sélJd (privilegií) platžvších - tedy JIZ 

ne latných - v obvodu nyní platného zákona patentního. Usta
no;ení to má tedy patrně na mysli výsrudy udělené dle dřívějších 

Tato lhůta se počíná 
a) dnem, kterého na první v domácím státu vykonanou ohlášku 

bylo doručeno usnesení, že se patent udílí; nebo 
b) byl-li právní prostředek proti tomuto usnesení přípustný, jak

mile usnesení nabylo právní moci; nebo 
c) byl-li proti tomu podán právní prostředek, doručením právo

platného usnesení; nebo nedojde-li k usnesení, doručením výměru, kte
rým se ohlašovatel vyrozumívá o vstupu v moc práva. 

Na tato zaručená prioritní práva musí při ohlášce vynálezu vý
slovně býti nárok učiněn, jinak se jich pozbývá. 

4. Ochrana vynálezu v jednom státu podle čísla 2. a 3. toholo 
článku opověděného nemůže v tomto státu míti širšího rozsahu a delšího 
trvání nežli v onom státním území, ve kterém byl vynález nejprve 
opověděn . 

5. Dovoz zboží vyrobeného v území jednoho státu do území dru
hého státu nemá v tomto škodlivých následků pro ochranné právo vy
nálezu poskytnuté. 

6. Vyhotovení a publikace patentními úřady jednoho státu vy
dané nepotřebuj í žádného ověření, upotřebí-li se jich u patentního úřa
du druhého státu. 

7. Z území jednoho z obou států pocházející patentu schopné vy
nálezy které se vystaví na úředních nebo jinakých, národohospodář
ským ~ájmům sloužících výstavách v území druhého státu, požívají tam 
dočasné ochrany podle zákonů tohoto státu." - (Poslední, osmý bod 
není toho času již aktuální a proto byl zde vynechán.) 

Ustanovení to mělo platiti původně do 31. prosince 1917, neboť 
smlouva ta tvořila část t. zv. rakousko-uherského vyrovnání, jež uza
vírá se pravidelně na dobu desíti let. Následkem válečných událostí 
nedošlo roku 1917 k novému vyrovnání, nýbrž toliko k prodloužení 
starého. Tak stalo se smlouvou mezi oběma polovinami říše ze dne 
18. listopadu 1917 (zákon ze dne 27. prosince 1917 č. 512. ř. z.J, jímž 
byla doba platnosti smlouvy ze dne 8. října 1907 prodloužena až do 
okamžiku, v němž vstoupí se svolením zákonodárných sborů obou států 
v platnost nová úprava dotčených záležitostí, nejdéle však do 31 . pro
since 1919. Dle článku II. zmíněné smlouvy ze dne 31. prosince 1917 
může ale do 31. prosince 1918 každá ze smluvních stran žádati výpověď 
smluv obsažených ve článcích II. a III. smlouvy ze dne 8. října 1907 
s tím účinkem, že musí nastati výpověď ihned . . - Jak vidno, jsou toho 
času právní poměry mezi Rakouskem a Uherskem upraveny toliko na . 
zcela krdtkou lhůtu a vzhledem k obapolnému právu výpovědi zcela 
nejisté,' nikdo nemůže dnes věděti, jak se v nejbližší době utváří. 
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prutentnkh zá!kOttlů, zejména zálkona z roku 1852, který neznal 
obligatorního uveřejnění popisu udělených privilegií. Jde-li v,ša:k 
o patent »plativší« dle nYlnějšího zá!kona, bude jeho DIOVO.Sti na 
závadu již ust'anovení 1. hodu § 3. Tím, že patent »platil« (t. j. 
toho ča'su pozbyl již platnosti), stá'Vá ,se »veřeljným statlkem« 
(» Gemeingut«) . 

ad b. US't'anovooím, že patentní oohrany jlsou schopny toHko 
vynálezy, »při kterých jest možno živnostenské upotřebení«, súžil 
patentní 'zákon všeobeaný pojem »vynáJlezu«. Neboť »vynálezem« 
v širšÍ'm s/lova smyslu jest kaŽldý nový objev. Pouhé olbjevooí 
nějaJké nové plia'Vdy či nějaJkého nového pozIlJatku o ,sohě ještě 
nestačí, aby objev byl ,schopen patentní ochrany'- " Náš patentní 
zákon (a ostatně i 'jiné) chtělI tímto omezením patrně provésti 
především roz:líšeni mezi theorií a praxí. Pro pouhé theoretické 
IprmcÍipy a výzkumy - mYlsleme na př. na asJtr,onoma nebo ma
themati!kJa, ,který objeví nějakou novou pr~vdu nebo methodu 
k poznávání praJVidy -, pro pouhé idee nehyll vydán patentní 
zákon; tyto objevy ehrání po přítp'rudě jiný zákon, totiž autorsk'. 
Tím OV1šem nemá býti řečeno, že by možnolsti patentm ochrany 
by1lo na škodu, k'dyž YylI1áJle'z zakládá se na nově 'ohjeveném 
theoretickém (Vědeckém) principu. Postup, kterým vynálezce 
došel k vynálezu, přípa:dný Vědecký (the'oretídký) význam toholto 
postupu jest pro otázku patentní ochrany bezvýznamný R ozho
duje tolilko určitý výsledek olbjeV11.1, totiž především, z~nová 
idea (my šl ooika.) jest proveditelná (vynáJlez, který by odporoval 
zá,konům fysiky - na př. perpetuum mobile - není ,schopen 
pa:tentní 'OchranyL palk zda-li jest po živnostensku upotřebitelna. 
»Po ·živnostell1sku« (průmysliIJJě) znrumená: že mUlsí býti možnost, 
vyrálběti pravidelně (živnostensky) předmět vynálezu nebo p,ra
vide'lně jej užívati. (Tomu tak není, j,de-li o :něj lalké zwá:šfní umě
lecké dílo, jehož zhotovení může ,se pOldařiti toiilko odborníkům, 
nebo k ,dyž jediným U'skutečněním myšlenky vynáleZIU jest upo
tře!bitelnost jebJo vyč,erpána; Beúteliheim, n. u. m. IStr. 44.)J Ome
zení vynálezů patento'Vání !schopných IlJa předměty živ~stens:ky 
(průmyslně) upotřebitelné jest pochopÍJtelné; neboť patentem 
chrániti se má v prvé ř:adě hospodářský význam, jeÍ'ž výtvor du
šeVi1lí práce má pro původce. Výtvory, jimž tento znalk chybí, 
chráJní po přípa;dě jiné zákony (autorský atd.). 

Avšalk některé vynálezy j'sou již sv~ p'Oldstatou (nehledě 
tedy I u znaku novosti a žiVIlJOIstenslké upotřebitelnosti) ',dle před-
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isu ,zákona (§ 2.) z ochrany patentní vyloučeny. Jsou to vyná
fezy: 1. »jidhž účel neJb užívání jest protizákonné, nemravné nebo 
zdrav! škodlivé, íl1ebo které 'ZeNll1.ě ,směi1ují tk uvedení obyvatel
stva v omyl«; 2. »vynMezy vědeckýdh pravidel a zá!sad jako ta
kových« (jsou 'již vyl'oučeny ,dle znění § 1.); 3. »vynále!zy, jejichž 
předmět jest vyhra:žen státnímu monopolu«; 4. a) »prostředků 
lidské potravy a požívání«, lb) »léčivých a desinfekčních«, ·c) 
»láfek, jež 'se chemickou cestou pořizují, pokud vynálezy pod 
č . 4. al-cl se netýkají určitého technického řízení- tk přípravě 
takovýcih předmětů čeHd~j (§ 2. pat. zákona.) 

K tomu několik poznámelk a vy,světlivek: 

Důvod, pro' který odepřena 'jest paJtentní OChifarrlia vynálezům 
v připa;deoh sulb 1.,. jest jaJsný:stát nemůže chrániti něco, co pifO
Mašuje (v jiný,ch zákonech) zla protitp,rávní a co má za nemravné. 
O příprudu su!h 2. hytlo již jednáno výše. 

.Ad 3. Státní monopoly mají hýti trvalým 'zdrojem příjmů 
pifO Istát. Proto ,stát nechce, ruby Ise s ním o výlděltky, plynoucí 
z ipředmMů, ÍÍ'dhž 'Výroba a zptvacování podléhá státnímu mono
polu, děHI po příprudě soulkromnÍlk (vyná'lezce). StáL'tlímu mono
polu podléhá u náJs výlrolba a přípil"ava střelného prachu, tabáku 
a soli (viz § 381. m01l!opo~íl1fho řádu z r. 1835). 

Dlužno všalk dobře rozelznávati (a to nejen vzhledem k usta
novení § 2. pat. ·zákotna, nýtbrž všeobecně) vynálezy nových před
mětů a vym.álezy nových technických pomůcek (strojů a pod.) 
k výrobě nelbo přípr.avě určitých předmětů (třeba ne 'ji,ž nový'c1h). 
V našem příprudě :by1lo by tuJdíž na př. možno patentovati nový 
pří'stJroj k přípra:vě talbákti a pod. (Viz Hotowetz, v Obchodním 
Sborníku, část ótJv'ftá, 1899, 'Str. 7.) Ovšem že i vůči rt'alkovému 
pate'ntu má státní správa zvláštní právo na 'základě § 11. pat. 
zák, který praví, že »vyj,de-li na jevo, třelba i po udě'lení pa
tentu na vynále'z, ·že jeho přeldmět v nějalkém ur'čitém způsobu 
upotřelbení vyhil"ažen je,st státnímu monopolu, tedy nemá patent 
ohledně tohoto způ,solbu upotřebení proti státní nebo vojenské 
správě žádného účinlku.« (Viz níže !Str. 72.) Důležitá práva po
Is'kytují státni Slprávě ostatně i UJstanolVení §§ 15. (vyvla,stnění pa
tentu) a 21. (udě'lení nucené licence patentní) . 

V případě sU!b 4. rozhoduje zá'jem všeo beonosti (veřejnosti), 
kterému musí ustoupiti zájem jednotlivcův (vynálezcův): stát si 
m;přeje, alby udělením patentní výs'ady byly předměty sloužíd 
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lidslké výživě zdražovány a vyhořovány ceny monopolnL I zde 
dlužno roZ'liš'Ůvati mezi patentováním předmětu a jiGté nové 
methody nebo přístroje, kterými ,se výroha neho příprava jeho 
zdokonaluje. Jen první případ vylučuje naše ustanovení. To 
plyne ostatně z výsl'ovného pře.dpisu poslední věty § 2. Při vý
kladu této věty činí črusto ZI1l.lačné obtíže rozeznávání mezi postu
pt"m »'chemíckým« a pouze »mechanickým«. 

Pa<ragraf 2. pat. zák. danorví výjimky z pravidla § 1. a to 
taxatÍlvně, t. j. výpočtem . Nelze tudíž jeho předpisu užív.ati alfila
logioky pro pouze podobné připaJdy. Tak na př. z p:dentování 
jsou vyloučeny pouze »prostředlky lidské potr1avy«, z čehož plyne, 
že vynálezy, jkhž předmětem byly by prostředky potravy pro 
zvířata, j1sou Ischopny patentní ochrany. Do pojmu »Hdské po
h .avy a u:žívání« (»NaJhrungs- uiIlJd Genussmittel«) nepatří na př . 

prostředlky kosmetické, .do pOljmu »pro'stře'dků léčivých a de·s
infelkčuích« nepatří nástroje ohirurgické, jedy atd. 

2. Druhy patentů. Roze,znáváme patenty a) samosf.atné, b) 
přídavkové .a c) odvislé (§ 4. pat. záJk.). Toto rozllišováJní vychází 
z dvojího rozličného hlediska: hledí jec1naik na předmět patentu, 
jednak na majitele patentu. S hleldis~a prvního 'spadají příd:av
kové a odvislé patenty do 'jedné tSlkupím.y a 'tvoří protiJkilad k pa
tentům Is,amoGtatným. Samostatné (též »h1arvní«) p.atenty udílí se 
na samostatné vynálezy, t. j. talkové předměty, 'které samy '0 sobě 
tvoří samostélJtný celek. Přídavkové a odvislé patett1ty s'olUvisí 
věcně s nějaJkým hlavním (ikmooovým) patentem. Souvislost ta 
znélJmená, že nový (přídavkový) p,atent jeví se jako ~lepšení či 

. z·dolkonaJlení patentu starého (kmenového), pocházející 'od ma·
jitele tohoto :starého patentu. MajitelI starého prutelUitU může té'ž 
ohlásiti nový patent, směřující k zlepšení 'sta..rélho, ja\ko samo
statný (neučilIlí tak ~pr'avidla z důvodů úsporných; viz níže); 
učiní-li podo1bnýdoda'teČTIý vym.ález jÍlIlá os'olba, musí jej ohlásiti 
jako 'samostaitný. Souvisí-li však nový vyná,lez se 'stM"ým (kme
novým) taik, že jeví se sice jako s,amostatný, avšak 00 ,do svého 
použití předpo!k-1áJdá použití patentu st'arého ('h:mcnového), mlu
v.íme 'o patentu odvislém. K pojmu o,dvÍ!slléiho patentu náleží, že 
vynález pochá'zí od jiné oSOlby než ma..jitcle p'atcrrtu hlavního. 
»OdvÍlslost« musí bý.t] výslovně v patentní \lÍIstině a patC'"11tním 
listu (víz [Jlže) označena. 

Souvislost patentu hlavního :S p;atenty přid:avkový1mi jeví se 
hlavně v jejkh odvisl,osti ad hLavního 'Patordu co do trvání pa-
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tu' nemohou trvati déle než patent hlavní a z,ani'~ají tudíž 
te~ 'zději zároveň s tímto, leda že by po z'uniknutí hhwního pa
neJpo l' "1 ' d 1.. t ' ') 11.. 1 v'd ~ ~k ' tentu (před up ynuhm maXIma ru : duy Tvam 'oy pn 'av ovy 
patent přeměněn v ,samostatný. (§ 14. pélJt. zálk.) 

3. pojem patentní licence. Právo, plynoucí z uděleného pa
tontu, patří Ido ,skupin oně1ch práv, jež marjitel může z.a určitých 

odmínelk převáděti na jiné osoby. Není tedy t. zv. »'Ůsobním« ft. j. k osobě původního ma,jitele ncroz'lučně připoutaným) prá
vem, je·ž nelze přenášeti od osolby rk osobě (talkovými osoOlIlÍmi 
právy js'ou na př. dle rélJkJoUJSlkého řáJdu žirvnoshmského práva 
živnoste11lsrká, jaJko na př. živnostenská konces'se, ne'j,sou-li ovšem 
výjimkou »·reállllími«). Majitel patentu může tudí'ž svůj .r.atent 
vů'bec zciziti (prodati; tím cele přechá:zí na k!upce), ZaJstavIÍ1 atd. 
On mů~e však též pOlStoupi.ti třetí OIsobě právo využitkovati ob
sahu patentního práva (viz str. 79.), aruž by se tím práva 'Samého 
lIladolbro vzdal. To ,stává 'Se tld~lením t. zv. licencí. Rozeznáváme 
Hcence dobrovolné a nucené. (§§ 20. a 21. pat. zák.) Dobrovolnou 
licenci může majitel patelIltu zří:diti různým způsobem: buď udělí 
ji vý;luóně 'jednomu o práViIlěnému , ta!kže os'fatru zůstáv,arjí vylou
čeni; v ,taJkovém přÍlpaldě zůstává mOlno'polistioká VIlastnost pa
tentu (licence) nedotčena; nebo illIděllí ji více opl"ávněným. Ma· 
jítel patentu může ,dále uděliti licenci užívací 'oprávněnému pro 
celý obvod platnosti patentu nelbo jen po určirté území (korUnllll 
země at<d.). Právo plynoucí z udě'lení užívací licence má dle 
§ 22. jislý věcný ráz: uděluje se sice osobě, ale tato os'olba lIle
může je :bez svolení majitele pa.tentu př.ené.sti lfiIa jiil1JOU osobu -
přev<Oid licencí jest tedy v zá'sadě příplllstným - leč Ise závodem, 
jemuž il:iJcence . ,slouží. I v připa:dě úmrtí přechází Hcence od pů
vodně oprávněného na jeho právní násrupce (,dědice <atd.) jen 
tenlkráte, ~dyž těmito !bude podnik k Hcend oprávn.ěný ·dále 
veden. 

V ji'stý'ch případech může býti majitel donucen, aby pTOti 
své vůli zHdil licenci. N áro'k na zřízení takové nucené Hcence 
mají především maljitelé odvislých patentů (viz výše) vůči ma
jitelům patentů hlavních. Odmítne-li totiž tentožáJdost 'onoho 
o zHzení dobrovolné .Jícence, může !býti za ur'čitých předpokladů 
donucen. ku zřízení. Předpo:kJlaldy ty jlsou: a) ·že odvi'slého patentu 
nelze užívati bez '\.l!Žívá:ní hlavního patentu; b) jestliže ode dne, 
kdy hlavJ'..1 patent v patentním lÍIS'tu 'byl vyhlášen, uplynuly již 
nejméně 3 roky a ·c) odvÍ1slý patent má značný průmyslový vý-
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z11'am. Byla-li taJkto· zřílzena užívaCÍ .1ica1]ce na patent hLavni, má 
i maJjitel tohoto patentu vůči maJjiteli patentu odvi,slého. nárok 
na zřízení užívaCÍ licence na patent odvÍisilý. Ro'zumí se, že ·i.a 
zřízení patentní licence nucené jest platiti maji'teli patentu ná
hT,a1du, již určí úřa1d. Nucená Hcence může však býti zříizena též 
k patentu samostatnému a to za podmínek Isulb b) a ,dále za před
pokl,adu, že udělealÍ licence jeví se žádOUCÍm ve veřejném zájmu . 
a že prokázána jest osohní Idůvěryho.dnost Žla/datele. V tomto . 
případě mŮ'že žádati o HcemICÍ kd okolžv, pokud ovšem ve svém 
závodě vyná:le:zu používati muže. Ze zříizení nucené licence jsou 
vyJjmuty patenty ~tátní a vojetlJské lsprávy (§ 21 pat. zákona). 

4. Obsah práva patentního. Bezprostřední OIbsa:h uděleného 
patentu zále'ží v tom, že ma:jitel jeho jest výlučně oprávněn před
mět patentu a) »výrolbtním zpŮisobem zhotovovati, b) ·do . oběhu 
dávati, c) jej p~odávati nelbo užívati« (§ 8. pat. zák.) . . Zde vidna 
jest aJIlIalogie s p~ávem ~l'astnilclkým, kteTé p,ropůjčuje podobnou 
výlučnou a obsáhlou mo·c vI.alstníKovi na,d hmotnou věCÍ, jemu 
do vlalstnictrví přináležející. Co se všaik týče práva patenrfní.ho, 
bylo již řečeno výše, že vzt,anova'ti se může buď ibezlprostřeldně 
na nějaJký předmět (jenž tvoří obsaJh vynálezu) nebo na určitý 
způsob (postup) výroby. PifO temto dfluhý případ stanoví Idr-uhý 
odstavec § 8. pat. zák, že vztahuje se účinek patemtního práva 
také na věci tímto způsobem Ibezprostředně vYll"dbené. Výlučnost 
patent'nílho práva jest naprolstá. To znamená, že ostatní osolby 
jsou z použití patentu (ve smy.sllu § 8.) úplně vyloučeny, že tedy 
zejména nezáleží !fl.!a tom., vyráJbí-H či ipr-odávají-li předmět pa
teIlltu po 'živnostensku (na zisk) čili nic. Za to ovšem použití 
k výlučně o solhním , domáooostním a p'odo:bným účelům, není 
l1;stanovoo..ím § 8., který mlUVí výSllovně o »betriebsmiissige Her
stellung«, Z'aJbifá.něno. Výraz »do obchodu (oběhu) ,dávati« - »in 
Verlkehr Ihringen« - jes.f velmi široký: nemíní se jím toliko pro
dej (na roz,díl od nákupu), nýhrž Ikt~ýkoHv 'jiný zpŮis'Ofb obchod
ního rozšiřo'váJni, jako na př. nájem, nebo, jde-li o patent, jehož 
beZlpll"ostředním předmětem jest určitý výrobní proces, též 'an'On
cování jeho a jiný způsob retldélJffiY. 

Vylučuje-li § 8. pat. záJkona i užívání (»Ge;braach«) p1aten
tovaného předmětu, ne'smíme zapomenouti, že i zlde jde toliko 
o užívání živtrlO'stelThské, výrohní (»\betdelbsmassig«); platí tedy 
i- zde to, co bylo řečeno o výrobě patentovaného předmětu. 

Bylo již řečeno, 'že ustanoveTIiÍ § 8. stanoví toUko bezpro-
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střední obsah práva patentního. J alko další důsledky toho bez
prost'řeooího obsaihu jeví se na p'ř. právo zřizovati Hcence (viz 
výše), žá;dati za udělemí přídaVlkového patentu atd. Na druhé 
str:aně vzniJkají .majiteli patentů jisté povÍ:nlIlosti (placení tax 
a pod.), o mdhž hude později řeč . 

5. Časové, mistní a věcné omezení patentů (préÍ!v patentních) . 
Nej!delší trvání uděllených patentů s'Ťanoveno zátkonem (§ 26.) 
na dobu 15 let. Po uply.nutí tétO' Idolby ' (ne-U z jiných důvodů již 
dříve; viz § 26.) vzniká pro tka:židou jinou oso/bu, tedy pro veřej
nost, právo na pOUlžívání vynálezu dříve patentem ,chráněného . 

Místní pLatnost oohrany patentní spadá v zásadě v jedno 
s mílstní platností r'ak pat. záJkona, o níž byla již výše řeč. (Viz str. 
l 8.) Mimo to staLo se právlO patentní poměrně záhy předmMem 
mezinárodních smluv mezi jednotlivými státy, jiohž povšechným 
účeilem je vzájemná ocooana vynálezů . Takové mezinárodní smlou
vy mohou býti Ulzavřeny huď jednotlivě, t. j . mezi Idvěma smluv
lI1ÍmÍ straluamÍ (,stMy) , nebo hromadně mezi ví'ce státy. V tomto 
pOiSlledním příp-a,dě mluvíme o mezinár-o,dníoh uniích. První ta
ková unie mezinárodní pro ohor práva patentního byla uzavřena 
V" P,aříži 20. fbřezna 1883 mezi Fll"ancií, Belgií, Brasilií, španěl
Islkem, Italií, Guatemal'ou, Ni1z'O.zemskem, PortugaJllskem, Salva,do
rem, Srbskem a Švýcarskem; dodatečně k ní pak přistoupily ješ1ě 
jiné státy (VilZ výpočet jich ve vyhláš'ce minÍlsterstva veřejných 
pTla~í z 20. května 1909, č. 134 ř. z., a 15. října tého,ž rolku, č. 162 
ř . 1Z. ). Unie ta stanovila základní zásadu, že veškerým po·ddaným 
smlluvruch Istátů z,aJbezipečují se ve příčině vynálezů, vzorků, zná
mek, modelů atd. ,stejná práva, která pOlckytuje ten onen smluvní 
stát sVÝ'm vlalstním poddaným. (Tato zá!sada 'stanovena jest O'stat
ně již samým rakouským zákonem patenimim, který nečiní roz
díilu mezi tUlzemci a cizinlCÍ - vyjma ll'stanorvení §§ 31.; vÍlZ 
níže - 'co do udělování 'Platentů.) Pařížlská mezinárodní unie z ,flOku 
1883 hy:la .změněna a doplněna Brusselskou 'smlouViou ze dne 
14. prolsÍnce 1900. Od 1. [e:dna 1909 patří též Rakousko k mezi
národní ~atootní unii. Roku 1911 byla odbývána ve Washing
tOillě nOlVa konference smluvních států, na které došlo tku změně 
Brus'selské smlouvy.*) (Všeoky z·de zmíněné smJouvy, jakož i pří
slušné zákony a nařízení otištěny jlSIQU ve sbírkách »Die Verein
barungen hetreffend díle Intemationale Union zum Schutze des 

It) Viz o ni též v kapitole IV. (str. 80. 
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gewerbliohen Eigeniums und die Ma'rikenregÍlstrierung«, Ví,deň 
'Mam/z, 1909, a »Die WashingtO'ner Vertdig'e vO'm 2.1VL 1911,« 
Vídeň, MalI1!z 1913.) 

PrO'ti dzím státům, které neposkytují vynálezům rakO'uských · 
.státnkh O'!hčanů buď žéÍldné l1eJbO' nedostatečné patentní O'chrany, 
můž.e býTt:i užitO' t. zv. práva odvety (.retrO'rsej § 31. pat. zák)" t. j. 
raikO'uský stát hude se vůči ·cněm cizím státním ;pří'slušníkům chc
vati p()(dO'bně 'j.alkO' jejich ,státy vůči rakoUJským příslušníkům. 

Pat~ntní právO' PO'dléhá kO'nečně podcbně jakO' právO' vlast-
-nidké vůJbec jistým cmezením, která může v určitých případech 
uplRltnHi stát vi'tči majiteli. Míníme z·de zejména institut t. zv. 
vyvlastnění (exp~cpdace) PO'dobně tO'tiž jakO' vla;stník věcí musí 
dle § 365. všech. zák. O'bčalJ1lskéhO' O'dstO'upiti úplné vlastnictví 
na věci za přiměřenO'u náhr·adu, když tO'hO' vyžRldu je všeO'becné 
dcbrO', jest státní nebO' vO'jenská SIp'ráva ·dle § 15. patentníhO' zá
kcna O'právněna, patent nebO' právo na užívání vynálezu za při
měřenO'u náhraidu buď zcela nebO' čálstečně vyvl'aJstníti a vyná[ez 
na záild,a;dě vyvlastňO'vacíhO' !nálezu ihneJd v uží'V'ání vzíti nebO' 
obecnému uŽ.ívání přenechati. VyY'la'stnění takové může se dle 
citO'vanéhO' ust'anO'vení 'státi teh!dy, když tO'hO' 'V'yž·a;duje záJjem 
O'zbrO'jené mO'cí nebO' veřejnéhO' :Maha nebO' vůbec nutný stální 
zájem. 

Vyvla'stJniti mO'žnO' tedy nejen udělený již patent, nýbrž též 
pcuhý ohlášený vynález, na který dosud patent fO'rmálně udělen 
nebyl. ZálkO'n (§ 15.) mluví O':statně O' »vyvlalstnění vynálezu«, ni
kO'Hv Ipatentu. 

Důsledlkem vý~cku vyvlaJstňcv<l!cíhO' může býti buď, že na 
místO' půvO'dníhO' majitele O'bdrží právO' dispcnO'vati patentem 
(vynáJle'zem) státní či vO'jen:ská správa nebO' že IpřenelOhá se vy
nále'z všeabecnému užívánÍ. O takc'V'é »vyvl(l)stnění« musí 'Vc'jen
,ská a-elSp. 'státní správa výslO'vně žádati. K rozhO'dO'vání O' podob
ných žáJdc)steoh jest ve všech příp.Rldech PO'vclánO' místO'držite1-
'siví ve Vídní. (Ostatní mÍlstO'držitelství jlSO'U tedy z tétO' funkce 
zásaldně vyjmuta.) Je-li VJšalk neibezpe'čí z p·růtaJb.u, nemUJsí státní 
nebO' vO'jenská správa ani vyčkati kcnečné vyřízení své žádc'sti, 
nýhrž může s předběžným pCVlO,lením jmenO'vanéhO' mí'stO'držitel
'ství a s výhradO'u kO'nečnéhO' vyvlalstňO'v'acíhO' nále·zu dctčený vy
nález Ílhned v užívání vzíti nebO' cbecnému uží'vání přenechati. 
Z rO'zhodnutí mÍ'stO'držitelství ve Vídni, k,teréžtc, rO'zhoduje O' pc-
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dolbnýoh záležitO'stech (uváživši především, z'dali sku~e'čně zájmy 
ozb~c,jené mcci nebO' veřejnéhO' blaha neJbů vůhec nějaký nutný 
státní záJjem vyvlastnění vyž·aJduje) v první instanci, jest možnO' 
'l'ekurcvati k nadřízenému úřadu mini'sterskému (ministerstvu 
vnlÍ'tra) a případně dále k správnímu SO'udu . 

ExprO'pdace (vyvlastnění) liší se ůd »kO'nfi:skRlce« tím, že 
vyvlwstněný může žádatiodlStá:tní ·správy přiměřencu náhradu. 
Náhrada ta nepřisluší tO'liJkO' majiteli patentu (nebo tůmu, kdo 
nO'vý vynález k patentůvání ohlása), nýbrž též veškerým ůsobám 
třetím, které již dříve nabyly na patent práva, na př. kO'upí pa
tentu, převzetím výrO'by, zastavením atd. Při zjišťůvání výše této 
náhra,dy ,dlužnů ,dle výslO'vnéhO' předpÍlSIU patentníhO' zákcna vzíti 
v úvahu jen škcdu, kterO'u utrpí oprávněný (majitel paL,zntu 
a případné ,třetí o.sO'by) v tuzemskuj nahražůvati škcdu, ktercu 
utl1pí O'právněný vyvlastněním patentu (vynále:zu) v cizině, není 
státní ,spJ"áva pcvinna. Tato škoda může býti pC přÍlpRldě - vi'Z 
předešlé výklady O' mezinárůdní O'onraně patentů - velmi 
značná. 

Úř.ad politický, PO'vol<l!flý k nálezu vyvlastňO'vacímu (místO'
držítdství ve Ví-dni), má se především pO'kusiti, ,aby mezi 'cpráv
něnými (majitelem patentu či vynálezu a o.statními 'cprávněnými) 
s jedné a státní správO'u s druhé str,any dO'šlo k ,dohc,dě O' výšce 
náhra:dyj nepodaří~li se taJkO'vásmírná dchO'da, rO'zhodne O' výšce 
náhraJdy soud a -tO' obchodní SO'ud ve Vídni. Oprávnění mchO'u 'si 
k tcmutO' úče'lu ,zVO'liti O'dbO'rnéhO' znallce. Soudní spůr O' tétO' ná
hradě nemá O'všem odkláJdacíhO' účin'ku prO' nález vyvla'stňovací. 

O ,další-ch případech věcnéhO' O'meze·ní patentů vIz níže 
(.s·fT. 71.). 

II. Přehled úřadů a jiných orgánů patentních. 

1. Úřady patentní. MO'žnO' ro'Zeznáv·ati úřady, které JSO'U 
zvlášť prO' patentní záležito,sti zHzeny a pak 'takové, kte'ré vedle . 
jiných záležitostí PO'VO'lány j/s,cu rozhodcvati též ve věcech pa
tentních. Dc první .s;kupiny patří patentní úřad a patentní soud, 
dO' -druhé jiné úřady správní a soudy. 

·a) Patentní úřad. Patentní správa jest v Rakcuslku značně 
cenfralisována. ViJděli j'sme již, že k vynesení nálezů vyvlastňc
vacíoh jelst !povolán výlučně jediný úřad prO' celé RalkO'Ulsko (totiž 
zemsiký PO'litioký úř.ald ve Ví,dni). PO'dO'ooě též .ohal úřa.dy výilučně 
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paienbú mají :své síldlo ve Vídni, kde tudíž jest hlavní Ispráva 
ve věcech patentníoh centr.aHsována. 

O půsoibno sti , složení a organilsad c. k. patentního úřadu 
(P,atentamt)") jedna'jí §§ 33.-40. patentního záJkona. Kromě 
toho vy;dáno hylo zvláštní nařízení min~steflstv,a ohohodu ze dne 
15. září 1898, č. 157 ř. z., o organisací patentního úřadu. Toto 
nařízení ibyilo čáJStečně změněno nařízením minÍlstetistva OIb~ho>du 
ze dne 29. října 1902, č. 205 ř. z., a nařízením mÍll1Í!sterstVla ve
řejnýoh .prací ze dne 17. pflOIsÍnce 1908, č. 256 ř. z. Jednací řád 
pro patentní úř;~d vydám. naříze:ním ministerstv,a obdhodu ze dne 
15. září 1908, č . 159 ř. z., 'a částečně změněn llIařÍ'zením mm. veř. 
pr,ad ze dne 17. p~osince 1908, č. 257 ř. 'z. 

Působnost patentního úřa,du s.f.anoví § . 33. pat. ,záJkona; je 
velmi oJbsáhlá a rltznorodá, vztahujíc Ise na UldíletÚ, odvolání, 
zrušení, odnětí, prohlášení patentu odvisllým, rozlhodnrutí o rela
tivní neúčinnosti p'atentu, rozhodnutí o návrzích určovacích a 
o průpů j čelllÍ licencí a ve,šker.é zápÍ!sy ,do re!j ,stří1ku pa te!Il!tního ) 
(viz ll1Íže). DáJle jest půvinen kžáJdů.s>tÍ Isou'du po:dá~ati pí'semná 
dobrá z·dání O' ůtázkách patentních, 'j estHže v ří,zení sOUldním pů
dávají sůudní znalddohrá z,dáJní nes'hůdná. ,V této působnosti 
sloučeny jls6u živly technické s práVlnickými (a to jak .soudcov
skými, tak ryze Slprávními) a ,dle tůhů je'st též patentní úřad 
or ganisován. 

Skládá se z předsedy práv zma;!éhů, ,z jeiho ll1!áměstka a z po
tř0bnéhů počtu práV1a znalýoh a ůdborně teohniclkýc.h členů (radů) , 
kteří js.ou huď stálí, pla'cení státní úředníci nelb dočasní, ll1Ja funkč
ní dobu 5 let zla fUJnikční příldavky povol,aIl1Í (§ 34. pat. 'zák). J 'a:k 
s·táH, t;&: ·dočasní čle:nové j lSůu jednak právníci, je1dnaJk techni
kové. Vedle 1ěohto právnickýdh á technických Č!letnů (radů), jež 
jmenuje dsař, Uistanorven jest při patentním úřaJdu ještě úřední 
pers'(){)1ál pomocný (odborný, kancelářský, výpůmocný atd.). 

Patentní úř>ad má tři hlavní ůddělení: 

1. Oddělení přihlašovací. 
2. Odděleni o slÍžnosti. 
3. Odělení zrušovací. 
ad 1. Do působnosti oddě'lení přihlašovacího . spaJdá ohlašo

vání patentů, převody, ~,aS'tavení pa'tentů, zřizováJní dohrovolných 

*) Jeho nynější sídlo jest Vídeň VIC Siebensterngasse 14; 

--------------------. 
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lícerncí, prohlášení patentů za O'dvi-slé a zápÍ!sy poznámelk spor
nosti/ (viz uMe) . 

.-- Oddělení přihla'šovoad má osm oddí'lů (technických; dříve 
jich bylo pět), které ma>jí název ocldí'ly I.-VIII. (§ 2. nař. min. 
ze dne 17. pros. 1908, č. 256 ř. z.) K,až·dý z těchto oddílů jest pří
sluŠlIlý pro vyřizování přihlášek vynálezů 'Z určitého oboru tech
niky, dále vyřizují též odpory (viz ní'že) průti přihláJš!kám těchto 
vynálezů a kůnečně rOizklaldy, které směřují proti referentovu 
opaJtření, jímž .se připravuje usnesení přihlášikového oddělení 
(§ 3. cit. nař.) .*) Vedle t~ohto technických oddílů zřízen je1st 

*) Příloha 1. k tomuto nařízení obsahuje zevrubný výpočet "pa
tentních tříd" (89) a jejich oddílů, příloha II. rozdělení těchto patent
ních tříd na oněch osm oddílů. Uvádíme zde toto rozdělení aspoň po
kud se týče patentních tříd, z něhož všeobecně seznati možno též roz
třídění patentů na jednotlivé "třídy" (příloha L). 

Přžhláškové oddělení I. 
3. Oděvnictví, kromě klobouků (třída 41.) a obuvi (třída 71.). 
8. Bílení, barvení, tištění látek, appretura. 
9. štětinové zboží. 

11. Knihařství. 
25. Pletení, výroba krajek, stávkování a prýmkování. 
28. Koželužství, zpracování usně. 
29. Přediva. 
33. Příruční a cestovní náčiní. 
38. Obrábění a konservování dřeva. 
39. Roh, slonovina, kaučuk, guttaperča a jiné plastické látky. 
41. Kloboučnictví a výroba plsti. 
52. Šití a vyšívání. 
54. Papírové Výrobky, zpracování papíru a reklama: 
55. Výroba papíru. 
70. Psací a kreslicí potřeby. 
71. Obuv. 
73. Provaznictví. 
76. Předení. 
78. Třaskaviny a výroba rozžehátek. 
86. Tkalcovství. 

Přžhláškové oddělení II. 
13. Parní kotly s výstrojem (kromě topeništ, třída 24.). 
14. Parní stroje (stabilní, lokomotivní a lodni stroje). 
17 . Výroba ledu a chladu, výměna tepla a uschování potravin. 
27. Duvadla a úpravy větrací. 
35. Zdvihadla. 
46. Výbušné a spalovací silostroje; silostroje stlačeným plynem. 

pohybované; silostroje hnané péry a závažími. 
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právnický O'ddí,e který usnáší .se O' zápi,sech dO' p atentníhO' rej
stří1lw ve smyslu § 40, pat, zák 

'aJd 2,( Do půsO'bnosti O'ddělení prO' stížnosti spadá ' konečné 
rO'zhodnutí o .stížnostecih podaných proti Ulsne'sením oddělení při-

47. Části strojů. 
58. Lisy. 
59. Pumpy a zdvihadla tekutin. 
60. Regulátory pro snostroj e. 
65. Stavba lodí a námořnictví. 
72. Střelné zbraně, střely, opevňování. 
88. Vodní a větrné silostroje, 

Přihláškové oddělení III. 

21. Elektrotechnika. 
30. Zdravotnictví. 
42. Nástroj e. 
51. Hudební nástroje. 
57. Fotografie. 
74. Signály (kromě železničních). 
83. Hodiny (včetně elektrických) . 

Přihláškové oddělení IV. 

7. Výroba pl,ev~h~ a drátu, jakož i válcovny vůbec. 
34. Domácí nactnL 
49. Obrábění kovů, mechanické (kromě válcovt:n vůbec) . 
63. Stavba vozů, jízdná kola a motorová vozidla. 
67. Broušení a leštění. 
68. Zámečnické výrobky a pokladny. 
69. Řezací nástroje včetně sečných a bodných zbraní. 
81. Doprava a balení. 
85. Voda, vedení vody a kanalisace. 
87. Nástroje a náčiní ne zvláště uvedené. 

Přihláškovéoddělení V . 
2. Pekařství. 
6. Pivo, kořalka , víno, ocet, droždí. 
8. Bílení, barvení, tištění látek, appretura. 

10. Paliva. 
12. Chemické postupy a přístroje, pokud nejsou uvedeny ve 

zvláštních třídách. 
16. Příprava mrvy. 
18. Výroba železa. 
21. Elektrotechnika (elektrické osvětlení, chemická část). 
22. Barviva, fermeže, laky, nátěry, klíh. 
24. Zařízení pro topení. 
26. Příprava plynu a osvětlování plynem. 
28. Koželužství, zpracování usně. 
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hlaJšoVlacího) Oddělení pro stížnosti má dva Olddí,ly (A a B). Od· 
cUl A jelst pří,sJušný pro ,stížnolsti proti usnesením příhl,ašovadch 
oddílů 1., II., VI. a VIII., oddíl B rozhodU'je O' stížnostech iplfoti 
rozhodrnttím pochá'ze'jkím od ostatních olddílů (lIL, IV., V., VIL) . 

29. Přediva. 
32. Sklo. 
39. Roh, slonovina, kaučuk, guttaperča a jiné plastické látky 

(b. chemická část) . 
40. Hutnictví. 
48. Chemické zpracování kovů (smalt, galvanoplastika). 

.62. Průmysl žíravin a zemitých žíravin, průmysl solní a soli
varmctví. 

67. Broušení a leštění (b. chemická část). 
75. Soda a ostatní chemický velkoprůmysl. 

Přihláškové oddělení VI. 
12. Chemi<?ké postupy a přístroje, pokud nejsou uvedeny ve zvlášt-

ních třídách. . 
15. Tisk, psací stroje, razítka. 
21. Elektrotechnika (b. galvanické články a elektrická sběradla) , 
23. Průmysl tukový, svíčky, mýdla, oleje minerálné. 
26. Příprava plynu a osvětlování plynem (e. příprava acetylenu 

a osvětlování acetylenem) . 
30. Zdravotnictví. 
38. Obrábění a konservo vání dřeva. 
45. Polní a lesní hospodářství, zahradnictví vinařství , mlékařství, 

zootechnika. ' 
53. Potraviny. 
55. Výroba papíru. 
57. Fotografie (b. chemická část) . 
78. Třaskaviny a výroba rozžehátek (chemicka část, rozžehátka, 

ohněstroj ství) . 
79. Tabák (b. chemická část). 
80. Průmysl zboží hlíněného, kamenný a cementový. 
85. Voda, -vedení vody a kanalisace. 
89. Dobývání cukru a škrobu. 

Přihláškové oddělení VII. 

1. Úprava rud, nerostů a paliva. 
2. Pekařství (a. a b.). 
5. Hornictví. 

15. Tisk, psací stroje, razítka (a., C., d. , e., 1.). 
31. Litectví. 
32. Sklo (a., b.). 
44. Drobné zboží a kuřácké naClnl. 
45. Polní a lesní hospodářství zahradnictví, vinařství, mlékařství, 

zootechnika (a. , b., C., d., e., f.). ' 
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~o kompetence oddělení pro ,stÍlžnosti patří též rozhodování 
o stfŽillos'tech pf'oH usnesením 1právnidkého odd~lu p'řihlašovacíhO:---

rud 3 Oddělení zrušovací rozhoduje o náv,rzích na odvolání, 
zrušení, odnětí ,a prohlášení odvislým patentů, p.ak o relativní 
neúč~n[losti udělenýdh patentů, o náVT1ZÍch určovaJCÍoh a udělení 
li'cencí lJlJucených. > 

Úřední (služební a jednací) řeč patentního úřadu je německá 
(§ 36. 1edn. řádu pro patentní úřaJd).*) 

hl Patentní soud.**} O patentním sOUldě jedná § 41. pat. zá
kona, paJk D1ařílzení min. obchodu a práv ze dne 15. září 1898, 
č. 158 ř. z., o or~anisaci patootní1ho 's,oudu (Patentge:ríchbshof) 
a řízení při něm a výkonu jeho rozhodnutí a opatření. J ednaci 
řád pro tento soud vy1dán bylI YY1hláš\kou min. olbchodu a práv 
ze dne 8. HstOlpaJdu 1900, č. 187 ř. z. Nařízení téchže mÍll1ister
stev z téhož 'dne, č. 189 ř. z., týká se odvolání k patentnímu 

sou'du. -
Pa!tootni soud jest -odvol1ací instancí proti konečným roz

hodnutím zrušovacího oddě:looí patentního úřadu. Předsedou jeho 

50. Mlýny. 
56. Sedlářství, jakož i postroje pro koně a jiná zvířata. 
64. Výčepnické náčiní. 
66. Jatečnidví. 
77. Sport, hry, zábavy lidu, vzduchoplavba. 
79. Tabák (a. mechanická část). 
80. Průmysl zboží hliněného, kamenný a cementový (a., b., c.). 
82. Sušení a stroje odstředivé (pro všeobecné účely). 

Přihláškové oddělení VIII. 
4. Osvětlovací úpravy (kromě elektrických a plynových osvět1o~ , 

vacích úprav). 
19. Stavba železnic, silnic a mostů. 
20. Vozba železniční. 
24. Zařízení pro topení. 
36. Topení (vůbec). 
37. Pozemní stavitelství. 
61. Ochrana úrazová. 
84. Stavba vodní a spodní. 
*) Dle tohoto paragrafu mohou však tuzemci svá podání a přílohy 

k nim podávati v zemském jazyku, jenž jest v jejich bydlišti obvyk
lým. Vyřízení patentního úřadu v takovýchto případech jest n~mecké 
a připojí se k němu překlad v řeči podání. 

**) Jeho nynější sídlo jest Vídeň L, Schmerlingplatz č. 10. 
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jest ,~res~dent nebo senéÍlÚlÍ prelS~dent nejvyššího soudu; 'Sklá'dá 
se z Jednoho raJdy min~stet1stva veřejných prací, dvou dvO'rnich 
radů nejvyššího soudu nehO' ,dvou zéÍlstupců těchto a tří odborně 
~eolmi~ý~h. člen " (viz výše; § 34. pat.zák.). Ólenové p'ravnÍIČtí 
JmOOlOVMlIJSOU na dobu pěti let a požíVaJjí ftu1lkčnkh přídavků. 

.V, j~stých ,přípélJdech - viz § 42. pat. 'zák. - nemohou je,d
nothvl denove patoort:ního soudu (a Tovněž i patentní1ho úřaldu) 
spolupůs-ohiti v záležitOlstech p.rutenttníah. '-

o K:omě ,pr~ě j,menovaných výlučně 'patetntruch úřaJdů 'spollU
PUSObl v 'zalezltOJsteoh patentnkh ještě úřady jiné. J1sou to: a) 
úiíady správní a h) 'soudý. ;> -

ad a) Dle posledního odstavce § 35. -pat. záJlrona jelst pa
tentní úřrud co do své úřední ČÍlrunOSlti na venek SiaJmols1tatnýun úŤ,a
dem. »Co do vrchního vedení podřízen jest ministru obchodu 
jenž talké ustanovuje jeho pomoooý personál.« Po zřízení ziV:lášt~ 
Illího ministerstva veřejných prací (1908) pře,šl'a !Zmíněná právě 

půso~~ost n:inis~eT'stv,~ '?bchq,du na rtoto nové mini'Sterstvo (viz 
vyhlasiku vesikereho mmls-terstva ze dne 6. července 1908 č. 124 
ř . z.). Z~ 'znění cit~vaného posledního odstavce § 35. pat "zákona 
plyne, ze stanovená tam 'PŮSObnOlst míil1isters,tva oIb'dhodu vůči 
patentnímu úř,adu jest v podstrutě rázu hierarchicko-úředního 
(»V'rchní veden.í«); ,srrovnej Ik tom,u §§ 35. a 41. pat. záJk:orn:a dle 
nichž. přísluší tomwto minis,te!isoo dů,ležítý vliv na jlIDen~vání 
f~nJkclOinář~ patenrbn~ho úřaldu a patentního sOUJdu. Než i v jÍ'
nych - nejen ,olsO'bl1lch - směrecih. přílsluší ministea:-:stVlU ohchodu 
(nyní veřeljných prací) důležlItá pŮSOlbnOSt. T,ak na př. Idle § 114. 
P?sL o,ds!. pat. zákona ve příČÍll1ě zvýšení neho Isní!žení patent
nIoh p~pl,atků (víz ní'že), paJk ,dle §§ 6., 38., 43., 44. p:at. zák. 
ohledne "7,dár;ání rozličných předp~sú na záJklaJdě partootru'ího rzá
kOIIlla:. ~ elskera tato agelllJda přešLa nyní dle 'zmíněné vyhlášky ze 
dne 6; cerrvence 1908 (vydail1é na zák[ladě Nejv. rozhodnutí ze 1drne 
21. hrezn,a 19.08; v~z zákon ze ,dne 27. červelI1Jce 1908 č 123 v ) . . ,. r. z. 
na mlrulster'Stvo veřejných prr.ací. 

RozlsáhLou působnost v olboru práva lnaten4--.:ho I" t' v l'ť k' 'v d r Ul.L1' 'ma!Jl ez 
po ~ zc . e. ura y (ollm-esní hej tmiaJDIS tví , mag~stráty, mílstodržite!l-
~~t~l, mlmste:s~ vnirtr,~~. O je,dné funkci miniiste'r,srtva vnitra bylo 
JIZ .s:rchu Jednano (pn vyvlastnění patentu); daJllší působnost 
pohhc~ých . úřaldů 'spočívá v /kompetenci trestní (při OIsobováJní 
patentu), pak v ,do,zorru nad rykonáváním vynále'Zů po živnosten-

2 
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sku (nařízení minÍlStel'stva obchodu a vniha ze dne 15. září 1898. 
č 162 Ž. 'Z.). O je(klOtliv01S'tech bude jcš1tě blíže pojcuaáno na 

pří'slušných mílstecn. 
aJd b) O patentních otázkách rozhoc1u'jí ně!l~dy též soudy, 

a to jak soudy civilní, tak trestní. BližlŠí o tom viz v c.:alŠích 

vývodech. 
2. Jiné orgány patentní (zástupci). J ,de tu ze1jména o osoby, 

kJteré jsou oprá'Vněny z povolárrN (»bel1"ufsma'Slsig«) zalstupova ti 
,strany před úřady v zálležitOlstech patentních. Dle § 43. pat. zá
kOTIla j'sou to pouze advokáti, úředně autorÍis'Ův,aní soukromí 
techniJkové, patootní zálstlupci a finanční prokuratura. 

Vynálezce skoro pravi,delně má tře\ba odborné pomoci a za
stoupení, chce-H ,svůj vyná1lez ,dle p~artm.ých pře,dpisů hOlspodářsky 
využiti. Odborná pomoc mŮ'že býti buď právnická nebo technická 
(v nejširším ·slova smytslu). Dle toho je'st té'ž obor pŮ'sdbn'o's<tÍ 
zástupců skan v zále'žitostech patentních rozdělen. Stanoví totiž 
druhý ods-bavec § 43. pa't. zá!kOlIlia, že úře:dně autorisovaným tech
nikům, jaJkož i patentním záJstupcům jest záJkázáno zaJstupovati 
straJlly po 'ž1vn

'
olstenJSlku ())ibcruf:smassig«) ve sporech tý·kajídch 

'se OdVOlláJní, ,zll."ušení a odnětí patentů, j,aJw1ž i ve v:šech 'záležíto
.steoh, Ikte:ré tnema:jí technickou povahu. VyjmUJté zlde záležitosti 
(povahy právnické) jlsou vylooaženy rudvo\kátům a f ÍIDIW ční pro-

kuratuře:) 
Zde' nUltlrlO IbHže poje1dnati .o )) úřetdně autoriJso'V.aJllých techni-

cíoh« 'a Ipatentních zástupcích. Oba d·ruhy povoláJní staví patent
ní ~zá!kon _ co do jich pří-slušnosti za!stupo'Vu'.tÍ strany v záleži
tOlslteoh patentrulch _ n,a roveň, potku:d zmínění tec1m.ici jsou za
psáJni jaJko ))patenrbní zá:stupcové« ,do patentmlho rej'Stří\ku (v~ 
níže). 

1. O ))úřeJdně autodsovamých (s'Ůuk,romýoh) teohtnicich« platí 
nařízení S'táltniho mÍIDistel1"shT\a ze dne 11. prosmce 1860, č. 36.413. 
Dle <tohoto nařílzenÍ dllUž[lJO ipočítaJti k zmíněným »)techniikům« 
veškeré civilní inženýry ipl1"O veškeré lobory Ista:vehní, architekty 
a geomett'ry . Nařízení to bylo čáJste-čně pOlzměněno relsp. zrušeno 
(§ 1.-4., 9.-11.) iIlJařízením mini'Sterstva veřejných prací ze dne 
7. 'května 1913, č. 77 ř. z. (\jím by:lozru1š:eno též nařízení min. 
vnÍ'y,a 'ze dne 8. lis,totpaldu 1886, č. 8152, č. 8 česlkého zemskéhO' 
zálkonikta

z 
r. 1887, č. 82 mor. z. zák. z 11". 1886 ,a č. 47 slez's'kého 

zemlsk. zálk. z r. 1886), kterým bylo nově Ulpif,avooO rozdělení, 
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.titul, opráVíIlění, prů1kaz zpŮJsobHo·stiatd vll "d . 
soukromých techniJků J' í v b d . ·a ou autonsovaný,ch , z pf'O I u 'Ůucnost m " l' 
zváti »cždlními techniky« (§ 1 't . V) " ap 'se v ce lstvo:stí . . Cl . nar .. ) 

2. lns'htuce »)paJtentních ' t . o 
již § 43 pat. zákolna a nuH zaJ,s UPC? <: upravena jest zmíněným 
ze ,dne 15. záJří 1898 ~ 16~~lm mU:I:~tersltva 'Ůlbchodu a vnitra 
Tarify pro patentní " Ct' r. z. (rad patentních zástupců). 

zas upce stanoveny lb 1 hl' v'k 
denta paJtentnítho úřa/du z dtn 19 v Y Y vy as ou p'resi-
[pulbBkovanou ,dne 15. 'Sl~;!l]ja ~902 ' ~er;eJ1ce ! 902, . Č . 189 pre:s . 
Paientbla'ft«). . c . 16. CaJSOpl'SU ))Oe-sterr. 

PaJtenrhní záJstup'ce 11·stan . . 
t 

~ oVluJehlledě v' t k 
pa entní úřaJd v dohodY v' - 'Pn om · potřebě-

o vb' • • e IS zlVlIlostoolsikým ' v 'd U muze yh Jen <ten ,rodo h " Ul1a em. stanoven 
býti zlletilým, rlaJk~U's:kym' vy tO;~J,e lIlaJbsl~eJdujídm podmínkám: musí 

, b' . , IS a'uulm 'ol CaJllem hu1dl t' nesml yh odsouzoo pti 1 .v. v v' ,]' e I v Ihrzem,sk!l1 

ht
" . o Zl OCln, pr:eCln ne'b vtl ' 

c IvO'sh, musí prokázat· v, 1 v o pre.s 1..11pe:<: ze zistku-

I
v' d' I pnsl 'Usnou <technic'k h o'zemm ltplomu**) nelb vdv ou IS,O ,otpno.st před-

, h k o v)11sve: cení o ús v .v v k 
filC z. oušlkách na nětkt '.t , ' pesne vyl onaných stát-

Ik
' vk ere ·liuzemske vV1sok' vL ,1 • 

vy/so e sole zeměděliSlké (ve V,.l_' ] e, ~IKloil,e teohmciké, na 
___ _ IIU[lH), na banskych ·a1ka:demiích 

" ,*) Dle citovaného § 1. 1 dupc1 kategorie: roz išují se "civilní technikové" v násle-

a) Civilní inženýři pro stavitel t ' ( '1 . y • lezniční a příbuzné stavb ). s Vl Sl mcní, vodní, mostní že-
b) "1' . y I • ' 

C1V1 m Inženýři pro archit kt ' 
c) civilní inženýři pro el kt e

t 
uhru . a pozemní stavitelství' 

d) "1" y e ro ec mku' ' 
C1V1 n1 1nzeny' ři pro stavbu t . o ' 

) 
"1" - s roJU' 

e C1V1 m Inženýři pro stavb I d' 'I 
f) civilní inženýři ro k I u, o 1 a. odních strojů j 

a silniční stavby); p u turm techmku (meliorace půdy, vodní 

g) civilní inženýři Dro le . t ' 
h) civilní i Y 'v. - smc Vl; 
i) "1' nzenyn pro technickou chemií' 

C1V! m geometři. I 

.0) "Diplomy" na vysok' h yk I' h 
sl.ožení "přísných zkoušek" ~~er' s o acy dtechnických vydávaly se po 
mckých věd _ měly na'hr' Vet' - pre zavedením doktorátu tech 
( y azova 1 umv 't' . -:.t f.r. ~~i habilitacích z technický eh" n! cÍIg?r?sa resp. doktorát 

C o IV pnslušná zákonn' t c pre metu na technikách) 
ných zkouškách" na a ~s ar:ovení o těchto "diplomech" a v , ' 

!:i~:~ý~. :;:~:m~t~:t!:y~:;~d:~~~o~:~rtš!~~~;~c;.~h:ict7I7~a d~ti~~:~: 
ne . ona)l. Proto i ve srn sl "pnsne z ousky se ve skutečnosti . iž 
"dIplom" vykládati jako ,:di;lo~ 41~kr::;k;~kona dlužno nyní slo~o 
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nebo na filosofické fakulrtě něktell"é tuzemské univeflsity nebo vy
svědčením o úspěšně vykonané zkoušce na illěkteré cizozemské, ' 
,stejný stupeň Zlaujímaljíd vYlsoké škole, mu'sí se dále vykázati, 
že vykoillával aspoň Idvouletou praxi u rtuzemského patentního 
zástupce ,a ,složiti u patentního úřadu zkoušku z part:entního práva 
tuzemskéhO' i dzO'zemskéno. Tuto zkoušlku, za niž jest dle zá
kODla zlaJplart:iti zJkušební taxu 40 K, upTavují blíže §§ 2.- 7. cit o
vaného řá.du pro patentní záJs'tupce 'z 15. ZMí 1898. -

žádruti o ust'alIrovení patetrutním zá!stupcem nUIDo I\.l presidia 
p atentního úřadu. K vykonávání funkce 'P'atoooho zá'stupce je 
však třeba ještě zéÍ!p~su záJstupcedlo rejstříku patentních zástup
ců, jeruž vede Ise u Ipate[l!tního Úřa'du . Byl-lli zápils pateil1tní

m 

úřadem odep,řen, možno Ise p1."oti rt10mu ve lhůtě 30dennÍ odvola:ti 
k mim.i'sterstvu veřejnýoh pracÍ. Zá1p~sy uveřejňují 'se v )) patent
ním .listě « . Po I\lJstMlovení a před zápisem do if eJj lSltříku je'st ža
dateli složiti přísahu , jejíž text st anoví § 8. cit ovaného řáJdu : 

Ačkoliv patentní zásrtupci jlsou v první řadě 'Povoláni, aby 
stra:ny zla\stupovaH před patentními úřady ('zejména, -alby vyJ;lá
lezcům' vymáhali patenty), mohou i před tím, ne'ž Is<tfian:a Vlstoupí 
ve Istylk IS úřadem, poskytoViruti jí důležité odborné porady, tak 
pře1devším o otázce, z,dali vynález hodí se k prutentován.í, má-li 
vynález hO'Slpodářskou cenu a jakou at d.; 'zeljiména tato okolnost 
jest velmi důležitá, po:něvadž výlohy ,s všestranným patentová
ním vymá:1ezu (nejen v RakOUSKU, nýlbrž i v cizině) jsou poměrně 
ZIIlla:čné a dlu~no tudíž předem dobře uvážiti, zdalli 'slkuteČiIlá ho-

spodářská hodnota vYlllálezu výlohy ty vyváží. 
Osoby v § 43. uvedené j,sou výlučně opráVl!lěny k z a:s'1:IUp 0-

váJní stran )) z povolání« (beruf'sm~S'sig , t. j. požiVillostens'ku). 
UstaJIlovooí to neV'adí tedy, alby i jiná oSolba výjimečně - aniž 
by z toho činila své povoláJní - převzala: v jednotlivém přípa,dě 
zastoupení vymálezce, byvši k tomu vYlllález,cem IZmoonoo

a 
plnou 

mocí. 
Ve příčině osotb, které 'V tuzemsku mají své trvaJIé bydliště, 

nezná !l1aJkoUlslké právo patentní nucenéza;stupování před patent
ními úřady; taiková OIS0OO může, rule nemusí se dáti Zaistupovati 
zástupcem. JilItél'k osolhy, majicí ,své bydHště v CÍ'zO'zemskuj ty 
nemohou dle předpisu § 1 . patentního zákonla upl,atňorva.ti své 
nároky na udělení patentu a pi"ávaz pate1l!tu plynoucí jinak než 
tpflolstřednidvím zástupce, v tu,zemslru Ihydlícího. 
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Obsah dobrovolně zřítzené zástu č' ltn' . vůle ,stran' ne tak I ' dl p 1 P emoCI ří,dí 'se dle 
, p na molC e § 7 kt " 

všeohna v § 6. odslL 2. , 3 . v,:' , era musí ,othsahovati 
v 160 va. mm. nanZe:tll ze :dne 15 'v , 1 
c. r. Z., vypO'čtená zmocn v , .. aJk ' • zan 898, 
, hl'v , 001 , JJmi Jest Vladn 
1 o asenl patenrtu na záikladv '" v, ou a rO'Vl11ě,ž 
k

'h v, , e JeJ! . Pnloha II to·l.. t .. s e o nanzeru urvájdí f l ' v . IflO o mlnI's{er-
ormu ar taikové plné moci ve ISffi"yJslu § 7.: 

Plná moc. 

Podepsa~ firma), bydlišt~ -- (~-idi~- -f: - ------)-----d- - -- - - - -- - - - ' :--- -' (N, N., jméno a příjmení 
vín de) .............. ........... . umy · a resa ( ulice "a . číslo domu). slá I (pro: 
"' ::: . . :N: N.ib;diišiě. z:d~:::Je Hmlo pana ..... ........... . 

pnhlaslh za neho patent v Rakousku na )- --- --- --------- -- --- ----- -- -- ------

........ ~~. ~ ..... ... .. ......................... jakož i případ~ě~;I~~i;·~ř;.í~~k~~é ;i 
, . as upce tento (při několika v , • • 

Jak společně, tak i každý jednotHv ~mocnencl~h :,Zástupcové tito, a to 
:astupovatí podepsaného ve ~ hY ~ío ~~ebe ) Jest proto zmocněn (i) 
sovaného patentu a jeho v , vSd,c , ha ezItostech týkajících se přihla
j:st zmocněn (i ), pode sa::h~a nyc pat~ntů přídavkových i zejména 
pred patentovými, sou~ními a z:s:~~o:,a~l ~ techto záležitostech jak 
patentové spory zahajovati t Pt ' nll~l1 urady, tak i mimoúředně 
zejména také žaloby odpor a res ~1 n~vrhy činiti , všeliká doručení' 
_, t' , y a prVlll spIsy sp " k ' ' J1ma I, za zastoupení žád t" orne, Ja ož 1 nálezy při-
středky podávati a od ni~h1 a t Je pos.kytovati, všeliké opravné pro-
~ . ~a~ímná nařízení vymáhati u: u~dv:i~h exeku~e~ .zaj išťovací opatření 
CIlll;l, pe~íze a peněžitou hodnotu v ' " up?usteh, všeliká narovnání 
pIne mocI nebo pro 'J' eho ~á t ' t pnJ1m~~1 . ~ pro celý rozsah této s zas upce znd1h. 

(Podle okolností· Řeč ' , vykonané při'hl' ~k . eny zastupce má také býti zmocněn od 
as y patentu ustoupiti.) , 

--- -- ------ ------ --- -------- -_____________ dne -------- ----- -- ------------- -

podpi~ -- (i~é~~--~- -př-í-i~~-~-i -~~b~ - f~--- -- - -)- .. 

Tuto plnou moc . přijímám. Irma . 

_____ __ ___________ ___ _______ _____ __ ___ ____ dne ___ ___ ________ _ 
.. _. -_. --~ .. ---------------

___ _ zmocněncův podpi~-:----- -- - -- -- --

*) Jde-li o zmocnění aby .. Y dVl 
P 

,J1Z u e ený pat t b 1 
odepsaný zmocňu ' t' t en y zastupován : 

b " Je 1m o pana 
a Y Jej zastupoval vzhledem k ' h k " na Je o r a ouskému patentu Čís , . _______ _ __ 

.. ----------- __ _____ ___ _____ __ ___ ___ ______ (název patentu) 
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, b dll'vt V tlakového zá!stupce, j,aJkož i kaŽidá poz,dější 
Jmeno a I y l~ .e , Ib'ti 7a'p'sána do patentního rej ,stříku. -

změna v zastO'\.lpem ma Y ~ , 
. v v ob ' lť linančm prokuratury 

Nělkolik pozn~ek Jes~e o vp~sOr~~~rlatura jest advokátem 
ve věcech pa!tentmch. ~1'I1J~Cill Ph too.tníoh státní (veřejné) 

, Z t . t ,díž v zaleultO'stec pa v v, 
st~tu. ~s u~uJe u v' , t [ltem Ibyly dotknuty (na.pr. v pn
záJmý, JakmIle by urcltym pal ev ~ v, v , ' státnímu mono-

dech kdy u,dělení patentu pnCl 'se nělkterem~ h l ' , at:d) 
pa , o dvl' ucenyc 'lIcenCl . . 
polu, při vy"ri1alstněn~ patent,:" ~ ve ~ ~izení před patentními 
V těchto :případech Jest v prlls usne 
, v d ' 'zaJsttoupen finá.nČllÍ prokuraturO'u. ura y erar , 

III. Řízení v záležitostech patentních. 

Jak jest zachovati se tomu kdo,~~ní Vyn!,~:~? ~aI~=~p!~~~ 
beru může ,svého vynálezu hospoldaI1s y vyuZ1"i' , ? Kd moŽlIlo 
mHku VlznÍlká vym:állezd nárok na ochra.nu vyna ezu . Y 

mluviti o právu z vynálezu? . 
d 'v k'h využi.tí vynálezu Jest 

N ·bvvn.ě' ·ším způsobem hospol ars e o A ,v, k 
eJ e~ J ,'v d' a účelem udělení patentu. vsaJ 

jeho ohlášení pa:tentmmu ural ~h:' ynálle~ci možnost hospodář
již před udělením patentu vzc ,aZ1 v t k 'm případě o právu 
s'kého využití vY'nálezu. Mluvl,me v , a!h\ o~p:dáiísky' význam pro 

'lezu I toto pravo ma O'S t' 
z konc-f!pce vyna "1 ' ělkolik romičných možnos 1 

nálezce, poněvaJdž vy[l.a ezce ~a n , , I k na Uldělení 
j:ho využití. Předev:ším obsaJhuJeh'totot' i>t,roav;p::~~em svého vy·· 

1 '1 ' ce který nec ce 1m 
Patentu; 'aJ e vyna ez , ... .. b ť álvo z vynálezu 

..; ., o v , oIrh 1 JInoU cestu, ne o pr 
nálezu vyuzlh, muze zv v."v děleného) jest po-
(na roz,díl od práva z pateJltu,v r~~umbe2 J1zz.&I:~na a může proto 

d 
. v ve smY'slu vseolu. o c. u;' . v 

kláJ ah za »vec « , . . ~ : . ' v . odolbné povahy, tohz 
,s ním býti nél1kláldáni~ JlakMo o I~ J ~Ydn:: vt:::tiP vynález i před jeho 

v . elhmotlIly' ml uze L'l11 1Z ,1 • k 
s vecm1 'll . vh v d v'!rozHčných IsmlltlV, Ja- o 
ohlášením úř,adu a bez nd·e o ~r~ mte

d 
Kdo tedy nechce sám 

. ( d ' ) směny arovanz a . '1 
koupz :pro eJe , 'v " t tu mŮlže zpeněžiti svůj vynra e-z 
podstoupirticest,u ohll aJSe[11 pa en d' .. , ""s'oby !které na-

') , , v 'm převo em na Jlne v , (svou kOl1lcepcI zmmeny . 

atd. jako nahoře .... ..... .. ......... . jest proto 
Zástupce tento v h '1 v'tostech týkajících se to hoto 
zmocněn podepsaného ve vsec za eZl 
patentu a jeho případnýc~ patentů přídavkových ...... ..... .......... .......... .. . 

atd. jako nahoře. 
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stupUJjí paJk lfl!él jeho mí\slo ohledně mO'žnosti dalšího využít:ko
vání vynále,zu (koncepce). 

H otovou koncepci vynále'zu momo pl"'oto nazvati prvním 
staJdiem, jímž nalbývá duševní výtvor vynálezcův povahy statku 
hospodářsky ,využiterlllého. Dr'l11hé st,adium počíná ohlášením vy
nálezu vynáleZicem nebo 'jeho právním ná,stupcem patentnímu 
úřaJdu za účelem udělení patentu. HOtspodářs1ké hodnlOty tím vy-' 
nálezu značně přihývá. Třetí ,sta!díum konečně počíná skutečným 
uděllením patentu, jímž teprve právní oahrana (a tím i hospodář
ská využitkoVlate[nost) vynálezu jest zjevně 'z'aručena a vy;viiIllUb. 

V této lrnize nemŮ'žeme po;drobněji pojednati o zmíněném 
zpŮJsolbu hospoldáňského využití hotové 'koncepce vynálezu, t. j. 
jinou ces,tou než ohlášením ik patentní ochraně (pt1vní stadium) j 
omezíme se tudíž v ná:sle'dujídm na vYl!íčení tohoto pOisléz uve
deného způsobu. 

A. O h ol a š o v á n í v y n á I e z ů -a u ,d ě lov á II í 'P a ten t ů. 

1. Kdo může vynález ohlásiti? Především vynálezce sám, 
tedy ,duševní tvůrce vynálezu, nelbo jeho právní nástupce (§ 4.), 
který od něho nalbyl shora zmílt100é »právo z Ikoncepce«. Může 
se tak státi smlouV1ami , mezi živými nebo postUtpem dědickým. 
Vynál~z může učiniti několik O'sob společně. V taJkovém př~a'dě 
pří.sluŠí jim ,také spo[ečné právo z koncepce vyrrLálezu a mohou 
tudíž též 'V)TIIlález společně oh:lálsiti. Par'agraf 13. patentního zá
kolt1a připouští vÝ'slovně taikové ,spole'čné ohlášení vynálezu a do
dává, 'že něikolik'a společným ohllaišovlate:lům udílí se patent,amiž , 
by ,se U1"čovaly po'díly 'jednotlivýJch podílníků. Jioh vzájemný 
pa-ávru poměr určuje se dle o!bčanského záJko'na. Mohou si tedy 
navzájem též upraviti otázku 'disposice paterutovanÝ'm vyná:le
zem; pro příprudy pochyJooé 'stmoví zálkon, že lldě:líti právo uží
vání vynálezu třetím osohámpHsluší veškerenstvu podí,1níků, že 
v,šak k.aždý pro sebe je'st oplTávnoo stíhati sO'l11dně vlS,ahování do 
patentu (§ 13.). Původmími vynálezci mohou býti přirozeně jen 
f)'sické ols'ohy; za to jejich »právním nástupcem« ve smyslu § 4. 
může býti po přípa1dě též t. zv. »p,ráVll1Íc:ká OIsOlba« (\korporace, 
ústav atd.), která tllldíž dle § 4. pat. zák má taJktéž nárok na 
udělení patentu. (Viz k tomu Istr. 54.) 

Rakouský zákon pa:tentní nečiní v zásladě co ,do nároku na 
udělení patentu, poikUld se týče co do práva na oh:lášení patentu" 
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n~z\dill.u mezi tuzemci (T'aJkoU'slkými st<Ílbními olbčaillY) a cizozemci 
(mimo přípwd t.zv. retOl"'se, § 31., vÍ!z výše). Za to rozlišuje mezi . 
csobami v tuzemsku a cizlO'zemslku 1:Jrv'a:le bydlídmi; tyto musí 
míti zástupce ,dle § 7. pat. 'záJkOllla (viz o tom istr. 36.). 

2. Náležitosti ohlášky. Ohlášení musí ,se 'Státi u patoo
t
-

njJho úřadu a to formou písemní (protokolární obllá'šeru jest 
tudiž vyloučeno), bud be'zprostředním odevz1dáním přihlášky 
nebo poštou. ShoDa (str. 32) bylo jilž řečeno, v i alkém jazyku 
možno podati přihlášku ('s'rovn. k tomu § 7. řádu pro ohlašování 

vynálezu 'ze ,dne 15. září 1898). 
Zásadou patentního zákona jest, že 'žádost o udělení patentu 

~úže se vztahovélJti pouze na jediný vynález; není tedy ,dovoleno 
slučtQvaJti v jedné př~hlášce několik samostatných vynálezu. 
ParagT'af 49. pat. !Zákona Vlštak přLPOUŠtí spojení ,dvou nebo IV'íce 
vynálezu v jediné ohláš,ce, kldyž Ise tyto vynálezy vztahují »na 
tentýž předmět j,aJkožto souč,áJstky a pŮ:S1o!bíd prostředlky«. (Viz 
o tom 'též oběžný výnos pres~denrt:a pat. úřélJdu ,ze ,dne 7. dubna 
1904, bOld 12., Oest. Patentbbatt, str. 318.) SloVlu »předmět« jest 
rozuměti ve smyslu hospodářském, nerozhodným 1est, IZda užívá 
se pro -jednotlivé »ls,oučáJstky« 'stejných či ruzných jmen; jde o t'O, 
zdali vynález jest ,samostatným předmětem obchodu. Sloučení 
dvou nebo několika 'Vynálezu v jedné přihlášce jest přípusrlné, 
když tyto vynálezy Ulsilují 'O ,stejný konečný účeil teclhnkký. 

, Žádosti (přihlášky) patentní podléhají kolkové po'Vinností 
dle bodu 43. tít. c. čLslo 2 záJkona 'ze dne 13. prosince 1862, Č. 89, 
a to pop~a:t!1w 12 K za první arch · (výnos min. Hnancí ze ,dne 
3. února 1899, Č. 4885, Oest. Patentbl'att, 1899, 'str. 150, nyní 
ds. nař. ze dne 28.sI'1pna 1916, Č. 281 ř . . z., § 9., jímž zvýšen.y 
i jÍlIlé kolkové 'salzlby (pro odvolání, úřední vysvědčení élJtd.). 

Co musí obsahovati přihláška? Dle § 50. plat. zákona: 

1. Jméno a příimemí, zamělstnáJní a bydliště přihlašovatele 
a, pOldává-li přihJláškuzáJstupcem, tytéž údaje o zástupci; 

2. žáJdost, aby pa,toot byl Uldělen; 
3.' Ikrátiké věcné označení (rlitul) vyná1lezu, jenž má býti pa-

temtován j 4. počet rOlkú, na které přililašoVlatel chce z,apraviti roční 
poplatky (viz níže) již před l\1,dělením p1atenrtu. 

Dle § 53. pat. zákona 'jest zústaveno nařizo'ValCÍ mod ministra 
obchodu (nyní veře'jných prad) ,aby v přípaldném dorozumění 
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se ZúčélJs'hněnými resortním' .. t . přihlášky 'a .pop,~su T-~- tl 1 mlnlS '~y 'smanlOIVlI další náležíto'sH 
. 'dJ!\. s alJ.o 'se cltovanym' " ,_. v, 

ze ,dne 15. září 1898, Č. 160 v J' ,lIZ mm. nanzerum 
ji:ž výjimečný 'Přec1p~s pro ž:d:tel;m stanOVl .~: ad 1. zmíněný 
v tUlzemsku (viz výše .str. 36. , patent~~ ~fZ, ne!byct1í trvale 
moci pro tyto I řD ad a ~a str. 37. ob-steny fo~mwlář plné 

'h _J. P p y), ad 3. ze v Ipřípaldě ohlášen' v'd k 
ve o PGlJL~tU . (§ 4., odst. 2. pat. zálkona ' " . 1 pr~. Q'~ v 0-

uvedeno cíislllO a titul Uldv'l ' hl 'h) mUSl !byh v pnhláJS'ce 
. Vt v .Ll e eru avm o pate11ltu b bll' 
Jes e 111 avní patent uděl "'..1. ' ' ne, o, ne! y - 1 v. , . ' e:n, laspon Ujata )eho .ohlášení 

Clrn-J.l ohl,ašovatel na zál!rJLélJděstátn·' hl' . . vější počátek priority (než . est d v' lC, ~ 'srn urv narolk :nadří
uvésti data . jichž )'e tYe!b )b e\Il p~hilasky), mUJsí v přihlášce 

k 
' .' r a, aj y tenJto narok !bYli · ~ tn Y 

p.ro azab, že přihláška pat t' up a en, 'a musí 
průikazy mohou býti t- ,1~' en u dVy .~]Jz~'ze~sku lbyl

1
a u,činěna. Tyto 

dJ!\.e pOZl e)l uJoldaJlly . l' , 
ruce. (§ 8. nař.) , , neJS'ou- 1 pravě po 

V příloze L (Ik § 1 't y, , • táře, dle něhož při:hl ,v~· Cit', ?arlZeln1) obštěn jefst vzor formu
as a s' ah se má. Zní tak;to: 

C~ k. úřadu patentnímu 

Podepsaný .. ......... . ve Vídni. 
městnání (firma) ......... ..................... .... ........................ J~~no a příjmení, za-
číslo domu) .... ...... .. . ....... .. ; ...... b~dhstě a adresa (ulice, ' 
zastoupený ....... .. .... ~ .......... .. ...... j~~~~ .. . sta~:. provmcie ............... .... ... . 
zástupce ........ ... ...... v. a pnJmení, zaměstnání a adresa 

, .................. " ..... ........ pnhlašuje tímto ' , v nazev vynálezu ......... ....... .... . kratky vecný 

tento vynález ;~~~~~~)···b;i .. ~d~i~:u patentování a prosí, aby mu na 

Podepsaný zamýšlí roční poplatek 
.. .. .. ..... zapraviti. 

K této přihlášce jest přiloženo: 

A 2 popisy, 
B hlavní výkresy, 
C vedlejší výkresy 
D 1 plná moc. ' 

zatím toliko za ........ ... rok 

Přihláškový poplatek 30 K _ . v· v 

patentního úřadu zaplacen a PříSlu)e,st ptnlozenk - . byl u pokladny sna po vrzen a Jest přiložena -

*) Přihlašuje-li s~ patent ř'd k' . k~, patentu čís .... .... ... . na plav (ovt: )akožtopřídavkový patent 
pnhlášenému na ···· ····)·· ·b·· ··l··'·· · ..nebo ku patentu dne .......... .... . 

..................... y udelen. . 
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. t l'n podle přiloženého podacího lístku poštovního (stvrzenky 
Jes zas a k' k k' k Vt n' spoři- · poštovní spořitelny, poš;ovní,v pou az ou, pou az ou pos ov 1 

telny) pokla<;lně patentmho uradu. 
________ _______ ___________________ dne ________________________ ___ _ 

N. N., zastoupený 
(podpis zástupcův). 

Již z tohoto f'o,rmuláře je jrusno, že přihláška musí míti pří-
lohy. Dle § 51. pat. zálkona j1sou to: .. v 

1 Přihláškový poplatek nelbo potW1Zení, že poplatelk ten llz 
u ně,krte'I'ého poštoVlního úřaJdu pro pokladnu patentního úřadu 
složen hyl i ' 

2. p.aJkhže přihi1'ašovatel podává př~hlášiku zá:srlupcem, pln.a 

moc tohoto zá.s,hupce i 
3. popis vynáleZu ve dvou exempllářkh, podepsaný žadate-

lem nelbo j0ho zástupcem. . 
. Veškeré tyto pří'tohy mají hýti opatřeny běŽ1Ilými čísly nebo 

písmeny, jimiž buďte'ž také v přihi1ášce uváděny . . 

ald 1. Dle § 51. pat. záko[l)a činil přihláškový popLatek prro 
ik,alŽJdý ;patent (též patent přidavkový) 20 K (10 zL) . T~,to p~
platetk hyil na 'záJkl'a,dě pos,leJdního od'staVlce § 114. ,~~too.tmhvo za
kona nařÍlzelIl.Ím min.Í'sterstva olbchodu ze dne 21. zar~ 19~1, c. 1~8 
ř. z. zvýšen na 30 K. Stane-li se přihláška be.ZI?,rOl~,~re~l1m ~oda
ním u patentního úřadu, má pod'ateJ. zaplatiti pnhlasoi\l1a,cl ~()
platek u pokladny patenrtního úřadu. a přihlášku 'S potvrzen~m, 
jež dostane od pokl.adny, odevZloati II podateLny patoo.truho 

úřa,du. 
V přihláškách patentních, ve )kterých žáJ,dá se ~e~kání ve pří

čině zaplacelIl.Í přih1ašoVlacího" jakož 1 prrVlIllho rocruho~ poplatku 
(viz níže), nebo prominutí někter~h~ v §§ .~15. a 116. c. 1, 2 a, 3 
pat. záJkOlIl'a předep1salllýoh rporpll!atlku, bu:dl'Z st'ranou 'I1!a rp~;ru~ 
arohu pod kolkem učiněna příslušná pozná:mka (§ 5. nanzem 

o ohlašování vynálezů). 
laid 2. VÍlZ o tom výše na 'str. 41. 
ad 3. P.o'p,i,s vynálezu musí býti taJk ja1sný, zřetelný a úplný, 

aby podle ně!ho kaž,dý znalec molhl p~te,ntu ~,~u?~i (§ ~2. ~at. 
záJkollla). Má býti 'S,děllán tak, .a1by se ho,dll k vyhstem, a veskerych 
zbyteoný1ch, podstaty vynálezu se netýkaljících r~zv~áčnost~,~tn~ 
se vystřihati. Na počát!ku popisu budiž uvedeno lmeno a pnlmem 
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žadatele, jakož i titul vyllláleizu souhlaiSně s příslušnými údaji 
v přihlášce. 

. Dáie mU!Sí popis t,o, co jest na vynálezu nového, a co tedy 
Jest vlaJslÚlÍm předmě1tem p.atentu, lITa konci přesně a vystižně 
vytk1l1Jourti, t. j. tam, kde se shrnuje patentní nárok (po pří;prudě 
více p.atentní'ch nároků), neboť rozsah ochr'aJnY poskytované pa
tentem lze odvoditi tOII~ko 'z j1rusflé a přesné formulace tohoto pa
telDmího nároku, niJkoliv z titulu a textu popvsu. 

Konečně musí popi1s olbsaihoVlati výkresy, ,k,terrý1ch jest ke 
sToZ'llmitelnO'sti popisu třeba (dle patenmfho ,záJkolllia jest jich 
třeba vždy), po případě (»erfoI1deTlliohernfaJUs«) též vzorky a 
modely. 

v Popi!s patentu má velikou dÓležitost, dojde-li poz,dělji 'k po
rusení péťtentu (P,atemeingriffi § 98. pat. 'zák) třetími osobami; 
o tom níže. 

Popis může býti 'dodateooě na- žádost přih1lašovatele pozmě
něn. Taiková změna podléhá poplatku 10 K (§ 115. pat. zák.) . 

J eliikož při konečném udělení patentu má se dle § 64. pat . 
zátkonJa popi'S pa!tentu vytisknouti a uveřejniti, uváJdí nařízení 
o ohlašovámá vynálezů (§§ 10.-15.), podrolbné předpisy o formě 
přihlášky a jejích příloh, jež nutno co nejpřesněji zachovati . 
a sice: 

Veškeré spisy přihlášky buďte,ž zihotoveny z papíru, jenž 
má míti formát 33 nebo 34 cm výš1ky a 21 ém šířky. K podání 
budiž použito inkoustu černého, který nemá býiti malZ,l,a:vý. Spisy 
Zlhotovené psacím strojem mají hýti zřetelně čítelny a toliko na 
jedné stránce popsány. Ve všech spi,sech má bý;f:i ponechálll na 
levé 'straně volný prostor 3 uJž 4 cm. Výkresy musí býti zhoto
veny v jednom hlavním a jednom vedejším exempláři. Hlavní 
vý1k'res hUldiž zhO'toven nJa t. zv .. hdstolském 'PaJpíře. PifO výkifesy 
je mim~o shora uvedený . formát v jistých přípwdech (viz pOlsL 
odst. § 10. cirL nař.) připuštěn ještě fO'rmáIt větší a to buď 33 lI1ebo 
34 cm výšncy a 42 cm šířiky (f.onmát II.) nelbo 33 neibo 34 cm 
výŠlky a 63 cm šíi1ky (formá~ lIL). Většíoh formátů má býti užitO' 
jen ,tehdy, k 'dyž volh,a nejmenšího formátu měllla by v 'z~pětí ne
srozumitelnost výkresů nelbo kdyby tím počet listů přesrpHliš 
vzrostl; ,avšruk f.o'limátu III. (63 cm) má se .oh!l!aJšoVlatel dle .mož
no,sti vystříhati. Paragrafy 11. a 12. ohla.šovacího nařízení ohsa-
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hují ještě ce!lou řa>du dalších předpi,sů o výkresech, z nichž uv~- , 
díme: Výkresy buďtež ovrouheny jednoduchou, 2 .~m ,od kfla~~ 
listu v,z,dálenou obrubou. V prostoru takt10 ohrarucenem Ibudiz 
nahoře pone,cháno nez,rukreslené mílsto aJspoň 3 cm široké j. ta~ 
zapíše Ise v levém rohu nahoře jméno ža,datele o pat~:r:t: J.:ako~ 
i ,den podání, v pravém rohu ČíIS'~OI výkresu (římskýmI c~'~hce~l 
vyznačené), uprostřed nahoře timl vynálezu. K,oleik Ibrudl,z uml
stěn v hoře'jším prarvém rohu, pOld.ipis žadatele nebo zastupce 
v p~avém rohu dole. Jeldnotlivé obrae;.ce výlkr~su oz,~ačo;áiIlY mají 
býti aJraJb.siký:mi čílslÍocemij jin,ak budiŽ pOUŽlotO 1ahns:ke ~be,cedy 
k ozonačo'vá:ní jednotlivých ISloučásrt:ek oibra'Zců atd. HI;avlI1!1 výkres 
a vešker-é pílsmo na hlavním exempláři mají !býti pr.ovedeny ~m
,sikou tuší, v temně černýlch čarách a nesmí býti kolorovany 
a tušovmy. Čáry ste'jného významu maJj,í býti stel~ně si'llI1éj šr'~fy 
:ik ozn.ačenÍ řezů a ok vytčeru olblých tvarů nesmějí ,do s0be pre
cházeti. Stínování šrafami budiž omezeno na míru nejnutněj 'ší; 
t. zv. stíny vrhané nebuďte'ž 'vŮlbec prováděny. 

Jakožto vedlej ší ' exemplář výla-esu bUldiž ipioldáJn o ~rním~'~ 
hlavního výkresu na kTes'Hcím plátně; 'tento snílffiek muze býh 
barvami prove1den,alby látlka k ,zhotovení vynMe1zu použitá m~hla 
lépe býti vY'z:načett1Ja. Výkresy nesmějí být~ slkJáJ~.:mY nebo 'sv~o
vmy, nýhr'ž musí býti tak z:albaJleny, alby dosly k uraJ~u p.ate,'rut.rnmu 
úplně hlél!dJké. Dle § 13. mají býti vešker~ míry .'a v~y uda~y ~e 
sytstému mertrkkého, *) teplota dle stupňu CeI!:sl;a. Pn ozn1acenlch 
chemických hUld~ž užíváJno všeobecně uzn,aný'ch značek ta 'at'o~?'
vých v,aJh a molekulárních f'olf'mulí. Nás'~e~ují:í §. 14. urcUJe 
zkr,aJtJky mě:r a vah:) § 15. oibs,ahuje ikonecne predp1:sy pro "!o
dely 'a vzorky. M:0dely oa V'zorky ma'jí Ise k~ ?řihl~šce ~ ~ů~ec Je~ 
tehdy přihláJdati, 'kJdyž toho Idohré po~ozumem pOpliSU, ~~aJda. MaJI 
býti zopravi'dla předloženy poulZe v Jedinom exem~l~n. , VZO~y 
třaskavin nesmějí se přiikládati. Jde-li o part:entorvaru vyrobmho 
piflocesu při přípr,avě dehtových barviv, musí býti v.zorek p~~lo
žen a to ,UJkázky vybarvení na vlně, hedlbáví nebo bav~ně ve tre'C~ 

' rozličných od:stíneoh, připevnělllé na kar'tonové~ papí!,e v~likosh 
formátu L (Bližší úda'je viz v oldst. 2. § 15. Cllt. lIlJanzeru.) Pa
tootní úřad je'St ,oprávněn žádati dodatečně ve všech příprudec? 
předložení modelů, vZ'Or'ků a UJk,áe;ek, pokládá-li to za nutne. 

--- --
*) , Jakožto zkratek pro údaje měr a vah má býti použito těchto 

značek: 
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Ukázky chemk:iký<ch výTOIbků konečnýoh nelbo ' dosud neznámých 
výf'olbků rpTolZ,altímních !buďtež předkládány ve skleněných láhvích 
'aJsi o 30 mm vnitřního ,pTůměru a 80 mm výšky, ulZarvřených 'skle
něnou zátkou a pečetí přihJ.aš'Ovatelovou, poikud :se týče zástup
covou, a ,opla:třenýoh přesnýlm označením obslaJhu. 

, Jak př~hláškJél;, laik pOip'~sy a výkre,sy mUlsí hýti ip1o,depsány 
žaJdJate:lem, pokud se týče jeho zástupcem. 

\ 3. Jakých právních výhod nabýváme ohlášením vynálezu? 

Bylo již svrchu řečeno, že úředním 'oMášením vynálezu 
k .patentování v,stuipuje vynáJlezdo nového s,taJdia, !pokud jde 
o jehO' právní odwan!U a tím i ho,spodářlslmu vytUžitlkovateln.ost. 
J de tedy nyní o bližší vymezení obslahu této tp~ávní lo,oorany. 

Nej ,důležitějším nás~'edkern jeJst právo priority, 'jež žlaJdate1 
naJbývá již 'samým úředrum ohlášením vynálezu. Dle § 54. ptatent- , 
:ního zálkotI1Ja nabývá je 'žadatel oIkMnžilkem řádného o:Mášettti pa
tentu. P,rárvo priority spočívá v přednosti, Ikte'ro!U požívá ohlašo
vatel vynálezu před pozdějšími ohI.ašov:atelí nebo dřívějšími vy
lIlJállezd téhož vynálezu, kteří však přiihiláš!ku dosud neu,činili. 
Právo priority počíná ,dle výs:loVllléno zně'IÚ zá!k!Oina okamžikem, 
niJkOlliv dnem přiMášky. Pro,to přeldJpilsUlje § 2. jednadho řádu 

1. míry podélné: 
myriametr 
kilometr 
metr . 
decimetr 
centimetr 
mil1imetr 

2. míry 
O myriametr 
D kilometr . ' 
Dmetr 
D decimetr . 
D centimetr - . 
O mil1imetr . . 
hektar 
ar 

plošné: 

,lim 

km 
m 
dm 
cm 
mm 

fJ\m 2 

kubický 
kubický 
kubický 
kubický 

hektolitr 
litr 
decilitr 
centilitr 

metr 
deCimetr 
centimetr 
mi1limetr 

4. míry duté: 
hl 
I 
dl 
cl 

km 2 

• 5. závaŽÍ: 
m- tuna t 
dm

2 

metrický cent q 
cm2 1 ki ogram kg 
mm

2 

dekagram. dkg 
ha gram g 
a decigram. dg 

3 míry kubitké: centigram . eg 
kubický kilometr.. km 3 mil1igram. mg 

Značky tyto buďtež psány ležatým písmem latinským. K číslicím 
a značkám nemá býti připojována žádná tečka (§ 14. cit. naříz.). . 
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patentního úřrudu, ' že přiih1áš!ky paJtootů, Ikrteré d~cházejí úř~duf 
~maljí býti úřaJdem ihne~ op~tře~y. povz?á,mk~~ nejen ~:'.v~yb:.z 
i hodiny .a minuty podaJllí, J,rukoz 1 beznym. cllslem. Dnv~JsI~n
hláška vadí pozldě'jšímu I{)lhlMení patentu I tehdy, kdyz pravo 
pčdentní, udělené na zák4adě oné přihl ášiky , již neexi/stuje. V dů
sledku zmíněné přednosti nepřís,luší ,dle § 4. pa'tentního zákona 
pozdějšímu ohlašo'vaterli (byť hy bYlI i dřívě'jším vymálezc~) 
nárdk na udělení pa~en-bu. Může se ovšem ,srtáti, že ,dvě nebo VIce 
po solbě jdoucích přihlášek ,s-lýkaljí se co do předmětu, příhlá~~X 
('tedy i vYlfiálezu) jen částečně; V takovém přípa:dě ma pOlzde)Sl 
ohlašovatel nároik na urděllení patentu jen ry přílsllUšném omezonÍ . 

Olmmžiik ohláJšení patentu jest dále důležirtý proto, že d!le 
něho dlužno posuzoVlati novost pate!Iltu (vi'z vý1še ,str. 17.). 

Ne ik,<rŽJdé, nýhrž jen řádné (»ofldnungsmaSlsig«) ohlášení má 
zmíněné následky V 'zápětí. OhlMení může míti talkové V1ady I 
které lze v čas ještě odstraniti a které netýkají se podstaty vy
nálezu. V taJkovém přípaJdě počíná priorita dkaJffižikem pův101dní 
(čáJsrtečně V1adné) přihlášlky . Má-li všalk ,vč,aJsné r()1~st1'laněni, va~ 
v zápěJtí dodatečnou změnu podstaty vyna~ezu, dlUiZ<no ~o~kla:~ah 
vynález za ))řáJdJně« ohlášený teprve ?~amž~em o.ds~raJlle!ll1 one'ch 
vald a teprve tímto ,o1kamžiikem vznilka pravo pnonty. 

Ohlášení vynálezu má dálle za násiledeik, že první v ohlašo
Viatel pdklládá se za původce vynálezu na taik Idloulho, nez hy byl 
prokázán opak -

P,rávo ohlašoVlatele vynálezu, plymoucí z přihlášky vynálezu, 
může dle výsloV1I1ého UlstanJolVení § 18. pa,t. lZálkona b~ti pře~ě~ 
tem právnkh jednáJní, t. j. lze je přenésti na jiný sub),eJkt prv~viIll 
a to ,sml o uv:ou, soudcovským vý,rOlkem nebo pO!sle~m ~or:~e
ním. K tomu je třeba ,pHslušného zápisu do patentnzho relvs,trzk~ 

- (viz níže str. 56. a 78.). NeučinH-li zůS'ta:vitel po~leníh~ ponzeru. 
přeohá:zí jeho právo .z přihlášky na ,dědice dle záJkonne po,sloup-

no>stL 
P<rávo ohlaš.oV'atele je dále dělitelné, ne sice reálně, n~rž 

dle ideállnkh dílů. Nemůže vš'ak býti předmětem t. zv. ~ra,:a 
odúmrtí, t. j. nepřeClhází na >stát, když v přípa~ě úmrt~ o~ravn:
ného subjektu (p~V1o,dního oh1'ašov,atel~e ne~o , )e~o P;l"~vm~o ~a
stupce) není zde mkoho, komu bydle platnych predpt:su pravmch 

přip~dlo. 
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Právo ohlašovatele, který upadJI v konkur,s může býti vzta
ženo do konkursní podstaty. (Jinak i takový oh1iašovatel 'jest 
schopen nové přihilášiky iIlIorv-ého vynálezu dle § 4. pat. zák'onJa.) 

4. Úřední řízení o přihlášce. 

a) Předběžná zkouška. Přihláška podrobí se patentním úřa
dem, a to oním oddílem oddělení přihLašovaJcího (1-VIIL; viz 
str. ), k němuž dle podsrt,aty vynálezu patří, předběžné zkouš
ce. Tato zkouŠ'1{!a vztahuje Ise jeooak a) na formMní náležii-olsti 

-přihlášky, jednaJk b) na 'Věcnou otázku, z,d.aJli jest o/hlášený vy
nález vů!be,c pat€OJJtní ochrany Is'chopen. Dle § 13. jednaJdhořádu 
pat. úřadu koná tuto zkoušlku jednotlivý refereIllt rpřLslušného od
dí'lu 'Oddělení přihla;šovacího, IlIačež doj de na základě referátu 
k Ulsnesení ikollegiánímu. Určité záležitOlsti může vš,aik referent 
za podpÍlsu přednosty .pří's[ušného oddílu vyřírditi ISám. 

ad a) F ormáJlní 'zikoumání týlká se všech 'sholna uvedených 
náležitostí přihlášky . Ukáže-li se, že přihláška má vady, (které 
netýkají se patentní ,schopnosti vynálezu, !hUlde oMašovateli po
skYiúnuta ,lhůta, aby Valdy ty OIc1s,tra:nil. Referent může vyzvati 
ohlašovatele, aby se během určité /dohy, která na žádost může 
,býti prodI01:žena, o jistýoh pochybnoslteoh (nejen fo<rmální-ho, 
nýlbrž i věoného rázu) vyjádřil; proti této výzvě lIlemá o'hllašovart:el 
právního prostředku (stímolsrH). Ať jde konečně 'O va;dy toho neb 
OI1Joho druhu, jest ohlašovatelI oprá~něn vyhledati doi-čeného re
ferenta o:sobně za pří-činou dot'ae;ů, vYlS'větHvek ai'hd. - (O úřední 
době patootního úř,adu viz § 6. -jednalCÍ1ho řáJdu.) 

,ad b) Věcná Zlkouška vZlta:huje !senla .otázku schopnosti vy
nállezu k patentováJní ve 'smyslu § 1., 2. a 3. paJt. IzáikolIla, nikoliv 
na otázku, zda ohlašovatel je skutečně původcem vynálezu, resp. 
je právním zástupcem. Zlkoumání této otázky vyhliaženo jest pří
pa:dnému dalšímu řízení (§ 58. a další p'at. zákonla; viz ní-že). 

Uká'že-li se lIla záJkla,dě předběžné 'zk'oušlky a, j e-lí to nutno, 
po v)llsilechnutí přílSlušnýoh znal,ců, že nejde zřejmě ())offenhar«) 
o v)llnález paJientovánísdhoplIlý, má hýlti žadatel, byv po př:úpa,dě' 
dříve obeslán a vyslleoh1liUt referentem, o tom s udámím důvodů 
vyrozuměn a VYZlVán, alby se v určité Idobě vyjádřil. Výll1a:Z ))zřej
mě« zI1lamená tOllik, že néstačí toliko pr,avděp.oldohnost (pode
zření), že nej,de -o vY1I1-'áJlez 'patentu ,g'choplIlý, ní:koliv tolílk, že by 
měly býitireferentem 'Uvažovány 'jen přílpalc1né vady, Ikteré na 
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první pohled jsou »zreJJné«. (Jinak o Itéltů věci ISůUldí Hůtůwetz, 
n. u. nI.;' str. 21 ,a 22, 'a ůpět jinak Sládeček, n. u. m . str. 123, 
správně BetteiLheim, Isttr. ' .172, a Schanze,. str. 17.) 

Je-li však na 'zákl,aldě předJbě'žné zlků:uš'ky důvod k ,důmněnce, 
že vynáJlez IspaJdá z'cela nelbo částečně · do ůbůru !l1ekterehů stát
nfllů IDOl1IOIRůlu, má r-eférent vyžádati si v1jádření přÍ<slušn.éhů 
úřadu můnůpol!l1ího (§ 17. jedno řádu) . 

N a žádný zipůs'ob nemá při předběižné zkoušce hÝ.ti zkůu
méÍll1!a '~ ' ipOlSlUZO'vána hodnota , přihlášenéhO' vynálezu. 

O lhůtách , k1eré mají bý1ti žadatelům O' pate!l1t v pTllběhu 
říz~ pře,dběžného k případnému vyjádření p<Yskytůvány, jedná 
§ 8.-12. je1dnladllm řádu a vyhLáška prelsidenlta pat. úř,a,du ze 
Idne 2. ří1jna 1899, Oest. PlateJl1ltbilat1t 1~99, Istr. 497. , Lhůty ty 
( »úředlIlí lhůty« ) můhou !býti na žádost prodlouženy a ůJbnášejí 
jeden alŽ tři mělsí'ce, dle tůhů, bydlí-li ůhlašiQV1atel v tuzemstJru, 
v evropslkém dzůzem'&u " či mimů Evr9pU. Prodlůužení lhůty má 
býti povodenlO. jen z vážnýoh důvO'dů a pO'uze v rO'změru naprols:tů 
nevyhnUltelném. ' 

(j) Vlastní ' řízení udělovací. 
O . výslledku předběžné zkO'ulšJky referuje -referent v odldělení 

přihláškůvém, které u snesením ipřihlátšku /buď zamítne nebO' za
vede o ní další řízení. RO'zumí ,se, ,že 'mUlsí /býti vyčkánO' uplynutí 
slhůra zmíněriých Ilhůt k vyjádření Ž!aldatele (§ 55., odst. 4. pat: 
zálkůnJa) . 

a} Zamítnutí přihľášky nalsrtJane Ihuď z ,důvůdů formálních 
(při:hdášlk.a nevythůVlUje ·zátkůnným pO'ŽiaJdavkům) !l1ebo ' věcných 
(zř~jmý !l1edůistatek patentní Is,ahopnoslti vynálelZu) . Jde-li Višak 

O' ,důvod, jenž nebyl žadateli již v pt"ůJběhu předJběžné zkůušky 
O'známen, má mu Ibýti dána příležitůst by ,se ů ' ,důvolduzamítnJUtí 
vyjáJdřÍJl. částečného Izamítnutí přiJhdášky ('a tedy též částečnéhO' 
při1jetí její) nezná záJků!l1. Zamítn;utí musí býti rvždy úplné. 

Pr oti z!amítnutí 'přihlá'šky má žaldatcl právo odvolání během 
30 dní pO' ,dodální Ulsnesení.Relkurs př~sluší mu však netůl&o: 
v přípaJdě k01lJe'čnélhO' O'dmítnutí přihláš!ky, nýbrž též pflOrti usne
sení odděleni přihláš!kůvéhO', jímž v(("ací 'se žadrutelí při:hdáška 
k dodatečnému Imepšel1Í, 'a. kůnečně, k,dyž patent nehyl udělen 
v plném růzsaJhu, jalk přiJhláJškažáJdJala (§ 63. pa:!. zákůna). Te!l1tů 
výpo'čet příp,a,dů, ve který.cih l!>ze rekurů'Vati pr'Oti Ulsneseru při-

49. 

hl:áŠlkůvéhů ,()IdJdělení, Illelní všaJk 1JaxatiwlllÍ (vyčelipáVialjíd), !l1ý1brrž 
jen demůnstrativní, t. j. i vůči VýlS~IOVlIlénln.I U1st,anůvení § 63. pat. 
zákO'na plllrutí hlavní zás,ada § 39. pat. rzáko!l1la, 'že :se lze odvO'lati 
prO'ti . každému US!l1esení O'dděleni přiIMašůvadhO'. Odvolací ,lhůty 
netlze !llJa žád!l1ý způsO'b ' rptroldlO'užiti. OplOz,dělné Istí'Žnosti bUJdůu 
bez daltšího řizen,í odmítnuty. Za to momo 'al e i pO' U!plynutí 
30~enní relkur,sní lhůty podati ,dodatečné vývody k původní stíž
!l1oslti, Ik nrÍlmž hude vZ1at, ~řetel, dO'j ,důu-li před zahájenim ' řÍ'zení 
odvol,acíhio . 

Sůuloélls!l1ě IS pOldáním: srtížnosti, mUlSí 'býti 'zaplacen půplatek 
20 K (§ 116. pat. zákO!l1a) , jinalk má Ise za tO', že stÍŽI1l0,st neb11a 
pO'dána. 

, ? IstÍ>žnosteoh rozhoduje oddělení pro stížnosti (viz str. 28.). 
Průh .rozho:dnutím tůhotů odděllení ~ ať kiOiIle'ooým n.ebů rpří
pr,avnym - nell,ze se ,dáJle 'Odvůlati; i stiž,nost :k lSip(("ávnímu sůudu 
jest vylůučen,a (§ 39. pat. 'zálkon a) . , 

V řízeni odvoliaJcím můmo ~áděti nové okotrlosti, t .' j. ta
kůvé, které v řírzení v oddělení přiJhil1ašlOV'acím nebyly uVeldeny. 
(§ 63. pat. zákona.) 

lb) Přijetí přihlášky; další řízení. Není-!li námitelk p'rO'ti při
,hlášce 'aJIli ve Isměru fO'rmá:llIlím ani věc!l1ém, při'klrůčí oddělelI1í rpři
hlášk'Ové k veřejné vyhlášce přihJlášky (»AufgeJbot«). TO't éž stane 
se, ikdyž stÍlžnost Žla:datele p(("ůti ,o,dmítil1JUtí při1hJlášky Ibylln v ůd
děilení pro stÍ'žnosti příznivě vyřírzena. 

Veřejná vyhláška ůbs1ai1mj 'ž: jméno, zaměstnáni ,a b1dlí:ště 
při'hI.aŠlovatelO'vů, rpředmět vynálezu (§ 21. jednacího řáJdu pro 
~rut. úř:wdl, nároky patent!l1í, které O'bs,ahU'je pHhiláJšk1a, nebO' je
Jloh podstatný ,obsah, jakož i den pHhlášlky, a srtátise má v pa
tentním listě (P'atentblatt). 

»Patentní list« jest periodická pUlbl.iJkaJce, jÍIŽ rvYldává patenrtní 
úiíaJd. Vydati IMižlší ustanove!l1í O' jehO' úprarvě ipříS1luší mÍIDJ.stJru 
veřejných p~ad (§ 44. pat. zákůna). Patentní II'Ílst vYClhá:zí dva
krát ,do měsíce (1. a 15.), jest úředním O'rgánem plate!l1tní:hů úřmu, 
v němž uveřejňují se veškeré úřední vyhlášky, O' nichž jedná pa
tentní zákon. V něm pulbJikují se dáJle veškeré veřejné vyhlášky, 
udělení, odnětí a ů>dvollání partentů, dále veškeré zápisy ,dO' rej
stříku pateI1lfuúcth zástupců a sO'u1krůmých techniků . Kromě toihů : 
zákůnya :státní 'smlO'uvy, půkud v'zt,ahujíse na '~ Ichflanu vynálezů~ 



50 

provozovací nařízení, opatření a vyhlášky, které vydávrují se na 
základě patentního zálkonla, osobní data 'O úředních funkcionářích 
patentních atd. 

O veřejné vyhlášce obdrží oh~ašoV1atel Zlprávu od patentního 
úř,adu (rekomandolVaIIlýilIl 'dopisem nebo poslem; § 24. jednacího 
řádu ,pat. úiíadu). 

Veřejná vyhláška má důležité práwí následky p~o přihla
šOViaJte\le: 'Ode dne její pu/bliJka'ce, který budiž v patentním listě 
uveden, na'stává pro dotčený vynález prozatímní ochrana patentní 
v zájmu přihla,šoVlatde, t. j. vynrulez ohrání se ptroz1atím taik, 
jaJkoby patent byl jiJž uldělen.") ZM'Oveň počítá Ise ode dne vy
hlášky v patentním listě třímě'síční lhůta, v níž musí býti první 
roční poplatek z,aplacen, ji!1:ak má se za to', že přihláška byla 
vZ1ata zpět. 

Za patentní ochranu, již poskytuje :stát majiteli patentu, vy
bírají se zvláštní roční poplatky. Povinnost placení poplatků trvá 
talk dlouho jlaJko patentní oohrana. St,oupají od roku k roku a činí 

za první rok 
za druhý r<k 
za třetí rok 
za ČltvTtý rok . ' 
za pátý rolk 
za šestý rok . 
za Isedmý rolk 
za osmý rolk . 

40 k 
50 K 
60 K 
80 K 

100 K 
120 K 
160 K 
200 K 

") Podobné prozatímní ochrany patentní požívají vynálezy, Jez 
byly vystaveny na tuzemských výstavách, bylo-li o ni žádáno. Ochrana 
počíná ode dne připuštění vynálezu k výstavě po dobu výstavy a 3 
měsíce po jejím uzavření. Ochrana udílí se za podmínek ulehčujících. 
Bližší úpravu udělení této ochrany, jakož i stanovení její podmínek 
přenechává zákon cestě nařizovací (§ 6. pat. zák.). Stalo se tak naří
zením ministerstva obchodu ze dne 15. září 1898 č. 164 ř. z. Dle tohoto 
nařízení (§ 1.) určí ministr obchodu (nyní veřejných prací) od případu 
k případu tuzemskou výstavu, pro kterou má platiti předpis § 6. pat. 
zákona. Předpokladem prozatímní patentní ochrany jest, že dotčené 
vynálezy musí býti u patentního úřadu v předepsané lhůtě (§ 2. na
řízení) řádně ohlášeny. Na základě § 1. cit. nařízení bylo uděleno celé 
řadě výstav právo prozatímní patentní ochrany. Příslušné výnosy publi
kují se v Osterr. Patentblattu. 

za ,devátý rok 
za ,d~sátý rok 
za j edenádý rOlk 
za dvanádý rak 
za třináctý rOlk 
za čtrnáctý rok . 
z,a patnáctý rdk 

240 K 
280 K 

'360 K 
440 K 
520 K 
600 K 
680 K . 
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Pro celou 151etní (maximáLní) dobu patentní ochrany čÍJ11í 
itedy roční popl,atky ,dohrom1ady 3930 K. Dle posledního 'odsbJVce 
§ 114. může ministr veřejných prací ve srozumění s ministrem 
financí poplatky ty až o 50% zvýšiti. 

Pro přídavkové patenrty platí se jednou pro. vždy jeden 
rOOní pop:1'atek 50 K. (§ 114. palt. zákona.) 

Roční rpoplatky platí se buď ročně nebo pro několik (třeba 
všech 15) let dohromady do předu u pokladny patentního úřadu. 
O splatností prvního ročniho pop,latku viz výše; splatnost dal
ší,oh f'olČ11ích poplatků lIlIastává vždy rok po 'tom (nejpozději ve 
lhůtě 3 měsíců). Při kažldém placení po počátečním dní spJat
nosti - tedy během oné třímě1síční 'lhůty - jest zarplrutiti ještě 
poplatek 10 K. 

Nebude-li roční popllatek, pokud 'se týče pHdaVlIlý poplatek 
10 K, v předepstané lhůtě z~placen, zaniká patent (§ 26., Č. 2. 
pat. zákO!na). Poněvadž je tedy vč,a:sné zapr:avení poplatku pro 
majitele patentu nadmíru důležitou povinno-stí, přeldep~suje § 25. 
jednacího řádu prutootního úřadu, že majitel má býti úiía:dem 
upomenut. Má se tak státi jeden měsíc po dni spliatnoiSti dotče
ného ročního poplatku. Rovněž taik má býti majitel patentu upo
menut, nezapl,atí-li souóasně s opoz,děným ročním poplatkem 
předepsaný přídavkový popllatelk 10 K. Nicméně, i když majitel 
upomenutí neobdržel, nastávají prámí následky ne'Zapl~cení: 
zrunÍlk patentu. P'atentní úř'ad neručí tedy ma jirf:eili , že bude v čas 
upomenut. 

Roční pop'Latlky muze za majHeJe zaolatitÍ kdokoliv. První 
roční poplatek se vrací jen tehdy, 'kidyž 1,1'1 zlrupl1acen do předu, 
avšak rpřihláš/ka přede ,dnem jejího uveřejněm v patentlIlÍffi listě 
vzata 'zpět, ne!bo ,kJdyž patent byl po provedeném řízení v oddě
lení ohlašoVladm .odepřen (zamítnut, VLz ad a); německý zákonný 
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termín pro toto odepření či z·amí tnu tí zní » V er'sagulIlg« ) . Za to 
nikJdy nevrací se poplatek přihlaš:ovací (§ 114. p'at. zákona). 

Některvm osobám může hýti prominut prV1Ilí poplatek roční, 
jakož i poplatek přiW,a,šoVlací, pOlkud se týče s placením až do 
uplyrnlUtí třetího měsíce po Isplamosti druhého poplatku ročního 
posečkáno. Jsou to osoby, které p:rolrážJ: svou nemajetnost, nebo 
děl!IlJíci • .Ikteří prokéÍl.zaně jsou odká:záni na svou pr,aoovní mzdu, 
phiLa,šují .. H vynález j'aiko rpůvodní (ne teldy j,ako pirávní ná' .. 
'stUlpcÍ původců). Popla1:ky promíjí ,se jen tehdy, k,dyž patent 
již počátkem druhého rdku z!aiIlikl. Blitžší ustanovení o tě'cht'O 
a jiných výhodách nemJa'jetných osob a dě'lníků obsa!hU!je miruster
·s'ké il1Iaří.zení ze dne 15. září 1898, č. 163 ř. z. Tlam p'1'Iaví se na př., 
že těmto osobám může kromě výhod 'stanovených samýmzálko
nem rpartentním býti po'V'oleu k jejkh prozatímně bezplatnému 
zastupování patentní zás.tupce nebo civilní te·chnik plf'O patentní 
řízení udělovací (§ 1.; srovnej k tomu také § 5. nařítzení pro 
ohlašování p.atentů). 

SouČlasně s . veřejnou vyhláškou vyloží se přihláš'kJa se všemi 
při10haJffii u 'Patentního úf;adu DO dohu dv'Ou měsíců k volnému 
nahlédnutí. ~ 

J e .. li ~oho potřeha, může patentní úřad nařídiii vyložení ' při
hláš1ky i []Ja jiných mi:steoh. Vyložení přihlášky děje se v tak zv. 
vý1k~a;dně (A'll'slegehaUe) patentního úiíadu, která jest přístupna 
o všednrchdneoh od 9- 3 hod., o neděHcha 'SvMcích od 9- 12 
hodin. Ve výkladně může Isi obecenstvo vyložené přihlášky a jich 
přLlohy v·olně prohližeti a to za tím účeJem, alby po pří,padě mohl 
·býti proti Uldělení patentu vzne,se'n t. zv. odpor (vi,z níže) . V § 22. 
jeooacílho řádu patentního úiíaldu oIhs.aženy j,sou bližší ustano .. 
vení o právech a povinnosteoh ,stlJ:'laJrr, TI:élJhlížej.ídch ve srpi,sy. 

Přilťlašov.ateli jest vol[]Jo odJdá!liti na ur6tou . dobu veřejnou 
vyhlášku v patentním listu, j,akož i vyložení přih1áJš'ky ve vý .. 
klaldně. Na žádOlst bUldeinu takový odlklad pOiVolen na dobu nej .. 
méně 3, lIlejvýše 6 měsíců old dotčeného usne,seru patentního 
úřadu ,o. vyhlášce počítta'jíc. 

Vyložení vyhlášky má ten dúle'žÍltý právlIlí nás,l,edek, že vy .. 
hlášlkJa požívá a'ž ,do udělení patentu nebo, když k udělení pa .. . 
tentu nedojde, až do UlplynlUtí 5 Jlet, ode dne vylložení počítajíc, 
oohrany dle zákona autorského ze dne 26. pros . . 1895, Č. 197 ř. z. 
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c) T. Z'V. odpor. 
J lalk již bylo úvodem receiIllO, spočívá ralkoil1lský pa1entru zá .. 

kon na záJs·a,dě s'Y'stému rpře,dJbě'žné zkoušky, ktei"ý jest však kom .. 
binován se sY'stérruem vyzývadm. Dělí se tedy SJtát <S obecenstvem 
v úlkolu z;~oumání,zda jiSOU dány ve'škeré pOldmí'P..ky pro udě
lení patentu. Jak j'sou tyto úkoly mezi oba čin:ÍJtele rozděleny, 
v)11plývá již částečně z hořejších výv10dů o »předbě'žné zkoušce« 
a řízení rpředchá:zejícím uSlllesení patentruho úřaldu o veře'jné 
vy1h1áš·ce partentu. Z nich plyne zejméIlJa též, jakými otá'zkami 
nemusí Ise patentní úřad, zkoumaje přihlášlky ik veřejlllé vybllášce, 
zabývati. Je to především otázka, zdali žadatel o patent jest 
skutečně vym#ezcem nebo jeho právním nástupcem. Odporovati 
udělení .patentu z toho a jiných důvodů (z nichž některé zároveň 
zkoumá té'ž patentní úiía,d při roz'hodo,vání o prutent:ní přihlá:šce) 
přísluší ohecenst'vu. Aby talk činiti mohlo, jes1 .přelderp<sána zmí
něná veřejlI1á vyhláška a vyložení přihlášky 

O odporu a řízení v něm 'jednaJjí §§ 58. a 59. Dle § 58. může 
býJti během dvouměsíční doby v)40žení, o,de dne vyhlá,šky poČí .. 
·tajk, vznesen proti udělení patentu odrpor. Odpor . musí býti 
podán písemně ve dVíOU ste!jnOipi,seoh. Odpor však nesmí ,býti 
v:znesenz Ikte,rýchko1Ív důvodů. Důvody ty uvádí § 58.: 

1. že předmět vyná!lezu není ,schopen patentování (ve IsmY's,lu 
§§ 1.- 3. pat. záJk.) , 

2. že vynález IdJle -své podstaty -shoduje <se s vynálezem, který 
již ·dříve v ,tuzemsku byl přihlá:šelIl. neho patentován, pokud se 
týče privilegován (dle ,dřívějš~ho 'záJkona o »p.rívile.jích« ·Z roku 
1852), 

3. že žadatel o paťent není pŮViodcem, pokud se týče práv .. 
ním nástupcem tohoto, resp. z\aň nemůže býti považován, 

4. že podstatný obs'ah přihlláŠky hyl vZ1at z popisů, výkresů, 
mode!lů, z nářadí nebo zaříz·ení (»GeratschaHen oder Einric:h .. 
tungen«) lIlělkoho jiného neho z 'Vý,robníhó pl101cesu někým jiným 
užív,aného, bez jeho svol~ní. 

Kdo může v těchto případech vznésti odpor.? V prvlllkh dvou 
případech kd okoliv. To 'znamená tedy, že zálkon předpolkládá 
zá:j·em u obecenstva vůbec na tom,ahy vY1nálelzy patentní ochrétny 
neschopné ne!by,ly p,MentováiIlY. Za ,důvod podolbné nes,clhopnosti 
jest pova'žoVlati i nedostatek 1lJOVloty v případě druhém. V obou 
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případech jeví se nám tudíž odpor jaiko t. zv. »žalopa populár
m«, k nÍ'ž v záJjmu veř'ejném jest povolán ka~dý občan. Ve dvou 
ostatníoh př~pélJdech jest okruh osob, k podárrú odporu povolaných~ 
přesně OIhr,aničen: v přílp:élJdě tř.etím jest to toliko ten, kdo se 
poikládá z,a pr,avého původce nebo jeho právního nástupce, v pří
pa,dě čhnrté:m pouze poškozený, t. j. ten, jehož popisů, výkresů, 
modelů ·atd. hylo při přihláš'ce použito. 

ad 1. a 2. Opílfá-li 'se odpor o nedosltatek novOlsti vynálezu, 
nestačí jen všeobecné tVlr:zení, ž·e předmětu přihlášky chybí znak 
novosti, nýhf'ž nJedostatek musí býti určitými ,skutečnostmi odů
vodněn, jmak hude ,oldrpor ihned odmítnut, t. i. bez 'zlahá'jení pří
sluŠlného ří:zenÍ. Zmíněný důvod (ne,dostaJte'k novosti) je zde 
i tehdy, kdyby v případu dJ:"uhém dřívější patent již neexistoval. 

ad 3. a 4. K1dy jest pOVlažovati žadatElle za vynállezce (pů
vodce) resp. jeho právního ná!stupce, určuje § 5. pat. zákona. 
KI"'omě přípaldů ISvlrG;hu sub 4. uvedených dlužno ještě uvésti toto: 
Vzal-.li vynález posl'Olupně jeden majitel jeho od ,dI"'uhého bez 
svolemí tohoio, má přednost d'řívě'jší majitel, ,to j. on pokláJdá se 
za původce. DěJnícÍ, z řÍlzenci a ,stáJtní úředruc.i považují se jen 
tehdy z,a původce vynálezů, jež ve sllru.žhě učinili, ~dyž nebylo 
'Smlouvou neho 'služebními předpisy (tedy na př. pracovním řá
dem) něco jÍJného stanorveno. Tako<vou 'smlouvou může na př. 
býti stanoveno, že službodárci přílsluší neomelzené »rviLastnidví« 
k těmto vynállezům; tu jesrt pak iedině služlbodárce oprávněn 
k přihlášce vynálezu, pokud Ise týče legitimovárn k IOdpolfu ve 
smys.lu Č. 3. § 58. pat. zákona. Dľe posiledruho odstav'ce § 5. pal. 
záJkotl]a prohlašují se VŠélJk přípa,dné smllouvy neho ustanovení 
služební, dle nichž nemá zřízenci v živnostenJsJkém ipodniku při
padnouti přiměřený užitek (lÚsk) z vynálezu, kteTý učinil ve 
s'lužbě, za právně nezárv,a'Zná. 

Úřední řízení o odporu. P,atentrií úřad doručí ohlašovateli 
vynál,ezu j eden stejnopis odporu za tím úče,lem, alby se během 
30denní lhůty (která ze závažných důvodů může býti prodlou
žena) o něm písemně mohl vyjádřiti. J ,aikmile vy,iádření to dojde 
nebo zmíněná lhůta uplyne, zavede příslušný referent další po
třebné Hzení (p,!"otivyjádření, slyšení zúčalStněný;ch stran, šetření 
o důkaJzech atd.). Ří'zení samo není ústní, nýhr;ž pÍlSemné. 

VÝ'Slledelk odpůrčího řÍ'zení jeví se v konečném rozhodnuti 
(usnesemí) oddělení přilhlá!škového (jež děje se v sezení neveřej-
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ném) o uděleni patentu nebo zamítnutí přihlášky. V rozhodnutí 
svém má oddě,lení přihlašovací určiti ,dle vollllého uváž:ení klíč, 
dle něhož mají strany nésii ná'k1lady řízení a právního zastoupení 
(§ 61. pat. zák). Zvítězí-li v případech 3.-4. stf<éma, která od-: 
por vznesla, může sama vynállez k patentování ohlásiti a učiní-li 
tak během 30deamí l'hůty, počítaje od doručení dotčeného usne
sení partentního úřadu, muže žáJdarti, alby jako den její přihlášky 
hýl stanoven den, kdy pHhilášika pro1Í'VIIlvkova Ihyla vz,uta zpět, 
resp. odmítnuta (§ 62. pat. záJk.). 

Dlužno si uvědomiti, že pifávní situace bude různá, dle toho, 
zdali tomuto 'konečnému rozhodnutí (usnesení) ve smyslu § 60. 
předcházelo odpůrčí Hzení čili nic, t. j. byl-li po veřejné vy
hlášce a vyložení přihlášky . vzneisen proti ní odpor čili nic. N e
by,l-li vznesen odpor, 'usnáší se patentní odděllení právoplatně 
o udělení paten1tu. Tím je udě\lovací řízení skoncováno, niikomu 
nepřísluší již pifávo stiŽ!nosti, leda žladarf:eH samému v případě, 
když patent byl mu udělen v rOlZlslahu om~zeném. Byl-lli vš'ak 
,\!:,zlllesen odpor, má proti udělení patentu právo stížnosti ten, kdo 
odpor vznesl, v př~paldě u1dělení patentu v rOI'Zslahu omezeném 
žaJdrutel. O řízení odvolacím !byllú již tpovšech!Ilě jednáno výše 
(str. 48., k:de je,dn'ali jsme <O ,stížnosti proti zamít~utí pHhlášky) ; 
ZIde budi,ž dodáno plfO případ předchá'Zeliídho řízení odpůrčího 
toto: Stejnopis 'stížnolsti Idodá patentní úř,ad protivní'korvi, aby 
te1llto mohl vznésti roz1kilad pifOti sUŽIIlosti v lhůtě aspoň 14denní, 
která však z důvodů záv1ažných může býti prodloužena. Proti 
rozhodnutí oddělení pTlO ,stíž:nosti není, jak 'již ,bYllo řeč'eno, dal
šího právního prostředlku. Skončí-li tudíž řízení odvolací ve pro
spěch Ž!adatde o patent, jest tím o jcllO žáldosti Drávopla1m.ě 
roZ'hodnwto. Byla-li všaJk přihláška po veřejné vyhlášce ž,adatelem 
vzata 'Zpět nelbo ptaJtent odepřen, má to býti uveřejněno v patent
ním lÍJstě (§ 66. pa;t. zákona). Po tomto uveřejnění má se za to, 
že účinJky prozatímní oohrany patentní (viz str. 50.) ll1enalsta1ly. 

d) Následky právoplatného udělení patentu. Bylo-H udělení 
patentu práv1opil'atně usneseno, zaříldí pate[)jtní úňa1d 

1. zápis chráněného vynálezu ,do patentního rejstříku, 

2. vyhlášku udělení partentu v ptatenimfun listě, 

3. vyhotovení patentní listiny, 

4. vytištění a uveřejnění popisu patetruf:u. (§ 64. pat. zákona.) 
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Patentní rejstřík ohs,ahuj'e úda\je ohledlI1ě práv patentníoh 
(§ 45. pat. zák). Na záp~s do rejstříku vílže zákon dů.ľe,žité právní 
náslledky (§ 23. part:. zálkona). Dle § 45. pa't. zákona má rejstřík 
obsahovati seznam udělených patentů, jich hěŽlIlá čÍ/sl,a, pře,dmět 
a dobu trvání, jaJkož i jména, pov1olání a Iby,chliště majitelů pa
teI1Jtů a jiCih 'Zástupců. DG rej lstříku z,ap~sují se ,dále počátek, 
konec, zánik patenlu, odporování, odViol1ání, zruš~, odnětí, vy
vla!s,t:nění pa:tenrt:u, prohlášení přMavk.ového patentuz'a samo
statný, samostatného za odvislý, přeVlody patentu (patentního 
práva), zřízení licencí, práv zástavních a jiných věcných práv 
k patentu, neúčinnost patentu vůči pře'dchozímu užívatelí (rela
tivní neúčinnost), Tlolzhodnutí ur1čOlv,alCÍ a poznámky sporu. (Po
pisy, výkre.sy, modely, vzory, nMežející k patentům, dále pří
slušné žádosti a liIstíny, které t'Voři,ly podJklad pro zápis do rej

'stří1ku, uschovává patentní úřad ve zVlláMním arohivu.) Patentní 
úiíad má povilIlnost dáti vyhlásiti veškeré zrněny, tý!lm'jíd se 
zrněn některého part:entuj stane se tlak v patemním listě (viz výše), 
úřélJd vydává lllJa žádost ověřené výpisy ze. zápisů rej 'srtříkových. 

Ohledně rej'Stříku patentního platí t. zv. princip veřejnosti, 

t . j. klOmukolív je Ido'Voleno .Dla!hHžeti do rej 'stříku, poprsů a ,spisů, 
prohlížeti výkresy, modely atd., IkJdolkollÍlv může <si poříditi opisy 
a kopie 'z rej lstř~ků a ostatních spisů. (V ýjimkia plllatí toliko o ' pa
~entu náležejícím státní ne/bo vojenské Isprávě, pokud ještě nehy\l 
uveřejněn.) Proti usnesením part:. úřrudu, jež týkají 'Se zápisů do 
\l"ej 'Sltřílků, možno během 30 ,dnů, odpodání usnesení počítaje, po
dati IstÍ'žnost I~ oddělení pro IStižnolsti (§ 40. part. zák) . 

Dodati dlužno, že patentní úř,ad vydává kromě toho ještě 
zvláštní samostatné patentní spisy (PatetI1iŤ1s'ChTifrt:en), v nichž u.ve- · 
řejňují se popisy a výilm-esy udě1lenýah part:entů, pokwd j,sou vše
obecně přístupnými. Pr'aJVidla pro odbílTáJní těohto spÍ!Sů uveře'j
něna byla v rOČ1ním lkataJ1lOgu patentního ú~a'dJU pro rok 1904, 
str. 295. 

Par,agraf 23. pat. zákoI1la Istrunoví »účinJky zápi'sů do partent
ního rej lstříiku«. Pr,a'VÍ se tam, že práva pa.tentnífl.O, zástavních 
a jiných věcných práv na patentních právech nabývá se a že 
stáv;aií se vůči třetím osobám účinnými zápisem do patentního 
rej lstříku. Tornu nelze rOlzuměti · talk, j akohy slIllélJd ohl.ašová:te:l pa
tentu až do zápisu ohlášelllého 'patentu neměl žádných práv z vy
nálezu plynoucích. SeZlllali jsme na př. naopalk, že již veře'jnou 
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vyhláškou při:hlášky (§ 57. pat. · záJk.) ll1ials1áV1ají pro ž'adatele 
prozatím »záJkoDlné účinky patentu«, tedy obsahově totéž právo, 
které napotom ll1iazývá se »právem patentním«. Zápl'sem pa'tentu 
do rejstříku 'Zrnění se ťeldy především jen název prárva vynále'z
co-va (ohlašoVlatelo'V1a,) a pak v určitémS'mě'ru jeho právní poměr 
k I!řetim osobám. Není totÍ'ž žádné pochy1bno'Sti, že i přes vý
slovné ustanovení § 23. může býti i zástav1l1ího práva, jakož 
i jÍlných tzv. věcnýoh práv (uží'Va:CÍch) naJbyto bez zápisu do 
rej ,stříiku patemního, a to pří,slušnou smlouvou mezi majite:l'em 
patentu a druhou smluvní siITanou. Zápis těchto práv ,do rej:stří- . 
ku 'způsohí pak, že právní Istav utvořený -sml,ouvou působí též 
vůči třetím osobám, t. j. nj:~do třetí nelmŮ'že :se p,ak Již vyml ou
v'ati, že o onom prá'VU (paltentní licenci, zástavním právu) ne
věděl, poněva,dž právě se mohlo právním stavu přesvědčiti na
hlédnutím do rejlstříku. To míní 'tedy v podstatě patentní záJkon 
předpisem, že ona práva (sem patří osta:mě truké příprud úplného 
převodu . zci.ze:ní patentního práv'a) teprve 'zápisem do rel,s1říku 
stávají se »účinnými« vůči třetím osohám, a to plyne ŤaJké z .dru
hého od:sfa'Vce téhož § 23. plat. zákolllJa"rode praví se, že pro o:roa
mžik nabytí práv lícenčních zůstáViají rozhodnými ustanovení 
občaJIlis!kého práva (všeolbe,ooého ohčaDlského zákona), že VŠlak 
stáMají 'Se D1aproti třetím osobám působivými teprve zápi,sem do 
patentního rej,stříiku . Důsledlkem této 'zása"dy jes'f též předpis 
§ 24. pat. z áJkoI1la , že ten, kdo nabývá pat entu, přejímá též veškeré 
záVla'dy (Bela.stungen), které nla p,rutentu váznou, pokud jsou 
v okamžiku podáJní přfslušné žáJdOlsti o zápis 'V ITej lstříiku zlj evny 
ne/bo :aiSpoň k zápisu řádně ohlášeny. 

UválŽíme-lí právní následky záp~su p~tentních práv do rej
S'tř~ku patentruiho - zejméinJa též předpí1s poslledního ockt'avce 
§ 23. patentního záikoDla, ·d[e kterého i pořadí oněch práv uQ"čuje 
se dle doby, kdy jednotlivé žádostí o 'zápis ,d()lj,dou k patentnímu 
úiírudu, předpokláJdaje, že Ise dotčený záp1s uslkwte'Oní 'a že sou
časně ,došlá podání 'Požívají. Itéhož pořadí -, u!káže se nám 
značná (byť i ne úplná) obdoba instituce patentního rejstříku 
s veřejnými knihami pozemkovými. Palťentlli re, j lstřík neru Jen 
úřední evidenční pomůckou, jaik i1ch náš p,rávtní řád v jiných 
oiboreoh zná několik, il1ýb~ž 'zařízením, 'i ež úzce IsouvÍJsí s mož
ností nahývární, pozhývání a změnou p~áv v něm vyzrn:ačených. 
PodJobně jlako při veřejných pozemlkových knihách možno mluviti 
jednak o »knihovrním« . (,»tahulárním« )m'a:ji1eli práv, do pO'zem-
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kové knihy zaps,aných, jecklak o »n.aturá:lním« (skutečném) ma
jiteli, může i v p,rávu pa,tentmm po případě dojí'ti k podobnému 
rozdvojení majitelů, s tím rOlZdílem ovšem, že, p'okud jde o vlast
ní právo patootní (patent), toto právo, 'j'alk j'sme viděli, před 
zápisem ·do rejstř~ku se nenazývá »p.rutentním právem« (paten
tem), nýlbr'ž mlllUví se pouze o »proz'a!tímní p'atenrtnÍ ochraně«, 
aČ'koliv tato ochrana jest oibslaJhově úp'llIlě totožna s o chrM10U, 
kte'1"ou poskytuje záJkon majiteli skutečného patentu, (Proto 
nemá též významu Hterární spor o otázlku, v jakém okamžiku 
dlužno míti za to, že patent >>fVZ[J.ilk.á«, z,da teprve zá,pisem do 
rejls'třvku, či ně' j akým dřívě1j ším aktem, jako j elsrt usneseni patent:. 
ního úfélJdu o uděloo[ pat'ettltu, nebo pozldě' j šÍlm aktem, jalko doru
čením patentlIlí listiny maJjiteH a-td, , a který z těchto aktů jest 
pro vznik patentu »kion,stítutívní« j máme zde p'1"ostě co činit 
s pa:tentním ' řízením, jež rozpadá se v ně1koHk stadií, z nichž 
k:až'dé má v zátpětí jmou p'1"áVll1.í ·sítUélJcí súčla!stněnýcn 's'tran,) Na
z ýváme-J.i veškerá patentní práva, POlkruld jlsou z·aplsánla do rej
stříku, »taibuláTními«, patk budou patenty, náJ.eže'ÍÍ'cí správě stát
ní nebo válečné, »na1turálními«, poněvadž tyto ,dle § 65, pat, zá
kona vůbec do patentního rej 'sJtříku nemulsí Ise z.api'sov'ati. V ta
kových příprudech, t, j, lvdYJž jdie buď o vynález, jejž v zájmu 
výstroje ozhro'Íené moci nebo v jiném státním zájmu ohlašuje 
'státru nebo vojenská správa, lIlelbo lkidyž vůči podobnému vyná
lezu, již ohlášenému, činí tato spráV1a nárok na vyvlastnění pa
tentu ve smys,lu § 15, pat. zákona, platí vůlbec zvláJštnÍ, zkrácené 
řízení: paten,t uděluje se bez všet1iké vyhlášky, odpa,dá .vyložení 
a vyHštění popisu, j.akož i zápis do rejstříku. TrváJní patentu po
čítá se tu ode dne p'1"ávoplainéoo udělení natentu. Dodatečně 
vš,ruk může ,státmí nebo vo'jenslká správa tkdykoHv vyhlášku a zá-
pvs žádati. . 

Zmíněnými již »poznámklami o sporu«, jež mohou býti Dia 
žáJclO'st přísllušné strany iéž předmětem zápisu do patentního 
rej lstříku, míní zálk.on (§ 25.) spory projednávané u soudů a tý
kající se vlastnictví patentu, zá'sta'vního práva k patentům nebo 
jiných věcných .práv k patentům, pak návrhy [lJa zřízení nucených 
licencí, a odvolání patentu, z'1"ušenÍ a odnětí patentu, pa.-ohlášení 
pa!tootu ,oldvislým nebo rOZlhodnutí o' relartivní neúčirunosti pa
tentu, 

Taková poznámka o ·spo,ru má ien účinek, že příslušné 
úředlllÍ rozhodnutí působí i vůči osobám, které teprV'e ,po Idojití 
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žádosti o pOlZnámku 'spornosti u patentního úřadu vytmohly ,si 
zápisy ,do rejstříku, 

Patentní listina, kter,cu ,osvědčuje 'Pa.'tenrtn<Í úiírud vůči majiteli 
patentu udělení práva patentního (,aniž hy se vš·ruk na tuto Hstinu 
cno právo upínaJlo), ne\poldiléhá ,dle § 117, pat, záikollla, kolkové 
PovÍ'Illi.1'J.OStL 

B, D ,a 1 š í o:s u :d y pat e III t u. 

Rozličné skuiečncsti mohou míti vliv na další osudy uděJle
ného pateIlltu, Udělený patent, pokud se týče jeho majitel, vydán 
jest jednak neoprávněným (nedovol1eným) útokům, p'1"oti Ikterým 
poslkytuje patentní ·zákon odhlianu - jlsou to případy t. ZiV, 

vsahování dO' pa'tentů ·a osobování si patentů - , iedn.ak mů,že 
však jciho trvání právtními prostředky Ibýti proti vů{ž majitele 
ohroženo. O olbou těchto skupinách útoků na osud uděleného 
patentu budeme jednati zvláJšť. (ProH vůli majitele za.n1ká patent 
ostatně i vyvlastněním; viz výše ISitr. 26,) Konečně může ovšem 
patent z,an,iJknouti i ;s vůlí maJjíte!le dříve ne!ž uplytnrutím 15 let, 

. .0 je,dnom talkovélm přílp1élJdě jsme se 'j~ž výše (!Str, 51.) z.mínilij 
jest to opominutí včasného zapLacení splatných ročníoh poplatků 
(§ 26. pélJt. záJkona). Zde záJkO'n patroně před'pO'kládá, ž,e majitel 
nechde ,dalšího trvání patentu. Dle téhož § 26, může se však ma
jite,l Isvého pcdentu výslovně zříci. Může se ho zříci úplně nebo 
jen částečněj v ·pos.ledním připaJdě trvá patent co do částí, jichž 
se majitel nezřekl, dáJVe, ač-li ovšem tyto části mohou o slobě 

,tvořiti předmět samostatného pat011lt'll, -

Zalnilrne-li patent uplynutím normální dobv 15 let n.ebo ne
zapLacením ročnkh poplatků, počíná zá.:niJk .působiti oním dnem, 
který následuje po posledn~m rOlku pllat~ostí, vzdaJI ... H se ma'jitel 
patentu, O'nÍm dnem, který násileduje onO'hO' dne, ve který bylo 
vzdání patentnímu úřaldu O'známeno. Ve všech těchto případech 
zániku patentu nahývá veřejnost právo Dia volné použití vyná
lezu, který Ibyl zanilklým patentem chráněn, 

Konečně může majitel prutentu převésti své p'1"ávo na jiné 
osoby a t'O buď cele, nebo čálstečně, ' neibo zří,diti k němu zástavní 
právo. O tom viz sulb III. (str, 77,), 
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1. Odvoláni, zrušení a odnětí patentu.*) 
(Řízení odpůrčí.) 

a) Odvolání. Authem.Hcký německý text záJkona mluví o »R~ck
naJhme« (§ 27.) nebo »Zuriic!klD.la:hme « (§ 25.). VýlldaJd tohoto piol)mu 
nacháJzí:me v § 27. Tlam praví se, že patent může býti pat. úřlaJdem 
buď tipJně nebo 'částeooě odvolán, !když majitel patentu nebo 
jeho právní nástupce vynález ,svůj v tuzemsk'u v přiměřooém 
rozsahu nevykonává, pokud se týče vy1konáV1ati nedává nebo 
aJspoň všeho neučinil, čeho jest třelba, ahy rtalkové vykonávání 
bylo zalbezpečeno.**) Odvolání nemllže se Istáti v tomto př:úpadě 
dříve než po uplYIl!utí tří .... let od vyJhJláš!ky uděleného patentu 
v patentním Hstě. Toto čaJsové omezení odpajdá VŠ,alk, k1dyž ma
I,jitel patentu, 'pokU/d se týče jeho rprávní 'záJstupce, přes to, že 
vynálezu 'se v cizině užívá a že by veře1jný záíem toho žáJdal, ,aby 
vynález i v rtUlZemslku hyl vykonáván! n~'stále hraJdí tuzemslkou 

*) Příslušná česká označení pro německé zákonné vÝ,razy těchto, 
pojmů nejsou ještě ustálena. Authentický text patentního zakona mlu~~ 
o Zuriícknahme" ("Riícknahme"), "Nichtigerklarung" a "Aberkennu~g 
p~tentu. český úřední překlad ~žívá částečně j.iných výrazů než hte
ratura (Sládeček, Hotowetz). Ruznost tu ukazuje tato tabulka, do níž 
pojat i pojem "Versagung" (§ 66. pat. zák.). 

Německý Český úřední Výraz, jehož 
authe ntický překlad Sládeček Hotowet~ užíváme 

výraz zákona v této knize 

Zuriicknahme odvolání odnětí (též zpět odvolání odvolání (Riicknahme) (§ 27 .) vzetí) (str. 58) (str. 35) 

NíchtigerkHirung prohlášeni ne- zrušení prohlášení ne- zrušeni platnozti (§ 28.) (str. 71) platným (str. 36) 

odnětí oduznání odnětí 
odnětí Aberkennung 

(§ 29.) (str. 74) (str. 37) 

Versagung odepření 
odepření 

odepření odepření 
(§ 66.) (str , 29) 

H) Poněvadž zákon víže další trvání patentního práva na. vyko~ 
návání jeho, mluví se často v literatuř~ patentního práva ~ o "pov:~nostz 
majitele patentu k vykonávání patentu. Ve skutku zde vsak o neJa~kou 
"povinnost" ve smyslu právnickém ne~de, ježt? ?Y,chom, pak v,e vs ech 
případech, ve kterých někdo prostým nevykonavamm. s~eh? pra':,a toto 
právo ztrácí (na př. při promlčení žalob a pod.) mustll dusledne mlu
viti o "povinnosti k výkonu". 
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po~ř,eJbu zcela nebo z největší čálsti dovozem z ci:ziny, mí-sto aby 
vynalez v tuzemsku samém v přiměřeném rozsahu vykonávaL 

ZálkoJ1'OIdárlIlý účel tohoto ustanovení jes'Í j'wsný: patenty ne
\udílejí Ise jen a výllučně v zájmu vynál/ez1ců, nýbr-'ž btké v zájmu 
veřejném. Tento zá'jem 'Veřejný může ne'činností majitele patentu 
,býti značně dotčen. Důvody, proč majit'el p:atentu chová se ne
čÍ1la:l!ě, mohou Ibýti různé: huď rneznlalloS't zárk-OI1!a (náJs,iedlků nečin
IIlOSti vynále'zce) nebo 'Spe'kUlI,ace, že v pOlzdější .době lze 'z vy1ko
lIláJvám.í patOO'tu dodliti značnědších úsrků. V· !Zmíněném druhém 
případě - patent ,se Isice v cizi~ě vy1koná'Vá. n!e ale v tuzemsku _ 
by'ly pro záJkonodár,ce Irozhodnými povšeohné úVaJhy hospodář,ské 
politiky, jak ostatně v textu zákona (§ 27.) výslolVl1ě jest nazna
čeno. Text ten jest velmi pruŽlD.ý, Ita.lk!že !skytá interpretaci (vý
kbdu) a jUldi.!katuře hojné př~le'žitosti k uplatnění vla:stJního (in
divÍlduelního) nálzoru; srovn. vý1ra:zy: »přiměřený roz's,ah«, »vše, 
čelho je třeba« , » veřejný zájem« (tím míní se z'a:jilsté povšechný 
zájem celého národního hospoldářiství [nebo aspoň zájem ce~ého 
některého o'dvětví průmyslového), »z největší čáJstí«. Dosah usta:" 
novelní § 27. pat. zákona lze tudíž zkoumati jen na je'dnotlívých 
konJk.retníoh případech. »Odvolání« pů'Sobí ode dne, který v roz
hodnutí o odvolání (viz ní'že, 'str. 65.) jels.f určen (§ 27.). Každému 
odv'Ů'lání musí předchá:zeti úřední vyhrůžlkia, jeho, v níž mají býti 
udány důvody la st'anovena přiměřená 'l!hůta k výkonu vynálezu. 

Podmínky, z,a kter-ýoh dze dle § 27. pa.t. zákona udělený pa
tent odvolati, lIleplatí pro patenty sltátní a vá:leČ11é (voj'enské) 
správy. Tyto pa'Ťenty nemohou tedy vůlbelc býti »odvolány«. 

'bl Zrušení. Udělený patent může býti dodatečně zrušen, když 
se ukáže, že 

1. jeho předmět lIlelby,l schopen patenltní ochrany ve smyislu 
§§ 1.-3. patentního zálkona nebo že 

2. dotčený IvynáJle.z hyll již předmětem oaten:tu nebo pdvi
leje (,dle dřívějšího zákona patenŤlniho z rolku 1852) dříVě'Í'ší,ho 
přÍlhla.šovatele. 

Nacházíme z,de tudíž tytéž důvody, pro které může býti 
v říiz1ení uděloViacím udělení patentu 'Se sÍT'runy třetích osoh od
porováno, a to ,důvody uveldené po'd č. 1.-2. (vÍiz istr. 53.). 

Pod Č. 1. oSlhledáváme oSe nad to s dúvodem, lPr-o který sám 
patentní úř,ad z úřední povinlIlostí má přihi1áš!ku patoo,tu odmif- 
nouti (§ 56. pat. zákona). 
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c) Odnětí. Odnětí udělleného patentu Illashme (§ 29. pat·, zá-
kona) , \když bude proiká'záno, že . 

L maijitd patentu není .půlVoc1cem vymálezu nebo ieho práv
ním nástupcem !Il~bo nemůže hýlti z'a něho ve smyslu § 5, pat. 
zák'ona považován, nebo že 

2, podstatný ,ohsah patentní přihlášky bvl vz'at z pOpISU, 
výkiresů, modelů, nář:adí neho zařílzení někoho jiného nelbo z vý
robního procesu jím užív,aného bez jeho svolení. 

Zde ,shledáváme se tudíž opělt ,s ostatními dvěma důvody, 
pro které může býti v řízení uděl'ovacím udělení patentu odpo
rováno (VLZ str. 53,), 

ad lb) a c), Tím, že patentní zákon připouští dodatečné zru
šení nebo odnětí uděleného patentu z těchže důvodů, pro které 
může ,býti již v řízení udělov,acím udělení patentu odporováno, 
pokud .se týče patentní přihláška z úřeldní povilfiiIlos'ti patentním 
úřadem odmítnuta, vyslovuje pwtentni zákon z áJs rudu , že právo
platným udělením patentu v řízení udělovacím (te,dy i po pří
padném odporu záj emní1ků v době, ve které přihláš~~~ má býti 
ve smYlSilu § 58. pat. zákona veřejně vyložena) nevznzka pro ma
jitele patentu nijak neodvolatelné právo na patent .. Zákon má 
patT1lě z,a to, že předběŽ:llým 'zlkoumáJním přihlášeného vynálezu 
00 do jelho patel1Jtní schopnosti ani spolupŮls'obením obecenstva 
(odporem vesmylslu § 58,) není ni:kte'flaJk sdostatek zaručeno, že 
ne;byil udělen patent na vynálelZ, jenž netni schopen patentní ochra
ny ve ,smy,sllu §§ 1,-3. pat. zákona, nelbo přihlašovateli, ,k'terý 
nebyl oprávněn vynález (j€ITIIŽ jinak objektivně vyhovuje podmín
kám patentníoohrany) ohlásiti ik patentování. 

Nelz~ rtedy v tomto smYiSllu mluviti o nějaké »práNní moci « 
právop[alně uděleného patentu. 

Čím liší ,se svou podstatou zrušení a odnětí patentu? Z'l"U
šení nastává, když byl patent udělefn pro vynález, který nebyl 
objektivně ,s'chopen patentní o cwany , bez ohledu na osobu ma
jitele patentu (resp. ohlašovatele); napTloti tomu dochá'zí ~. od
nětí z ,důvodů subjektivních, It. j. když majitelem patentu, Jinak 
patentní ochr,a;ny objektivně schopnéno, jest někdo, kdo nemá 
k tomu oprávnění. V dbou přípa:deoh možno sice mluviti o »zá
niku« patentu, avšak při zrušení 'jest zánik ten ,absolwtní, kdežto 
při odnětí patentu může pto případě 'fiiaJstati tol~ko záměna v oso-
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mě majitele. Ze základního rOIZldílu mezi zTušením a odnětím 
patentů plynou též j~sté rozdíly v příslušném úředním řízení, 
k'teré IjeSlt jinak pro ,olba přípa,dy a rovněiŽ i p'l"O případ odvo
lání patentu upraveno dle stejnýClh zásaJd a nruzývá se řize
nim odpůrčím (Anfechtuingsvcrfahren). V tomtéž řízení rozhoduje 
cs'tam,ě patentní úř'ald o žádolsti majitele patentu, aby jiný patent 
byl prohláše:n za odvislý od jeho pattenltu (§ 30, pat, zákj viz 
:výše, str. 22,) a ještě v jÍlných přípa,dech. 

,d} Úřední řizeni v připadech aj-cj (t . zv. řízeni odpůrčíj . 

Řízení za:ha'juje 'se vž,dy tol:iJko na návrh stlian, nílkdy z úřední 
povinností. Bylo-li však již řízooí za:hájeno, je pat. úřad v pří·· 
padech a) a b) oprávněn pokračovati v řízení z úřední povin
nosti, i když byJ1 pHsllušný návrh o'dvolá..t,l. V první instanci roz
hoduje o tě,chto návrzÍ'ch zrušovací odděleni patentního úřaJduj 
o případném odvolání proti roz'hodnU'tí zrušovacího oddělení 
rozlhoduje patentni soud j'aJlm druhá instance, 

lX) Řízení v první instanci. 

Kdo jest opráV'něn podJati pří,slušný návrh? V případech a) 
a b) (o~dvoláJní a zrušeru) kdokoliv. Návrh má zde tedy podstatu 
t. zv. popuJárlIlkh žalob (viz výše, ;str. 54,). V přípa'dě odnětí 
je.st v.š,ak legitimován k 'návrhu buď pouze p'l"avý původce, jeho 
práV1Ilí nástupce nebo feln., k!oho je1s't dle § 5. part, 'záJkona poklá
dati Z'l. původce (bod 1.), nebo poškozený (bo'd 2.). 

Možnost podati návrh v případech a) .a b) lIlení časově ome
zena, kdežto v přípatdě c) promlčuje se nárok na odnětí patentu 
vůči hez'e1stnému majHelí, t. j. takovému, který nevěděl o důvo
dech, jež překážejí jehO' právu (hod 1. a 2,), uplynutím tří let 
od zápÍ'su jeho práva do patentního rejstřílku (§ 29. pat. zák) . 

Současně s podáním návrhu v případech al-cl ,dlužno za
plaHti poplatek 50 K, jinak má se za to, že návrh nebyl učiněn 
í§ 116. pat. zák.). Osobám, Ikteré p'l"okáží s'vou nemajetnost, ja
kož Í dělníkům, kteří p'l"okázaně odlkáJzáni jlsou pouze na svou 
pracovní mzdu, může býti poplatek prominut (§ 118. part. zákj 
Isrovn. 'str. 42. la 52.). O tom rozho'dUtje s konečn.ou platností 
president patentního úřaJdu. 

Nebydlí-li nalVrhovatel v tuzemsku, jest povinen dáti se za
stupovati tuzemským ,advoikáJtem a poskytnouti maJjHdi patentu 
jistotu z,a náklél!dy procesu, žá!dá-li o to. Majitel patentu musí 
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VŠlaJk přílsllušnou žádost podati během 14 dnů po 'doručeru náv:rhu,· 
,iilna'k ztrácí na ji,gtotu náTok Výš!ku její určuje pa:tentní úřad 
dle vo,lného uvážení svého a stanoví povinov'élillému lhůtu, do 
které j1stota musí býti složena, jinak hude se míti za to, že svůj 
návrh Vlz,al zpět (§ 67. pat. 'zák). 

Obsah a forma návrhu (§ 69. pat. zák.). Návrh má obsaho
vati str:uč!llé V)'llíČeIIl:í spomého případu, pak 'vedle určité žádosti 
(t. j. vyznačení toho, co 'se navrhuje) i o~l1!ačení nav,rhovaných 
pruk.azních prostředků (důka:zů). K'až!dý návrh může 'směřovati 
toliko proti jedinému pa:tentu s jeho případnými patenty přídav
kovými. Nelze tedy v jediném návrhu kumu:lovati útok proti ně
kolika (Is'amostatným) paťe!I1ftům. 

Polku1d čelí návrh proti 'jedinému majiteli p,aten~uf budiž 'po
dán u patentního úřadu ve dvou stej!I1lopilSech, směř1uje-li pro'ti 
ně'koli.IkJa ,spolumajitelům, musí hýti mimo stejnopis pro patentní 
úřad určený podán v tolika exemplářkh, :kolik je odpůrců; ,totéž 
platí o příllOháah návrhu. Pomůaky lis-tlflil1é ibuďtež k návrhu při
pojeny buď v originále nebo v ověřeném opise. 

Jak naloží patentní úřad ' s p()danými návrhy? Může je b:uď 
ihned odmítnouti neho ,za'Vede o nich meritorní ŤÍ'ze!llÍ. Ihned 
(t.j. bez ,dalšího řízení) bude návrh '0 dmítnut , Ikldyž očividně 
nezaldádá se na žádném ze zákonných důvodů (viiZ výše) nebo 
když 11Iavrino'V'atcl není legitimován k podání náv,rhu (ťento případ 
,může se lStMi 'aktuálním pouze v pří'Padě nárvrhu !Ilia odnětí p1a
tentu nebo prohlášení jeho za odvislý ve smyslu § 30. pat. zák.). 
Ve 'Svém rozhodnutí má patootrní úřad udati důvody, proč byl 
náV'r:h ihned odmítnut, ,a je možno proti němu 's'e odvol,ati k p'a
'fentnfmu soudu. ZároIVeň bude navrhovrateli vráceno 30 K ze 
složeného jím obnosu 50 K (viz výše, s:tr. 63.). 

Nejlsou-li v;šlak dány předpoikl'ady plt'O podobné hezodkladné 
zamíi:lnultí návTlhu, zahájí se o něm další ří'Zení, fe'ž , rozpadá se 
v řízení předběžné a vlastní jednání. . 

Řízení předběžnému předclhází uvědomění maiitele patentu 
o návrhu na zavedení řízení odpůrčílho. Stane se to tím, že do'dá 
se mu 'Opis náJvrhu i 's pHloiha~i (v opÍJsu) s vyzváním, aby do 
určité llhůty (nejméně 3Sde'11lní) , jež může .býti z důvodů ohledu 
hodných dodatečně prodloužena, podlru! s ,vé námitky a to pí
semně ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží paJk žalobce 
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(§ 70. Ipat. zák). Jakmile byly námitky podány nebo stanovená 
lhŮlta uplynulla, aniž byly podány, zahá'jí se řízení předběžné, 
které má za účel přÍlpraviti s'por všetranně k v:llalstnímu (ústnímu) 
projednání a rozhodnutí. ZáJlerží tudíž zejména 'V případné další 
výměně spisů (mezi odpůrci), v přípravě, po přípa.dě provedení 
str,atlJami nwbízených ·důlkazů 'a vŮlbec povšechně ve vyjasnění 
pl"laJvé Islkutkové podstaty (§ 71. pat. zák). 

Po té určí president patentm..ího úřadu nebo jeho zástupce 
den pro úsrtmí jednání. AVišak i po provedeném Hzení př'edhěž
ném mů'že patentní úřiad Idalší řízení 'Zlalst'aJViti, kidyž tortiž sezná 
(a v t1aJjném se,zení oddělení zrušovacího 'se !IlJa tom U1S~ese), že 
návrh nehodí 'se k ,da,lšímu řízení buď pro neořísLušnost patent, 
ního úřwdu nebo proto, že o věd !bylo již dříve právop,latně ro'z' 
hodnuto. I proti taJkovémuto odmítnutí dalšího jednání příslušf 
ovšem rdotčené 'straně odvolání k paťentrn.ímu soudu (§§ 72., 87. 
pa't. zák.). 

K jednání mají býti předvolány zúčalstněné st.r any , p'orkud se 
týče jejich ověření zástupci, již majf v zásadě plt'ávo nahlédnouti 
do spÍlSů je,ooacích (mimo protokoly o poraldách), jakož i pří
padn1JÍ svědkové ·a znalci. Nedostavení ,se zúčalstněnýcih stran, 
pokud se týče jich zá:stupců, nevadí proiednání a ro,zhodnutí 
rspOlru (§ 73.). Vlastní (úsfulí) jednání, j,arko,ž i jednání průkazní 
má 'se díti dle ·obdoby přílslušnýoh ustanovení ,soudního řádu 
(záJkon ze dne 1. srpna i895, Č. 113 ř. z.; §§ 171.-203.). Dle 
těohto ustanovení může býti po případě veřejnost řízeni: vylou
čena a mimo to j'e1ště i 'tehdy, kdyby veřejností ří:zenÍ .bylI ·ohrožen 
buď důkžHý státní zájem nebo olbcho,dní (závodní) tajemství 
stran nebo rsrvědkŮ. O jednání vede se protokOll. Jednání jest Isice 
zpravi'dJla veřejné, nikoliv VŠ1wk porada a hlasování v oddělení 
ZlUŠOV1adm (§ 76. pat. záJk.). 

Na základě této porady a výsledku hiasování v pří~slušném 
senátě, jenž IsikJládá se včetně předsedy z dvou práva znalých 
a tří odborně technicky vz,děLanýoh členů (§ 37. part. záJk.L vydá 
a ryhortoví patentní úřlad rozhodnutí. 

Co má obsahovati rozhodnutí? 1. Označení o'ddělení natent
niilio úřtadu a jména členů, kteřf spolupůsobHipři rOlzh~dnutí; 
2. označení Istran f'ž'élJohce a Žla;lolV'aného), jic'h zástupců a splno
mocněnců; 3. rozhodnutí rsamo; 4. skuťkovou ,podstatu rozhod
nutí (lstruČil1é její vylíčen.í, jak podává se z Úlstm..ího jednání, pak 

3 
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naznačení hlavnkh návrhů stran); 5. důvody rozhodovací; 6. roz
ho~utí o nákladech sporu. (P!atentní úpad určí zde dle volného 
uvážeiJ1Í, do jaké míry maljí s-trany lIlésti tyto náklady, pokud se 
týče účalst každé strlany na nich; § 7'1. pat. zák) 

Ačk:olilV má stranám :dle možnJolsti Ihý,ti rOlzholdTIlutí i s pod
statnými důvody rozhodoVladmi prohiláJšeno ústně bezprosředně 
['o ústním jednání, má jim býti ve všech příprudeclh dodáno 
písemné jeho vyhotovení s úplnými důvody rozholdovacími co 
nej 1dříve. (§ 79. péIJt. zák.) -

Nahude-li rozhO'dtrlutí patenf::niho úřadu právní moci, ~ . j. 
není-H možné již odvolání proti němu, je'st schopno soudní exe
kuce. (§ 86. pat. zák) 

f3) Řízení v druhé instanci. 
Proti rozhodnutím zrušovadho oddělení p1atentního úřadu 

může se OlIlia '.str anla , která má z,a to, že jí bylo ro'zhodnutím 
uikřivděno, ve 30denní l,hůtě (počítajíc ode dne, kdy bylo jí roz
hodnurtí patentního úřaJdu dodáno) odlVolati k vatentnímu soudu. 
Současně IS podáním rekursu d;1už'no složiti pOlpliatek 50 K (§ 116. 
part. zák) Odvol,ati ,se není vš'a!k možno proti každému roZ:hod
nutí zlrušovacího oddělení. Pa'tentní ,záJkon rozlišuje ~de konečná 
rozhodnutí (EnderulJsooeidungen) a rozho'dnutí a usneseru učiněná 
během řízení předběžného a vlastního řízení ústního (Zwlschen
ents'chddungen, Be'sc:hliis'se); §§ 87. a 39. pat. zák. Proti oněm je 
vždy moŽlIlý relkurs k .patentnímu .soudu, proti těmto ien tehdy, 
když měla vliv na konečné rozhodnutí. (Jinak ovšem mohou 
st1iamy činiti návrhy na jioh změnu u oddělení zrrušovlacího sa
mé/ho; toté,ž pll,aH o pře1dběžných rozholdI1lUHch odděleiJÚ pro stíž
ností oéI. př:ípravná opatření referentova ve všeah třech odděleních 
patentního úřadu; § 39. pat. zák) 

Odvolání ,k 'PélJtenfrumu soudu musí býti ohlášeno a odůvod
něno (pítsemně podáno) u patentního úřadu. Odv'O,lání a jeho 
přilohy buďtež - mimo origináJlů - podány v toli.lka opisech, 
koHlk 'jich je třelba dle počtu odpůrců. Sta;lo-li Ise podání v čas 
(ve zmíněné 30deTIní lhůtě), př~dloží je pa.tentní úřad patentnímu 
soudu, jinaik má býti patentním úřadem 'odmítnuto; 10též stane 
se, nevY;}lOV'uje-H podání zákonným předpisům (na 'Př. ne-dosta
tečný počet opÍJSů a pOld.). Od,vOllání má odkládací účinek, t . j. 
strana v první instanci zvítězÍyší nemůže žá!datí výkon rozhod
nutí patentní,ho úřadu. 
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PaJtentní Isoud rozhodne o odvolání na záJklladě skutečností 
a důvodů, jež tvořÍ'ly zák11,ad pro rozhodnutí oatentního úřadu; 
nové dťťkazy se tudiž v 'tomto řílzelIlÍ již nepřipouští (§§ 89., 91.). 
RO'zlhodnutí sta;ne se v senátě ahsollutní většinou hlléIJSů; je-li 
stejnost hlasů, rozhoduje předseda. 

Obsahově může !býti rozhodnutí piatentníiho soudu dvojího 
druhu: pravidlelm jest, že patentní soud rozhodne o věcí (sporné 
otálzce) samé a to tak, že huď potvrdí rozhodnutí oddělení zru
šovacího, t. j. odvolání odmítne, nelbo je zruší, t. j. rozhodne 
jÍlI1éťk. Jen tehdy, Ik,dyž sezná, že sestr,any patentního úřadu hyly 
pods'fatné formy předepsaného řízení porušeny, takže n~bylo 
mOŽlIlé rozholdnutí dle 'zákonlIlých předpiisů, odkáže patentní soud 
I~pornou ,záležitost k opětnému řízení a rozhoidnutí ,k patentnímu 
úřadu (§ 89. pat. ·záJk.). 

P,ro řízení před p'atentním soudem platí v 'jednotlivostech 
obdobně stejné předpisy jako pro řízení v oddělení zru-šov,acím 
(,ad a); §§ 68.-84. part. 'zálkon.a). -

. V řízení u patentního soudu, pokud se týče ve zrušovacím 
oddělení patentního úřa:du, zvítězí (úplně nebo částečně; částečné 
hude vítězství tehdy, :kJdyž patentní úřaJd nebo Isoud uzná, že 
předpokl'aJdy pro z'rušenÍ nebo odnětí 'Patentu jsou ,dány jen 
částečně; 'PaJk doj,de také jen k čálstečnému zrušení nebo odnětí 
·patentu) huď žalobce, 't. j. ten, kdo odporuje da!lšímu kvání pa
tentu, nebo žalovaný, t. j. ma1jítet1 p.atentu. Dle -toho budou 
i účinky právoplatného rozhoooutí r,frzné. J cie-H na př. o odnětí 
patemu ,a zVÍltězil-li pravý původce nebo poškozený, může během 
30 , dnů; DddodánÍ právoplatného r o,zlhodrnttí, jímž se patent od
nímá,žádatí, aby pa'tent byl přev~den na jeho ,os,olbu. Neučiní-li 
taik v ča;s, má se za to, že 'se patentu zřeklI (§ 29. pat. zák). Zví
tězí-li žalohce ve sporech o zrušení patentu, má se z,a to, jakoby 
patent vůbec nebyl hýval uděllen . Patenrtní záJkon vyslovuje tuto 
myŠi1enlku tak, že préIJví, že »prálVoplatné zrušení patentu působí 
zpět k o'k'amžiku jeho u,dělleni «. Z tohoto pt1é1JvÍtCli1Ia pliatí však vý
jimka pro případ, že byl pa1ent z:rušen pr,oto, poněvadž se uká
za,110 ve ,sporu zrušovacím, že dotčený vynález hyl již předmětem 
patentu nějakého dřívějšího ohlaš'ovatele (viz ,shora str. 61., pří
péIJd 2.): tu zmíněn.ý zpětný účin~k neViztahujese !!:ta licenční 
práva, byla-lli zřízena právopl'atně poz,dějším "ohlašovatelem, na
byta podivě (L j . aJlliž hy ten, Ikldo licence nabyl, věděl, že do-
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tčený prutent !hyl vadný), a alspoň po dohru ie:c1noho rorku v patenrt
ním rejstříku zaplsána, aniž iby byla stÍlžeIl1a »poznámkou o sporu« 
(viz sho1"a str. 56.); ten totiž, kldo podává návrh na zrušooÍ pa
tentu, může si vymoci ihned zápils příSllušll1é poznámky »spor
nosti« Ido patentního rej ls:třílku (žádost o zápis »poznámky ,o ISpO
ru« podléhá pOpilrafku 10 K; § 116. pat. zák), klterá má za ná
sledek, že majitelI licence ll1emůže se Iliapotom již vymlouvati, 
že o ,spornosti pat~tll1Ího p1"áva, z něhož SiVOU lircood odvozuje, 
nevěděL Podohrný účÍlnek ~ t. j. pozdě'jší úřední f'ozhodnutí pů
sobí proti vš'em oSlobám, ktelré vymohly si zápirsy do patentní:ho 
rejstříku, Ikrdyž již' došla k patell1lt1l1Ímu úř:aJdu žádost o záqJis po
známky Ispornosti - má pak zápis poznámky spornosti do -pa
!f:entního rej ,stříku i v pří'P'aJdech, k1dy piolznámkJa spo1"nosti týká 
se jiné -okolnosti než návrhu :na zrušení patentu. (Dle § 25. pat. 
zákona mohou totiž tvořiti předmět poznámky rsporll1osti ve,dle 
návrhů na zřízení Hcend, [}ja 'oldvol ání , zrušení, odll1ětí a prohlá
šení patentu za ,odvislý nebo rozhodlnutí o relativní neúčinnosti 
patentu [o tom viz níže str. 71.] ještě soudní rspory, týikající se 
otázky, komu ·vlaslfně určitý patent přÍná'leží, práva zá1sta'vního 
nebo jiného práV'a věcné/ho k patenrtu.) 

Obdobný předpis jako právě pf'ojeooaný má Ipatentní právo 
pro případ vítěztví žalobce ve Isporu o odnětí patentu; i zde ne
působí příslušné právop[raJtJné rozhodIllUtí za obdobných podmí
nek proti třetím osohám, :kiteré poctivě nrubyly od dřívějšího ma
jitele práv licen.čních. ZvítěJúvší žalobce, který v přeldepsané 
lhůtě 'Za'žá;dá o převod patentu na svou osolbu, lInusí tato práva 
licenční dále trpěti. 

Ovšem, že 'ani v tomto ani v onom přípaidě nezanik!a:jí proto 
nároky na náhradu; v onom přípradě (zrušení pa!ŤeJThtu) může je 
uplatniti dřívější ohlašovatel vůči pozdějšímu, v tomto (odnětí 
patentu) pozdější mrujitel proti dřívějšímu. 

Poněvadž vš'ak spor o zrušení nelbo odvolání patentu, v němž 
zvítězil žaiovaný (majHel patentu), nechrání jej sám o 'sobě nijak 
pf'oti pozldě1jším návrhům se strany jiných osob na opětné za
hájení řízell1Í odpůrčího, připouští 'zákon, aby si majíterl patentu 
během srporu vymohl od patentního úřadu -resp. pat. isoudu zápis 
příslušné okolnosti do patentního rejstříku s tím účinkem, že palk 
opětné odporováru patentu z tě100že důvodů neibo na těchže prů
ka'zních prostředcích rspočí'VIa:jící Ise strany třetích osob jest od 
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dk'amžiku zmíněného zaplSU vyloučeno. Skutečnosti, které takto 
mohou tvořiti pře'dmět onoho zápisu jlsou: 1. ve sporu o zrušení 
patentu: a) že určitá skute'čnost rnehrání schopnosti vynálezu 
k patentování ve smYSllu §§ 1.- 3. pat. záJkonla, b) že vynález 
neshoduje se s předmětem 'dřívěJjšího prutentu; 2. 'Ve sporu o od
volání patentu, že vynález byl dle předpisu zákoillla skutečně 
vykonáván (§ 93. plat. zák). 

Alby zákon zamezil svévolné odporování patentům, předpi
Sluje v § 82., že Istrany nebo jejích zástupci, kteří Ise dopustili 
takového s'Vévolného odporování, mohou býti Iza to pokutováJni 
peněžní pokutou až ,do výše 600 K. 

Bylo-li v předcházejícím řečeiIlo, že právoplaJtné r;ozhodnrutí 
patentního úř.ardu, pokud se týče patentního 'soudu, ve sporech 
o zrušení resp. odvolání patentu nechrání zvítěJzivšího majitele 
patentu proti poz,dějším podobným útokům (me/bylI-li vymožen 
zmínéný zápis do rejstříku patentní'ho) a že tedy nenabývá ono 
rozhodnutí právní moci, t. j. netvoří t. zv. res iudícata, platí to, 
jalk již -shora :bylo llIazna'čell1o, pouze vůči třetím osobám, nikoHIV 
však proti pOrdlehnuvšímu původnímu protiV1IÚko'VÍ. V ůčí Ij emu 
jeví právoplatné rozhodnutí o úpllmém 'lleibo částečném odvolání, 
zrrušení nelbo odnětí patentu zpravidLa plnoru rprrávní mOrc, t. j. on 
nemůže v ,budouonosti znovu žádati o obnovu ;přisllušného řízení. 
Totéž pl'atí v případě opačném, t. j. kJdyž žalovaný mn-jíte! pa
tentu ve sporu podlehl: tím ztraceno jesrt jeho právo ,deHnitivně. 
Z tohoto pnl.vidla 'stanoví vŠ1ak patentní zákon výjÍlffiku, při
pouštěje v , určitýoh případech obnovu řízení již uzavřeného. 
V původním ří:zení podlelmuvší striallla (huď úpJně nebo čá!stečně) 
může totiž žádati za olbnovu ří'Zení, když se dodateča:Iě ukáže, že 

1. některá listřna, na Ikte'ré se zaJkJáJdJal:o rozhodnutí, byla 
podvodně zhotovena nelbo zfalšolVána. 

2. ktdyž dopustil se svědek nebo z:I1JaJlec Ipři výsleohu křivé 
výpovědi nelbo protivník křivé přísrahy, a rozhodnutí 'za[~ládailo 
se na těchto výpovědích, 

3. lbyJo ,docíleno ro~hodnutí podvodným 'j ednáním zástupce 
strany, odpůrce nebo jeho zásrtupce, lze-li jednání to 'stíhati trest
nim Hzením ,soudním, 

4. čJen pat. úřadu -re,sp. rsoudu, který spolupůsobiJ pří roz
hOIc1nutí samém neb aspoň při některém dřívějším ro'zhodnutí, 
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Jez bylo v,~ato za záJklad rOlzho,dnutí konečného, ,dopustil se ve 
SpOTU takového porušení 'SlVé úřední povmostí ,ke škodě strany, 
že ~ze jej stíhati dle trestního záJkoI1Ja, 

5. rozsudek rtresmího ISloludu, na: :němž ,se rozhodnutí pat. 
úřadu resp. ,soudu zakládallo, hyl zrušen jiným pOlzlděljšíim právo
platnÝ.m 'foz:sudkem. 

Možnost, žádati o oibnovu ří,zení, jest však časově omezena; 
možno totiž o ni žádati t'oHko během jednoho 'f·oku po tom, kdy 
rozhodnutí, které má býti z'fušeno, naJbylo moci práva. Po této 
do\bě jsou tedy právoplatná rOiZhodnutí paten.'mího úřadu, pokud 
se týče patentního soudu, absolutně nezměnitelná. Avša:k i když 
ohnoVia řízení skončiJa p!l"O žadatele 's výsledkem příznivým, přece 
nemůže míti vliv na p!l"áva, kterých v mezidobí tlIalbyl y třetí 
osoby. Žádost o obnovu řízení nemá odkládacího účinku pr~ 
výik()[l rozhodnutí, proti němuž směruje. 

I pateniru úřad mllže se pří svém úřadovánídopulstití ne
dopatření, jež vyžaduje dodatečné nápravy. Patentní zákon sta
nOiVí totiž, že má patentní úřad, k1dyž stal se zápis o zániku pa
tentu (uplynutím ddby, neplacením popl1atků, odvoláním, zruše
ním, odnětím; patenrtní zákon zde užívá výr;azu »AuslSerkraft
setzung«) nedopatřením, nedopatření toto zjistiti a naříditi a pu
blíJkiovati . výma'z onoho záJpi,su. I v tomto případu však nemohou 
tím přijiti ke škodě třetí osoiby, kli:eré v mezidobí na základě 
onoho záJpi'su bezelstně nabyly práv. 

II. Vsahování do patentu a osobování si patentů. 

Oba tyto případy 'jeví >se j'aJko právně nedovolené činnosti 
a tím liší se od ,dovolených (třeba i v konkretních případech 
neodůvodně:ných) útoků proti právu majitele patentu, o nichž 
bylo polj ednáno sub I. 

'1. V sahováním rozumí zákon (§ 9.) čiI1[)lo:st, kJterou někdo 
. bez svolení majitele patentu 

a) po živnos'lensku vyrábí, ·do ohohodu dá'vá, nalbízí nebo 
užívá předmětu patentně chrám.ěného, "' ) nebo 

*) Vztahuje se též na případ, když předmětem patentu jest určitý 
'výrobní process ku zhotovení něj akého nového předmětu (látky) . V 
tomto případě platí pro řízení civilní až do vyvrácení domněnka, že 
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b) když chráněného vynálezu, jehož ji'ž v oJkamžiku jeho 
oh!1á;šení v tuzemsku hezelstně počal u'žívati nebo a'spoň učinil 
veškerá opatření k taJkovému užívání, neužívá pouze pro potřeby 
vlaJstního závodu ve vJ,astrtíoh nebo cizích díllnách. 

Případ suh b) vyž,aduje hližšího vysvětlení . Sez!OIali jsme, 
že právo pa.!tentní jesf t . zv. absolutním p!l"ávem, které ukládá 
v'šem o'svatním osohám pOvÍ!IlTIOISt, nerušiti jeho majitele ve vý
konu. p.roto taJké v záJsadě ~aZ)dá třetí osoba může se dopustiti 
vSa'hování do patentu. Z tohoto p ravidla s tanoví vš,aik patentní 
zá!kon v § 9., v němž ie,dná o »účindch« udělleného patentu, 
důležitou výjimku ve p~ospěch toho, kdo líž v době ohiI.ášení 
některého patentu přÍlslušného vynálezu bezei1.stně v tuzem:s:ku 
užív;al n ebo aspoň uči11lÍI potřehné přípr:avy k podobnému užívánÍ. 
(Patentní zákon nazývá jej »Vorbooiítzer«, předohozím užívate
lem.) Vůči němu neTIlastáf\TIaj í účinky patentu, patent jest vůči 
nělmu »neúčÍn!I1ým« , a zákon mluví v tomto pHpa:dě o »relativní 
neúčinností« patentu (§ 25.). Taková relativní neúčÍlnnO'st má ibýti 
zapsáI1Ja do patentního rejstříku (§§ 9., 45. pat. zák ). Než opráv
nění »předchozího užívate'le« je,st omezeno : jeslt totiž 'oprávněn 
užívati vynálezu pouze pro potřebu vlastního závodu ve vlastních 
nE.1bo cizích dí,l'nác'h, a mů·že se tedy, překročí-li hranici svého 
oprávnění, dopustiti »'Vsahová!Ilí» či porušovární patentu. Nesmí 
tedy ze'jméI1la 's předmětem vynálezu ·olbchtodov:atí. Předchozí 
užív-atell může na majiteli patenltu žáJdati, aby 'jeho opráV!Ilění 
vyhotovením příls:lušné 11stiny výlslovně uzIlJaL Odepře-li tento 
toto uznání, rryzhodne o něm na návrh .oprávněnélho patentní úřad 
v řízení odpů,rčím. 

Dle řečeného jest tedy přirozeno, že »předchozí užívatel«, 
pokud užívá svého práva v mezích zákonem staJnovenÝ'ch (t. j. 
pro potře!by vlastního závodu), nemůže 'se též ,doPUlstiti vsaho
vání do pří.slUlšného patentu ve smy,slu § 95. pat. zákona. 

Podobná »neúčÍnnost« uděleného patentu platí ,dle § 10. 
pat. záJkona i ohledně správy válečné (vojenské), která jest opráv
něna - aniž hy se ,dopustila v)slahorváJní do patentu 've smY1S1u 
§ 95. pat. záJkona - ve srozumění s ministrem veřejných prací 
pro ,své potřeiby užíVaJti vynálezů nebo svými obchodně zmocně-

každ'fr předmět (StoH) téže kvality byl zhotoven dle patentovaného 
způsobu (§ 110. pat. zák.) . 



72 

nými záJstupci dáti jich využívati, kJdyž vynálezy ty týkají se 
vá.'lečných 'zlbra!I1í, třaslkavin a předmětů muničnídh, ůrpe'VlIlění nebO' 
vá:lečnýdh lodí, jichž Ije třeba ku zvýšení !branné síily. Průti vá
leČillé správě nemůhůu v takDvém přípaldě býti U'P'latňůvána žádná 
práva, plynůucí z uděleného patentu. Maj"aeli patentu pHsluší 
pOluze »'slušná náhrada«; nedůl/de-li k smírné důhůdě O' tétO' ná
hradě mezi majitelem a váJ1eč~ůu správůu (z'a přivDlení ministra 
fina!!licí), rozhodne O' ní minilstr financí v důhůdě IS ministrem 
veřejných prad a válečnůu Správ.Du. 

Další případ neúči!O.1lůsti patentu ůlbsahuje § 12. pal. zákona, 
jenž 'stanůví, že účinky patentu nevzltahují se na vD'ZÍIdla a za
řízení na vůz~dlech (zejména lůdích), !která jen Dřec:hodně při 
průvozu dD/stanůu se dO' tuzemskJa. 

Konečně jest se zde zmíniti O' případu neúčinnosti patentu 
(§ 11. pat. záJk.) , O' němž v jiné 'SDuvÍJslůsti bylO' jednánO' již 
shDra (S,tL 21.): jlde zde o p,říprud, Ik,dy byl udělen (mylně) patent 
na vynález, j ehůž předmětem i eví se ibýti zvláštnídrUlh půužívání 
s tátníhO' můnDpDlu. V talkůvém přípa,dě nej eví fůrmállně bezvadně 
udělený patent vůči správě státní a válečné žádných účinků, L j. 
ani zde není myslitelné »vs,alhůvání dO' patentu« (poI1ušení jehů). 

Pf/DH vsahDvá:ní dO' patentu poskytuje patentní zákůn ma
jiteli soudní ochranu. Ma:jitel může průti rušiteli půdati u ob
chodního soudu ~al()\bu na uznání svéhO' práva patentníhů,dále 
může SDudní ž'alůbDu žádati, ruby zanechánO' bylO' další půrušD
vání patentu, aiby odstraněilly byly předměty ruš~1mí, půkud se 
týče učiněny nepůtřelbnými resp. byly přeměněny, kůnečně, alby 
mu byla dána náhra,da neibo vydánO' ůboha,cení rušiteloVlů (§ 96. 
pat. 'Zálkůnla) . PDlsuzu'je vsahůvání dO' patootu, má se sůud říditi 
výhr/adně popisem patentu (§ 98. prut. 'zák; s'růvn . str. 43.) . 

V SaJhDváni dO' patentu může se státi vědomě Illelbů nevědomě. 
Stalů-li /se vědomě, přÍlstupuje k civilní Dohraně 'sůudní (§ 96. 
pat. zák.) ještě ůchrana trestní. Vě·důmé vsahůvá:ní jest 'tDtiž 
trestním přečinem a trestá lSe trestními sůudy (sbůrůvými sDudy 
1. instance) peněŽiI1ími půkutrumi o.d 1000-4000 K nebO' vězením 
ůd 3 měsíců ,dO' jeooůhů rDku; mimů vězeru můž,e !býti uznánO' 
na peněžní pokutu dO' 4000 K . Trestní s'Dud však nestihá rušitele 
"z úřední půvmnůsti, nýbrž musí vyčkati žádost pDškůzenéhů 
Ualkůžalobce 'SDukrůméhD). PeněŽillÍ tresty plynůudD pokla,dny 
,státní. Jeví-li se v'8,ahDvá:ní ,dO' patentu trestním skutkem těžším 
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(dle všeobeonéhD zákůna trelstníhů; na př. podvodem), ' má hýti 
užito přÍtsnějších ustanovení všeobeoného trestníhO' záJkDna. 

Vůjenské osůhy a osůlby přináležej ící k c. k 'četnictvu půdlé
ha jí v tůmtů směru právůmůci vů'jenských sůudů (§ 99. pat. záJk.). 

I PřípélJooé promlčení trestníoh skutků zde průjednávaných 
pDsuzUj ~ se dle předpi1sů ' 'VšebelClnéhů tt"e!smiho eákůna. 

S žalobDu t restní může hýti Ispoje-n:a žádůst a) za odstraněni 
protiprávních následků porušení patentu 'a b) žádost Z'u odškod
nění. T Dtéž pllatí O' žaJlobě dvÍ'lní (§ 108. pat. zák ) . 

ad a) Sůud vys,lůví na žáJdost 'zvítěúvš íihů ž,alobce (půškD
zenéhů), že maji propadnouti předměty rušební (EingriHsgegen-

. s tande), pdkud jlsou v ' dr/žení vinníka a polkud tentO' jinak ne
posk ytuje j ~StDtU, že jich po důbu trvální patentu nebude již uží
vánO' . Též nálstrůje, zařízení a pDmůoné prDstře,dky, ktet"é slůužily 
výhradně neb O' ruspoň v první iirudě ku spácháru trestnéhO' skutku, 
mají býti na účet ůdsůuzenéhD učiněny prO' tento účel nepůtřeb
nými (n ep oskytne-li tentO' i zde ,shůra zmíněnDU jistůtu) . Na 
prop adrulrtí ,celého předmětu rušelbníhD může býti uznánO' i tehdy, 
,kJdyž j,de O' př0dměty, které jen částečně jeví znaky zásahu ,do 
patent. práva, jlSD1U však s patentDvlanými sůučá:st!kJumi nerozlučně 
spojeny (2. odsl. § 100. pat. zájkůna) . Pt"opélJdlé předměty maj í 
býti zlbaveny ,svéhO' tV'aru, jenž jeví se jaků porušení patentu, 
nelze-li tO' učiniti, pO' pHpadě zničeny. ZáJkDn všaJk z důvodů 
hospůdářských takůvému ~ničení nepřeje; průtů připouští dD
hodu mezi odsůU'zeným 'a půškůzeným o poskytnutí jistoty (vrz 
výše), a v případě, kdy k taikůvéfiD důhD,dě nedoi de, připDuští, 
alby pDškůzený průhléÍJsil, 'že přejímá předměty, prů'hllášcné z'a 
propadlé, za odhadní cenu, pO' případě na účet náhr,aJdy šIkD,dy, 
která mu pří.sluŠí (§ 100. pat. zákDna) . 

K ,sůudnimu výroku O' průpadnutí Ipředmětů l1ušebnkh může 
ůstatně dDljíti i v přípa.dě osvobozujícího růzsudku. Ukáže-li se 
t DtiŽ, že žalůvanému ndze sice přičÍ'tati subjektivní viny, že však 
přece objektivní předpDklady rušhy j:sůu dány, může trestní sDud 
na žádo'st půškůzenéhD vyslůviti průpadnutí předmětů fU'šebních, 
ja!kož i naří,diti, 'alby prostředlky (vůz výše) hytly učiněny nepo
třetbnými (§ 101. pat. zák.). PůdDbně mů'že žalobce v řfzení CÍ'vil
ním žá:dati, alby mu žalDvaný vydalI, ůČ se ůlbůhatil, a tO' i tehdy, 
kJdyž žalůvaný pr,D!káže IS'VŮU suhjektivní nevi11iU. o dš>ko dnění 
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ůvšem (ve smyslu § 103j vÍ!z níže) může žádrutí jen když ža1'o
vlruný záJs1ah zavinil (§ 108.) . 

Nělkteré předměty jsou ,dle § 102 pat. zákůna vyjmuty z pro
prudrrmtí. V zájmu vOljem:ské správy 'stamůvenů jest tůtiž, že ru
šební př.edměty, které byly zhotoveny, ,alby hyla :splněna smlouva 
s tůutů 'správůu, nebo ,prostředky k jejich 'ZJhůtovení, nesmí býti 
prohlášeny za propadlé, ani učin.ěny neupoltřebiteLnými,· ani ků
nečně pOldroibeny opatření zrajišťůvlacímu (viz níže IStr. 75.), k1dY'ž 
vál·ečná IspráVia během lhůty, již jí stanoví soudce, prokáže, že 
podala ve příčin-ě těchto věd žáJdolst o. jejich vyvlastnění ve 
smy,slu § 15. pat. Zákůll<L ško,da, která takůvýmto vyvlastněním 
vznÍ!kIIle vyvl,a,stněnému, má býti půja:ta do. výpočtu úhrnné ná
hra'dy. 

ad h) Odšlkůdnění, na něž má půškůzený majitelI patentu 
nárok, ůhsahuje ve,dle náhraJdy skutečně utrpěné škody ještě 
náhradu ušlého zisku a kromě tůhů P'o případě i peníz (jejž soud 
určí na zákl8Jdě ,danýJch ůkolností dle v:olného uvážení) za způ
sobenou křivdu (příkoří) a náhrada z'a ji.tné ůSůhní újmy. O tomto. 
odškůdnění má rozholdnůutisám trestní Isůud, pokud ovšem 
výsledlky trestního. řÍizení umožňují spůlehlivé posoUlzení těchto. 
il1ároků (jinak o. nich hude růzhůdov:ati sůUld civHní). Oběma 
str.anám přísLuší všalk průti výlioku sůudu o. nálio\ku na náhradu 
škody odvolláni. N ení-H ostartně půškůzený s náhradůu, kterou 
přisůudil mu trelstní ISůu'd, Ispokůjen, může své ,daMí nároky 
uplatniti před sůudemcivilll:l!im (§ 103. pat. zá!kona), který o nioh 
růzhůduje Idle volného. uvážení (§ 109. pat. zák.). -

Zvítězi:l-li žalůbce (půškIOlzený), může žádati, ,aby mu bylo 
dOVlo,lenů uveřejniti ůdsouzení vÍil1lIlíika ve veřejných 1i'stech, po 
případě, má-ilÍ dle uvážení soudu oprávil1ěný zátjem na tom, 
i s důvůdy růzsudku, a to n,a útraty vinnikůvy. PřÍipusrtm.á výška 
těchto. útrat, jakož i ostatní podmínky vyhlášky a lhůta k ní, 
ma!jí hýti se zřetelem na návrhy poškozeil1éhů .stanoveny v roz
sudku trestním (§ 104. pat. záJk.) . 

Sholia (Istr. 50.) bylo. řečeno., že vyhláškou přihlášky vy
nálezu v patel2.tním listě nastáJVají pro. toho., kdo žádá o. patent, 
prozatímné zákůnné ÚČÍnJ.lky p.atentu ve smY's.Iu § 8. pat. zákonaj 
0IIl může tedy i v t'omtů oJbdohížádati, aby bylo. zahájeno t'restní 
řízení pro půrušování p'aJtentu, 'aJVŠIa!k rozsudek v takůvém pří
padě nesmí hýti vydán pře1d udělením patentu (~ 106. pat. zák.). 

75 

Zmíniti jest se ještě o. ·t. 'Zv. »předběžných otázkách«. 
V trestním řízení o. zasahování do. patentu musí si často. tre'stní 
sůud zodpůvěděti předběžnůu otázku, zdali dotčený patent, 
o jehož půrušeru :se jedná, jelst pil,atným a v kůnkretním případě 
účinným (viz shůra naše vývody o. »rdativní hezúčínnosti« pa
tentu) . 

Trestru ,soud jest sice ůprárVlIlěn růzhodnouti i tuto. před
běŽlIlou ůtázku sám, může ale, když tato. ůtá'zka ,stala se před 
zaJhájením trestního řízení lIlseIbů během tůhů řízení předmětem 
řízení u patentního úřaJdu, vyČ/katí s růz!sudkem a'ž Ido. pt"ávůplat
néhů růzhůdnutí patentního úřadu, /které má pak tVůHti půdikl,ad 
pro jeho růzsudek Růzhůduje-li t,resmí soud o. těchto. pře,dběž
il1ých ůtázkách Isám, mů'že 'způsohiti výlSle1ch ůdibomě technických 
členů patentil1íhů úřaJdu jaků znalců (s ji'stou výjimkůu, o. níž 
jedná 2. odst. § 107. pat. zá!ků[]ja). 

Soudní růzhůdnutí o přediběžné ůtázce platnůsti či účinnosti 
'Patentu má lV'šak vliv pouze pro. olJlen kůnkretní sipůrný případ, 
což znaJmená, že zejména patentní úřad není tímto. výrokem do 
budoucnosti vázán. -

Nejen během trestn.íhů ří'zeru, Me po. případě i před jeho 
zahájením (je-li ne:be·zpečí v průtaJhu) může půš:kiolzený žádati 
u trestn~hů sůudu o jistá zjišťovací opatření, která záleží v soud
ním nelbů inimoS'o<u,dním uschůvání anebo. opaifJrování, pokud se 
týče v jÍlných ůpatřeních ůhledně předmětů rušeibnídh a prů
středků k nim, a to za tím účelem, alby tyto. věd nebY'ly odstra
něny a tím před jkh budůucím průpalooutím, změnou resp. zni
čením z,aohráněny, a znemoŽlIlěnů po/k,račováni 'a ůpakůvání tre:st
ního skutkurušebního. Sůud taJkůvé žádůsti vyhůví, kldyž se 
u1káže, že jsou z·de důstatečné Idůytody pro půdezření proti určité 
oSůhě a J<,dyž lze iJlIa záJk[adě soudního. ůhledáil1í nebo. zllla,leckého 
dobrůz,dání míti za to., že j,de o. rušení patentu. Byla-li tato. z!ji
šťovací opatřen.í 'Sůudem povolena, mUlsí ten, kdO' o. ně žádal, 
nej.déle do 8 dtnů učÍlIlÍti příslušný návrh na trelstní stíhání, jinak 
budou 'Opatření na žáJdůst ůbviněnéhů zrrušena. Sůud musí je 
z1"ušiti i te,hidy, když ůbviněný půskytne přiměřelIlůu jistůtu. 

Ostatně může ,gůud ůpatření ta zrušiti kdykoliv a jest mu dáno 
i na vůli, před Ijejicih povůlením žáJdJati :na půškůzeil1ém kauci 
(§ 105. pat. zák.). Ukáže-li se napůtům, že zají,šťůvací opatření 
bylla učin-ěna bezdůvodně, jest narv.rhůvatel povinen vyrůvnati 
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veškeré š'kody, které tím vznikly třetím osobám bez jejich za-
vÍ!1lění. 

Z vylíčenétho postupu při trestním řízení v záležitostech pa
tentních zás1whů plyne, ž·e 'k!aždý výrobce a ohoholdník jest vydán 
nebezpečí, že bude iffiél!jitelem patentu po připa:dě 'stihán pro 
nedovolené porušování patentu. Proto pos'kyt1 jim patentní zá
kon prOlstřede!k, jimž mohou se do předu podobnému nebezpečí 
vy;hnoutí. Js,ou to t. zv. »určovací návrhy« (§ 111. pat. zák). 
Kdokoli'V může totiž dle citov:aného paragr,afu dáti patentním 
úř'aidem zjistiti, že výrolbky, které hodlá vyráJběti, ·do oběhu dá
v'aH nebo, užívati, nelb výrobní postup, jehož hodlá použíti, ani 
úplně a.Il1:i částečně nespadá pod určitý patent, který musí v ná
vrhu výlslovně označiti. Ta!k!o'Vý náV'rh jest podati Ve dvou exemp
lářích u patentního úřaJdu, :jenž o něm rozhodne v OId'dělení zru
šovacím, a to v řízení p'la.tném pro spory odpůrčí, týkající se 
z'rušení paterutů (vi/z výše str. 60.) í výjimka pl1atí jen 'ohleldně 
útrat řízení, které Ve sporu určovacím ve yšech případech musí 
nésti \IlIa'V'rhorvatel. Návrhu mUlsí býti připojen podrobný a jasný 
popis a výkres dotčeného pře1dmětu nebo pOlstupu (výrobní,ho) 
ve třech exemplářích. SouČra,s1I1ě rS návr.hcm určov~cím musí býti 
složen poplatek 40 K (§ 116. pat. zák.). Určov.ací návrh může 
čeliti Vžidy toliko proti jedinému patentu a jelho pří!pwooým pa
ten.tům pří1davlkovým. Určovací řÍ'zení se všark má z a s'ta.:viti , jak
míle majitel patentu dolkáže, že před podáním žádosti o zahá
jení určovacího řízení poda.:l sám o tomtéž sporném pře,dmětu 
soudní žalobu pro za!s'a:hování do patentu, která se 'll soudu ještě 
projednává . . 

VyhOVí-li patentní úřad (nelbo patentní Isoud, ' byl-li proti 
rozhodnutí patentního úřa!du podán rekurs) právopl,atně návrhu 
ocčovacíimu - v tomto přípa.:dě připojí 'se Ik určorva!CÍlffiu rozhod
nřutí jeden exemplář zmíněného popisu a výk,resu .dotčeného 
předmětu nebo výrobního procesu -, pak jest v budoucnosti 
vy:loučeno j1akéklOHrv s'oudní z'ak!Točení majite1lepatentu pro do- . 
mnělé porwšo'VéÍ!Il.í ve příčině výrobků nebo pOIStU1pU, o illÍ'chž 
určoViací roz'hodnutí jediná, proti tomu, kldo si rozhodnutí určo
vacího :vy:mohl. 

2. Osobováni si patentu dopouští se ten, kdo 

a) předměty neho jejich obal označitakovým 'způsobem a do 
oběhu . dá, že muže vzniknouti omyl, ž·e jde o předmět nebo vý-
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rolbní postup, které jsou chráněny patentem ve ,smyslu zákona 
patentního, *) ne/bo 

b) ve veřejnýoh ohLáš:kách, na vývěsných štítech, na 'Odpo
rUCEmikách nebo v jiných podobných projevech užívá označení, 
jež může vzbuditi omyl, ie předměty nebo vý~obní postup, o nichž 
se v těchto projevech jedná, chráněny jsou patentem ve smy1slu 
zákona p.atentního. 

Ta!kovéto osobování si pateflltu prohLa.:šuje patentní záJkon za 
přestupek, který mají stihati politické úřady (v první instanci 
tedy magistráty, pokud se týče okresní he'jtmanství) dle předpisů 
živrnostens:kého řá,du. Současně s trestem má žhnnostenJský úřad 
vž.dy vysloviti propadnutí dotčenýoh projevů (v pří:prél!dě bl) 
a oibalů s nedovo1leným orznačením (v případě aH. Předměty 
samy mají však v případě a) býti prohlášeny za propa.dlé jen 
tehdy, když z nich nemůže ibýti odstraněno on.o oZnJačení (jež 
ovšem musí býti za všech okotlností odstralllěno), aniž by tím 
hodnota těchto předmětů by1la zručena nelbo l.<JdyŽ aspoň nemŮ'že 
býti odst.raněno be'z nákladů, které přibližně rOV1Jlialií se oné hod
notě. By;l-li vš,aJk v těClhto případech pa.:ch!aťel Isvého času ma.jite
lem patentu na tyto předměty (nyní - již neex~sltujkího), nastá'Vá 
trestnost jeho čÍ!1l'll teprve u.plynutím je,dnoho rOlku po vypršení 
patentrní ochrany (§ 113. pat. zák.). 

C. Říz e TI í při pře v 'o ,d u pat e nt Ů, z a b a ven í 
patentů a zřízení patentních licencí. 

V IkapitOlláoh I. a II. oddílu B. bylo jednáno o útocích na 
patent, !které jsou zároveň útoky na majitele patentu. Jak bylo 
však již na st'r. 23. naznačeno, může ma,jitel patentu sám přivodí/ti 
změ:nu osudu paten.tu tím, že se jej !buď vý:slovně ,zřekne neibo 
přenes(! právillÍlffi fed!Iláním na Idruhou osobu, že jej zatíží zástav
ním právem rnebo patentními IÍrcencemi at,d. 

Ačkoliv zmíněné změny v osudu patentu v podstatě způso-

*) Rakouský patentní zákon nezná ovšem nějakého závazného 
způsobu označování patentovaných předmětů a tedy také ne povinnosti 
majitelů patentů k podobnému označování. Přece však doporučuje se, 
aby majitelé patentů tak učinili, poněvadž v případném řízení o poru
šení patentů dá se snadněji dokázati, že porušení stalo se vědomě, když 
~řed~~ty podobným způsobem označeny jsou (na př. "Rak. patent 
c ..... ). 
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buje mwjitd patentu sám, jest i zde vzhledem k iru;tituci patent
ního rej:stříikua zákonným předpisům o následcích zápisů do 
něho nutno spoluúčinkováJn,í patentního úřadu. 

1. Převod (postup) patentu. By110 již na str. 23. rece!llO, že 
právo pa~€:iIlt1liÍ náJleží dOl Iskupiny oněch pll"áJv, která nej sou ne
rozlučně 'Spojooa s prVlflím l1JOIsHellem,jemu~ státem hyla pro
půjčena (jalw jsou na př. OIsolbní koncese živnolstenské). Zákon 
patentní (§ 18.) připouští 'tedy převod práva patentního a to jak 
dědidkým postupem, talk právním jednáJním mezi ,živými. O tomto 
převodu pllatí vše, co bylo výše na str. 46. řečeno o převodu práva 
z přihlášky patentu. Je tedy dle §§ 18. a 23. pat. zákona k tako
vému odvozenému nabytí (přev,odu) pnÍlva patentního třeba ze
j1ména zápisu převodu do patentního rejlstřiku . Jak t'Ol1lluto u.sta
novení jest rozuměti, bylo již vylolženo na str. 56. a násL P 'atentní 
úř,ad neprovádí zápilsy z úřední povmosti, nýbrž poulze na písem
nou žáldost jedné ze zúča:stněný·ch s,tr,an nebo na relkV'ÍJsici :soudu. 
Součarsně s podáním žáldosti jest složiti poplatek 20 K (§ 116. 
pat. zá~{ona). Vedle žádosti o zápis převo.du musí strana před
ložiti listinu převodní. T1a:to IÍlStina 'jest buď veřejnou (na př. 
roz,sUJdlky soudů ,a pod.) neho soukromou; v pOlsledníl1ll případě 
dlužno na ni ověřiti podpis strany, která své právo hodlá na 
jinou ,suanu převésti. Patentní úřard zkoumá formu a olbs,ah pře
vodní žáJdosti a listiny, než přikročí kzápirsu do rejlstříku. Týká-li 
se převod práva z přihlášky vynálelZu (viz Ishofla str. 46.), má pa
tentní úiíald, vyho'V'uje-H převodní žádost a listina všem nále'ži
tostem ac1oj'de-H :IlJapoŤlolffi k udělení patentu, vyhotoviti patentní 
listinu pro právního nástupce ohllašovatelova. Pořad p,ráv zapsa
ných do rpateIDrbního re'jstříiku určuje se časovým poiíadem, jak 
dochálzejí příslušné žádo'sti o zápis k patentnímu úřadu, před
pokládaje oV'šem; že ,dojde skutečně k zápÍJsu na základě toho 
onoho podání (,srovn. výše str. 57.). Máme 'zlde ,co činiti .s t. zv. 
zásadou priority (podobně jako u pOlZemlkových knih), která má 
velký vÝlZ!I1Iam hospoldářský. Je-H na př. patentní právo z·asta
veno po sobě několika věřitelům majitele patentu, má první 
z nich prioritu přeld ostatními, t. j. ,dojde-li k ex ekud , hude 
především jeho pohledávka zapla'cena a na přílPa,dném zbytku 
mQ(hou se teprve hojiti pozdější zástavní věřitelé dle jich pořadu 
v patentním rej:střílku. 

2. Zastavení patentu (zřízení zástavního práva k patentu). 
§ 19. pat. zákOllla výslovně př~pouští, 7,p' právo patentní mÍ1že býti 
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předmětem práva zástavního. Zákon mluví však tOlliko o »právu 
patentním«, t. j. »p'a1tentu«, a neřeší otázku, zda moŽlIlo též právo
platně zastaviti právo z koncepce vynálezu (viz 'Str. ) nebo 
nárok na udělení patentu, plynoucí z řádné přihlášky vynálezu 
u patentního úřadu. Otázka ta je proto sporná. (Vládní motivy 
k patoomímu zákonu - XI. se'sse pOlsilanecké sněmovny, č. 1420, 
pHloh k stenogTlafickým pr,otolko:lům - vylučují první možnost, 
připouštějí však druhou, dodávajíce, ž'e i v tomto případě V'zta
huje 'Se zří;zení zástaIVI1ího práva na budoucí patent, lIlÍlkoliv na 
pouhý nárok na udělení paJten.tu.) 

3. Zřizování patentních licencí (s,rovn. k tomu shora str. 23.). 
Kdežto v případě 1. převádí se patentru rpll"ávo samo, převádí 
majiťel patentu, zřizuje . licenci, toliko právo výkonu patentu 
(zcela nebo částečně) na třetí osoby; ma!jitelem práva zůstává 
i nardáTe. 

I k1dyž jlsou dány předpo!kJlady pr:o, udělení nucené licence, 
musí žaJdatel dříve požádati majitele dotčeného patentu o zřízení 
licence. Teprve kdy;by majitel pa!tentu .dobrovolné zřÍlZenÍ licence 
odepřel, fiJastáJvá úřední řízení na žádost odmítnutého Žladart:ele. 
Patentní úř,a;d (oddělení zruŠOV1<lJcí; § 36. pat. zák.) rozhodne 
o žádosti a, povolí-li nucenou Licenci, . 'stanoví zéÍ:roveň náhradu, 
jež má se za ni platiti, dále jistotu, kteruru má žadatel poskYlt
nouti a ostatní podmínky, za kteil"ýah užívání vynálezu má se 
díti, maje zřetel k pOVlaJze dotčeného vynálezu a Ijiným okolno
stem. J ,de-di o udělení l1JJUcooé ,licence v zájmu veřejném, má pa
tentní úřad o {)'táz'ce tohoto veřejného zájmu vy.sle.chnouti názor 
zúčastněných minilsterstev a dle tohoto názoru ve věci rozhod
nouti (§ 21. pat. zákona). 

Žádost o zápis dobrovolně zřízené patentní licence do pa
tentního rej .stříiku podléhá popJ,atku 20 K, jide-li o zápi,s nucené 
licel1Jce, zaplatiti jest poplatek 10 K. 

Pro otá'zku, v j-aikém dklamžiku nabývá žadatel licence, j'sou 
ro,zhoc1nými pří1s.1ušná ustanovení 'Všeoib. zál:ona ,občanského. Dle 
těchto ustanovení řídí se vŠlak jen vznik Hcenčního práva v po
měTiu mezi nabývatelem licence a majitelem pa:tentu. Vůči třetím 
osobám 'Stávají ,se lice'lllční práva ÚČÍlrunÝ'ffiÍ tepi"ve jich zápisem 
do patentního rejstříku (§ 23. pat. zákona). Právo licenční může 
oprávněný převésti za jistých pOldmíneik na třetí osoby (§ 22. 
part:. ZMC; víz ,shora str. 23.). 
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IV. Rakouské právo patentn'i za války a po válce. *) 

I. N'Ov'OdOlbé války neveldou se tolik'O zbraněmi, nýbrž i ji
nými prostředky, zejména hospodářskými. V áJlčící státy 's[1jaží se 
vzájemně poš!k'O,diti ne'jen v'Ojensky, nýbrž i hospodářsky. Vedle 
v-o/jenské války vede 'Se váJllka hospodářská. Tiato hůsp'Odáiíská 
vál,ka zalOižena jest na celé řadě výjimečnýcih práVllÚch předpisů, 
pr'O ' které užívá 'Se v nyně'jší 'sfVM'Ové ' váJlce s'Oub'Ornéh'O názvu 
»práva b'Ojůvnélh'O « (Ktampfrecht) . Ne-ž !I1ejen na p'Oškůzení stát
ních přísllllšiillků nepřáte'l'ských ,států - -a tím 'Ovšem rnepřímů na 
půškození těcht'O států samých - musí válčící stát pamat'OvaJti, 
ný1brž ' též IlJa všemožnotu 'Oohranu svýoh vtlastních příisllutšníků 
před h'Ospodářsky šk'Odlivými násle,dky válečné 'záJpletky. Télž 
tyto ,předpisy, mající na zřeteli p'Ostlé-z uvedený účel, mají ráz 
výjimečný, ne'Označu!jí se však názvem »práva ib'Oj'Ovnéhů « , nýb~ž 
nazýVlají se všeobecně »předpi/sy ůchrarrmými« (Fulisůrgebestim
mungen). 

J ,aJk vyplývá ji,ž z tohů, Ců bylo ře-čen'O výše (str. 25.), jest 
práv-o patentní ůdkázánů půmě~ně více než jiné 'Obory právní 
na úpravu mezinárůdní, a je tudíž při-růzenů, že pů vrtpu:knutí 
nynějlší války ulká:zlala se zálhy nutnost, upr,arvitiprávů patentní 
výjimečnými předpisy vzhledem Ik vypuJknuv'šímu nepřáteI:ství- se 
státy, s nimi.ž rakouské právů bylů spoutánol zmíněnůu již »mezi
nár()ldní unií pa'tentní«. Chceme zde půjednati stručně 'O těchtů 
výjimečnýoh předpisech právních a tů pro 'Obě skupiny 'Odděleně. 

A) Pře ,d pi IS Y 'O C ih r a !ll n é. 

Právním :zá!kJlladem "še,ch těchtů předpisů (netýkiajídch se 
p'Ouze 'Ochrany patentní)' jest cís. nařízení ze dne 29. srpna 1914, 
č. 227 ř. 'z., 'O vLivu váleČiIlých uldállo,stí nia ,lhůty, terminy a řízení. . 

P'ro obůr práva patentníhů vydáJnů paJk il1Iařízení ze dne 
2. září 1914, č. 232 ř. z. (dop.lnooůa pozměněnů nařízením ze 
dne 17. května 1915, č. 123 ř. z.), které platí rp'O do\bu válečný'ch 
zápletek, půčína'je 'Prvrum dnem můbiJisa'Čním (26. čeJ:"IVence 1914) 

*) Viz k tomu články dra. Rudolfa Dominika ve "Zprávách Práv
nické Jednoty Moravské v Brně" (ročník 25., 1916): "Výjimečná usta
novení rak. zákonodárství na poli živnostenské ochrany právní" a "Od
vetná opatření ra~. zákonodárství na poli živnostenské ochrany právní", 
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až dů neurčitého dosud termínu, »který bude svého času naří
zením st'anůven«. 

Ců ,dů výhod a úlev pos!kyt'Ovlanýcn majitelům fi0b'O přih1a
šůva:telům pate'llltů rozeznává nařízení z 2. září 1914 tři skupiny 
'Osob: osůby zaměstnané ve službě vojenlské, 'o!Sůby, kterým -
tře/ba nebyly Is'p.my vůjáky - vál:ečné události z'aJbránily splniti 
všeoky zákO'nem předepsané podlmíil1lky k nabyrtí a UJdržování 
práv patentních, a kůnečně ůsůby ostatní. 

Výjimky (výhůdy), stanorvené citů~mým nařízením, týkají 
se 1. ustanoveni § 114., odst. 9. pat. zák., ,dle něhůž nemafe:tným 
osobám může býti seč!kán půpJatek Zla přihlášku patentu a prvni 
půplatek roční. Dle tohůto 'llIaHzení (§ 2.) d'Ovůluje 'se však ve 
prospěch los'oib, z,aměstnaných ve vůjeI1Jstké ,s'lužibě, sečkání všech 
růčruch p'Oplatků, jaJkůž i ·sečkární poplatku .za stížnůst nebo 'Od
volánÍ. (§ 116., č. 1. a 3. pat. zák). O Isečkání musí býti žádán'O 
a tů až dů uplynutí jednoho měsíce po kůneČiIlém t~mínu. Ne
byla-li žádůst vůlbec podána nebů hylia-li 'Odmítnuta, může osůba 
talkJorvá přes tů z'a určHýoh půdmílI1ek z,achůvati si platent a tů 
do.da:ťelčným za;p:lacením zlamešk,méhů poplatku se 'současným 
prů!ka;zem, že zameškání platů bylo způsůbenů vý1luČiIlě jen vá
JeČ!llými událůstmi bez viny majitele patentu nebo 'jehů zástupce 
(§ 3.). Obě tytů výlhůdy - § 2. a § 3. - platily pouze p'ro 'O'sohy 
VOfOOlSké; pr:o oisotby nevůjenJs:ké tůliků výhoda první (§ 2.); te
prve \IlIařízením min. veřejných pl1aJcíze dne 1. května 19151 č. 123 
ř. 'z., byly 'Obě výhody :průpůjčeny i ,osobám nev'Ojenským, kterým 
válečné události zabnm~ly zapl1aviti v čas předepSlaJ!lé půplatky. 
2. Druhá výjimka týká se § 84. odst. 1. pat. zákona, který ne
důvO'-luje na'Vrácení v předeš[ý IStarv oprůti z'ameš!kraný1In lhůtám, 
CitůVlané \IlIařízení z 2. září 1914· (§ 4.) připouští 4 případy tako
véhů navnÍJcení v předešlý ,stav (-resJtituce). Prvni týká -se včas
néhů zapJa,cení prvníhů r'oční!hů poplatku nebů poplatku ;za pří
davkůvý patent. Nebyl-H Zlapl1aJcen v čas, nastává tůtiž ,dJe § 114. 
pat. zakona dŮm!I1ěnlka, že 'Od přihlá;š'ky bylO' upuštěnů. Os'Obám, 
které voasné zaplacení zameškaly náJsledkem válečných udál'ostí, 
povoluje se na žádůst a pů průkazlll dodatečného zaplacení 
navráceni vpřed eš[ý stav, t. j. v daJlším řízC'I1Í 'O přihlášce bude 
poikračůvánů. Druhý případ týká se zmeškání předepsané 30denní 
lhůty prů IsHžnost prO'ti usnelsení patentníhů úřadu, kterým při
hlášlka ibyJla zamítnuta, patent 'Odepřen nelbů v 'Omezeném růz
sahu udělen. I zde pOlViolluje ,se restituce. Třetí přípa,d vztahuje 



82 

se taktéž na zmeškání 30denní lhŮlty pro. 'stížnůst průti usnesení 
pat. úřaJdu, kte,ré bylo. půstíŽiI1ů:sti odpůirúV'atele ZIITlěněnů v ne
průspěch přiMa!šůViatele (§ 63. pat. zák). ŽáJdá-li o. to. důdatečně 
přihlaš'ovatel, mů'že Ibýti zahájena obnova řízení o. lstížnůsti. čtvrtý 
případ tý1ká Ise 'zmeškání rekm,sní ,lihů ty průti usnesení zrušůvacíhů 
o~ddě;lení patentního. úiía!du. O žádůsti . z'a navrácení v předešlý 
stav, lse kterou lIlutnů ůdvůlání 'spůjiti, rOlzhůduje zrušůvací ů~d
dělení. Průti Ulsnesení z'amílavému jest přípus.tno OIdvolání k pa
tentnímu 'sůudu . 

3. Třetí výjimka vztahuje se na § 57., posl. odst. pat. zákona. 
Stanůvená trum lhůt'a průdlužuje Ise dle § 7. dt. nařízení během 
ůbdůbí, pro. které mimořádné předpisy ,pl'atí, laž :na 12 měslců. 
Výj~mka ta platí všeůlbeaně pro. v'šeoky přÍJhlašovatele !bez roz'dílu. 

Ministcr'ské naří'zení ze dne 2. září 1914 stanůví 'konečně, že 
v'šeoh výhůd půsikytoV'aných přih1ašůVlatelům lIlebo. majitelům 
patentů má se dostati i těm jejich spůluúčastnílkům (spolupřihla
šůVlateilům, ipůdílní'kům patentu atd.), kteří s'ami nebyli stiženi 
válkůu ne!bů vůjenskůu · půvinnůstí. Nařízením veškerého. mmi
sterstva ze ,dne 27. listůpadu 1914, č . 328 ř. z., přizlIlány pak, 
předpO'MáJdajíc t. zv. reciprůcitu (vzájelffi[lůst), všechny z,de uve
dené výhody také oSůbám, které jSo.U v půdstatně sltetjném 'po
stavení u ,armád některého. ze ;spol!čených válčíCÍch států. 

Do. :skupiny »ůchr'aJ!lJných předpi'sů váleČ!lých« , o. nichž z'ďe 
jednáJme, patří konečně též výjimeČlIlá Ulstano.vení, která vydána 
byla vzihledem k mezinárodní unii patentní (viz výše str. 25.). Dle 
článku 4. ůdst. a) Washing'tůnsiké sml,ůlUvy ze drne 2. června 1911 
ve příčmě ochrany živnůsterrlJskéhů vl,astnidví má tůtiž ten, kdo. 
v některém ze SlmluV1nÍch ,států ~ůdal žádost o. udělení patentu, 
n8bů jeho. práv'ní záJSlt'Ulp,ce po. určitůu dobu t. zv. prioritní právo 
za účelem ohi1áJšení patentu v ostatních Istátech. To. znamená, že 
v této. ,době nemůže se státi ůhláJš'ení pa.'terutu v ůněch státech 
bezúčinným nág,1edlkem JÍJstýoo událůstí ('třeba by 'se byly staly 
dříve než ůhlášení patentu), jaiků lIlIa př. úhlášení patentu někým 
jiným, uveřejněním vynálezu atd. Dle odstavce c) téhúž článku 
stanůvena pak ůllla priůrirtni lhůta !patentní na dvanáCt měsíců. 
Nařízením mmi'stel1stva ,veřejnýah prací ze dne 20. p'l"ůsilIl!ce 1908, 
č. 271 ř. z., předpisuje se po. drobně ji, jaJkých do'kJlladů je k prů
kazu priůrity třeba a lhůta, ,do. které musí býti předlůženy (š~s't 
měsíců po. 'ůhlášení patootu). 
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VáJlečné úchranné předpi,sy průdloužily tyto. ,Lhůty. Tak na 
př. byla průdlůužena min. nařízením ze dne 1. prosince 1915, 
č. 249 ř. z., priůritní ,lhůta pařížslké il"esp. washin.gltonlské smlůuvy 
k 'Ochraně živnostenského. vlastlIlictví 'až do. uplynutí tří měsíců 
úde ·dne, který bude půz,ději nařízením st'anůlVeIIl at,d. Všecky 
tyto. výhůdy pJ1atí ůvšem pro. přisJušníky CÍ!zícth .států smluvních 
půuze za předpůkladu reciprocity, tůtiž tehdy, když a půkud 
tyto. ;státy půskyTtují stejné výhúdy pří,s!ušnfkům rakůuským. 
Zvláštními předpisy půlskytnuty hy1ly pak půdobné výhůdy i pří
slušníkům cizkh států, které nepatří k mezíná'l"'ŮIdlIlí ulIlii patentní. 
Růvněž prodlůužena pdůritru lhůta (3měsíčru), \Stanúvená čl. XVI 
č, 3. l1aikůUlslků-'Uiherskéhů vyrúvnání z 8. října 1907 (č. 278 ř. z.), 
pro. paJtelIltní přihlášky f':ótk. pří,slušruků v Uhrách a na opak 

Nařízení min. ze dne 2. září 1914, č. 233 ř. z., připůuští, alby 
shůl1a zmílIlěná 6měsíční lhůta ku předlůžení ,dokJ,adu byla při
měřeně prodloužena, žáJdá-H 'O to. přihlašůvatelj dle n.ařízení 
ze dne 1. průsince 1915, č. 353 ř. z., může mu býti půvoJenů 
navrácení v předešlý stav pro. zmeškání této. thůty. 

O všech zde uvedených 'lhůtách, j ,akůž i o. púvůlení restituce 
růzhůduje paten·tní úřla.'d v údděleru, ve krterém p'rávě o. Idůtčeném 
patentu by IlO jednáno. (ůMa,šůvaCÍm nebo. stÍ'žnůsmím). 

B) Pře cl p i s y o. d vet n é. 

Základem veške,rých odvetných op1atření zadůby války jest 
dsařské nařízení ze dne 16. ří'jna 1914, č. 289 ř. z. , 

V § 1. tůhútů nařízení zmůcňuje se vláJda, ,~by, >!.odle pra,vva 

odvety vydala nařízelIlÍ lIlelb učinma úpatření pr.avm ~1 húspod,ar: 
ské půvahy, jak má \Se nakládati s dz~:e~cl ~ ~~ZOlZems~yml 
podniJky, 'alby se zamezilo přímé nebo. nepnme p.1ne:u Ido. ,nepr~tel
siké cizílIly« . Na základě tůhútů všeůbeonéhů zmů:~ův,aCl~ů~red
pisu vydána by,l'a pak řlada speciáJlních U'stan~venL ) A vsak 1 pa: 
tontní záJkon 'sám 'stanůví ve svém § 31. mOlZnost ůdvety :pr? ~1 
příslušníkům cizího. státu, 'který vyn~lez~ rakiouskýoh statrucn 
pří'slušníků nedůpřává žáJdlIlé nebo. neup;lne ůowany«. 

*) Tomu kdo by se zajímalo, podrobnosti, možno doporučiti sou
bornou publikaci, vydanou dolnorakouskou obc~odní a ž~vn~~tenskou 
komorou Der Wirtschaftskrieg, Sammlung der ln den knegfuhrende~ 
Staaten ~'erfiigten Massnahmen des wirtschaftli~h;s K~~pfrechtes 
(druhé, dle stavu ze dne 31. července 1915 doplnene vydam). 
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Co .se týče patentního práva (,a rovněž i ochrany známek 
a vzorkůL obs.ahuje odvetná opa-tření vůči příslušníkům nepřá
teLských stMů nařízení veškerého min.isterstva ze dne 16. snpna 
1916, č. 258 ř. z. Před vydéÍlIlÍm toholto nařízení přickžoV'aJlse 
patentní úřad praxe, která vylíčena jest v »Osterrei,chÍ'sches Pa
tentblatt« . č. 9 !Z 5. kvěma 1915. - Dlužíl1JO' dodati, že nepřátellské 
s'táty předeMy RakoUlsbo v ,opatřeních odvetných (viz přcldpisy 
ty v citované publikaci »Der WirtsClhaftlSkrieg«), tak'že tato od
vetná opatření hyla vzorem pTO úpravu i'eiich v Ralkousku. 

Co 'Se 'týče patentníóh přihlášek, st'~n~ví zmíněné nařízení, 
že hudou přijímány od příslušníků fr.alIlicouz'Ských, anglických, 
ital'ských a ruský,ch i nadále, všaJk patenty jim zatím udíleny 
'llebuldOlu. Zahájené již řílzení ,o patentních přihláJšká:ch neb jínýah 
záležitostech, ve který-ch 'zúčastněni js,ou příls1lušníci uvedených 
-států, může Ihýti přerušeno po rozhodnutí pre,sidenrt'a patenltního 
úřadu (§ 6.). Propůjčená již práva patentní, přílslušející státním 
ohčanům fran'couzls.kým a lan.gHc1kým, jakož i práva patentní, 
která přísJuší státním občanům ruským, může ministr veřejných 
prad po návrhu ve veřej:ném zájmu zrušÍ!ti neh omeziti (§§ 1. 
a 2.). Ke zruš-ClP..í těchto práv nevyžaJdulje se ani podmínky »ve
řej:néhO' zájmu«. Ministr mů-že dále propůjoov'ati k těmto právům 
licen,ce osobám třetím. K převodu propůjčený'c'h užívlaCÍch práv 
je flUIDO jeho schváJľe:ní. Tohoto 'schváJlení není 'VIšaik třeba, když 
při převodu míV1acího pTáva je zúča-stnooa jako jelden z konka
hentů Isprá"Vla vO'jenská !Ilebo státní (§ 7.). Mini's,tr veř. prací může 
po návrhu ve veřejném zájmu zrušiti uŽÍvaICÍ pTáva, kterých 
zíslkali v Rakousku -státnídbČlané kaJIlJCOUZští, angHčtí a ruští 
(§ 4.). PředpÍisy ministcr:ského 'l1Iařízení platí též pro případ, že 
přihláJš!kya práva patentní příslušníků nepřátelských států byla 
převedCfl!a IlJa příslušníky jiných stMů nebo !llJa tuzemce, stél'l-li 
se !převod po vyhlášení váJLky (§ 7., odst. 1.). 

Míni'stevské nařízení obsahuje též předpisy pro řízení v zá- . 
Ježitostech shora zmíněných a zmocňuje v § 11. ministra veřej
ných prací, alby nařízení toto zceLa neibo zčásti zruši,l a tak dří
vější právní stav ,obnovil. 

Tím dotkli jlsme Ise důležité a slložité otázkv vřevodu váleč
ných poměrů hospodářských do pravidelných poměrů mírových. 

II. PdkUld j de o patentní právo, bude nutno uvažovati o ná-
sledujících o{ázkách: . 

85 

Mezinárodní státní smlouvy, pokud byly ve válce považo
vány z·a neúčinné, huďtež opět pokládány za platné. 

Odvetná opatření ibutďež 'zTušena. To platí jla:k o předpisech 
všeobecný;ch, tak o opatřeruch- zvláštních (zejména zfí,zení nu
cený;ch licClncí). 

V přerušeném řílzooí přihla:šov1acím -budiž po~riačováno. 

Státní příslušnici nepřátelského státu, :kteří utrpěli škodu 
zásahem do :své'ho pTáVla" buďtež odšikodlIlělnli . 

Prodloužení patentního práva, které za války nenastalo, má 
býti ,do určité doby po uzaiVření mÍ'ru zla předp-okla,du dodateč
ného zaJpJacení poplatků přípusmo, 

Lhůty 'prioútní, které nevypršely ještě při počátku války 
anebo za 'lál1ky tep-rve poóaly běžeti, mají hýti považovány do 
jitsté doby po uzavření mÍ'ru z'a prodlloužené at,d. 



STRUČNÝ PŘEHLED CIZÍCH PATENTNÍCH 
ZÁKONŮ. 

Přehled, který z,de následuje, neohce a nemuze činiti nMok 
na úplnost a naprostou správnost. Proč nemůže' býti úplný, jest 
jasJ11Jo: z důvodu úspory mílsta nemůže býti vzat zřetel ku všem 
patentním zákonum (všem státům, pokUld se týče jích koloniím) 
a přehled zákonů, které jsme zde vY'b~aH, 0V110 nutno omeziti na 
několik nej,důležitějších a nejzáJkil'adnějšk:h otázek Co pak týče 
'se 'správnosti našich údajů, byJo již z,a pvavidelnÝ'ch dob velmi 
obtížno ZaJl1Učiti nélJpT1oIstou správnost pOldohný,ch mezináTodních 
přeMedů, poněvaJdž chyoěl,a pomůcka, která by skvtaJla záruru, 
že údaje vyhovují nejnovějšímu stavu zálkonodárství všech států 
zemekoule a nutnou authentičnost; za nyněl ,ši válečné doby zvý
šily se obtíže ty ještě podsÍtatně: pravidel~é mezináTodní 'styky 
mezí fednotlivými válčídmi státy jlsou napvosto zpřetrhány a to, 
co se z nepřátelských států soukromník může IdOlzvěděti, nemá, 
významu authenlických zPTáv. 

Sestavujíce následujíd přehled, použi,li jlsme dvou puiblí
kad, a to 

Tenenbaum, »SamtHche Paterutgesetzedes In- I\.lIld Aus
landes in ihren wichtiglsten Bestimmungen« (Lipsko, 1909) a 

»Fiihrer durch das Patentwes'eln aller Lander der Erde, be
arlbeitet von Patentanwalten 1IDJd Flachloorten de's In- und Aus
landes « (Berlin-Schone:berg, 1911), Illla které čtenáře, který by ' 
si přál :podrobnější inf'oirmace, odkazujeme.*) 

*) Zároveň upozorňujeme v té věci na měsíčník La proprieté in
dustriel (Bern) a dále Recueil général de la législation et de Traités 
concernant la Propriété lndustriélle. 
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Výtah z jednotlivých pa,tentních záJkonů podáváme ve 12 
bodech a to takto : 

I. Zákon. 
II. Jaké vlastnosti musí míti vynález, aby byl patentní 

ochrany schopen? 
III. Pojem novosti. 
IV. Druhy patentů. 

V. Doba trvání patentů . 

VI. Kdo mlHe žádati o patent? 
VII. Musí míti přihlašovatel zástupce? 

VIII. Nejdůležitější náležitosti přihlášky . 
IX. Zkoumá úřad vynálezy (co do novosti atd.)? 
X. Poplatky: a) za přihlášku , b) za patent (patentni 

ochranu). 
XI. Předpokládá trvání patentu jeho skutečné vykonávání? 

XII. Vydávají se tištěné úřední publikace patentní? 

Země, které v přehledu uvádíme, jsou seřaděny dle abecedy. 

1. ANGLIE (Jr.sko a o~trov Man) . 

i. Zákon ze dne 28. srp-na 1907. 
II. VynMeg;, jejž lze po živnostensku používati. 

III. Vynález nepoklládá se za nový, byl-li uveřejněn v pa-
tentnkh spÍlsech Anglie v posledních 50 letech. 

IV. Hlavní a pHdavikové. 
V. Hlavní : 14 let, příldavikové na dobu tTVání hlavního . 

VI. Jen pvavý prVlIlí yY1IláJ1ezce nebo jeho právní nástupce, 
buď sám nebo ve spollečnosti jiných osolb (firma) . 

VII. Ten, který nebydlí v Anglií. 
VIII. Žádost s prohlášením, že žadatel jestpvavým a vp~vnim 

vynálezcem ll1Íelbo jde-U o společnou přihláš!ku, že a'spon Jeden 
z přih1ašov~teJů j~st jím; dva popisy (buď předběžné neb~v ú?l~é) ' 
v anglické řeči, dva exempláře IHhogTafo~anÝ'ch n:bo b~ten:Gh 
výkTe'Sů, po př. plná moc, vzorky 'a uka'zlky (pn vynalez,_ch 

chemických) . 
IX. Ano (I1lovost; formáilní náJležitosti při:lrláš'ky) . 



88 

X. a) 1 Hb. št. (při předběžném), 2 lih. šL (při úplném po
pi,su),dále 4. lib. št. z,a ostatní doJd~dy, jsou-<1i úpltné; b) za pátý 
rok (před uplynutím čtv.rtého) 5 lib. šL, ka:ž,dý další 1"ok o 1 lib. 
šL vke, dohroma;dy 95 Hb. št. Příld!avkové pa'tenty nepodléhají 
poplatkům. 

XL Patent dlužno pvo'vésti nejpoZ1ději do 4 lel po udělTemí. 

XII. Ano. Kromě toho vede se patentní rejstřík (Register 
of Patents) . 

2. ARGENTINA. 

I. Zákon ze dne 11. října 1864 (reg1ement ze dne 9. listo
pa,du 1866). 

II . Veškeré nové průmy.slové výrohky, ja/kož i mové pro
středky anebo nové použití známých prostředků k dosažení prů
mY's,lového účeilu nebo výrobku. P,ro Ikaždý vynález samostatný 
p a.tent. 

III. Vynález nepokládá se za nový, hY'l-li již v tuzemsku 
rteho cÍzlQzemsku tiskopisy dostatečně uveřejněn. 

IV. Hlavní,") přídavk:ové, předběžné (za účelem zlachování 
priority a práva odporu). 

V. Hlavní: 5, 10 a 15 let, zaváděcí na dobu trvání hla;ního, 
ne déle však než 10 let, příldav'kové na dobu trvání Mavního, ne 
déle než 10 let, předběžné 1 rok, možno vš'akkaž1doročně ob
noviti. 

VL Vytná:lezcea jeho p1"ávní nástupce; též firmy, spo\leč
nosti a pod. 

VII. Vynálezce, který nebydlí v tuzems'ku. 

VIII. Žádost, popis vynálezu ve dvou exemplářích ve špa
něLské řeči, výik1"esy, po případě vzorky, mo'de.ly a pOld. 

IX. Ano. 

X. a) 5letý patent 40 pesos, 101etý 100 pesos, 15letý 175 pe
sos; h) 5letý patent: p1"vnÍ .3 roky roČillě 10 pesos, pro čtvrtý 
11·33 pesos; 10letý: prvních 7 let roční poplatek 10 pesos, po 

") Zvláštním druhem hlavních patentů jsou takové, které udělují 
se na vynálezy v cizině již patentované (II zaváděcí patenty", "Ein
fiíhrungspatente") . 
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dva ,dallší roky poplatky 16·66 peso1s; 151etý: po deset let roční 
popl'atek 10 peISO'S, pro další 4 roky ročně 20·21 pesos . - Za 
přídavkové a př,ediběžné patenty nepl1atí se stálé 'P'opllatky. 

XL VyrnáJlez mU'sí Ibýti prov'eden během lhůty 2 let, od udě
lení patentu počíhuje. POlzději nesmí býti vykonávání po celé 
dva roky přerušeno . 

XII. Ne. 

3. AUSTRALIE (sVlaz aush-ál\ských států) . 

1. Zálkon ze dne 22. října .1903. 

III. Vynález nepo'klá!dá s,e za nový, když uvnHř spolkového 
státu nebo jednotlivého dílčího státu byl již patentovám neho 
sta:! se předmětem dřívější ohlášky, dáJle když byl tiskem uve
řejněn, festliže nestallo se tak před více než 50 lety. 

IV. HJavní, předběžné nebo přídavkové. 

V. Hlavní: 14 let, mohou vš'aik býti prodlouženy (na nejvýš 
14 let), přída"~kové na dobu hlavního. · 

VL Jen první vyná!lez<ce nebo j ehosplnoiffiocněný zástupce. 

VIL Jen tem, kdo nebydlí v tuzemsku. 

VIII. Žádost s prohlášením ;svědky vydaným, jelž podává 
prů1k'az oprávnění, původní popis a šest opisů, výtlm-esy ve třech 
exemplářích. 

X. a) 1 lib. šrf:., pokud se týče 2 IÍJb. š'L, dále 5 Úb. šl.; b) před 
uplynutím :sedmého rolku j\edern popl/ateik 5 lih. šL 

XL Netpvo'Veide-li se patent bělhem dvou let po udělení, mo
hou Ihýti zřízeny nucené licence, pokud se týče může býti pa
tent odňat. 

XII. Ne. 

4. BELGIE. 

L Zákon ze dne 24. Ikvětn1a 1854, 27. března 1857 a 5. čer
vence 1884. 

II. VynáJlezy nelho zlepšení, která j'sou ,s'chopna, aby jich bylo 
v průmyslu nelho obchodu využito . 
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III. VynáJlez nepoklá!dá se za ' nový, když je·j Iby'lo třetí oso
bou :před ohlášením v tuzemsku pomíto k žiVlIlostenským účelům 
nebo rkdyž byl tÍ'sk'em podrolbně popsán a uveřejněn. 

IV. Hlavní (zaváděcí) ,*) přídavkové. 

V. HLavní: 20 let (zaváděcí ne déle nežpříisllušný patent cizo
zemský), přídavkové po dohu hlavního. 

VL K,ažldý přihlašovatd. Zaváděcí patent uděluje se však 
jen majífeili dotčeného cizozemského patentu. 

VIL Jen ten, kdo nebydlí v tuzemsku. 

VIII. žádo·st ve dvou exemplářích, dva popisy, dva exemp
lá~e o výlk~esů, po případě mo.dely a v'zorky, seznam podaných 
SpISU, kvItance n.a 10 franků, plná moc. 

IX. Ne. 

X . . a) 10 franků . b) Roční stoupající poplatky od 10- 200 
franků; za přídavkové neplatí se poplatky, je-li ž·aJdatel zároveň 
majitelem hlavního. 

XL Během tří let po podání žádosti. Vykonávání nesmí býti 
déle než na jeden rok pře'rušelIlo . 

XII. Ne. 

5. BULHARSKO. 

I. Není zákona patentního. K vydání zákona konaly se pří
pravy. 

6. CEYLON. 

I. ZáJkon ze d:ne 15. Hstopadu 1906. 

III. Vynález nepokládá se za nový, když lbyJ před ohláškou 
v Ceylonu proveden nebo prodáván . . 

IV. HlaMlí; i pro zlepšení uděleného již patC!lltu udíH s~ 
hla'ViIÚ, ne přídaVlkové. 

V. 14 let. 

VI. Vynálezce nebo je:ho právní nástupce, pak ten, komu byl 
vynáJlez cizozemským vynálezcem sdělen. 

*) Viz str. 88. 
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VII. Jen ten, !kdo nebydlí v tuzemsku. 

VIII. Žádost, předběžný nelbo úplný popis ve dvou exemp
láHch, výkresy ve 4 'opi,sech, plná moc pro zástupce. 

IX. Ano. 
X. a) 53 Rs (pro předběfuý), 100 Rs {p1"O úplnou přihlášku}; 

lb} před luplynutím 4. roku 50 Rs, před uplynutím 5., 6., 7. a 8. 
roku po 50 Rs, 9. -roku 100 Rs, 10. roku 150 Rs, 11., 12. a 13. roku 

po 200 R&. 
XI. Vynález musí býti v přiměřeném rozsahu vykonáván před 

uplynutím 3 let, jinak mohou !býti u.děileny nucené licence neho 

naS'taJlle odnětí patentu. 

XII. Ne. 

7. číNA. 

I. Není patentního zákona. Zdá se, že rpřisluší 'ochrana pa
tentní jen příslušnílkům států, které uzavřely příslušné smlouvy 

oS čínslkou říší. 
VI. Vynálezce nebo jeho právní nástupce, pokud ,se týče ten, 

'kdovyná>lez jaJko první v Číně 'Zlavádí. 
VII. DV1a ,popirsy, dV1a výkresy, plná moc pro zástupce. 

8. EGYPT. 

I. Není zvláštního patentního zákona. 

V. Udělují se patenty na ,dolbu 5 až 15 let. 
VI. Ten, kdo jest ffiaJjítelem cizozemského patentu a žádá 

o jeho regisbrováJní. 
VIII. Opis popisu ve francouz·s'ké řeči (nejlépe ve formě 

opisu ověřené kiopie pat'entu, je-llJž hylI Uldělen v něik'feréze-mi, kde 
frančina jest obvyklou). Výkresy. 

X. Roční poplatky se nep~latí. 

XI. Nepředpokládá. 

9. DÁNSKO. 

1. Zákon ze dne 13. ·dUlbna 1894. 
II. Vynálezy, jichž lze užíti v průmys,lu nebo jichž výroba 

může hýti př'E::.dmětem průmy,srlového výdělku . 
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III. Vynález nepokládá se za nový, když . byl v 'tuzemsku 
neho cizině tíslkem t;ak p opsán nebo jehož v tuzemsk,u bylo talk 
zřejmě používáno, že jej znalec můž1e 'zhotoviti. 

IV. Hl'avni, přídavkové, o:clvi,slé, nelbo patenty na zlepšení. 

V. Hlavní: 15 let, přídJavlkové na dobu hlavního. 

VI. Jen vynále,zce nebo jeho právní nástupce. 

VII. Kažidý ohlašovatel, který nemá pevného bydliště 
v Dánsku. 

, VIII. Ž~,d~st ve dvou exemp,lářích, 2 popi'sy v ,dánské řeči, 
3 vykl-esy, Je-h nutno, také moddy a vzorJky, plná moc. 

I~. Ano, a 10 ja:k fOt:máJlně (co ,dto náležitosti příihláš;l~y), tak 
hmotne (co do novosti). 

X. a) 20 ko,r. + 10 Ikor.; b) za p'rvní tři roky 25 kor., za další 
dva po 50 kor., za další tři po 100 kor., za další tři IpO' 200 'l{lO,r., 
Zla poslední tři roky po 300 kor. 

XI. Patent musí hýti v tuzemsku během 3 let proveden, pře
rušení nesmí trv'ati ,déle než 1 rok (prodll'ouž!ení přípustné). 

XII. Ano. Kromě toho patentní rej 'střik veřejně přístupný. 

10. FRANCIE. 

I. ZáJkon ze dne 11. června 1811 , 7. dUJbna 1902 a 11. dub
na 1908. 

II. No,vé vynálezy ze všech 'olborů průmyslu, jaJkož i nové 
průmys~ové v,ýrobky,mimo to nové prostředky k dos'aženÍ prů
myslovelho vys.IedJku nelbo výrobku a nové užití známého pro
středku k ,dos'ažení průmyslového výs,le,dlku n~bo výrobku. 

III. Vynález nepo!Mádá se za nový, k,dyž byl před dnem 
přihlášky v tuzemsku a cizozemsiku taikovým způsobem uveřej
něn, že lze jej prové'sti, nebo když stal ,se známým vyložením 
přihlášky v jiném státu. 

IV. Hlavní a příidavko'Vé . 

V. 5, 10 nebo 15 ,let. Byl-li již předmět patentován v cizině 
omezufe 'Se zp'l"avi,dla trvání na zákonnou dobu pŮViodll1ího pa~ 
tenrhu. 

VI. KdokoHv. 
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VII. Ano. 

VIII. Žádolst, popis a výllm-esy ve .dvou exemplářích, seznam 
předložených předmětů, kvit'ance o zapla'ceném poplatku (X., a), 
plná moc. Modelů není H'elha. 

IX. Ne. 
X. ,a) 100 franiků (zároveň j'ako první roční popl'atek) b) 

roooě 100 franlků. Za .přídaVlko'vé patenty jednou pro vždy 
20 franků. 

XI. Patent musí býti p~oveden během dvou let po udělení 
a n:esmÍ býti V'ylkonáváru přerušeno po Idvě 'PO 'sobě jdoucí léta. 

XII. Ano. Jeden talkový spi,s stojí 1 kanJk. - KTomě toho 
vydáVá. se seznJam udělených patentů (v BuHetin Oficiel de la 
prOlpriété Industrielle). 

11. HOLANDSKO. -

I. Zákon z Tolku 1910. 
II. Vynález, 'kterýs,J;oUJží ik výr'olbě předměrbu v oboru prů

mYlslovém. 
III. Vynález nepokládá Ise zla nový, /když 'stal .se p'op~sem 

nelho 'jiným způsoibem t,a:k 'známým, ž~ může jej býti znalcem 
použito. 

IV. Hla Viní a pří.da!Vikové. 

V. HLavní 15 let, přídavkové na dobu trvání hlavního . . 

VL Jen vynáJlezce. 

VI I. Jen ten, kdo nebydlí v tuzemsku. 

VIII.Žá,dOlst, jia'Sillý a úplný popis, výkresy, po případě mo
dely; potvrzení 'O zaplacení pop['atku. 

IX. Ano. 

X. a) 25 ,z,llatých, lb) první 3 rloky po 50, za 4., 5. a 6. rok po 
70, za 7., 8. a 9. rok po 90, ~'a 10., 11. a 12. rok po 110, za 13., 
14. a 15. rok po 130 'zlatých. 

XI. Paten:t musí býti 'Proveden do uplynutí 5 ,let po udělenÍ. 

XII. Ano. 
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12. ITALIE. 

I. ZáJkon ze dne 30. října 1859, 31. ,le/dna" 1864, 18. srpna 1894, 
12. prosince 1901. 

II. Vynález 'f-ýlroajíd se průmyslového. vý1ro.lbku nebo. výslledku. 

III. Vynález nepokJáJdá Ise Zla no.vý, je .. li již v tu.zemsku ne/bo 
cizDzemslku dostateč!l1ě znám. 

IV. HI'a"V'ní, IZ1aváděcí, * ) přídavko.vé, reduroční, patenty na 
prodllo.užení pŮVIQldní!ho. paťelI1.tu. 

V. Hlavní: 15 'let, rpřídavko.vé lfi'a dobu trváni hlavního. . 
VL V)Ilnálezce nebo jeho právní nástupce. 
VIL Ne. 

VIII. Žádost, popi:s ve 3 exempláři!ch v ital'siké ne!bD fran"
CD'llIzlské řeči, 3 exemplá:ř'e vý]k>resů, po případě model, kvitance 
o 'Zlapl'acooém popl'rutJku. 

IX. Po.uze OD do. fo.rmállních náležHJolstí; no.vo.st Ise nezkoumá. 

X. a) Je-U patent přihlášen poU'ze na 1 rok, 50 lir; za kaž'dý 
další a-oik o. 10 Hr vi!cej b) za 2. a 3. rok 40 lk, Zla k'a~dá ,další 
3 lléta o 25 ilir ro.čně více. (Od roku 1909 hy,ly tyt:o poplatky 
o. 20 % zvýšeny.) 

XL Patent musí býti zpr:avi,cUa rp>ro.veden Iběhem 1 roku, 
byl-li o.hlášen nJa 5 let; pro. delší patent pllatí lhůta 2 let. Tytéž 
thů'ty platí pro. přerušení. 

XII. Ne. 

13. JAPONSKO. 

I. ZáJko.n ze dne 1. červooce 1899. 

II : K'aždý vynález, !který týikáse technického. výrobJku neho. 
výro.bního pro.cesu. 

III. V)Illlá:lez nepDlklá,dá_se za lI1Jo:vý, je-li 'v tuzemsku již znám 
nelbD veřejně užívám. Též cizo.zemské patentní 'Spisy ruší n.OVo.st, 
Po.něv.adž je cho.vá japo.flIský plat. úřad. 

IV. Hlavní 'a rpřídaviko.vé. 

V. HI,aWlí: 15 let, přídavko.vé po. do.bu 'trvání hJl,avního pa
tentu. 

*) Viz str. 88. 

VL VynMezce ne<bo jeho p,rávru nástupce. 

VII. Ten, kldo nebydlí v tuzemsku. 
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VlIL ŽáJdost, dva popisy v jlapo.nslké řeči, dVla exemp1láře 
nálkresů, po, př. plná mo.c. 

IX. Ano.. 

X. ,a)" 5 resp. 3 jeny (pro přírdavtkový patent); b) ro.čně 10 
jenů, každá 3 léta ročně O' 5 jenů ví.ce. Za přídaVlkO'vý patent 
jednou pro. VŽldy 20 jenů . 

XL Patent mUlsí býti během 3 let proveden a výko.n nesmí 
býti déle n ež 3 ,léh přeruše1Il. 

XII. Ano.. 

14. KUBA. 

I. ZáJkon ze dne 30. července 1833. 

III. V yn.áJlez nepoldádá ISe za nový, k'dyž hyl iiž v tuzemsku 
D.e!bD cizině jinak znám. 

IV. Jen hlavní. 

V. 17 let. 

VI. Jen vynálezce neho jeho. právní nástupce. 

VIL Jen ten, kdo nebydlí v tuzemsku. 

VIII. žád'Olst, popis, po. případě výkrels a model. 

IX. Ne. 

X: a) 35 ,dollarů; b) žá:dné. 

XI. Dle rf:o.ho., jak jeJst v platentu předepsáno.; přerušení ne
smí trvati Idéle ne'ž 1 TOk:. 

XII. Ne. 

15. MEXIKO. 

I. Zák'on ze ,dne 25. srpna 1903. 

II. No.vý živnostenslký vý>rolbelk nebo. no.vý rpt"Dstřeď,ek nebo 
IThDvé použití známých prD1stře:dků k do.cílení živnolsten;ského vý
robku. 
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lIl. Za nový nepo'klá'dá se vynáJlez, kdyiž :byló jej ' již v tu
zemsku nelbo CÍ!zozemskIU zřejmě používáno 1lielbo bYlI-li učiněn 
dostatečně tisk,olpi'sy znáIl1;. 

IV. Jeh hIaV1Ilí. 

V. Patenty I\.lIděIují se na 1 rok, mohou Višak býti prodlou-
ženya.,ž I1Ia dobu 20 let. 

VI. Vynálezce nebo jeho práV'I1í nástuPce. 

VII. Ten, kdo nebydlí v 'tuzemsku. 

VIII. Žádost, stručný a 'j'aJs1ný piopis 'a ,dVia opi,sy, výkres 
s 2 ,opÍlsy, po př. plná moc. 

IX. P'olUze ll1a návrh. 

X. a) ~a prV1IlÍ roJk 5 pesós, za dalších 19 let 35 pesos; b) 
žádné. 

XI. Patent musí !býti prov""d"""" ,be~helTYl 3 l' t k ", "" "-H 'LU e , vy ouavan! ne-
smí býti 'Přeruš~no ,déle než 3 měsíce. 

XII. Ne. 

16. NĚMECKA ŘíšE. 

I. Zákon 'ze dne 7. dUJbnJa 1891. 

II. Každý nový vyná~e'z, jenž připouští žiV1flostenské po
užívání. 

III. Vynález nepoMádá se za nový, když v ,okamžiku při
hlášky hyl v posleldníoh 100 letech veřeljnými tiskopisy již taJk 
popsán nebo když jej bylo v tuzemsku taik zřejmě používáno, 
že tím 'stává se jeho použití jinými znailci možným. 

IV. Hlavní ,a přídavkové (v praxi mluví !Se dále též 'O »ma
teř1ských«, »konlstrulkollÍch« ,a »klolmbínlačních« patentech). 

V. Hlavní: 15 let, pří'davkové po d'Ůlbu t'rvání hlavtního. 

VI. Vynálezce ne:bo jeho právní !lláJs1upce; prvtní přihlašova
tel poklá~á se za vynálezce; t'aiké firmy, akdové 'spdečniQosti a p. 

VIL Je-li cizozemcem. 

_ VIII. ŽáJdost -k clS. ·pat. úřadu, dva popisy v německé řeči, 
dva exempláře výkresů, po př. plná moc, modely la vzorky, po
platek 20 marek za přihi1áš'ku. 
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IX. Vynález zkoumá se jak co d~ Illovostí, tak co do schop
nosti patentní, přihláška co do náležitostí. 

X. ,a) 20 marek; b) za první rok 30 marek, Zla druhý 50, za 
třetí 100 marek, pro každý další o 50 marelk více. - Za pří,dav
kové patenty kromě poplatku přÍlhláškového taxa 30 marek za 
udělení. 

XI. Během 3 let po vyhlášce udělení musí býti proveden. 

XII. Ano. Kromě toho uveřejňuje pat. úřad přihlášku v pod
statných částech v úředním IÍIstě. 

17, NORSKO. 

L Zákon ze dne 2. července 1910, 

II. Každý nový vynález, jehož lze po žiVlllosteI1Jsku využití. 

III. Vynález nepokládá se za nový, bY'l-lri všeohecně přístup-
nými spisy nelbo jinak takovým způsobem rozmnožen či popsán 
nebo v tuzemsku tak zře'jmě vyllwnáván nebo předrveden, že znalci 
může býti proveden. 

IV. Hlavní a přídavkové. 

V. Hlavní 15 let, přfdavkové llIa dO/bu trvání hlavního. 

VL Jen vynálezce nebo jeho právní nástupce. Jiná osoba 
_ (též firma nelbo Ispolečnost), jež vynález ohlásí, pokládá se na 

truk dlouho za vynéÍJ!ezce, pokud pravý vynálezce nebo jeho 
práV1flÍ nástupce nedokáže opaku, 

VIL Ten, kdo nemá v tuzemsku peVlllé hydliště, 

VIII. Žádost, dva popisy v Dlo-rs'ké řeči, dva exempláře vý
kresů, po př. plná moc, modely a ukázky. 

IX. Ano (co do novosti a patentní s~hopnosti), 

X. a) 15 kor., lb) 25 kor, hned při udělení; za ,druhý rok 
10 kor. a ,dále 15, 20, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 115, 135, 155, 175 
korun. Za přf.oovkové patenty 'Se roční popl'atrky nepJatí. 

X. Během 3 let musí býti patent v přiměřeném rozlsahu pro
veden. 

XII. Ano. P-atenblÍ popi,sy se tisknou a uveřejňují. 

4 



98 

18. PORTUGALSKO. 

I. Z~kon z·edne 15. pro,sinrce 1894. 

II. Každý vynález, kterého lIZe po živnO'stetlJsku využíti, při 
chemidkých výrobcích téžvýr1o;bni postup. 

III. Vynález nepolcl.ádá se za nový, byl-li v posledních 100 
leteclh ve'řejnými tÍlslkopisy popsán nebo když jelj bylo v Portu
galsku il1e1bo jeho kolonHch zřejmě používáno. 

IV. Hlavní, přídaV1kové ; zaváděcí "' ) jen tehdy, když jde o za
vedení nO'vého průmyslu v Plotrtugallslku. 

V. Hlavní: 15 let, přídavkové na dobu trvání hlavního' za-
váděcí ll1Ia ,dobu 10 let. ' 

VI. Jen vynálezce resp. někol~1k vynálezců, pokud se týč~ 
jich právní nástupce. 

VII. Ne. 

VIII. Žádos,t, 2 přesné a j'a;sné popisy v portugalslké řeči, dva 
výkresy po př, plná moc a, j,de-li o příodavkový patent, hlavní 
patent. 

IX. Jen ve ,směn-u formálním; novost se nezkoumá. 

X. a) 2000 reisů, b) 3000 rei,sů. 

XI. Patent musí býti proveden během 2 let a vykonávání 
nesmí thýti déle 2 let přerušeno. 

XII. Ne. 

19. RUMUNSKO. 

I. ZáJkon ze dne 13. ledna 1906. 

II. Ka~dý vynález, jejž lze po živnostenslw využíti, . jakož 
pozdější zlepšení jeho. 

lIL V ytnáJlez nepoldádáse za nový, když byl před udělením 
patentu v tuzems~u proveden nebo když jej bylo použit,o; dále, 
byl-li úplný pOlpils patentovaného předmětu před ohlášením tisko
p:ÍJsy nebo ve sbír!kách publikován. 

*) Viz str. 88. 
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IV. Hlavní, pak patemy na zlepšení (pří,davkové) a zavá-
děcí. *) I, I ! 

V. HI~vní : 15 let, patenty IlJa zlepšení try.ají aspoň 10 let, 
k,dyž hlavní zanikl ,dříve, jinaJk Í'sou nah1avním závisJé; zavá
děcí za,nikiají zároveň s dotčeným cizozemským patentem, ne
trvají však déle než 15 let. 

VI. Vynálezce nebo jeho. právní nástupce. 
VII . Ten, k,do neby,dlí v tuzemsku. 

VIII. Žádolst, dv'a popisy v rumunské řeči, dVla exempláře 
výkresů, po rpř. plná moc. 

IX. Ne. 
X. a) HJ,avní: 25 lvu, přídavkový 50 lvů (v obou případe'ch 

+ 10 !lvů kollků) b) za 1., 2. , 3. rok ročně 30 lvů, za 4.-10. rok 
ročně 60 lvů, za 11.-15. ročně 200 lvů; z'a příodavlkové se roční 
poplatky neplatí. 

XI. Patent mus,í býti v Rumunsku během 4 let proveden 
a vykonávání nesmí býti po 2 leta přerušeno. 

XII. Ne. 

20. RUSKO. 

I. Zák'on ze dne 20. května 1896. 

v ' ,II . K-a'ždý vynález, který jest schopen živnostenského vy
uzd!. 

III. Vynález nepokládá ,se za nový, (když byJ. v podstatě 
veřejnými tiskopisy v tuzemsku či cizozemsrku nebo používáním 
učiněn známým. 

IV. Hlavní ('zaváděcí) It) a přídavkové. 

V. Hlavní : 15 let, přídavkové na dobu trvání hlavního. 

VI. Vynálezce nebO' jeho právní nástupce. 

VII. Jen cizozemec. 
VIII. Žádost, dva popisy v ruské řeči, dva e~empláře vý

kresů, po př , plná moc, kvitance, při zaváděcích kopie patentu 
pi'tvodního, na vyzvání modely a vzorky. 

") Viz str. 88. 
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IX. Ano (.co do novosti a patentní schopnosti). 

X. a) 30 rublů, lb) z'a ;první rok 15 rublů, ~a další léta 20, . 
25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 rublů. Za 
přídaV1kové jecLn!O'u pro vždy 20 rublů. 

XL Patent musí býti vykonán během 5 let. 

XII. AnO'. 

21. ŘECKO. 

I. Není zákona patentního. P,atenty udělují se mdividuelně 
na žáJdost. 

22. SPOJENÉ STATY SEVEROAMERICKÉ. 

I. Zákon ze dne 22. červnJa 1874, 19. února 1893, 3. břez
na 1897. 

II. Klažidý vynález, který týká se !llového a užiteč!llého vtrob- ~ 
níhO' POiStupu, !Iláiíadí, žiVlIlostensikého výrobku ne!bo spojení látek 

III. Vynález nepo\kládá se z'a nový, když byl již někde pa
tentO'ván, když tiskopÍJsem v tuzemsku !llebo CÍJzozemsku byl ve
řejně PO'Psán nebO' vynálezce jinaJkým způsdbem učinil jej zná
mýtIn. 

IV. Hlavní a télljné (předběžné, Caveats). 

V. HJ'avnÍ 17 let, tajné 1 rok a mohou během toho roku 
býti přeměněny v hlavní. 

VI. Jen pravý a první vynálezce, po přípa'dě několik vyná
le~ců společně. 

VII. Ne. 

VIII. Žádost, popis v anglidké řeči, podepsaný vynález,cem 
a dvěma :svědky, výkresy, příseŽiIlé prO'hlášení přih1'ašovatele, že 
jest prvT.lÍm a pravým vynáJlezcem, po 'PříJpadě mO'dely a ukázky. 

IX. AnO' (co dO' IIlJO';vosti 'a patentní schOlp!llosti). 

X. a) 15 dolarů, b) 20 dolarů (pro předJběžné 10 dolarů). 
Roční taxy se neplatí. 

XI. Ne. 

XII. Ano. 
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23. SRBSKO. 

I. Není patentnfho zákona. 

24. šPANĚLSKO. 

I. ZáJkon ze dne ~ 6. Května 1902. 

II. K'aždý vynález, 'který dovoluje žiVlJlJO'stens!ké použití, ja
kož i postup výrobní. 

III. VynáJlez nepO'kládá se za nO'vý, kldyž jest již v tuzemsku 
nebo v cizO'zemsku znám. 

IV. HLavní, zaváděcí") a pří,davkové. 

V. HlaVJIÚ 20 let, ~aváděcí 5 Jet, příclavkové na dobu trvání 
hlavního. 

VI. Vynálezce nebo jeho právní nástupce; též firmy, společ
nosti atd. 

VIL Ne. 

VIII. Žádost, ,dva PO'pisy ve španělské řeči, dVla exempláře 
výkresů, pO' pfípa,dě plná moc, seznam podrunýoh příiloh, kvitance 
o zaplacení prvníhO' PO'platku. 

IX. Ne (zkO'umá se pouze ve formálním směru). 

X. a) mimo kolkových poplatků žádné, b) za první rok 10 
pesetů, za každý další o 10 pesetú více; za př~davkO'vý patent 
j eooou pro vždy 25 pesetú. 

XI. Vynález musí býti proveden během tří let po udělení 
patentu a vytkonávání nesmí býti přes f1O'k přerušeIlJO. 

XII. Ne. 

25. šVÉDSKO. 

I. ZáJkO'IIl ze dne 16. května 1884, 26. března 1897, 27. květ
na 1898, 9. května 1902. 

II. Kaž,dý vynález, pokud he jej po živnostet1Jsku využíti. 

III. Vynález nepolkládá se ~a !llový, když bYlI před ohláše-

*) Viz str. 88. 
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nim tÍJslkem uveřejněn nebo když jej zřejmě bylo pOUZlvano ta
kovým způsobem, že může býti zlnalcem p['oveden. 

IV. Hlavní a pHdavkové. 

V. Hlavní: 15 let, přídalVkové na dorbu trvání hlavní~'o. 

VI. J 00 vynálezce nebo jeho práVlI1í náJstupce. Firmy a spo
lečnos,ti jsou vyloučeny. 

VII. Kdo nebydlí v tuzemsku. 
J 

VIII. Žádost, dva pOipisy ve švédsíké řeči, dVla exmepláře vý-
kresů, po př. pilná moc, modely a vzorky. 

IX. Ano. 

X . . a) 20+2+ 10 kor.,b) zla 2.-5. rok po 25 k'olr., pro násle
du'jících 5 let po 50 kor., pro dalších 5 let po 75 kor.; 'za přídav
kové patenty se roční popllatlky nepllatí. 

XI. Během 3 let musí býti patent rprove,den, lhůta můž·e být~ 
na 4 roky p<fodloužena. 

XI. Ano; ve,de se patentní re'j ,střík. 

26. šVýCARSKO. 

I. Zákon ze ooe 21. če:rvna 1907. 

II. KaŽ!dý vytnález, který jest Ischopen, alby byl po živnlOlstoo
sku používán. 

III. Vynález nepokládá se :z;a nový, když jej bylo přeld ohlá
šením v tuzemsku tak zřejmě používánlO nebo když byl tuzem
skými tiskopiiSY takovým způsobem popsán, nebo vyobrazen, že 
Z!Illalec jej může provésti. 

IV. Hlavní a pří<davkové. 

V. Hlavní: 15 let, tÝ'ká~1i se chemiclkého postupu k výrobě 
léků, pouze 10 let; pří,davkové po dobu trvání }dlavru11O. 

VL Jen vynález,ce nebo jeho právní nás1tupce. 

VII. Ten, kdo nemá v tuzemsku trvailéiho by,dliště. 

VIII. Žádost, ,dv.a popisy v němeciké, franc'Ouzské nebo ital
,ské řeČÍ, dva exempláře výkre1sů, popř. plná moc, poplatek, 'Se
znam podaných příloh. 
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IX. Ne. ÚiíaJd ,po rpřípa,dě t1JpozoliIlÍ přihlašóvateJe, že chybí 
znak novosti, tento v.šak může . na SIVé žádosti setrvati. 

X. a) 20 franků, b) z'a první rok 20 f<f,anků, za Ilm~dý da]ší 
o 10 franků více. 

XI. P'atent mu.sí býti p['oveden během _3 let. 

XII. Ano. 

27. TURECKO. 

L Zákon ze dne 18. únova 1879 . . 

II. Každý vynález nebo zlepšení jeho, dá-rli Ise po živlll'osten
sku použíti. 

III. Vynález nepolkládá ,se za nový, !StalI-Ji se v tuzemsku 
nebo cizozemslku tiskopisy nebo veřejným používáním znám. 

IV. HlaVlllÍ, pří'davkové, odvislé. 

V. Hlavní 5 - 10 - 15 let, přLdav1kové na dobu trvání 
hlaVlllÍho. . 

VI. VYnálezce nebo jeho práViní nástupce (jednotlivá osoba, 
firma, srpo.Ječnostatd.); prVlI1í přihlašoVlatel1 pokládá se za vy-
nálezce. . 

VIL Ne. 

VIII. Žádost, dVla popi,sy v turecké nebo frél!IlcoU'zské řeči, 
dV1a exemp,láře výkresů, kvitan,ce o pTVním ročním pOipllatku, po 
případě plná moc; modely a vzorky. 

IX. Ne (pouze ve f'O['málním ISměrů). 

X. Z!a pět~letý patell1t 20, za 10letý 40, za 15letý 60 ture
ckých Livrů. 

XI. Patent musí býti prove,den během 2 let a vykoná-ván.í 
nesmí býti přerušeno po dobu dV'ou let. 

XII. Ne. 

28. UHERSKO."') 

1. ZáklOn ze dne 5. července 1895. 

II. Každý vymáJlez, který dopou~tí živnols1ell1ského používání. 
Týká-li se předmět vynálezu vojelThské techniky nebo válečného 

*) Viz str. 18. 
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námořtnictv:a, má vláda právo OIdpOru. Z patentní ocru,any vyjmu
ty 'jlsou prOlStředky pro výživu lidi a z;yířat, j,akož i lékařské 
preparáty, též předměty státního monopolu. 

III. Vynález nepokládá se za nový, když byl v době podání 
žádosti veřejnými Hslwpisy z pos'ledních 100 let nebo veřejným 
používáním v tuzemsku znám. 

IV. Hlavní, pří.davkové, odvislé. VláJda může ohláJsiti kromě 
toho tajné patenty. 

V. Hllavtní 15 let a přídavkové na dobu trvání hllaV\Ilího. 

VI. Vynálezce nebo jeho právní nástupce (jednotlivec, firma, 
akdová společnro'st apod.). První přihlašovatel pokláJdá se za 
vynáJlezce. 

VII. Cizozemci. 

VIII. Žádost ,s udán.ím stavu, adreS/sy a záJstupce přihla'šo
va1ele. DVla popisy v maďarské řeči s udáním patentních nároků 
ve formátě 21X33 cm v zavřené obáke, IlJa které poznamenátnD 
jest jméno vynálezce a přihlašovatele. Dva exempláře výkre'sů, 
jeden na k1artOIlJU, druhý IlJa kop'írov'acím plátně, v rozměrech 
33 nebo 34 cm (výšky) a 21, 42 nebo 63 cm (šfi1ky), pO' případě 
pln.á moc Ude-li o přihlašo'V'atele cizozemce, musí bý.ti podpi,s 
ověřen), po případě vzorky, modely a ukátzkyu 

·IX. Ne. PřihJášJm ,zkoumá se ve formá'llIlÍm směru . 

X. a) 20 K, b) za prvtní rok 40 K, za ,dalši 50, 60, 70, 80, 100, 
120, 140, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 K. Za pHdavkové pa
tenty mimo poplatek za přihlášKU (20 K) jednou pro vždy 40 K. 

XI. Vynález musí býti hěhem 3 let po udělení patentu 
v Uhrách proveden, nelbo licence uherským př~sllušníkům uděleny. 

XII. Ano (v maďa1'"sKé řeči). 

r 
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ČESKÁ MATICE TECHNICKÁ 
v PRAZE 

zve 

všecky české techniky (j příznivce 
české /íterlJfury technické, 

aby přistupovali za členy a podporovali její snahy 
při vydávání českých spisů technických. 

Činným členem st~vá se každý, kdo zaplatí 2 koruny zi;· 
pisného a roční příspěvek 10 korun, 

členem zakládajícím, kdo věnuje spolku jednou pro vždy 
nejméně 400 korun. 

ČESKÁ MATICE TECHNICKÁ 
vydáv~ původní odborné a vědecké spisy,. které 
koncem k~ždého roku dává svým členům jako po· 
díly, dále ., Technického průvodce", kromě toho -
učebnice pro posluchače vysokých škol technických 

a knihovnu .,Svět a práce". 

Členové mohou si všecky spisy Maticí vydané z~koupiti 
za cenu členskou. 

Přihlášky nových členů přijímá předseda A. V. Ve I fl í k, 
. dvorní rada ~ profesor, Praha II., Vodičkova ulice. 

Stanovy, 5 ezn a my kn i h i vý ro ční zpr ávu zašleme 
na požádání. 
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