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Resumé
Patentní úřad, 1919–1952

Článek pojednává o vývoji jednoho ze specializovaných odborných úřadů 
státní správy, Patentním úřadu (PÚ), který byl zřízen roku 1919 a podléhal Minis-
terstvu obchodu, průmyslu a živností. Personálně i právně navázal na rakouský 
patentní úřad ve Vídni, odkud převzal  také několik pracovníků. V čele úřadu 
stál prezident, který určoval veškerou činnost všech jeho částí. Nejvýznamnějším 
a největším útvarem bylo přihláškové oddělení zabývající se posuzováním 
došlých návrhů na patenty. Vedle něho existovala ještě např. knihovna, archiv 
a příležitostně stížnostní oddělení. K rozhodování právních sporů vznikl v roce 
1921 Patentní soud, který byl odnoží Nejvyššího správního soudu. Největšího 
rozmachu dosáhl PÚ ve třicátých letech 20. století. Od roku 1940 nesměl Patentní 
úřad na příkaz okupantů přijímat nové přihlášky a po vyřízení rozdělaných spisů 
měl zaniknout. Po osvobození se PÚ stejně jako po první světové válce zabýval 
několik let řešením otázek patentového vlastnictví subjektů poražených států. 
V roce 1949 získal nově do své kompetence působnost ve věci ochrany známek, 
vzorků a modelů. V roce 1952 se nástupcem Patentního úřadu stal Úřad pro 
vynálezy a zlepšovací náměty.

Zusammenfassung
Das Patentamt 1919–1952

Der Artikel behandelt die Entwicklung eines der spezialisierten Fachämter 
der Staatsverwaltung, des Patentamtes, das im Jahre 1919 errichtet wurde und 
dem Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbe unterlag. Es knüpfte per-
sonell und rechtlich an das österreichische Patentamt in Wien, von dem es auch 
einige Mitarbeiter übernahm. In der Führung des Amtes stand der Präsident, der 
die sämtliche Tätigkeit der allen seinen Teilen festsetzte. Die bedeutendste und 
größte Abteilung war die Anmeldeabteilung, die sich mit der Beurteilung der ein-
gegangenen Patentenvorschäge beschäftigte Es existierten daneben auch noch z. 
B. Bibliothek, Archiv und gelegentliche Beschwerdeabteilung. Für Entscheiden 
der Rechtsstreite entstand im Jahre 1921 das Patentgericht, das  eine Abzweigung 
von dem Obersten Verwaltungsgericht war. Seine größte Aufschwung erzielte 
Patentamt in den 30. Jahren des 20. Jahrhunderts. Seit 1940 durfte das Patentamt 
auf Befehl der Okkupanten keine neuen Anmeldungen empfangen und nach der 
Erledigung der begonnenen Aktenstücke sollte das Amt eingehen. Nach der 
Befreiung beschäftigte sich das Patentamt ein paar Jahre genauso wie nach dem 
Ersten Weltkrieg mit der Lösung der Fragen des Patenteigentums der Subjekte 
der besiegten Staaten. Im Jahre 1949 gewann neu in seinen Zuständigkeitsbereich 
die Agende des Marken- und Musterschutzes. Im Jahre 1952 zum Nachfolger des 
Patentamtes wurde das Büro für Erfindungs- und Vorschlagswesen.



Annotation
The Patent Office, 1919-1952

This study examines the organisation and administrative history of the Patent 
Office from its inception in 1919 until its abolition in 1952. The creation and 
functioning of this office are placed in the wider context of foreign and domestic 
policy.


