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Cis. 378. /

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1920,
Nařízení

hlášení.
foto

§ 2.

nabývá platnosti dnem vy-

iímž se prozatím uvádí v plalnosí cbchodni a celní 
úmluva se Švýcarskem.

§ 1.

§ 3.

Provedení ukládá se ministru průmyslu, ob
chodu a živností a ministru financí v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Na základě ustanovení -§ 2 zákona ze dne 
25. listopadu 1919, čís. 637 Šb. z. a n., uvádí se 
dnem 6. března 1920 v prozatímní platnost ob- 
chodili a celní úmluva sjednaná v Bernu dne 

' !lř(:zlia 1920 Připojenými notďmi, jimiž se za
vádějí mezi Československem a Švýcarskem 
ustanovení obchodní smlouvy uzavřené mezi 
švýcarském a bývalým mocnářstvím Rakousko- 
Uherským ze dne 9. března 1906, čís 156 ř z e>: 
1906.

Tusar v. r.
Svehla v. r. 
Souníág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
fiabrman v. r.

Kíoiáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hair.pl v. r.

Dr Frankee v. r.

Přílohy k nařízení č. 378 Sb. z. a n.

L-égation de laRépublique 
Tchécoslovaque 

en Suisse.

No. 1810 R

B e r n e, le 6 mars 1920.

Au Conseil Fédéral Suisse á Berne.

Le Gouverneiíient de la République Tchéco
slovaque a pris coiinaissauce ďune ccmmiuriiica- 
tion du Ministěre 'des AffairejS Etrruigěres de 
rAutriche-Hongrie, en liquidatíon, de Íaquelle il 
ressort que le Ministře de la Confédéralion Suisse 
a Vienne, par sa notě du 7 mars 1919, Z. P. 
1. 19. 24, et en exécution d un ordre de son Gou- 
vemement, a\Tait dénoncé le •Traiíé de Commerce 
condu entre rAutriche-Hongrie et la Suisse 1c 
9 mars 1906 čonformément á 1’áríicle 16 du méme 
traité, de sortě qu’á paríir du 6 mars 1920 á mi
nutí, ledit tiaité ne serait plus cn vigueur.

_ Vyslanectví 
československé republiky 

ve Švýcarech.

Či. 1810 K

V Bernu, dne 6. března 1920.

Spollrové radě Švýcarské v Bernu.

Vláda československé republiky vzala na vě
domí sdělení likvidujícího rakousko-uherského 
ministerstva zahraničních věcí, ze kterého jest 
zřejnio, že ministr Švýcarské konfederace ve 
Vídni vypověděl notou ze dne 7. března 1919, čís. 
P 1, 19, 24, z příkazu své vlády obchodní smlouvu, 
uzavřenou mezi Pakousko-Uherskcm a Švýcar
skem dne 9. března 1906, podle článku 16. této 

í smlouvy, s tím účinkem, že, počínajíc půlnocí dne 
j 6. března 1920, řečená smlouva nebude již v plat- 
! nosti.
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Le Soussignč, Chargé ďAffaires dc Tcliéco- 
slovaquie, ,e3t autorisé par son Qouveraement de 
déclarer que le Gouvernement de la République 
Tchécoslovaque est prét de renouveler la validiité 
du traité mentionné plus haut pour les relations 
commerciales entre la Confčdération Suisse ďune 
part et la République Tchécoslovaque ďautre 
part pour trois mořs, á savoir: du 6 mars 1920 
a ininuit iusqu’au 6 juni 1920 á-minuit.

#

Pour autant que le tarif douanier autonome 
de la Rčpublique Tchécoslovaque du 12 mai 1919 
(ie No. 379 du Pecneil des lois et ordonnances de 
la République Tchécoslovaque) stipule des taux 
rooíiis élčvés que le traité du 9 mars 1906, le 
Gouvernement Tchécoslovaque consent á appli- 
quer ces taux moins clévés, atťssi longtemps qu’ils 
scront cn viguer en Tchécoslovaquie, également 
dans les relations avec la Coořédération Suisse.

Pour le cas que Tarrangement conclu par la 
notě présente iťeut pas éíé dénoncé un mois 
avant l’échéance du délai des trois mois, á savoir: 
jusqiťau 6 mai 1920 a minuit, 11 sera entendu sans 
autre que rarrangement reste en vigueur pour 
les trois mois suivants, á savoir: jusqu’au 6 sep- 
tenibre 1920 et 11 pourra étre dénoncé jusqiťau 
6 aout 1920,’ et ainsi de suitě, toujours de trois 
a trois mois, jusqua ce que Farrangeměnt soit une 
fois définitivement dénoncé, un mois avant 
Féchéance du délai convenu des trois mois.

II est convenu également que la prolongation 
de la validitě du traité, ou plutót la mise en 
■vigueur de ['arrangement čité plus haut se fera 
par un simple échange de notes. Par conséquent, 

arrangement doit entrer en vigueur aujourďhui- 
meme, tout de suitě aprěs 1’échange de la présente 
uote, ainsi que de la note-réponse du Conseil 
rčdéral Suisse et cela suivant les modalités citées 
Plus haut.

Le soussigr.é saisit celte occasion pour pré- 
senter au Conseil Fédéral Suisse, les assurances 
de sa plus haute considération.

Le Chargé ďAffaires de Tchécoslovaquie 

á Berne:

Pavel Baráček Jacquier m. p.

Podepsaný zástupce Československa jest 
zmocněn svojí vládou prohlásiti, že vláda Česko
slovenské republiky jest ochotua^obnoviíi plat
nost smlouvy výše zmíněné pro obchodní styky 
mezi konfederací Švýcarskou s jedné strany 
a republikou Československou s druhé strany na 
tři měsíce, totiž od 6. března 1920 o půlnoci do
6. června 1920 do půlnoci.

Pokud autonomní celní tarif Československé 
republiky ze dne 12. května 1919 (č. 379 Sbírky 
zákonů a nařízení republiky Československé) sta
noví sazby nižší než smlouva z ?. března 1906, 
vláda Československá souhlasí, aby těchto niž
ších sazeb bylo používáno stejně ve stycích 
s konfederací Š'\-ýcarskou potud, pokud budou 
v Československu v platnosti.

V případě, že by úmluva uzavřená přítom
nou notou nebyla vypovězena měsíc před uply
nutím Hnity tříměsíční, totiž do 6. května 1920 
do půlnoci, bude se rozumět! samo sebou, že 
úmluva zůstává v platnosti po tři následující 
měsíce, totiž až do 6. září 1920, a bude ji lze vy
povědět až^do 6. srpna 1920:_a stejně i dále, vždy 
ode tří. měsíců ná tři níesícéCaž do té doby, kdy 

• smlouva bude jednou .. definitivně vypovězena, 
měsíc před uplynutím smluvené tříměsíční Hnity.

Rovněž panuje shoda o tom, že prodloužení 
platnosti smlouvy, nebo spíše uvedení v platnost 
výše zmíněné úmluvy stane se jednoduchou vý
měnou not. Důsledkem toho úmluva má nabýti 
účinnosti dnešním dnem, ihned po výměně pří
tomné noty a odpovědní noty Spolkové rady 
Švýcarské, a to podle modalit výše zmíněných.

Poděpsauý používá této příležitosti,'aby vy
slovil Spolkové radě Švýcarské projev své nej
hlubší úcty.

Chargé ďAffaires Československa 
v Bernu:

Pavel Baráček Jacquier m. p.
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Départeraent Suisse 
de 1’Economie publique 
Division du Commerce.

No 155-

Bern ě, le 6 mars 1920.

Le soussigné, chef du Departement fédérál de 
rEconomie publique, a 1’honneur ďaccuser ré- 
ception de la notě du 6 mars et ďinformer la Lé- 
gation de la République Tchécoslovaque que 1c 
Conseil Fédéral Suisse est ďaccord de renouveler 
pour trois mois, soit du 6 mars 1920 a minuit 
jusqu’au 6 juni 1920 á minuit, la validitě du traité 
de commerce conclu entre la Suisse et rAutriche- 
Hongrie le 9 mars 1906 et dénoncé par la Suisse 
au 6 mars 1920.

Ainsi que la Légation le p rop ose il est en- 
tendu que/pour autant que le tarif douanier auto
nome de la République Tchécoslovaque fixe des 
taux morns élevčs que ledit traité, le Gouver- 
nement Tchécoslovaque consent a appliquer dans 
les reíations avec la Confédération suisse ces taux 
moins élevés aussi longtemps qu’ils sont en 
vigueur en TchécQslovaqui%Cs__ ^ - v

Si cet arrangement n’a pas été dénoncé un 
mois avant Téchéance du delai de trois mois, a sa- 
voir jusqiťau 6 mai 1920 á minuit, il restera, con- 
formémení á ladite notě, en vigueur pour les trois 
mois suivants, soit jusqoau 6 septembre 1920 avec 
faculté de dénonciation jusqiťau 6 aout 1920 et 
ainsi de suitě de trois en trois mois jusqu’ á 
dénonciation définitive de rarrangement, un mois 
avant l’échéance du délai slipulé de trois mois.

1! est convenu égalcment que la prolongation 
du traité, soit rarrangement proposé, s’efřectuc 
par simple échange de notes et qu’il entrera en 
vigueur děs la remise de la présente réponse, soit 
aujourddmi meme et conformément aux modalités 
qui précědent.

Le Chef du Departement de rEconomie 
publique, saisit cette occasion pour renouveler 
á la Légation de la République Tchécoslovaque, 
les assurances de sa haute considération.

Département Fédéral de rEconomie publique.

Signé: Chul t h e s s.

Département Suisse 
de 1’Ěconomie publkjje 
Division du Commerce.

‘C 1. 155,

V B e r n u, dne 6. března 1920.

Podepsaný šéf Spolkového departementu pro 
veřejné hospodářství má čest potvrdili příiem 
noty ze dne 6. března a zpraviti vyslanectví Česko
slovenské republiky, že Spolková rada Švýcarská 
souhlasí s tím, aby platnost obchodní smlouvy, 
uzavřené mezi Švýcarskem a Rakousko-Uher- 
skem 9. března 1906 a vypovězené .Švýcarskem
6. března 1920, obnovena byla na .tři měsíce, totiž 
od 6. března 1920 v půlnoci do 6. června 1920 dc 
půlnoci.

Rozumí se, jak vyslanectví navrhuje, že, po
kud autonomní celní tarif Československé repu
bliky stanoví sazby nižší než řečená smlouva, 
Československá vláda souhlasí, aby těchto niž
ších sazeb T?ylo používáno ve stycích s Konfede
rací Švýcarskou potud, pokud budou v platnosti 
v Československu.

Nebude-li tato úmluva, vypovězena měsíc 
před uplynutím tříměsíční lhůty, totiž'do 6. května 
do půlnoci, zůstane podle uvedené noty v platno
sti po tři následující měsíce, totiž až do 6. září 
1920 s možností výpovědi až do 6. srpna 1920, 
a stejně i dále ode tří na tři měsíce až do koneč
ného vypovězení úmluvy měsíc před uplynutím 
stanovené tříměsíční lhůty.

Rovněž panuje shoda o tom, že. prodloužení 
platnosti smlouvy, totiž přítomně navrhovaná 
úprava, uskuteční se prostou výměnou not, a že 
nabude účinnosti odesláním přítomné odpovědi, 
totiž dnešním dnem a podle přecházejících mo
dalit.

Šéf departementu pro veřejné hospodářství 
používá této příležitosti,., aby opětně ujistil vysla
nectví Československé republiky projevem hlu
boké úcty.

Département Fédéral de rEconomie publique.

Podepsán: C h u 11 h e s s.


