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14.
Obchodní dohoda
mezi

Československou republikou

Handelsůbereinkommen
zwischen

der Čechoslovakischen Republik

a

und

republikou Rakouskou.

der Republik Osterreich.

Vláda Československé republiky a vláda
republiky Rakouské, prodchnuty jsouce vzá
jemným přáním podporovat! vývoj styků
mezi Československem a Rakouskem, usnesly
se uzavřít! k tomu cíli až do uzavření koneč
né obchodní smlouvy tuto prozatímní obchod
ní dohodu a jmenovanými svými plnomocníky:

Die Regierung- der čechoslovakischen
Republik und dle Regierung der Repu
blik osterreich von dem gleichen Wunsche
beseelt, dle Entwicklung der Beziehungen
zwischen der čechoslovakei und Oster
reich zu fordem, haben beschlossen, zu diesem Behufe bis zum AbschluR eines endgiiltigen Handelsvertrages folgendes vorláufiges Handelsůbereinkommen zu schlieRen
und zu ihren Bevollmáchtigten ernannt:

Vláda Československé
republiky:
pana Dr. Rudolfa Hotowíze,

Die Regierung der čechoslova
kischen Republik:
Herrn Dr. Rudolf Hotowetz,

ministra obchodu a ministra pověřeného správou
Úřadu pro zahraniční obchod a

pana Dr. Václava Schustera,

fíandelsminister und mít der Fiihrung des Aufienhandelsamtes betrauten Minister und

Herrn Dr. Wenzel Schuster,

mimořádného vyslance a splnomocněného ministra.

auBerordentlichen Gesandten und bevollmáchtigten
Minister.

Vláda republiky Rakouské:

Die Regierung der Republik
osterreich:
Herrn Richard Riedel,

pana Dr. Richarda Riedla,
mimořádného vyslance a splnomocněného ministra,

auBerordentlichen Gesandten und bevollmáchtigten
Minister,

kteří, vyměnivše své plné moci a shledavše
je v dobré a náležité formě, dohodli se na
tomto:
/

welche, nachdem sie ihre in guter und gehoriger Form befundenen Vollmachten sich
mitgeteilt, uber folgendes ůbereingekommen
sind:
A r t i k e 1 I.
(i) Die Angehorigen, dle Schiffe und
dle Waren, Nátur- oder Gewerbeerzeugnisse
eines der vertragschliefienden Teile werden
in den Gebieten des anderen nicht ungunstiger behandelt werden, ais die Angehorigen,
Schiffe, Waren, Nátur- oder Gewerbeerzeug
nisse eines dritten Staates.

článek I.
(x) S příslušníky, loďmi a zbožím, plo
dinami^ a průmyslovými výrobky jedné
smluvní strany nebude na území druhé stra
ny nepříznivěji nakládáno než s příslušníky,
loďmi, zbožím, plodinami a průmyslovými
výrobky státu třetího.
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(2) Předchozí ustanovení nedotýká se
zvláštních zákonů, nařízení a předpisů, které
jsou nebo budou vydány v záležitostech ob
chodu, živností, policie a všeobecné bezpeč
nosti a vztahují se všeobecně na veškeré ci
zince.
Článek II.
(1) S příslušníky smluvních stran nebudiž navzájem, pokud se týče nastupování
a provozování obchodů a živností nepřízni
věji nakládáno než s příslušníky kteréhokoli
státu jiného.
(2) Při návštěvě trhů a veletrhů budiž
s příslušníky druhé strany nakládáno právě
tak, jako s příslušníky vlastními, pokud se
oni prokáží legitimací vyhotovenou dle při
pojeného vzoru (příloha A) úřady státu, je
muž náležejí.
(3) Předchozí ustanovení nevztahují se
na živnost lékárnickou, na činnost obchodních
dohodců (sensalů) a na provozování živností
kočovných, včetně podomního obchodu.
(4) S příslušníky žádného z obou států
nebudiž v budoucnosti co do jejich osobního
právního postavem, jich majetku movitého
a nemovitého, jejich práv a zájmových úča
stenství navzájem nepříznivěji nakládáno než
s příslušníky kteréhokoli státu třetího. Budou
míti volnost provozovati své obchody na
území druhé strany sami nebo provozová
ním pověřiti osobu vlastní volby, nejsouce
v těchto směrech podrobeni jiným omezením
než těm, která jsou stanovena všeobecně plat
nými zákony a nařízeními dotyčného území.

(5) Budou míti ke všem soudům a úřa
dům druhé strany volný a neobmezený pří
stup, budou moci používati k ochraně svých
zájmů zmocněnců a zástupců od nich samých
zvolených, nepodléhajíce při tom jiným ome
zením než těm, která jsou stanovena vše
obecnými zákony a nařízeními dotyčného
území, a bude s nimi v každém ohledu právě
tak nakládáno, jako s příslušníky kteréhokoli
státu jiného.

(2) Durch die vorstehende Bestimmung
soli den besonderen Gesetzen, Verordnungen
und Vorschriften, welche in den Gebieten der
vertragschlieBenden Teile in Bezug auf
Handel, Gewerbe, Polizei und allgemeine Sicherheit bestehen oder in Hinkunft erlassen
werden und auf alle Fremden allgemein Anwendung finden, kein Eintrag geschehen.
A r t i k e 1 II.
(!) Die Angehorigen der vertragschlie
Benden Teile sollen gegenseitig in Bezug auf
den Antritt und den Betrieb von Handel und
Gewerbe nicht ungůnstiger behandelt werden
ais die Angehorigen irgend eines anderen
Staates.
(2) Beim Besuche der Márkte und
Messen sollen die Angehorigen des anderen
Teiles, ebenso wie die eigenen Angehorigen
behandelt werden, soferne sie sich durch eine
von den Behbrden des Staates, dem sie angehoren, ausgestellte Legitimation nach
dem beigeschlossenen Muster (Anlage A)
ausweisen konnen.
(s) Auf das Apothekergewerbe, das
Handelsmakler- (Sensalen-) Gescháft und
den Gewerbebetrieb im Umherziehen einschlieBlich des Hausierhandels finden die
vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.
(4) Die Angehorigen jedeš der beiden
Teile werden in Hinkunft gegenseitig in
Bezug auf ihre personliche Rechtsstellung,
ihr bewegliches und unbewegliches Eigentum, ihre Rechte und Interessen nicht ungůnstiger behandelt werden, ais die Ange
horigen irgend eines dritten Staates. Sie
werden die Freiheit haben, ihre Gescháfte
im Gebiete des anderen Teiles selbst zu
fůhren, oder deren Fúhrung einer Person
eigener Wahl zu úbertragen, ohne in diesen
Beziehungen anderen Beschránkungen ais
solchen zu unterliegen, welche durch die
allgemein gultigen Gesetze und Verordnun
gen des betreffenden Gebietes festgesetzt
sind.
(5) Sie werden bei allen Gerichten und
Behorden des anderen Teiles freien und
ungehinderten Zutritt haben, sich zur Wahrung ihrer Interessen der von ihnen selbst
gewáhlten Anwálten oder Vertreter bedienen
konnen, ohne dabei anderen ais den allgemeinen durch die Gesetze und Verordnungen des
betreffenden Gebietes festgestellten Be
schránkungen zu unterliegen, und werden in
jeder Hinsicht ebenso behandelt werden, wie
die Angehorigen irgend eines anderen
Staates.
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(6) Akciové a jiné obchodní, průmyslo
vé nebo peněžní společnosti, v to počítajíc
společnosti pojišťovací, které na území jedné
strany mají své sídlo a dle zákonů této strany
po právu trvají, mají býti oprávněny uplat
ňovat! také na území druhé strany, zachová
vajíce tam platné zákony i nařízení, všechna
svá práva a obzvláště vésti před soudem
procesy jako žalobci nebo žalovaní.

(7) Příslušníci obou stran, v to počítajíc
obchodní společnosti, společenstva a podobná
sdružení, nemají platiti z provozování ob
chodu a živností na území druhé strany
žádných jiných nebo vyšších daní, dávek nebo
poplatků, než které vymáhány jsou od do
mácích.
(8) Při vyměřování dávek všeho druhu
z obchodu a živností nebude míti původ zboží
vyskytujícího se v těchto podnicích sám
o sobě za následek nepříznivějšího vyměřo
vání těchto dávek.
článek III.
0) Akciové společnosti, které byly před
28. říjnem 1918 se sídlem v jednom z obou
státních území zřízeny a již před tímto dnem
v území druhého státu obchody pravidelně
provozovaly, jsou povinny během 3 měsíců
po tom, co tato dohoda nabude působnosti,
zažádati u příslušného úřadu, druhého státu,
pokud žádosti takové již nepodaly, o připu
štění ku provozování obchodu nebo v téže
lhůtě provozování obchodu v tomto státě za
stavit!. Dokud nebudou žádosti vyřízeny,
mohou dotyčné společnosti provozovati ob
chody v dosavadním rozsahu na základě dří
vějšího oprávnění. Společnosti tyto mají za
platit! admisní poplatek pouze ze zvýšení
svého akciového a obligačního kapitálu, pro
vedeného po 28. říjnu 1918. Jejich obchodní
provoz podléhá všeobecným předpisům, plat
ným v dotyčném státním území, pro všechny
ostatní cizozemské podniky stejného druhu.

(2) Ustanovení předchozího odstavce
neplatí pro banky a pojišťovací společnosti.
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(G) Aktiengesellschaften und andere
kommerzielle, industrielle oder finanzielle Gesellschaften, einschlieBlich der Versicherungsgesellschaften, welche in den Gebieten des
einen Teiles ihren Sitz haben und nach dessen
Gesetzen rechtlich bestehen, sqllen auch in
den Gebieten des anderen Teiles gegen Beobachtung der daselbst geltenden einschlágigen Gesetze und Verordnungen befugt
sein, alle ihre Rechte geltend zu machen und
namentlich vor Gericht ais Kláger oder Beklagte Prozesse zu fůhren.
(7) Die Angehorigen jedeš der beiden
Teile, einschlieBlich der Handelsgesellschaften, Genossenschaften und áhnlichen Vereinigungen werden fůr die Ausiibung von
Handel und Gewerbe im Gebiete des anderen
Teiles keine anderen oder hoheren Steuern,
Abgaben oder Gebuhren ais jene zu entrichten haben, die von den Einheimischen eingehoben werden.
(8) Bei Bemessung von Abgaben aller
Art von Handel und Gewerbe wird die Herkunft der in diesen Betrieben vorkommenden
Waren an sich nicht eine ungůnstigere Be
messung dieser Abgaben zur Folge haben.
A r t i k e 1 III.
(1) Aktiengesellschaften, die vor dem
28. Oktober 1918 mit dem Sitze in einem der
beiden Staatsgebiete errichtet worden sind
und bereits vor diesem Tage im Gebiete des
anderen Staates regelmáBig Gescháfte be
trieben haben, sind verpflichtet, binnen drei
Monaten nach Inkrafttreten dieses Uebereinkommens bei der zustándigen Behorde des
anderen Staates, sofern sie ein solches Gesuch
bisher nicht eingebracht haben, um die Zulassúng zum Gescháftsbetriebe anzusuchen,
oder binnen derselben Frist den Gescháftsbetrieb in diesem Staate aufzulassen. Bis zum
Zeitpunkte der Erledigung der Gesuche konnen die fraglichen Gesellschaften auf Grund
ihrer fruheren Berechtigung ihre Gescháxte
im bisherigen Umfange weiter betreiben.
Diese Gesellschaften haben die Admissionsgebúhr lediglich von der nach dem 28. Okto
ber 1918 stattgefundenen Erhohung- ihres
Aktien-Obligationenkapitals zu entrichten,
Ihr Gescháftsbetrieb unterliegt den fůr alle
anderen auslándischen Unternehmungen
gleicher Art in dem betreffenden Staats
gebiete geltenden allgemeinen Vorschriften.
(2) Die Bestimmungen des vorgehenden
Absatzes finden keine Anwendung auf
Banken und Versicherungsgesellschaften.
7'
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(3) Připuštění akciových a jiných ob
chodních nebo průmyslových společností
(vyjma banky a pojišťovací společnosti),
které v území jedné strany jsou po právu zří
zeny a chtějí svůj obchodní provoz po nabyté
působnosti této dohody na území druhé
strany rozšířiti a potřebují k tomu zvláštního
připuštění, řídí se dle zákonů a nařízení
v dotyčném státním území platných; společ
nosti takové mají však v tomto i v každém
jiném směru požívati stejných práv jako
právně uznané stejné společnosti kteréhokoli
jiného státu.

(3) Fůr Aktiengesellschaften und andere
kommerzielle und industrielle Gesellschaften
(mit Ausnahme von Banken und Versicherungsanstalten), die in dem Gebiete des einen
Teiles rechtlich bestehen, ihren Gescháftsbetrieb nach dem Inkrafttreten dieses ůbereinkommens auf das Gebiet des anderen Teiles
auszudehnen wůnschen und hiefůr einer besonderen Zulassung bedůrfen, erfolgt die Zulassung gemálj den fůr das betreffende
Staatsgebiet bestehenden Gesetzen und Verordnungen, doch sollen sie in dieser wie in
jeder anderen Beziehung dieselben Rechte
genieBen, wie die áls rechtlich bestehend
anerkannten gleichartigen Gesellschaften irgend eines dritten Staates.

Článek IV.

A r t i k e 1 IV.

(!) živnostenská oprávnění, nabytá před
působností této obchodní dohody a dosud ne
zaniklá, trvají nadále.
(2) Měl-li některý živnostenský závod,
nacházející se na území jedné strany, před
28. říjnem 1918 na území druhé strany ve
dlejší závod nebo sklad, má do tří měsíců po
nabytí působnosti této smlouvy zažádati pro
tyto pobočné závody o vystavení živnosten
ského listu, u živností koncesovaných o udě
lení potřebné koncese. Vystavení živnosten
ského listu nebo udělení koncese nebude
v tomto případě odepřeno, nebyl-li předmět
podniku změněn; také nebude vymáháno
splnění požadavků, jež se prokazují při zří
zení nového závodu, a placení poplatků, jež
se při novém zřízení mají platiti.

(!) Gewerberechte, die vor dem Inkraft
treten dieses Handelsůbereinkommens erworben wurden und bisher nicht erloschen sind,
bleiben aufrecht.
(2) Wenn ein im Gebiete des einen Teiles
gelegener Gewerbebetrieb im Gebiete des an
deren Teiles Zweigetablissements oder Niederlagen vor dem 28. Oktober 1918 besaB, hat
er fůr diese Zweigbetriebe um die Ausstellung
eines Gewerbescheines, bei konzessionierten
Gewerben um die Erteilung der erforderlichen Konzession innerhalb von drei Monaten
nach Inkrafttreten dieses Vertrages einzuschreiten. Die Ausstellung des Gewerbeschei
nes oder die Erteilung der Konzession wird
in diesem Falle nicht verweigert werden,
wenn der Gegeristand des Betriebes nicht geándert wurde; auch wird die Befreiung von
den bei der Neuerrichtung eines Betriebes
nachzuweisenden Erfordernissen und von den
im Falle der Neuerrichtung zu entrichtenden
Gebůhren eintreten.

Článek V.

Artikel V.

Obě smluvní strany se zavazují' dbáti
zákonů a nařízení platných na území druhé
strany a příslušnými úřady, jim řádně ozná
mených, jež upravují používání okrskových
pojmenování k označení původu .vín a pá
lených lihových nápojů vyrobených na území
druhé strany nebo používání místního ozna
čení původu piva vyrobeného na tomto území.
Dovoz, vývoz, prodej, nabízení nebo vůbec
uvádění do obchodu výrobků, opatřených
označeními, jež se příčí těmto zákonům a na
řízením, buďtež zakázány a patřičnými opa
třeními potlačovány.

Jeder der vertragschlieBenden Teile verpflichtet sich, die ihm durch die zustándigen
Behorden regelrecht bekanntgegebenen, in
dem Gebiete des anderen Teiles geltenden Gesetze und Verordnungen zu beobachten, wodurch der Gebrauch von Gegendbezeichnungen zur Bezeichnung der Herkunft von in dem
Gebiete des anderen Teiles erzeugten Weinen
und gebrannten geistigen Getránken oder der
Gebrauch von ortlichen Herkunftsbezeichnungen fůr in diesem Gebiete erzeugtes Bier
geregelt wird. Die Ein- und Ausfuhr, der
Verkauf, das Feilhalten oder ůběrhaupt das
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Inverkehrsetzen von Erzeugnissen, die diesen
Gesetzen und Verordnungen zuwiderlaufende
Bezeichnungen tragen, sind zu untersagen
und durch entsprechende MaBnahmen zu
unterdrůcken.
Článek VI.

Artikel VI.

(1) Zboží, plodiny zemské a výrobky
průmyslové jedné smluvní strany nebudou
podrobeny při dovozu do území druhé smluvní
strany ani vyšším ani jiným clům neb dáv
kám, včetně všech vedlejších poplatků a při
rážek, než oněm, které jsou vybírány z vý
robků neb zboží kterékoli jiné země.

í1) Die Waren, Nátur- und Gewerbeerzeugnisse des einen Teiles sollen bei der
Einfuhr nach dem Gebiete des anderen Teiles
weder hoheren noch anderen Zollen oder Abgaben einschlieBlich aller Nebengebůhren und
Zuschláge unterworfen werden, ais denjenigen, die von den Erzeugnissen oder Waren
irgend eines anderen Landes erhoben werden.

(2) Za průmyslové výrobky území jedné
smluvní strany pokládají se také předměty
vyrobené zpracováním cizozemských látek
v zušlechťovacím řízení.

(2) Ais Gewerbeerzeugnisse der Gebiete
eines der vertragschlieBenden Teile werden
auch die daselbst durch Verarbeitung auslándischer Stoffe im Veredelungsverkehr erzeugten Gegenstánde angesehen werden,

(3) z vývozu do území druhé strany
nesmějí býti vybírána ani vyšší ani jiná vý
vozní cla nebo dávky než z vývozu stejného
zboží do kteréhokoli jiného státu.

(3) Fůr die Ausfuhr nach den Gebieten
des anderen Teiles durfen weder andere noch
hohere Ausfuhrzolle oder Abgaben erhoben
werden, ais fůr die Ausfuhr der gleichen
Waren nach irgend einem anderen Staate.
(i) Jeder der vertragschlieBenden Teile
verpflichtet sich ferner, die Ein- und Ausfuhr
im Verkehr mít dem anderen Teile auch in
jeder anderen Hinsicht keiner anderen oder
ungůnstigeren Behandlung zu unterwerfen,
ais sie irgend einem dritten Staate gegenůber
angewendet wurde. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Zollvorschriften und ihrer Handhabung, des Vorganges běi der Untersuchung
und Analysierung der zur Einfuhr gelangenden Waren, der Bedingungen fůr die Bezahlung der Zolle und Gebůhren, der Klassifikation und Auslegung der Tarife und der
Handhabung der Monopole.

(4) Obě smluvní strany se dále zava
zují, že při dovozu a vývozu nebude vůči
druhé straně ani v jiném směru postupováno
jinak nebo nepříznivěji, než jak se postupuje
vůči kterémukoli třetímu státu. To platí
zvláště o celních předpisech a jejich prová
dění, o postupu při zkoumání a analyse
dováženého zboží, o podmínkách placení cel
a poplatků, zařádění do sazeb a jejich vý
kladů a o provádění monopolů.

(5) Aby ve vzájemném obchodním styku
bylo zajištěno nej příznivější nakládání a zá
roveň, aby se předešlo veškerému zneužití,
mohou obě strany požadovati, aby zemské
plodiny a průmyslové výrobky druhé smluvní
strany byly při dovozu do celního území pro
vázeny osvědčením o původu.
(G) Ve styku mezi oběma smluvními
stranami bude nej výhodnější celní nakládání
s předměty, které mají pro vývozní zemi
větší hospodářskou důležitost, vázáno na
osvědčení původu jen tehdy, je-li toho z dů
ležitých obchodně-politických důvodů třeba.

(5) Um dem gegenseitigen Handelsverkehr die meistbegůnstigte Behandlung zu
sichern und gleichzeitig jedem MiBbrauch
derselben vorzubeugen, konnen die beiden
Teile verlangen, daB die in ihr Zollgebiet
zur Einfuhr gelangenden Nátur- und Ge
werbeerzeugnisse des anderen Staates von
einem Ursprungszeugnisse begleitet werden.
(G) Im Verkehre zwischen den vertrag
schlieBenden Teilen wird die meistbegůnstigte
Zollbehandlung fůr solche Gegenstánde, die
fůr das Ausfuhrland von groBerer wirtschaftlichen Bedeutung sind, nur dann von
der Beibringung eines Ursprungsnachweises
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(7) Ustanovení tohoto článku nevztahují
se na zvláštní úlevy, které byly poskytnuty
sousedním státům k usnadnění styku pro ně
které části hranic a pro obyvatele některých
území.

abhángig gemacht werden, wenn hiefúr ein
dringendes handelspolitisches Bedúrfnis vorliegt.
(7) Auf die besonderen Begůnstigungen,
welche Nachbarstaaten zur Erleichterung des
Verkehres fůr gewisse Grenzstrecken und fůr
Bewohner einzelner Gebietsteile zugestanden
werden, finden die Bestimmungen dieses Artikels keine Anwendúng.

Článek VIL

Artikel VIL

Vnitřní dávky vybírané na území jedné
smluvní strany na číkoliv účet, jež zatěžují
nebo budou zatěžovat! výrobu, úpravu nebo
spotřebu nějakého zboží, nesmějí postihovat!
výrobky druhé strany pod žádnou záminkou
více nebo tíže než domácí výrobky stejného
druhu.

Innere Abgaben, die im Gebiete des einen
der vertragschlieBenden Teile, gleichgůltig
fůr wessen Ptechnung, erhoben werden und die
Herstellung, die Zubereitung oder den Verbrauch einer Ware belasten oder belasten
werden, sollen die Erzeugnisse des anderen
Teiles uriter keinem Vorwande hoher oder in
lástigerer Weise treffen, ais die einheimischén
Erzeugnisse der gleichen Art.

č 1 á n ek VIII.

Artikel VIII.

t1) Průvoz osob, zboží, železničních
vozů, lodí, člunů a poštovních zásilek z území
nebo do území jednoho z obou států územím
druhého státu jest vzájemně svobodný, a to
jak po silnicích a železnicích, tak i po splav
ných vodních cestách a průplavech.

(1) Die Durchfuhr von Personen, Waren,
Eisenbahnwagen, Schiffen, Booten und Postsendungen aus-oder nach dem Gebiete des
einen der beiden Staaten durch das andere
Staatsgebiet ist gegenseitig frei und zwar sowohl auf StraBen und Eisenbahnen, ais auch
auf schiffbaren Wasserláufen und Kanalen.
(2) Die Durchfuhr bleibt von allen Zollen und Abgaben frei und darf keinen unnůtzen Verzogerungen oder Beschránkungen
unterworfen ■ werden.
(3) Die vertragschlieBenden Teile behalten sich vor, die Durchfuhr in folgenden
Fállen Verboten oder Beschránkungen zu
unterwerfen:

(2) Průvoz jest osvobozen ode všech cel
a dávek a nesmí býti nijak zbytečně zdržo
ván nebo omezován.
(3) Obě smluvní strany si vyhrazují podrobiti průvoz zákazům neb omezením v těch
to případech:
aj z důvodů veřejné bezpečnosti;

aj aus ftůcksichten auf die offentliche
Sicherheit,

b) z důvodů zdravotních a veterinářské
policie, zvláště aby bylo zabráněno rozšiřo
vání zvířecích nákaz a aby byly chráněny
užitkové rostliny, zejména proti hmyzu a ji
ným škůdcům, a to podle uznaných meziná
rodních zásad a podle vždy právě platných
zvláštních úmluv mezi nimi.

b) aus Grůnden der Gesundheits- und
Veterinárpolizei, insbesondere zur Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen und
zum Schutz von Nutzpflanzen, namentlich
gegen Insekten und andere Schádlinge, alles
dies nach MaBgabe der anerkannten internationalen Grundsátze und der jeweils zwischen ihnen bestehenden besonderen Vereinbarungen.

(-1) Nikdy však nebude průvoz podro
bován zákazům nebo omezením, která by
současně a stejně neplatila za stejných před
pokladů také pro všechny ostatní země.

(4) In keinem Falle wird jedoch die
Durchfuhr Verboten oder Beschránkungen
unterworfen werden, die nicht gleichzeitig
und in gleicher Weise auch auf die Durch-
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(5) Zákazy nebo omezení nesmějí pře
kážet! provozu v širším rozsahu, než jak toho
vyžaduje bezpodmínečně účel zákazu.

(6) Ustanovení o svobodném průvozu
platí rovněž pro průvozní zásilky v přepra
vě lomené, pokud jest zaručeno zachování
bezpečnostních opatření, nutných k zame
zení toho, aby zboží nezůstávalo v tuzemsku.

(7) I nadále budou zachovávána ustano
vení, v celních předpisech obsažená, o za
cházení s průvozními zásilkami, jakož i zá
konné předpisy o přepravě zboží, které jest
podrobeno nějaké vnitřní dávce nebo stát
nímu monopolu. Průvoz takového zboží smí
býti však pouze potud ztížen nebo omezen,
pokud je nutno, aby bylo zajištěno vybírání
vnitřní dávky ze zboží v zemi zůstávajícího
nebo zabezpečen účel monopolu.
(8) železniční správy obou smluvních
států budou vyjednávati, zda a za jakých
podmínek mohly by býti přepravované ná
klady doprovázeny soukromými osobami.
O těchto průvodčích platí všeobecné předpisy
o osobní dopravě, v obou státech platné.

Článek IX.
C1) Vzájemná přeprava mezi územími
obou smluvních stran může býti omezena do
vozními a vývozními zákazy pouze:
a) jestliže podle článku VIII. této smlou
vy jest zákaz průvozu přípustný;
b) pro předměty státního monopolu, ja
kož i proto, aby byly provedeny zákazy nebo
omezení, týkající se cizího zboží, jež byly
anebo budou vydány vnitřním zákonodár
stvím o výrobě, odbytu, dopravě nebo spo
třebě domácího zboží stejného druhu v tu
zemsku ;
c) v jiných případech tehdy, vyžaduje-li
toho ohled na panující mimořádné poměry
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fuhr aller anderen Lánder, bei denen die
gleichen Voraussetzungen zutreffen, Anwendung finden.
(s) Die Verbote oder Beschránkungen
dúrfen den Verkehr nicht in einem weitergehenden Umfange behindern, ais dies durch
den Zweck des Verbotes unbedingt erforderlich ist.
(s) Die Bestimmungen uber die freie
Durchfuhr finden auch auf die Durchfuhrsendungen im gebrochenen Verkehr Anwendung, sofern die Erfúllung der zur Vermeidung des Verbleibens der Ware im Inlande
notwendigen SicherheitsmaBnahmen gewáhrleistet ist.
(") Die Beobachtung der in den Zollvorschriften enthaltenen Bestimmungen uber die
Behandlung von Durchfuhrsendungen sowie
der gesetzlichen Vorschriften uber den Ver
kehr mit Waren, welche den Gegenstand einer
inneren Abgabe oder eines Staatsmonopoles
bilden, bleibt unberuhrt. Die Durchfuhr solcher Waren darf jedoch nur insoweit erschwert oder behindert werden, ais es durch
die Sicherung der Erhebung der inneren Ab
gabe von den im Inlande verbleibenden Wa
ren oder des Monopolzweckes bedingt ist.
(s) Die Eisenbahnverwaltungen der beiden Vertragsstaaten werden Verhandlungen
pflegen, ob und unter welchen Bedingungen
Gúter bei der Beforderung durch Zivilpersonen begleitet werden dúrfen. Auf die Begleitpersonen finden die in jedem der bei den
Staaten geltenden allgemeinen Vorschriften
liber den Reiseverkehr Anwendung.
A r t i k e 1 IX.
(i) Eine Beschránkung des gegenseitigen Verkehres zwischen den Gebieten der
vertragschlieBenden Teile durch Ein- und
Ausfuhrverbote darf nur stattfinden:
a) in den Fállen, in denen nach Artikel VIII dieses Vertrages ein Verbot der
Durchfuhr zulássig ist,
b) fůr Gegenstánde von Staatsmonopolen, sowie zu dem Zwecke, um hinsichtlich
fremder Waren Verbote oder Beschránkun
gen durchzufůhren, die durch die innere Gesetzgebung fůr die Erzeugung, den Vertrieb,
die Beforderung oder den Verbrauch gleichartiger einheimischer Waren im Inlande festgesetzt sind oder festgesetzt werden,
c) m anderen Fállen dann, wenn dies mit
Rúcksicht auf die herrschenden aufierordent-

32

Sbírka zákonů a nařízení, č. §4.

a není-li to vyloučeno zvláštními úmluvami
o tom jednajícími.

lichen Verháltnisse fůr erforderlich erachtet
wird und nicht durch besondere hieruber getroffene Vereinbarungen ausgeschlossen ist.

(2) Dovozní a vývozní zákazy neplatí
také o přepravě, stran níž bylo článkem XI.,
odst. 1., lit. a) & b) a odst. 2. a 3., téhož
článku vysloveno osvobození od dovozních a
vývozních cel, avšak bez újmy celních před
pisů, jimiž se zajišťuje zpětný dovoz a vývoz.

(2) Auf den Verkehr, fůr den durch Artikel XI, Absatz 1, lit. a) und b), sowie durch
Absatz 2 und 3 des Artikels XI die Befreiung
von Ein- und Ausfuhrzollen ausgesprochen
wird, finden auch Ein- und Ausfuhrverbote
keine Anwendung, jedoch unbeschadet der
Zollvorschriften zur Sicherung der Wiedereiníuhr und Wiederausfuhr.

(3) Rovněž mohou býti dováženy a vy
váženy vzorky, které podle článku X. této
dohody s sebou mají obchodní cestující beze
zření na platící zákazy, jestliže bude dána
dostatečná záruka, že vzorky nezůstanou
v zemi, do níž jsou dováženy, nýbrž že po
skončení cesty budou opět vyvezeny.

(3) Ebenso konnen die Muster, welche
Gescháftsreisende im Sinne des Artikels X
dieses Abkommens mít sich fúhren, ohne
Rúcksicht auf die bestehenden Verbote einund ausgefuhrt werden, wenn genůgende Sicherheit dafůr geleistet wird, daB die Muster
nicht in dem Lande, in das sie eingefůhrt
werden, verbleiben, sondern nach Beendigung
der Reise wieder ausgefuhrt werden.
(4) In der Einfuhr und Ausfuhr sind un
beschadet der hieruber bestehenden Zollvor
schriften Reiseeffekten und fur den personlichen Bedarf der Reisenden mitgefůhrte Gegenstánde ohne besondere Bewilligung abzufertigen.
(5) Die vertragschlieBendenTeile werden
fůr die gegenseitige Ein- und Ausfuhr keinerlei Verbote oder Beschránkungen erlassen
oder beibehalten, welche sich nicht in gleicher
Weise auf die Ein- und Ausfuhr der gleichen
Ware im Verkehr mít irgend einem anderen
Lande, bei dem die gleichen Voraussetzungen
zutreffen, erstrecken. Es besteht jedoch Einverstándnis darúber, daB diese Bestimmung
sich nicht auf Bewilligung von Ausnahmen
und Erleichterungen, die gegenůbér den be
stehenden Ein- und Ausfuhrverboten in Erledigung von Einzelansuchen gewáhrt werden
oder auf Vereinbarungen erstrecken, durch
die einer der beiden vertragschlieBenden
Teile einem dritten Staate unter dem Titel
gegenseitig bedingter Zugestándnisse die Gewáhrung solcher Ausnahmen oder Erleichte
rungen fůr bestimmte Warenkontingente zusichert.

(4) Cestovní věci a předměty k osobní
potřebě cestujících, které tito s sebou vezou,
budou při dovozu a vývozu bez zvláštního
povolení odbavovány bez újmy celních před
pisů o tom platných.
(5) Obě smluvní strany nevydají ani nepodrží pro vzájemný dovoz a vývoz nijakých
dovozních a vývozních zákazů neb omezení,
které by se nevztahovaly stejně na dovoz a
vývoz stejného zboží ve styku s kterýmkoli
jiným státem, u něhož jsou stejné předpo
klady; avšak shodují se v tom, že tato usta
novení nevztahují se na povolování výjimek
a úlev, které jsou poskytovány proti platným
zákazům dovozním a vývozním na jednot
livé žádosti, aniž na dohody, jimiž jeden ze
smluvních států zajišťuje některému třetímu
státu poskytování takových výjimek a úlev
pro určité kontingenty zboží pod titulem
vzájemně podmíněných výhod.

Článek X.
^ (x) Kupci, továrníci a jiní živnostníci,
kteří předloží živnostenský list legitimační,
vydaný příslušným úřadem domovské země,
na důkaz toho, že jsou ve státě, ve kterém
bydlí, oprávněni k provozu obchodu a živ
nosti a tamtéž platí zákonné daně a dávky,

A r t i k e 1 X.
I1) Kaufleute, Fabrikanten und andere
Gewerbetreibende, welche sich durch Vorlegung einer von den zustándigen Behorden des
Heimatlandes ausgefertigten Gewerbelegitimationskarte darúber ausweisen, daB sie in
dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz haben,
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zum Betriebe von Handel und Gewerbe berechtigt sind und daselbst die gesetzlichen
Steuern und Abgaben entrichten, sollen befugt sein, in dem Gebiete des anderen vertragschlieíienden Teiles personlich oder durch
in ihrem Dienst stehende Reisende bei Kaufleuten oder in offenen Verkaufsstellen oder
bei solchen Personen, welche die Waren erzeugen, Wareneinkáufe zu machen oder bei
Kaufleuten oder anderen Personen, in deren
Gewerbebetrieb Waren der angebotenen Art
Verwendung finden, Bestellungen aufzunehmen, ohne hiefúr eine weitere Steuer oder
Abgabe entrichten zu mússen.
(2) Die mit einer Gewerbelegitimations(2) živnostenským legitimačním listem
opatření kupci nebo živnostníci a v jejich karte veršehenen Kaufleute oder Gewerbeslužbách jsoucí obchodní cestující pmějí sice treibende und die in ihren Diensten stehenden Handlungsreisenden díirfen wohl Warenmíti s sebou vzorky, ne však zboží.
muster, aber keine Waren mit sich fúhren.

budou oprávněni na území druhé smluvní
strany osobně neb cestujícími, kteří jsou v je
jich službách, nakupovati zboží u kupců ne
bo v otevřených prodejních místnostech, nebo
u osob zboží vyrábějících, nebo sbíratj za
kázky u kupců neb jiných osob, v jejichž živ
nostenském závodě upotřebuje se zboží nabí
zeného druhu, aniž by za to musili platiti
další daně nebo dávky.

(s) živnostenské legitimační listy bu
dou vyhotovovány dle vzorce, uvedeného
v příloze B). K vyhotovení jich příslušnými
jsou živnostenské úřady I. stolice. Každé ze
smluvních stran je ponecháno na vůli vybí
rat! dle vlastního uznání mírný poplatek za
vyhotovení.
(■4) živnostenským legitimačním listem
opatření kupci nebo živnostníci (obchodní ce
stující). nesmějí pro jiné kupce neb živnost
níky, než kteří jsou v listu jmenováni, ani
obchody uzavírati, ani zprostředkovati. Smějí
pouze cestujíce zakázky na zboží Medati a
koupě uzavírati.
(5) Ohledně formalit všeho druhu, kte
rým takoví kupci nebo živnostníci (ob
chodní cestující) na územích smluvních
stran jsou podrobeni, zajišťují si obě stra
ny úpravu, jež nebude nepříznivější než ona,
která kterémukoli jinému národu bude při
znána.
(G) Vzorky od obchodních cestujících
s sebou vzaté neb jim napřed neb za nimi po
slané, clu jinak podléhající, zprošťují se obě
ma stranami poplatků příchodních i odchodních, prokáže-li se totožnost při dovozu a při
opětném vývozu, který se má státi během
přiměřené lhůty u téhož neb jiného celního
úřadu, při čemž označení totožnosti, připo
jená v zemi domovské, budou na území druhé
smluvní strany uznávána.

(3) Die Gewerbelegitimationskarten sind
nach dem in der Anlage B) enthaltenen Muster auszufertigen. Zu ihrer Ausfertigung
sind die Gewerbebehorden I. Instanz zustándig. Jedem der vertragschliefíenden Teile
bleibt vorbehalten, nach Befinden eine máfiige Gebúhr fůr die Ausfertigung zu erheben.
(4) Die mit einer Gewerbelegitimationskarťe veršehenen Kaufleute oder Gewerbetreibenden (Handlungsreisenden) dúrfen fůr
andere ais die in der Kartě genannten Kauf
leute oder Gewerbetreibenden Gescháfte we-dcr abschlieBen noch vermitteln. Siě dúrfen
ausschlieblich im Umherreisen Bestellungen
suchen und Ankáufe machen.
(5) Hinsichtlich der Formalitáten aller
Art, denen solche Kaufleute oder Geweibetreibende (Handlungsreisende) in den Gebieten der vertragschlieBenden Teile unterworfen sind, sichern sich beide Teile eine Behandlung zu, welche nicht ungúnstiger sein wird,
ais die, welche irgend einer Nation zugestanden worden sein solíte.
(6) Fůr die von Handlungsreisenden mitefuhrten oder ihnen voraus- oder nachgeandten an sich zollpflichtigen Muster wird
n Falle des Nachweises der Námhchkeit bei
er Einfuhr und der binnen einer angemesseen Frist uber dasselbe oder ein anderes Zoh
nit erfolgenden Wiederausfuhr beiderseits
Sefreiung von Eingangs- und Ausgangsab•aben zugestanden, wobei die mi Heimatande angelegten Námliehkeitsbezeichnungen
n dem Gebiete des anderen vertragschhelJenlen Teiles anerkannt werden.
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(8) Obchodní cestující nemusí býti vy
člení osobně přítomen, nýbrž může předlo
žití živnostenský legitimační list prostředni
ctvím jiné osoby.

(7) Die Wiederausfuhr der Muster muB
in beiden Lándern bei der Einfuhr durch die
Hinterlegung des Zollbetrages oder durch
Sicherstellung gewáhrleistet werden.
(8) Der Handelsreisende muB der Zollbehandlung nicht personlich beiwohnen, sou
dem kann die Gewerbelegitimationskarte
durch eine andere Person vorweisen lassen.

článek XI.

Artikel XI.

(i) Dočasné osvobození od dovozních a
vývozních dávek přiznává se za podmínek,
ustanovených pro takováto záznamní řízení
celními zákony obou smluvních stran, pro
tyto předměty:

(1) Eine zeitweilige Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben wird unter den
fůr derartige Vormerkverkehre in den Zollgesetzen der vertragschlieBenden Teile vorgesehenen Modalitáten bezúglich folgender
Gegenstánde zugestanden:

a) předměty, určené k opravě, aniž by
tím byla podstatně změněna jejich povaha
a jejich obchodní pojmenování;

a) Gegenstánde, welche bestimmt sind,
ausgebessert zu werden, ohne daB ihre Nátur
und ihre Benennung im Handel eine wesentliche Veránderung erfáhrt;

b) upotřebené a označené pytle a nové
dřevěné sudy, jež se dovážejí z území druhé
smluvní strany, aby byly opět naplněné vy
vezeny, jakož i vnější obaly, vyvážené do
území druhé smluvní strany k naplnění, je
jichž zvláštní proclívání při zpětném dovozu
po naplnění padá na váhu;

b) gebrauchte, bezeichnete Sácke und
neue Fásser aus Holz, welche aus dem Gebiete des anderen vertragschlieBenden Teiles
eingefúhrt werden, um gefúllt wieder ausgefúhrt zu werden, sowie áuBere zum Fiillen in
das Gebiet des anderen vertragschlieBenden
Teiles ausgefúhrte UmschlieBungen, deren
gesonderte Verzollung bei der Růckeinfuhr in
gefuiltem Zustande in Betracht kommt;

c) .zboží (s výjimkou poživatin), které
se dováží na trhy nebo veletrhy nebo na
prodej na nejisto mimo trhy a veletrhy, ja
kož i dobytek, dopravovaný na trhy do území
druhé smluvní strany; to platí pro všechny
tyto předměty, vyvezou-li se zpět ve lhůtě
předem stanovené.

c) Waren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegenstánden), welche auf Márkte oder
Messen gebracht oder auf ungewissen Verkauf auBer dem Mess- oder Markt-Verkehr
versendet werden, sowie Vieh, das auf Márkte
in das Gebiet des anderen vertragschlieBen
den Teiles gebracht wird; fur alle diese Ge
genstánde, wenn sie binnen eirier im voraus
zu bestimmenden Frist unverkauft zuriickgefiihrt werden.
(2) Handelsůbliche áuBere Umschlie
Bungen von Waren, sofern sie nicht mit der
Ware zu verzollen sind oder nicht einer an
deren besonderen Behandlung nach den jeweiligen Zollvorschriften unterliegen, ferner
zurúcklangende leere, áuBere UmschlieBun
gen, nachdem sie nachweislich zur Ausfuhr
von Waren gedient haben, und gebrauchte be
zeichnete Fásser aus Holz, wenn sie zum Fúllen und zur Wiederausfuhr im gefůllten Zu
stande erklárt werden und kein Zweifel uber
ihre Bestimmung obwaltet, bleiben zollfrei.
(3) Waren (mit Ausnahme von Mono
pol- und Verzehrungs-Gegenstánden), die

(7) Opětný vývoz vzorků musí v obou
zemích při dovozu býti zaručen složením cla
nebo zajištěním.

(2) Od cla jsou osvobozeny v obchodě
obvyklé vnější obaly zboží, pokud se nevyclívají se zbožím, nebo pokud nejsou podro
beny zvláštnímu nakládání podle platných
celních předpisů, dále zpět dovážené prázd
né vnější obaly, které, jak se prokáže, byly
upotřebeny k vývozu zboží, a konečně upo
třebené označené dřevěné sudy, jestliže byly
ohlášeny k plnění a zpětnému vývozu po na
plnění, o jejichž upotřebení není pochyby.

(3) Zboží (s výjimkou předmětů mono
polních a poživatin), jehož lze upotřebiti jen
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jako vzorků nebo na zkoušku, nebudou po
drobeny dovozním a vývozním dávkám.
(■i) Obě smluvní strany se shodují v tom,
že ve vzájemném styku v bodech svrchu
uvedených nemá býti nepříznivěji postupo
váno než vůči kterémukoliv jinému státu
v těchže případech.
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sich lediglich zum Gebrauch ais Muster oder
Proben eignen, werden Eingangs- und Ausgangs-Abgaben nicht unterliegen.
(4) Es besteht Einverstándnis, daB auf
dem gegenseitigen Verkehr zwischen den vertragschlieBenden Teilen in allen obigen Belangen keine ungúnstigere Behandlung angewendet werden soli, ais jene, welche irgend
eine andere Nation in demselben Belange genieBt.
'

A r t i k e 1 XII.
Die uber folgende Gegenstánde abgeschlossenen besonderen tibereinkommen gelten ais jntegrierende Bestandteile dieses Han- •
delsůbereinkommens und bleiben solange in
Geltung wie dieses:
a) tiber die Erleichterung des kleinen
a) O úlevách v drobném pohraničním
Grenzverkehres
(Anlage a) ;
styku (příloha a);
b) liber die gegenseitige Unterstútzung
b) o vzájemné podpoře při proclívání,
při zamezování, stíhání a trestání celních bei der Zollabfertigung, liber die Verhútung,
přestupků a vzájemné právní pomoci v trest Verfolgung und Bestrafung von ůbertretungen der Zollvorschriften und liber die gegen
ních věcech celních (příloha b)-;
seitige Rechtshilfe in Zollstrafsachen (An
lage b);
c) liber ein Tierseuchenůbereinkommen
c) o zvířecích nákazách (příloha c);
(Anlage c);
liber die gegenseitige Anerkennung
d) o vzájemném uznání vysvědčení von d)
Warenprúfungszeugnissen (Anlage d);
o zkouškách zboží (příloha d) ;
e) liber die gegenseitige Anerkennung
ef o vzájemném uznání zkušebných zna der Priifungszeichen auf líandfeuerwaffen
ček ruční střelné zbraně (příloha e).
(Anlage e).

Článek XII.
Integrující součásti této obchodní do
hody tvoří a zůstanou tak dlouho v platnosti
jako ona sama zvláštní dohody, sjednané
c těchto předmětech:

Článek XIII.
(i) S příslušníky obou smluvních stran,
jakož i s jich veliteli lodí, jich zbožím, loďmi
a čluny bude se nakládati ve všech přístavech
a na všech vnitrozemských vodních cestách
obou území v každém ohledu stejně jako
s vlastními státními příslušníky, jich veliteli
lodí, zbožím, loďmi a čluny. Vyhrazuje se
zvláštním úmluvám, pokud lodi jedné smluv
ní strany budou moci obstarávat! pravidelné
lodní spojení mezi přístavy druhé strany.

(2) Bude-li zařízena státní služba pro
vlek lodí po vodě neb na potahové stezce na
přírodních neb umělých vodních cestách aneb
bude-li uděleno soukromým podnikům výlučné
právo k provozování vlečné lodní služby po
vodě neb na potahové stezce, budou plavidla

A r t i k e 1 XIII.
(1) Die Angehorigen der beiden ver;ragschlieBenden Teile genieBen ebenso wie
hre Schiffsfúhrer, ihre Gúter, Schiffe und
Boote in allen Háfen und auf allen BmnenvasserstraBen der beiderseitigen Gebiete m
i eder Hinsicht die gleiche Behandlung wie
lie eigenen Staatsangehdrigen, deren bchitís:uhrer, Giiter, Schiffe und Boote. Inwieweit
Schiffe des einen vertragschlieBenden leiles
regelmáBige Schiffsverbindungen zwischen
len Háfen des anderen Teiles unterhalten
lůrfen, bleibt besonderen Vereinbarungen
rorbehalten.
(2) Im Falle der Einrichtung eines staatlichen Schlepp- oder Treidel-Betriebes aut
natiirlichen oder kunstliehen WasserstraBen
oder der Erteilung eines ausschheBhchen
blech tes zum Betriebe der Schleppschiffamt
oder Treidelei an Privatunternehmungen,
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a výrobky druhé smluvní strany, pokud se
týče odbavení, jakož i stanovení a vybírání po
platků za vlek úplně postavena na roveň pla
vidlům a výrobkům vlastního území. Smluvní
strany zavážou dále podniky, jimž budoucně
udělí koncese k provozování vlečné lodní
služby po vodě neb na potahové stezce, aby
za stejných předpokladů nečinily žádných roz
dílů při vyměření a vybírání poplatků za vlek
mezi plavidly a výrobky vlastního území a
území druhé smluvní strany.

(s) Lodní cejchovní listy budou na zá
kladě zvláštního ujednání mezi smluvními
stranami vzájemně uznávány.
Článek XIV.
(i) Příslušníkům druhé smluvní strany
dovoluje se za stejných-podmínek a poplatků
jako příslušníkům vlastního státu používati
silnic a jiných cest, průplavů, zdýmadel, pře
vozů (prámů), mostů a mostních otvorů, pří
stavů a přístavišť, označení a osvětlení splav
né dráhy, lodivodní služby, jeřábů a } áh,
skladišť, zařízení k záchraně a uschování lod
ního zboží a pod., pokud tato zařízení aneb
ústavy jsou určeny pro veřejnou dopravu, při
čemž nerozhoduje, zda-li jsou spravovány
státem, obcemi neb veřejnými korporacemi či
soukromníky.

(2) Poplatky mohou býti vybírány jen
tehdy, bylo-li takových zařízení a ústavů sku
tečně použito.
(3) Čestné (mýto) za dopravu přes zem
skou hranici na cestách, které spojují území
obou smluvních stran mezi sebou aneb s cizi
nou, nesmí býti v poměru délky trati vyšší
než obnáší při dopravě omezené na vlastní
území.
Článek XV.
t1) Na železnicích nebudiž v dopravě
osobní a zavazadlové, pokud jde o výpravu,
přepravní poplatky a veřejné dávky souvise
jící s přepravou, rozlišováno mezi obyvateli

werden die Fahrzeuge und Erzeugnisse des
anderen vertragschlieBenden Teiles hinsiehtlich der Abfertigung sowie hinsichtlich der
Bemessung und Erhebung der Schlepp- oder
Treidel-Lohne mit den Fahrzeugen und Erzeugnissen der eigenen Gebiete volíkommen
gleich behandelt werden. Die vertragschlieBendenTeile werden fernerUnternehmungen,
denen sie kúnftig eine Konzession zum Betriebe der Schleppschiffahrt oder Treidelei
erteilen sollten, verpflichten, unter gleichen
Voraussetzungen hinsichtlich der Bemessung
und Erhebung der Schlepp- und TreidelLohne keinen Unterschied zwischen Fahr
zeugen und Erzeugnissen der eigenen Gebiete
und solchen des anderen vertragschliefíenden
Teiles zu machen.
(3) Die beiderseitigen Schiffseichscheine
werden nach MaBgabe der zwischen den vertragschlieBenden Teilen noch zu treffenden
besonderen Vereinbarungen anerkannt.
A r t i k e 1 XIV.
(i) Die Benútzung der KunststraBen und
sonstigen Wege, Kanále, Schleusen, Fáhren,
Brúcken und Brúckenoffnungen, der Háfen
und Landungsplátze, der Bezeichnung und
Beleuchtung des Fahrwassers, des Lotsenwesens, der Krane und Wageanstalten,
der Niederlagen der Anstalten zur Rettung
und Bergung von Schiffsgutern u. dgl. m.,
insoweit die Anlagen oder Anstalten fůr
den offentlichen Verkehr bestimmt si»d, soli,
gleichviel ob dieselben vom Staate, von Gemeinden oder von offentlichen Korperschaften
oder von Privatberechtigten verwaltet werden,
den Angehorigen des anderen vertragschlieBenden Teiles unter gleichen Bedingungen
und gegen gleiche Gebúhren wie den Angeho
rigen děs eigenen Staates gestattet werden.
(2)Gebúhren dúrfen nur bei wirklicher
Benútzung solcher Anlagen und Anstalten erhoben werden.
(8) Wegegelder fúr einen die Landesgrenze úberschreitenden Verkehr dúrfen auf
StraBen, die zur Verbindung der Gebiete der
vertragschlieBenden Teile unter sich oder
mit dem Auslande dienen, nach Verháltnis
der Streckenlánge nicht hoher sein ais fúr
den auf das eigene Staatsgebiet beschránkten
Verkehr.
A r t i k e 1 XV.
(!) Auf den Eisenbahnen soli im Personen- und Gepáckverkehr hinsichtlich der
Abfertigung, der Beforderungspreise und der
mit der Beforderung zusammenhángenden
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území patřících stranám sjednávajícím smlou
vu, splní-li stejné podmínky.

offentlichen Abgaben bei Erfúllung der gleichen Bedingungen kein Unterschied zwischen
den Bewohnern der Gebiete der vertragschlieBenden Teile gemácht werden.

(2) Se zásilkami zboží, podanými v Ra
kousku a přepravovanými buď do českoslo
venské republiky nebo československou re
publikou do třetího státu, nebude, budou-li
splněny stejné podmínky, nakládáno na želez
nicích v československé republice, ani pokud
jde o vypravení, ani pokud jde o přepravní
poplatky nebo veřejné dávky související
s přepravou, nepříznivěji než se zásilkami
zboží stejného druhu, podanými v českoslo
venské republice nebo ve třetím státě a pře
pravovanými v témže směru a na téže do
pravní trati. Totéž bude platiti na rakouských
železnicích pro zásilky zboží, podané v re
publice československé a dopravované^ buď
do Rakouska nebo Rakouskem do třetího
státu. Tato zásada platí vzájemně též pro zá
silky zboží, jež byly jinými dopravními^ pro
středky dopraveny přes hranice do území
druhé smluvní strany a tam podány na želez
nicích. Pro dopravu zásilek zboží stejného
druhu z území druhé smluvní strany buďtež
pro použití železničních tarifů, slev, poplatků
přepravních, anebo jinakých výhod bezúčinny tyto podmínky:

(2) In osterreich aufgelieferte, nach der
Čechoslovakischen Republik oder durch
die čechoslovakische Republik nach einem
dritten Staate zu befordernde Gůtersendungen werden bei Erfúllung der gleichen Bedin
gungen auf den Eisenbahnen in der če
choslovakischen Republik weder in Bezug auf
die Abfertigung, noch hinsichtlich der Beforderungspreise oder der mit der Beforderung
zusammenhángenden offentlichen Abgaben
ungúnstiger behandelt werden ais gleichartige in der čechoslovakischen Republik
oder in einem dritten Staate aufgelieferte Gútersendungen in derselben Richtung und auf
derselben Verkehrstrecke. Das gleiche wird
auf den osterreichischen Eisenbahnen fůr in
der čechoslovakischen Republik aufgelie
ferte Gůtersendungen gelten, die nach oster
reich oder durch osterreich nach einem
dritten Staate befordert werden. Dieser
Grundsatz findet wechselseitig auch Anwendung auf Gůtersendungen, die mit anderen
Beforderungsmitteln úber die Grenze in die
Gebiete des anderen vertragschlieBendeň
Teilés gebracht und dort auf die Eisenbahnen
aufgeliefert werden. Folgende Bedingungen
fiir die Anwendung von Eisenbahntarifen,
ErmáBigungen der Beforderungspreise °^ei
sonstigen Begúnstigungen sollen fůr den
Verkehr der gleichartigen Gůtersendungen
aus den Gebieten des anderen vertragschheBenden Teiles unwirksam sein.
a) die Bedingung der inlándischen Herkunft des Gutes; die Forderung einer solchen
Bezeichnung des Gutes, die einem gleichartigen Gute des anderen vertrag?chheBenden
Teiles nicht zugánglich ist, ist dieser Bedmgung gleichzuhalten)
b) die Bedingung der Aufgabe am Orte,
es sei denn, daB es sich um die Bedingung
der Anbringung der Gúter mittels Selu
handelt;
c) die Bedingung, daB der Rohstoff oder
las Halbfabrikat fůr das begůnstigte Gut
janz oder zu einem Teile auf inlándischen

a) Podmínka, aby zboží bylo domácího
původu; této podmínce se rovná požadavek,
aby zboží bylo označováno takovým způsobem,
který je nepřístupný pro zboží stejného druhu
druhé smluvní strany;
• b) podmínka, aby zboží bylo podáno v ur
čitém místě, leč že by šlo o podmínku, že
zboží nutno přivést! po vodě;
c) podmínka, že surovina nebo polotovar
pro zboží požívající výhody byly přepraveny
buď zcela nebo z části po tuzemských tratích.
(3) Tato ustanovení se nevztahují na ta
rifní slevy, poskytované pro účely dobročinné,
kulturní a obecného blaha, k zdolání pře
chodné obzvláštní nouze, pro osobní a ná
kladní převozy vlastní ozbrojené moci, pro

(3) Die vorstehenden Bestimmungen beiehen sich nicht auf TarifermáBigungen, die
Lir milde, kulturelle und Wohlfahrtszwecke,
ur Bekámpfung eines vorůbergehenden beonderen Notstandes, fůr Personen- und Gu-
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osoby činné ve veřejné službě, ve službě želez
niční, jakož i v příbuzných povoláních a pro
příslušníky jejich rodin, rovněž i pro služební
zboží domácích dopravních podniků. Shoda je
i v tom, že mohou býti omezeny slevy jízd
ného na drahách nižšího řádu (drobných,
místních a pouličních drahách), které slouží
v prvé řadě cizineckému ruchu na příslušníky
přilehlých obcí, v místě usedlé.

tertransporte der eigenen Wehrmacht, fůr
im offentlichen Dienst, im Eisenbahndienst
sowie in verwandten Berufen tátige Personen
und deren Familienangehorige sowie fůr
Dienscgůter der heimischen Verkehrsunternehmungen gewáhrt werden. Auch besteht
Einverstándnis darůber, daí.í auf Bahněn
niederer Ordnung (Kleinbahnen, Lokalbahnen, StraBenbahněn), die vorwiegend dem
Eremdenverkehr dienen, FahrpreisermáBigungen auf ortsansássige Angehorige der
anliegenden Gemeinden beschránkt werden
konnen.

Článek XVI.
Pro osobní a nákladní dopravu buďtež
pořízeny přímé tarify podle skutečné potřeby.

Ar ti kel XVI.
Fůr den Personen- und Gůterverkehr
sollen nach MaBgabe des tatsáchlichen Bedůrfnisšes durchgehende Tarife hergestellt
werden.

Článek XVII.
(i) Jak ve vzájemné sousední tak i v prů
vozní přepravě nebude zásadně dávána před
nost zboží, podanému ve vlastním státě před
zbožím, podaným v území druhého smluvního
státu.

Ar ti kel XVII.
(!) Bei der Beforderung wird sowohl im
gegenseitigen Nachbar-, ais auch im Durchfuhrverkehr grundsátzlich keine Bevorzugung der im eigenen Staate aufgelieferten
Gůter gegenůber den in den Gebieten des anderen vertragschlieíJenden Teiles aufgeliefer
ten Gůtern stattfinden.
(2) Die vertragschlieBenden Teile wer
den dahin wirken, dafi den Bedůrfnissen des
durchgehenden Verkehres zwischen ihren
Gebieten sowie zwischen den Gebieten des
einen Teiles und dritten Staates ůber die Gebiete des anderen Teiles durch Herstellung
gůnstiger Zugsanschlůsse fůr den Pěrsonenund Gůterverkehr sowie durch tunlichstes
Entgegenkommen in verkehrs- und transportdienstlicher Beziehung Rechnung getragen werde.
(s) Bei der Wagengestellung wird den
Bedůrfnissen fůr den Binnenverkehr und die
Ausfuhr nach den Gebieten des anderen ver
tragschlieBenden Teiles fůr Gůter der gleichen Art grundsátzlich gleichmáBig Rech
nung getragen werden. Dies soli jedoch erst
dann in Wirksamkeit treten, sobald mindestens zwei Drittel des gemeinsamen Wagenparkes aufgeteilt sind und den Staatseisenbahnverwaltungen der beiden vertragschlie
Benden Staaten zur Verfůgung stehen wer
den. Bis dahin wird bei der Gestellung der
Wagen fůr den Ausfuhrverkehr nach den Ge
bieten des anderen vertragschlieBenden Tei
les in nicht ungůnstigerer Weise vorgegangen
werden, ais bei der Gestellung der Wagen
fůr den Ausfuhrverkehr nach dritten Staaten.

(2) Smluvní státy budou k tomu působiti,
aby bylo vyhověno potřebám průběžné do
pravy mezi jejich územím, jakož i dopravy
z území jedné strany, do jiných států přes
území druhé strany tím, že se zřídí příznivá
připojení vlaková pro osobní a nákladní do
pravu a že si obě strany vyjdou pokud možno
vstříc v dopravní a přepravní službě.

(3) Potřebám vnitrozemní dopravy a po
třebám vývozu do území druhé strany pro
zboží téhož druhu vyhoví se zásadně stejným
přídělem vozů. To však platiti bude teprve od
té chvíle, až budou rozděleny a správám stát
ních drah v obou státech sjednávajících
smlouvu dány k službám nejméně dvě třetiny
společného obozu. Až do té doby nebudou při
dělovány nepříznivěji vozy pro vývoz do
území druhé strany sjednávající smlouvu než
pro vývoz do států jiných.
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článek XVIII.
(i) Pro osobní a nákladní dopravu mezi
železničními stanicemi, ležícími v území jedné
strany, pořídí se, je-li možná doprava ta ve
hranicích tohoto území po železnici bez^ pře
rušení, tarify v zákonné měně tohoto^ území
i tehdy, když pro onu dopravu použité želez
niční spojení je buď zcela nebo z části v pro
vozu dráhy, která sídlí na území druhé
strany.
(2) V dopravě mezi výpravnami obou
stran, které jsou blízko hranic, smějí býti
uhrazeny poplatky, splatné v osobní a ná
kladní dopravě, zákonným platidlem oné
strany, v jejímž území se platí, i když tarif
zní na měnu druhé strany; rovněž je pří
pustné platili zákonným platidlem druhé
strany, zní-li tarif na měnu toho území, kde
se platí.

(3) Příjem platidel zde upravený nemá
nikterak předbíhat! ujednáním zúčastněných
železničních správ o odúčtování.

Artikel XVIII.
(1) Fúr den Personen- und Gúterverkehr, der zwischen Eisenbahnstationen, die
in dem Gebiet des einen Teiles gelegen sind,
innerhalb dieses Gebietes mittels ununterbrochener Bahnverbindung stattfindet, werden
die Tarife in der gesetzlichen Landeswáhrung
dieses Gebietes auch dann aufgestellt wer
den, wenn die fúr den Verkehr benutzte
Bahnverbindung ganz oder teilweise im Betriebe einer Bahn steht, die in dem Gebiet
des anderen Teiles ihren Sitz hat.
(2) Im Verkehr zwischen den zunáchst
der Grenze gelegenen beiderseitigen Abfertigungsstellen dúrfen die im Personen- und
Gúterverkehr zu entrichtenden Gebúhren mit
den gesetzlichen Zahlungsmitteln jenes Tei
les beglichen werden, in dessen Gebiet die
Zahlung zu erfolgen hat, auch wenn der Tarif
auť die gesetzliche Wáhrung des anderen Tei
les lautet; ebenso ist die Begleichung mit den
gesetzlichen Zahlungsmitteln des anderen
Teiles zulássig, wenn der Tarif auf die Wáhrung des Gebietes lautet, in dem die Zahlung
erfolgt.
(3) Die hier geregelte Annahme von
Zahlungsmitteln soli den'Vereinbarungen der
beteiligten Eisenbahnverwaltungen uber die
Abrechnung in keiner Weise vorgreifen.

A r t i k e 1 XIX.
(i) Fúr den Gúterverkehr zwischen der
čechoslovakischen Republik und Osteneich
finden die Bestimmungen des Internationalen
Ubereinkommeňs úber den Eisenbahnfrachtverkehr voní 14. Oktober 1890 mit den Anděrungen und Ergánzungen in der Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1895 und in den Zusatzúbereinkommen vom 16. Juni 1898 und
vom 19. September 1906 ohne Einschránkung
Anwendung.
2) Es soli ferner dahin gestrebt wer
(2) Mimo to má býti usilováno o to, aby den, (daB
die Bestimmungen dieses Interna
ustanovení této mezinárodní úmluvy platila tionalen ůbereinkommens
auch in den zwipokud možná nezměněně i pro mezistátní ná schenstaatlichen Gúterverkehren
mit dntten
kladní dopravy s třetími státy, na kterých Btaaten, an denen die čechoslovakische
jest československá republika a republika Ra Republik und die Republik osterreich bekouská zúčastněna.
teiligt sind, moglichst unverándert zui AnčJ i i n n' mol D11 (T(-'TI.

článek XIX.
0) Pro nákladní dopravu mezi českoslo
venskou republikou a Rakouskem platí neobmezeně ustanovení mezinárodní úmluvy o že
lezniční nákladní dopravě ze dne 14. října
1890 se změnami a doplňky dodatečného^ ujed
nání ze dne 16. července 1895 a doplňovací
úmluvy ze dne 16. června 1898 i ze dne 19.
září 1906.

A r t i k e 1 XX.
článek XX.
Bestimmungen úber den Post-, TeleUstanovení o službě poštovní, telegrafní ! graphen- und Fernsprechverkehr werden im
a telefonní budou sjednána v rámci přísluš-
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ných smluv mezinárodních zvláštními úmlu
vami mezi obapolnými správami.

Rahmen der bezúg-lichen internationalen Vertráge in besonderen ůbereinkommen zwischen
den beiderseitigen Verwaltungen vereinbart
werden.

Článek XXL

A r tik e1 XXL

Obě strany ustanovují s výhradou po
zdější úpravy, že letadla jedné strany Smí od
létat! jenom z celního letiště na místo ležící
v území druhé strany a že na území druhé
strany smí přistáti pouze na celních letištích
mimo případy nouze. Mají-li letadla s sebou
zboží pro obchod, musí se jejich řidič vykázati
přihláškou o dopravovaném zboží (mani
festem). Přistání z nouze jest ihned oznámiti
nejbližšímu úřadu celnímu neb policejnímu.

Vorbehaltlich einer spáteren Regelung
vereinbaren beide Teile, daB Luftfahrzeuge
deš einen Teiles nur von einem Zollflugplatze aus nach einem im Gebiete des anderen Teiles befindlichen Ziele abfliegen und
auf dem Gebiete des anderen Teiles, auBer
in Lállen der Not, nur auf Zollflugplátzen
niedergehen dúrfen. Wenn die Luftfahrzeuge
Handelsware mit sich fúhren, hat sich ihr
Fůhrer mit einer Anmeldung uber die mitgefuhrten Waren (Manifest) auszuweisen.
Von einer Notlandung ist sofort der náchsten
Zoll- oder Polizeibehorde Mitteilung zu machen.
Artikel XXII.

Článek XXII,
(!) Smluvní strany se zavazují, že v přá
telské dohodě přezkoušejí způsob, jakým se
nakládá s dělníky a Zřízenci jedné strany
v území druhé strany v příčině ochrany děl
níků a zřízenců a sociálního pojištění, za tím
účelem, aby vhodnými úmluvami zajistily
těmto dělníkům a zřízencům vzájemně takový
způsob nakládání, jenž by jim skýtal dle mož
nosti rovnocenné výhody. Týto úmluvy budou
stanoveny zvláštním ujednáním.

(2) Pro styk a dopravu zemědělských stě
hovavých dělníků ve větších oddílech (počí
najíc od 3 dělníků) zajišťuje se z obou stran
největší ochota a bude zejména vzat zvláštní
zřetel na to, aby umožněna byla úhrada vzá
jemné potřeby na těchto dělnících. Při úpravě
tohoto styku mají oba státy použiti sprostředkování povolaných k tomu míst státních neb
státem zmocněných.
(3) Z obou stran se vzájemně zajišťují
příslušné úřední poukazy, jež by usnadňovaly
přechod přes hranice těchto dělnických oddílů,
jak při vjezdu, tak i při návratu způsobem dle
možnosti dalekosáhlým při nejmenším v míře
dosud obvyklé. V příčině pracovních podmí
nek, zejména ve všech otázkách sociálně-politických bude se s těmito stěhovavými dělníky
nakládati stejně, jako s tuzemskými zeměděl
skými dělníky stejného druhu.

(!) Die vertragschliefíenden Teile verpflichten sich, in freundschaftlichem Einvernehmen die Behandlung der Arbeiter und
Angestellten des einen Teiles in dem Gebiete
des anderen hinsichtlich des Schutzes der Ar
beiter und Angestellten und der sozialen Versicherung zu dem Zwecke zu průfen, um
durch geeignete Vereinbarungen diesen Arbeitern und Angestellten wechselseitig eine
Behandlung zu sichern, die ihnen moglichst
gleichwertige Vorteile bietet. Diese Vereinbarungen werden durch ein besonderes Abkommen festgesetzt werden.
(2) fůr den Verkehr von landwirtschaftlichen Wanderarbeitern in groBeren Partien
(von 3 Arbeitern aufwárts) wird beiderseits
das groBte Entgegenkommen zugesichert und
zwar wird die Ermoglichung der Deckung
des gegenseitigen Bedarfes an diesen Arbei
tern besondere Berúcksichtigung finden. Bei
Abwicklung dieses Verkehres haben sich
beide Staaten der Vermittlung der hiezu berufenen staatlichen oder staatlich bevollmáchtigten Stehen zu bedienen.
(3) Beiderseits werden entspreehende behordliche Anordnungen, die die Grenzůberschreitungen solcher Arbeiterpartien sowohl
bei der Eiňreise, wie auch bei der Rúckkehr
in moglichst weitgehender Weise, zumindest
in dem bisher úblichen AusmaBe erleichtern,
gegenseitig gewáhrleistet. In Ansehung der
Arbeitsbedingungen, insbesondere in allen
sozial-politischen Belangen, werden diese
Wanderarbeiter eine gleiche Behandlung zu
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(4) Bližší ustanovení, dle nichž se sta
ne najímání a poskytování zemědělských stě
hovavých dělníků, jakož i stanovení pracov
ních podmínek tarifní smlouvou budou před
mětem ujednání, jež sjednají s obou stran
povolané k tomu státní úřady.

(5) Při postupu stěhovavých dělníků
z třetích zemí do území jednoho z obou smluv
ních států, kteří musí projiti územím druhé
smluvní strany, zajišťují se v příčině pro
jezdu a překročení hranic těmto dělníkům
dle možnosti dalekosáhlé úlevy. Případná
bližší ustanovení, zejména po stránce^ zdra
votně- a pasově-policejní, budou sjednána od
oboustranných příslušných ústředních úřadů.

článek XXIII.
(J.) Obě smluvní strany dávají si vzá
jemně právo jmenovati konsuly ve všech těch
obchodních místech na území druhé strany,
kdež jest dovoleno usídliti se konsulům kte
réhokoliv třetího státu. Pod pojmem konsulů
rozumějí se všechny osoby, pověřené výko
nem konsulární činnosti.
(2) Konsulové jedné z obou smluvních
stran budou požívati s podmínkou vzájem
nosti na území druhé smluvní strany těchže
předností, oprávnění a osvobození, jaká mají
nebo budou míti konsulové kteréhokoli tře
tího státu.
(3) Obě smluvní strany shodují se v tom,
že přednosti, oprávnění a výhody, po
skytované konsulům jedné strany na území
strany druhé na základě zásady nej vyšších
výhod, nebudou moci býti přiznávány ve
větší míře, než jsou poskytovány konsulárním zástupcům této smluvní strany na území
strany prvé.
(4) Pokud jde o osvobození od přímých
daní, shodují se obě smluvní strany v tom, že
takováto osvobození budou přiznávána pou
ze efektivním konsulům obou stran, pokud
nejsou státními příslušníky onoho státu,
v němž vykonávají svou činnost, avšak nikdy
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erfahren haben, wie die inlándischen landwirtschaftlichen Arbeiter der gleichen Kate
gorie.
(4) Die náheren Bestimmungen, unter
denen die Anwerbung und Beistellung der
landwirtschaftliehen Wanderarbeiter zu erfolgen hat, wie auch die tarifvertragliche
Erstellung der Arheitsbedingúngen bilden
Gegenstand von ůberemkommen, die von den
beiderseitigen staatlichen hiezu berufenen
Behorden zu treffen sein werden.
(5) Beim Zuzug von Wanderarbeitern
aus dritten Lándern in das Gebiet eines der
beiden vertragschlieBenden Staaten, die das
Gebiet des anderen vertragschliefíenden
Teiles passieren můssen, werden beziiglicL
der Durchreise und der Grenzůberschreitun'
diesen Arbeitern moglichst weitgehende Erleichterungen zugesichert. Etwaige náhere
Bestimmungen insbesondere in sanitárer
und paBpolizeilicher Hinsicht werden von
den beiderseitigen zustándigen Zentralstellen vereinbart werden.
A r t i k e 1 XXIII.
(!) Die vertragschlieBenden Teile bewilligen sich gegenseitig das Recht, Konsuln
in allen denjenigen Handelspiátzen des an
deren Teiles zu ernennen, in denen Konsuln
irgendeines dritten Landes zugelassen wer
den. Unter Konsuln sind alle mit Konsular
gescháften Beauftragte verstanden.
(2) Die Konsuln des einen der vertrag
schlieBenden Teile sollen unter der Bedingunp- der Gegenseitigkeit in dem Gebiete des
anderen Teiles dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen genieBen, deren sich
diejenigen irgendeines dritten Landes eifreuen oder erfreuen werden.
(3) Es besteht Einverstándnis, daB mit
íúcksicht auf die aufgestellte Bedingung der
legenseitigkeit die den Konsuln des einen
leiles in dem Gebiete des anderen veimoge
ler Meistbegúnstigungen einzuráumenden
/orrechte, Befugnisse und Begunstigungen
úcht in eiiiem groBeren AusmaBe zugestanlen werden konnen, ais sie den konsulan;chen Vertretern dieses Teiles m aem Ge)iete des ersten Teiles gewáhrt werden.
(4) Bezúglich der Befreiungen in Sachen
ler direkten Besteuerung besteht Einyeritándnis, daB solche nur den beiderseitigen
Berufskonsuln, šoféru sie mcht die btaatslúrgerschaft jenes Staates besitzen, m dem
iie ihre Funktionen ausúben und kemestails
8
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ve větším rozsahu než diplomatickým zá
stupcům smluvních stran.

in weiterem Umfange ais den diplomatischen
Vertretern der vertragschlieBenden Teile zugute kommen.

článek XXIV.
(!) Příslušníci jedné smluvní strany
budou osvobozeni na území druhé strany od
veškeré služby vojenské v branné moci a od
každé dávky, placené místo osobního výkonu
vojenské služby; naopak nebude jim nijak
bráněno vykonávat! svých vojenských povin
ností ve státě, jehož jsou příslušníky.

A r t i k e 1 XXIV.
O) Die Angehorigen eines jeden der
vertragschlieBenden Teile werden in den Gebieten des anderen von jedem Militardienste
in der bewaffneten Macht und von jeder an
Stelle der personlichen Militárdienstleistung
tretenden Abgabe befreit sein; dagegen wer
den sie in keiner Weise gehindert werden,
ihren militárischen Pflichten in dem Staate,
dessen Angehorige sie sind, nachzukommen.
(2) Sie werden in Friedens- und Kriegszeiten zu anderen ais den im Abs. 1 bezeichneten militárischen Leistungen und zu mi
litárischen Requisitionen nur in demselben
AusmaBe und nach denselben Grundsátzen
wie die Inlánder herangezogen werden, doch
soli dies immer nur gegen Entschádigung geschehen.
(3) Weiters werden sie von jeder Verpflichtung zur ůbernahme offentlichrechtlicher Funktionen bei Gerichten, staatlichen
Verwaltungsbehorden oder Selbstverwaltungskorpern mit Ausnahme der ůbernahme
von Vormundschaften (Kuratelen) uber An
gehorige des eigenen Staates befreit sein.

(2) V míru i ve válce budou podrobeni
jiným vojenským úkonům, než jsou označeny
v odst. 1., a vojenským rekvisicím pouze do
té míry a dle týchž zásad jako tuzemci, avšak
vždy pouze za náhradu.

(s) Dále budou osvobozeni od veškeré
povinnosti přijímati veřejnoprávní funkce
u soudů, správních úřadů státních neb samo
správných s výjimkou poručnictví (kurately)
nad příslušníky vlastního státu.

A r t i k e 1 XXV.
í1) Wenn zwischen den vertragschlie
Benden Teilen uber die Auslegung oder Handhabung der Bestimmungen dieses Ůbereinkommens eine Meinungsverschiedenheit entsteht, so ist sie auf Verlangen des einen oder
des anderen Teiles durch Schiedsspruch zu
erledigen.
(2) Das Schiedsgericht wird fůr jeden
(2) Rozhodčí soud se sestaví pro každý
sporný případ tak, že každá strana ustanoví Streitfall derart gebildet, daB jeder Teil aus
ze svých příslušníků dvě způsobilé osoby za seinen Angehorigen zwei geeignete Personrozhodce a obě smluvní strany zvolí přísluš lichkeiten zu Schiedsrichtern bestellt und
níka třetího státu za předsedu. Smluvní stra daB die vertragschlieBenden Teile einen
ny se zavazují, že se předem a na určitou Angehorigen eines dritten Staates zum Obdobu, až nabude tato dohoda působnosti, do mann wáhlen. Die vertragschlieBenden Teile
hodnou o osobě předsedy, který v daném pří verpflichten sich, nach Inkrafttreten des
vorliegenden ůbereinkommens sich in voraus
padě má býti jmenován.
und fůr einen bestimmten Zeitraum uber die
Person des im gegebenen Falle zu ernennenden Obmannes zu verstándigen.
(3) V prvním sporu zasedá rozhodčí
(3) Beim ersten Streitfalle hat das
soud na území žalované smluvní strany, Schiedsgericht seinen Sitz in den Gebieten
v druhém sporu na území druhé strany a pak des beklagten vertragschlieBenden Teiles,
dále střídavě na území jedné nebo druhé beim zweiten Streitfalle in den Gebieten des
strany. Smluvní strana, na jejímž území má anderen Teiles und so fortan abwechselnd in
rozhodčí soud zasedati, ustanoví jeho sídlo. den Gebieten des einen oder des anderen

Článek XXV.
(i) Vznikne-li mezi smluvními stranami
spor o výklad neb provádění ustanovení této
dohody, budiž tento spor rozhodnut na žádost
jedné strany výrokem rozhodčím.
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Musí se postarati o místnosti, písaře a slu
žební personál, jichž rozhodčí soud pro svou
činnost potřebuje. Předseda řídi rozhodčí
soud. Rozhodnutí děje se většinou hlasů.

(4) Smluvní strany se dohodnou buď
v konkrétním případě nebo jednou pro vždy
o řízení rozhodčího soudu. Nedojde-li k ta
kovéto dohodě, ustanoví rozhodčí soud ří
zení sám. Řízení může býti písemné, neodporuje-li tomu žádná ze smluvních stran;
v tom případě je možno se odchýliti od usta
novení předcházejícího odstavce.

(5) Na žádost rozhodčího soudu, jež
budiž podána vládě příslušné strany, budou
úřady obou smluvních stran poskytovati při
předvolání a výslechu svědku a znalců právní
pomoc, stejně jako na žádost tuzemských ci
vilních soudů.

Článek XXVI.
(i) Tato dohoda budiž co nejdříve rati
fikována. Ratifikační listiny budou vymě
něny v Praze. Dohoda nabývá účinnosti 10.
dne po výměně ratifikačních listin a platí
potud, pokud nebude jednou smluvní stra
nou vypověděna. V tomto případě pozbývá
účinnosti po třech měsících ode dne, kdy
byla výpověď druhé smluvní straně ozná
mena.

(2) Dohoda bude sepsána v prvopise če
skoslovenském a německém.
Čemuž na svědomí podepsali plnomocníci
tuto dohodu a připojili své pečeti.
Dáno v Praze dne 4. května roku tisícíhodevítistého dvacátého prvého.
Za československou republiku:
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. V. Schuster v. r.

Teiles. Derjenige Teil, in dessen Gebieten das
Schiedsgericht zusammenzutrsten hat, bestimmt den Ort des Gerichtssitzes. Er hat
fůr die Stellung der Ráumlichkeiten, der
Schreibkráfte und des Dienstpersonales _zu
sorgen, deren das Schiedsgericht fůr seine
Tátigkeit bedarf. Der Obmann ist Vorsitzender des Schiedsgerichtes. Die Entscheidungen
ergehen nach Stimmenmehrheit.
(4) Die vertragschlieBenden Teile werden sich im gegebenen Falle oder ein fůr
ailemal uber das Verfahren dos Schiedsge
richtes verstándigen. In Ermangelung einer
šolchen Verstándigung wird das Verfahren
von dem Schiedsgerichte selbst bestimmt.
Das Verfahren kann schriftlich sein, wenn
keiner der vertragschlieBenden Teile Einspruch erhebt; in diesem Falle kann von der
Bestimmung des vorhergehendeň Aosatzes
abgewichen werden.
(5) Hinsichtlich der Ladung und der
Vernehrnu ng von Zeugen und Šach verst ándigen werden die Behorden jedeš dei ver
tragschlieBenden Teile auf das vom Schieds
gericht an die betreffende Regierung zu nchtende Ersuchen in derselben Weise Kechtehilfe leisten, wie auf die Ersuchen dei n
A r t i k e 1 XXVI.
(1) Das gegenwártige úbereinkommen
,11 moglichst bald ratifiziert werden. Die
atifikationsurkunden werden m Piag au
etauscht werden. Das úberemkommentett
m 10 Tage nach Austausch dei Patu
onsurkunden in Kraft und soli so lange m
eltung bleiben, ais es nicht von emepi der
eiden Teile gekůndigt wird. In diesem Falle
ritt es nach Ablauf von 3 Monaten nach dem
'ao-e auPer Kraft, an dem die Kundigung
em andcren vertragschheBenaen Tene beanntgegeben worden ist.
(2) Das úbereinkommen wird m cecholovakischer und deutscher Urschrnt
;efertigt.
Zu Urkund dessen haben die Bevc" "
aáchtigten das vorliegende úbereinkommen
mterzeichnet und ihre Siegel beigedruckt.
So geschehen zu Prag am 4. Mai tausendleunhunderteinundzwanzig.
Fůr die Republik osterreicn:
Riedl m. p.
8!
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Příloha A.
(Vzor.)

Tímto dosvědčuje se panu N. N., který hodlá se svými výrobky (produkty) navštívit!
veletrhy a trhy

pro československé příslušníky: v republice Rakouské
pro rakouské příslušníky; v republice Československé
za účelem jeho legitimace u příslušných úřadů, že jest bytem v N. a že má zapravovati jeho
živnosti odpovídající, zákonem stanovené daně a dávky.
Toto osvědčení jest plátno na dobu od............................................................... měsíce
(místo, datum, podpis a razítko úřadu vystavujícího tuto listinu).

Popis osoby a podpis živnostníka.
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, Beilage A.
Master.

Dem N. N., welcher mít seinen Fabrikaten (Produkíen) die Messen und Markte

fiir čechoslovakische Staatsangehorige: in der Republik Óslerreich
fiir osterreichische Staatsangehorige: in der Čechoslovakischen Republik
zu besuchen beabsichtigt, wird behufs seiner Legitimation bei den zustandigen Behorden
hiedurch bezeugt, dafi er zu N. wohnhaft ist und die seinem Gewerbe entsprechenden gesetzlichen Steuern und Abgaben zu entrichten hat.
Gegenwartiges Zeugnis ist giiltig fur den Zeitraum von
(Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behórde.)
Personalbeschreibung und Unterschrift des Gevverbetreibenden.

Monaten.
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Příloha B.
(Vzor.)

Živnostenský list legitimační obchodním cestujícím.
Číslo listu

Na rok
Platí pro cesty v cizině.
Majitel (jméno a příjmení)

Jméno místa, dne

(den, měsíc, rok).
(Úřad.)

(Pečeť.)

Podpis.

Tímto listem se osvědčuje, že majitel jeho má (továrnu neb obchod) v.
........................................................... pod firmou.........................................

jest obchodním cestujícím ve službě firmy...........................................................................................
v........................................................................ , která tam má (pojmenování továrny neb obchodu).
firinv

Poněvadž majitel tohoto listu zamýšlí na účet této firmy a kromě toho f.rem (druh továrny
neb obchodu) v................................................................................. vyhledávat! zakázky na zboží
a kupovati zboží, osvědčuje se mimo to, že se mají zapravovati za provozování živnosti
řečené firmy
řečených firem

ve zdejší zemi dávky ustanovené zákonem.
Popis osoby majitele listu:

Věk:..............................................................................................
Postava:........................................................................................
Vlasy:...........................................................................................
Zvláštní znamení:........... :...........................................................

K POVŠIMNUTÍ! Majitel tohoto listu má právo, jen když je na cestách a výhradně na účet výše
j^novlnýchfoem za^!íz'iy na zh°ží hledati a zboží kupovati. Může s sebou voziti jen vzorky zboží, nikoliv však
zboží. Kromě toho jest povinen šetřiti předpisů v každém státě platných.
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Anlage B.
(Master.)

Gewerbelegitimationskarte fúr Handlungsreisende.
Fůr das Jahr...........................

Nr. der Kartě.......

G ů 11 i g z u R e i s e n i m A u s 1 a n d e.
Inhaber (Vor- und Zuname)............................................. .........................................................

Ortsname, den..................................................... U'ag, Monat, Jahr).
(Siegel.)

(Behorde.)

Unterschrift.

Es wird hiemit bescheinigt, da8 Inhaber dieser Kartě eine (Bezeichnung der Fabrik oder
Handlung) in...............................

.......................................................... unter der Firma

besitzt, ais Handlungsreisender im Dienste der Firma
in.......................................................... steht, welche eine (Bezeichnung der Fabrik oder Handlung)
daselbst besitzt.
Ferner wird, da Inhaber fůr Rechnung dieser Firma und aufierdem nachfolgender
(Bezeichnung der Fabrik oder Handlung) in..............................
Warenbestellungen aufzusuchen und Warenankaufe zu machen beabsichtigt, bescheinigt, dafi
fůr den Gewerbebetrieb vorgedachter

im hiesigen Lande die gesetzlich bestehenden Ab-

gaben zu entrichten sind.
Bezeichnung der Person des Inhabers:
Alter:...

........

......................................................................................................................

Gestalť................................................................................ :... .................... .................. ....................•••

Besondere Kennzeichen..................................................................................................................... .
ZUR BEACHTUNG! Inhaber dieser Kartě ist ausschliefilich im Umherziehen und ausschliefilich
fúr Rechnung der vorgedachten
berechtigt Warenbestellungen aufzusuchen und Warenankaufe zu machen.
Er darf nur Warenmuster, aber Se Waren mit sich fůhrcn. Aufierdem hat er die in jedem Staate gůltigen
Vorschriften zu beachten.
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Závěrečný protokol

SchluBprotokoll

k obchodní dohodě mezi republikou
Československou
a republikou Rakouskou.

zum Handelsůbereinkommen zwischen
der Čechoslovakischen Republik
und der Republik Osterreich.

Při podpisování předběžné obchodní do
hody, která dnešního dne mezi republikou čes
koslovenskou a republikou Rakouskou byla
uzavřena, učinili podepsaní zmocněnci tato
prohlášení, která mají sama tvořiti integru
jící součást smlouvy:

Bei der Unterzeichnung des vorláufigen
Handelsůbereinkommens, welches am heutigen Tage zwischen der čechoslovakischen
Republik und der Republik osterreich abgeschlossen worden ist, haben die unterzeichneten Bevollmáchtigten die folgenden Erklárungen abgegeben, welche einen integrierenden Teil des Ůbereinkommens selbst bilden
sollen:

Je souhlasný názor o tom, že českoslo
venská republika touto dohodou spolu se zá
věrečným protokolem nevzdává se práv a
výhod, které jí, resp. jejím státním přísluš
níkům přináležejí na základě mírové smlouvy
(státní smlouvy) St. Germainské ze dne
10. září 1919 a které převyšují práva a vý
hody, jež obě vlády sobě, resp. svým státním
příslušníkům touto ^dohodou spolu se závě
rečným protokolem vyhradily.

Es besteht Einverstándnis darůber, dafí
die čechoslovakische Republik durch das
vorliegende Abkommen samt SchluBprotokoll
nicht auf die Rechte und Begúnstigungen verzichtet, die ihr beziehungsweise ihren Staatsangehorigen auf Grund des Friedensvertrages
(Staatsvertrages) von St. Germain vom 10.
September 1919 zustehen und die uber die
Rechte und Begúnstigungen hinausgehen, die
die beiden Regierungen sich bezw. ihren
Staatsangehorigen durch das vorliegende Ab
kommen samt SchluBprotokoll eingeráumt
haben.

K článk-u II.

Z u A r t i k e 1 II.

t1) Aby ulehčeno bylo provádění před
pisů o nastoupení a provozování živností ci
zinci, platných v obou státech a spočívajících
na základě formální reciprocity, prohlašují
obě strany, že budou připouštěti navzájem
své státní příslušníky k nastoupení a k pro
vozování obchodů a živností za stejných pod
mínek, jako příslušníky vlastní. Ustanovení
článku L, odstavec 2., této dohody zůstává
tímto nedotčeno.

(U Um die Handhabung der in beiden
Staaten bestehenden, auf dem Grundsatz der
formellen Reziprozitát aufgebauten innerstaatlichen Vorschriften uber den Eintritt
und Betrieb von Gewerben durch Auslander
zu erleichtern, erkláren beide Teile, die gegenseitigen Staatsangehorigen unter den gleichen
Bedingungen zum Eintritt und Betrieb von
Handel und Gewerbe zuzulassen wie die
eigenen. Die Bestimmung des Artikels I,
Abs. 2, dieses ůbereinkommens wird hiedurch nicht berůhrt.

(2) Vyhotovení legitimace potřebné dle
odstavce 2., článek II., děje se příslušným
živnostenským úřadem prvé stolice.

(2) Die Ausfertigung der nach Abs. 2 des
Artikels II erforderlichen Legitimationen
geschieht durch die zustándigen Gewerbebehorden I. Instanz.
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 7
des Artikels II schlieBen die Einhebung von
Gebůhren fúr die Zulassung von Handelsgesellschaften, Genossenschaften und áhnlichen Vereinigungen eines- der beiden Vertragsstaaten zum Gescháftsbetriebe im Gebiete des anderen nicht aus, soferne auch fúr
gleichartige einheimische Gesellschaften aus
AnlaB ihrer Bildung, Konzessionierung oder

(3) Ustanovení odstavce 7. článku II.
nevylučují vybírání poplatků za připuštění
obchodních společností, společenstev a po
dobných sdružení jednoho z obou smluvních
států k provozování obchodů na území státu
druhého, pokud také od stejných společností
tuzemských požadují se při jich utvoření, po
volení nebo připuštění k provozování ob
chodů poplatky poměrně stejné výše.
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(4) Otázka, jak nakládáno býti má
v příčině zdanění s příslušníky smluvních
stran, kteří provozují povoznictví nebo
plavbu lodní mezi místy různých států, zů
stává vyhrazena zvláštní úmluvě, která se
stane v souvislosti s otázkou dvojího zdanění.
Prozatím nemají podniky tohoto rázu na
území jedné strany býti stiženy daní z živ
nosti z provozu na území druhé strany.

Zulassung zum Gescháftsbetrieb Gebiihren
von verháltnismáBig gleicher H5he erhoben
werden.
(4) Die Frage, wie die Angehorigen der
vertragschlieBenden Teile, die das Frachtfuhrgewerbe oder die Schiffahrt zwischen
Plátzen verschiedener Staaten betreiben, hinsichtlich der Besteuerung dieser Gewerbe behandelt werden sollen, bleibt einer besonderen Vereinbarung vorbehalten, die im Zusammenhang mít der Frage der Doppelbesteuerung erfolgén soli. Bis dahin sollen Gewerbebetriebe dieser Art im Gebiete des einen Teiles hinsichtlich der Ausúbung auf dem Ge
biete des anderen Teiles einer Gewerbesteuer
nicht unterliegen.

K článku III.

Z u A r t i k e 1 III.

(-' ) Ustanovení dohody mezi republikou
československou a republikou Rakouskou
z 2. srpna 1920 o způsobu, jak nakládati po
stránce právní s výrobními a dopravními
podniky, nejsou dotčena ustanoveními člán
ku III.

I1) Die Bestimmungen des ubereinkommens zwischen der čechoslovakischen Re
publik und der Republik osterreich vom
2. August 1920 liber die rechtliche Behandlung von Produktions- und Transportunternehmungen werden durch die Bestimmungen
des Artikels III nicht berůhrt.
(2) Die bei den beiden vertragschlieBenden Teilen geltenden Vorschriften, durch
welche der Bestand der Gegenseitigkeit hin
sichtlich der Zulassung von Gesellschaften
mit beschránkter Haftung festgestellt wird,
bleiben unberúhrt.

(2) U obou smluvních stran platné před
pisy, jimiž zjišťuje se trvající vzájemnost
ohledně připuštění společností s ručením obmezeným, zůstanou netknuty.

K článku V.

Z u A r t i k e 1 V.

Je shoda v tom, že má býti dbáno zá
konů a nařízení platných na území jedné ze
smluvních stran stranou druhou i tehdy,
jestliže tyto zákony a nařízení zapovídají
používání označení, která obsahují ne
přímým způsobem nesprávné údaje o původu
výrobků, zmíněných v článku V.

Es besteht Einverstándnis darůber, daB
die im Gebiete eines der vertragschlieBenden
Teile geltenden Gesetze und Verordnungen
von dem anderen Teile auch dann zu beobachten sein werden, wenn sie den Gebrauch von
Bezeichnungen untersagen, die mittelbar unrichtige Angaben liber die Herkunft der im
Artikel V erwáhnten Erzeugnisse enthalten.

K č 1 á n k u VI.
_ ( ') Je shoda v tom, že pravidlem zboží
jakéhokoli původu, které se prováží územím
jedné smluvní strany nebo bylo uloženo ve
svobodných přístavech neb ve svobodných
celních okresích, nemá býti podrobeno při
vstupu do území druhé strany nijakým jiným
neb vyšším clům nebo dávkám, než bylo-li
by dováženo přímo ze země původu, a že toto
ustanovení platí, i když zboží bylo překlá
dáno, přebaleno neb uloženo ve skladišti,
i když se prováží přímo. Jestliže by jedna

Z u Artikel VI.
(i) Es besteht Einverstándnis, daB in
der Regel Waren irgend welcher Herkunft,
die durch das Gebiet eines der vertragschlie
Benden Teile durchgefuhrt oder in Freiháfen
oder Zollfreibezirke verbracht wurden, bei
ihrem Eingang in die Gebiete des anderen
Teiles keinen anderen oder hoheren Zbílen
oder Abgaben unterworfen werden sollen, ais
wenn sie unmittelbar aus dem Ursprungsland eingefúhrt worden waren, und daB diese
Bestimmuhg sowohl auch die, nach erfolgter
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smluvní strana měla podle svého dobrého
zdání důvod k tomu, aby učinila opatření
úchylná od tohoto pravidla k podpoře vlast
ního obchodu, má druhá strana právo učiniti
rovněž ze své strany tatáž neb podobná opa
tření.

Umladung, Umpackung oder Lageruňg ais auf
die unmittelbar durehgefůhrten Waren Anwendung finden soli. Solíte sich einer der
vertragschlieBenden Teile aus Grůnden der
Porderung des eigenen Handels nach seinem
Ermessen zu MaBnahmen veranlaBt sehen,
die von dieser Regel abweichen, so bleibt dem
anderen Teile das Recht vorbehalten, die
gleichen oder áhnlichen MaBnahmen auch
seinerseits zu treffen.

(2) Je shoda v tom, že předměty vyro
bené v zušlechťovacím řízení pokládají se
pouze tehdy za průmyslové výrobky pří
slušné smluvní strany, jestliže a pokud zpra
cované tuzemské látky a práce na to vynalo
žená tvoří alespoň čtvrtinu hodnoty zboží.
Smluvní strany si vyhrazují zrušiti v dohodě
ve vhodné chvíli toto omezení.

(2) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB die im Veredelungsverkehre erzeugten
Gegenstánde nur dann ais Gewerbeerzeugnisse des betreffenden vertragschlieBenden
Teiles angesehen werden, wenn und insoferne
die verarbeiteten inlándischen Stoffe und die
hiezu aufgewendete Arbeit mindestens ein
Viertel des Warenwertes darstellen. Die ver
tragschlieBenden Teile behalten sich vor, im
gegebenen Zeitpunkte diese Beschránkung
einverstándlich aufzuheben.
(3) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB hinsichtlich der Ein- und Ausfuhrverbote im gegenseitigen Verkehr der vertrag
schlieBenden Teile ausschlieBlich die Bestimmungen des Artikels IX maBgebend sind.

(3) Je shoda v tom, že o zákazech do
vozu a vývozu ve vzájemném styku smlu
vních stran platí výlučně ustanovení člán
ku IX.
(4) Obě smluvní strany se dohodly, že
si časem budou vyměňovati výsledky pozoro
vání o působení vývozních cel a poplatků na
vzájemný obchodní styk, pokud na jedné
straně budou tato cla a poplatky v platnosti,
a že si o revisi vývozních cel neb poplatků
vzájemně budou oznamovati přání, o nichž se
bude potom jednati.

(4) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB die vertragschlieBenden Teile, solange
auf Seite eines von ihnen Ausfuhrzolle oder
-Abgaben bestehen, von Zeit zu Zeit ihre Beobachtungen ůber die Wirkung dieser Aus
fuhrzolle oder -Abgaben auf den gegenseiti
gen Handelsverkehr austauschen und sich
gegenseitig ihre Wůnsche hinsichtlich einer
Revision der Ausfuhrzolle oder -Abgaben bekannt geben werden, die sodami zum Gegenstande von Verhandlungen gemacht werden
sollen.

(5) Vzájemně zajištěný postup v otáz
kách monopolů dle zásady nej vyšších výhod
nebude se vztahovat! na jednotlivě uzavírané
dodávací smlouvy o zboží, jež jest před
mětem státního monopolu.

(5) Die gegenseitig zugesicherte Meistbegůnstigung bei Handhabung der Monopole
wird sich nicht auf den AbschluB einzelner
Lieferungsvertráge ůber Waren erstrecken,
die den Gegenstand eines Staatsmonopols
bilden.

(6) Způsob, jak vydávati osvědčení
o původu, pokud by jich bylo žádáno, vyhra
zuje se příští vzájemné dohodě. Při tom
budou hleděti strany na to, aby obchod zby
tečně nebyl zatěžován ani výší vybíraných
poplatků ani formalitami při vydávání.

(e) Die Art der Ausstellung von Ursprungszeugnissen wird im Falle ihrer Forderung dem gegenseitigen Einvernehmen vor
behalten. Hiebei werden die vertragschlie
Benden Teile darauf Růcksicht nehmen, daB
der Handel weder durch die Hohe der eingehobenen Gebůhren, noch durch die Formalitáten der Ausstellung eine unnotige Erschwerung erfáhrt.
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K elán k u VII.

Z u A r t i k e 1 VIL

Je souhlasný názor o tom, že ustanovení
článku VII. neodporují opatřením, která
slouží ku zajištění daně z obratu a daně lu
xusní v případech tuzemské výdělečné čin
nosti cizozemců.

Es besteht Einverstándnis darúber, dafí
die Bestimmungen des Artikels VII MaBnahmen nicht entgegenstehen, welche zur Sicherstellung der Warenumsatz- und Luxussteuer in Fáilen einer inlándischen Erwerbstátigkeit von Auslándern dienen.

K č 1 á n k u VIII.

Z u A r t i k e 1 VIII.

(J) Osvobození průvozu od cla a dávek,
zajištěné ve článku VIII., odstavec 2., ne
týká se vybírání statistických poplatků.

(1) Durch die im Absatz 2 des Arti
kels VIII zugesicherte Freiheit der Durchfuhr von Zollen und Abgaben wird die Einhebung statistischer Gebůhren nicht getroffen.

(2) Zastaví-li se nebo omezí-li se pře
chodně přeprava zboží po železnicích nebo
lodích z důvodů dopravně technických, nebudiž to pokládáno za porušení svobody prů
vozu, zaručené v článku VIII., pokud toto
opatření postihuje stejně i zboží vlastní ze
mě. Jestliže by průvoz byl náhodnými udá
lostmi přechodně znemožněn, postarají se
obě smluvní strany o to, aby tato závada
byla ihned oznámena na příslušném místě
druhé strany, aby bylo zabráněno podávání
nových průvozních zásilek po dobu závady.

(2) Ais Verletzung der im Artikel VIII
gewáhrleisteten Durchfuhrfreiheit soli es
nicht angesehen werden, wenn die Befdrderung von Giitern auf Eisenbahnen und Schiffen aus verkehrstechnischen Grúnden vorúbergehend eingestellt oder eingeschránkt
wird, sofern die MaBnahme auch Gúter des
eigenen Landes in derselben Weise trifft. Fůr
den Fall, ais durch zufállige Ereignisse die
Moglichkeit der Durchfuhr vorůbergehend
verhindert werden solíte, werden die beiden
Vertragsteile dafůr sorgen, daB diese Behinderung den zusťándigen Stehen des anderen
Teiles sofort mitgeteilt wird, um die Einleitung neuer Durchfuhrsendungen fůr die
Dauer der Behinderung der Durchfuhr zu
vermeiden.

(3) Jest shoda o tom, že nejsou dotčeny
zákazem zmíněným v odstavci 3. článku VIII.
průvozní zásilky, které již vstoupily na úze
mí státu, který zákaz vydal, při nabytí jeho
platnosti, nýbrž že musí býti dále dopraveno
na místo určení. Zanikne-li působnost doho
dy, musí býti zboží odevzdané povozníkovi
před tímto okamžikem dopraveno na mí
sto určení, i když průvoz skutečně se bude
díti teprve po zániku smlouvy.

(s) Es besteht Einverstándnis darů ber,
daB Durchfuhrsendungen, -welche bei Inkrafttreten eines Verbotes nach Absatz 3 des
Artikels VIII bereits in das Gebiet des Staates, der das Verbot erlassen hat, eingetreten
sind, durch das Verbot nicht getroffen wer
den, sondern nach ihrem Bestimmungsort
weitergeleitet werden sollen. Bei Erloschen
der Gůltigkeit des ůbereinkommens ist die
noch vor diesem Zeitpunkte dem Frachtfůhrer ůbergebene Ware an ihren Bestim
mungsort zu leiten, auch wenn die tatsáchliche Durchfuhr erst nach dem Zeitpunkt des
Erloschens des Ůbereinkommens erfolgt.

(4) Se zbožím zkáze podléhajícím, kte
ré v lomené dopravě se prováží územím
jedné smluvní strany, se zachází jako se zá
silkami průvozními jen tehdy, jestliže se vy
veze ve lhůtě, která se určuje podle stupně
porušitelnosti zboží, nikoli však větší než
dva měsíce ode dne uložení ve skladišti. Tato
dvouměsíční lhůta bude přiměřeně prodlužována, jestliže se vývoz nemůže díti v této

(4) Leicht verderbliche Waren, welche
im gebroehenen Verkehr durch das Gebiet
eines der vertragschlieBenden Teile durchgefůhrt werden, unterliegen der Behandlung
ais Durchfuhrsendungen nur, wenn sie binnen
einer Frist, die nach dem Grád der Verderblichkeiť der Ware zu bemessen ist, jedoch
zwei Monate vom Tage der Einlagerung an
gerechnet nicht ůberschreiteh soli, zur Aus-
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lhůtě bez zavinění osoby oprávněné o zboží
rozhodovati.
(5) Ropa a ropné produkty původem ze
země, která poskytla jedné smluvní straně
kontingent tohoto zboží, smějí býti připu
štěny k provážení v lomené dopravě jen
tehdy,, jestliže země původu prohlásila pře
dem svůj souhlas s tím, že zásilka uložená
ve skladišti za své lomené dopravy nebude
po prokázaném vývozu počítána na kon
tingent země průvozní.

(6) Svoboda průvozu, zaručená článkem
4. světové poštovní smlouvy římské pro li
stovní zásilky a článkem 2. poštovní balíkové
smlouvy římské pro balíky, se nemění.
K článku IX.

fuhr gelangen. Die Frist von zwei Monaten
wird entsprechend verlángert, wenn die Ausfuhr innerhalb dieser Frist ohne Verschulden
der Verfúgungsberechtigten nicht moglich ist.
(5) Erdol und Erdolprodukte, die aus
einem Lande stammen, das einen der vertragschlieBehden Teile ein Kontingent an diesen
Waren zugestanden hat, soli zur Durchfuhr
im gebrochenen Verkehr nur zugelassen werden, wenn das Herkunftsland sich vorher damit einverstanden erklárt hat, daB die im gebrcchenen Verkehr eingelagerte Sendung bei
nachgewiesener Wiederausfuhr nicht auf das
Kontingent des Durchfuhrlandes angerechnet
wird.
(e) Die durch Artikel 4 des Weltpostvertrages von Rom fůr Briefsendungeii und
durch Artikel 2 des Postpaketvertrages von
Rom fůr Pakete gewáhrleistete Durchgangsfreiheit bleibt unberůhrt.
Zu Artikel IX.

(1) Von dem gleichmáBigen Wunsche
geleitet, moglichst bald den ůbergang zur
vollen Freiheit des gegenseitigen Handelsverkehres herbeizufůhren und zu diesem Zwecke
die Beschránkungen, die einstweilen mit
Rucksicht auf die herrschenden auBerordentlichen Verháltnisse aufrechterhalten werden
můssen, nach Moglichkeit zu mildern und
allmáhlich zu beseitigen, kommen die vertragschlieBenden Teile im allgemeinen ůberein,
bei der Handhabung der bei ihnen bestehenden Ein- und Ausfuhrverbote und bei der Erteilung von Bewilligungen fůr die Ein- und
Ausfuhr von Gůtern, die einem Verbote unterliegen, den Bedůrfnissen des Verkehres nach
Moglichkeit Reehnung zu tragen und durch
eine liberále Praxis die Wiederherstellung
regelmáBiger Handelsbeziehungen und eines
lebhaften Warenausťausches zwischen den
beiderseitigen Gebieten soweit ais tunlich zu
fordem und zu erleichtern.
(2) Um die Durchfůhrung dieser Grund(2) Obě smluvní strany budou si čas od
času oznamovati svá přání o udělování do sátze und die Einhaltung eines der Gegenseivozních a vývozních povolení, aby mohly býti tigkeit entsprechenden Vorgehens auf beiden
provedeny tyto zásady a aby mohlo býti za Seiten sicherzustellen, werden die beiden verjištěno zachovávání postupu na základě vzá tragschlieBenden Teile sich von Zeit zu Zeit
jemnosti, a zahájí vyjednávání o tom, v ja ihre Wůnsche hinsichtlich der Erteilung von
kém dosahu by mohlo býti vyhověno těmto Ein- und Ausfuhrbewilligungen bekannt gepřáním buď poskytnutím kontingentů pro ben und in Verhandlungen darůber eintreten,
dovoz neb vývoz jistého zboží, buď udělo in welchem Umfange diesen Wůnschen, sei es
durch Gewáhrung von Kontingenten fůr die
váním jednotlivých povolení.
Ein- oder Ausfuhr bestimmter Artikel, sei es
durch die Erteilung von Einzelbewilligungen,
Reehnung getragen werden kann.

(i) Obě smluvní strany, prodchnuty stej
ně přáním, aby co nejdříve docílily přechodu
k úplné svobodě vzájemného obchodu a aby
proto dle možnosti zmírnily a zvolna odstra
nily omezení, která zatím jest třeba zachovati pro mimořádnost nynějších poměrů,
shodují se všeobecně v tom, aby bylo vyho
vováno co možná potřebám obchodu při pro
vádění platných dovozních a vývozních zá
kazů a při udělování povolení na dovoz a vý
voz zboží, jež jest podrobeno nějakému zá
kazu, a že budou pokud lze podporovati a
ulehčovat! liberální praxí obnovení pravidel
ných obchodních styků a čilé výměny zboží
mezi oběma zeměmi.

Sbírka zákonů a nařízení, č. B4.

53

(3) Obě smluvní strany přiznávají mo
nopolním podnikům druhé strany právo vol
ného nákupu sacharinu a sacharinových vý
robků, jakož i surovin k výrobě sacharinu,
pokud není těchto látek třeba pro vlastní mo
nopolní podniky. Vývozní povolení k tomu
potřebná budou obratem a hromadně udě
lena pro příslušné kontingenty tohoto zboží.
Z tohoto vývozu nebudou vybírány zvláštní
dávky, mimo to bude dovoz sacharinu a sa
charinových surovin osvobozen od manipu
lačních poplatků. Rovněž bude osvobozen od
celních a jiných poplatků dovoz státních uza
víracích pásek k úpravě monopolního zboží.
Zároveň uvolňuje se obapolně průvoz sacha
rinu a sacharinových výrobků, pokud jsou
vyrobeny v podnicích monopolních obou
smluvních stran.

(s) Beide Teiie gestehen den Moncpolsbetrieben des anderen Teiles das Recht des
freien Einkaufes von Sacharin und Sacharinprcdukten sowie von Rohmateríalien zur Sacharinfabrikation zu, soweit diese Materialien nicht fůr den Bedarf der eigenen Monopolsbetriebe benotigt werden. Die hiezu erforderlichen Ausfuhrbewilligungen werden
umgehend generel! fůr die in Betracht kommenden Kontingente dieser Artikel erteilt
werden. Diese Ausfuhr wird an die Einhebung besonderer Abgaben nicht gebunden
sein, die Ausfuhr von Sacharin und Sacharinprodukten wird ůberdies von der Einhebung
einer Manipulationsgebůhr befreit werden.
Audi ist die Einfuhr der staatlichen Banderollen zum Zwecke der Adjustierung der Monopolswaren von Zoll- und anderen Abgaben
befreit, Die Durchfuhr von Sacharin und
Sacharinprodukten wird fůr die Erzeugnisse
der Monopoisbetriebe beider Teiie weehselseitig freigegeben.

(4) Ustanovení odstavce 2. a 3. článku
IX. nevztahuje se na předměty monopolů.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 2
und 3 des Artikels IX finden auf Monopolsgegenstánde keine Anwendung.

(5) Die Regierungen der beiden vertrag(s) Vlády obou smluvních stran prohla
schlieBenden
Teiie erkláren sich bereit, fallšují ochotu činiti výjimky případ od případu
podle stavu svých hospodářských poměrů weise nach MaBgabe der eigenen wirtschaftz platících dovozních a vývozních zákazů, lichen Verháltnisse Ausnahmen von den beáby mohly býti dováženy suroviny a polo stehenden Ein- und Ausfuhrverboten zu dem
tovary jedné strany do území strany druhé, Zwecke zuzugestehen, daB Rohstoffe und
aby tam byly zpracovány nebo zušlechtěny -Halbfabrikate aus dem Gebiete des einen
Teiles in das des anderen gebracht werden,
a po zpracování nebo zušlechtění opět vyve um
daselbst verarbeitet oder veredelt und
zeny do území, ze kterého tyto suroviny nebo
nach
erfolgter Verarbeitung oder Veredlung
polotovary přišly. Vyhrazují si však stano
wieder
das Gebiet zurůckgefůhrt zu wer
vití při tom podmínky, jichž je třeba, aby den, ausindem
die betreffenden Rohstoffe odei
byl zajištěn zpětný vývoz nebo dovoz zušlech- Halbfabrikate herrůhren. Sie behalten sich
těného zboží a aby bylo zabráněno, "aby pod jedoch vor, dabei die Bedíngungen festzuzáminkou takového zušlechťovacího řízení setzen, welche notwendig sind, um die Růcknebylo používáno předmětů, podléhajících zá ausfuhr bezw. Růckeinfuhr der veredelten
kazům vývozu, jako surovin nebo látek po Ware zu gewáhrleisten und um zu verhůten,
mocných k výrobě zušlechtěného zboží a aby daB miter dem Vorwande eines solchen Vers nimi nebyly vyváženy. Celní předpisy obou edlungsverkehres einem Ausfuhrverbot unstran o povolení bezcelného zušlechťovacího terliegende Gegenstánde ais Roh- odei Hilisřízení se tímto nemění.
stoffe fůr die Erzeugung der veredelten Ware
Verwendet und mit dieser ausgefůhrt werden.
Die Bestimmungen der beiderseitigen Zollvorschriften ůber die Zulassung eines. zollfreien Veredlungsverkehres bleibeil hievon
unberůhrt.
(6) Nové zákazy dovozní a vývozní ne
platí pro zboží, jež bylo již odevzdáno k do
pravě v den vyhlášení.

(3) Neue Ein- und Ausfuhrverboie fin
den keine Anwendung auf Waren, die ani
Tage der Bekán ntmachung bereits zur Beforderung aufgegeben waren.
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(7) Obě vlády jsou ochotny zaručiti do
vozním a vývozním povolením, vydaným po
dle platných předpisů, po dobu jejich plat
nosti plnou účinnost, i kdyby vývozní a do
vozní předpisy byly později změněny.

(7) Die beiden Regierungen sind bereit,
den nach Mafígabe der bestehenden Vorschriften erteilten Ein- und Ausfuhrbewilligungen fur .die Dauer ihrer Gúltigkeit volle
Wirksamkeit zu sichern, selbst wenn die erwáhnten Ein- und Ausfuhrvorschriften nachtráglich eine Ánderung erfahren sollten.

(8) Udělené povolení může býti odvo
láno :

(s) Eine erteilte Bewilligung kann widerrufen werden:

a) pokud ohrožuje důležité veřejné
zájmy;

a) soferne sie dringende offentliche Interessen gefáhrdet;

b) soferne sie auf Grund unrichtiger Anb) pokud ho bylo nabyto na základě ne
gaben oder durch unlautere Mittel erlangt ist.
správných údajů nebo nepoctivě.
(!0 Die Einfúhrung von Ausfuhráhgaben
(°) Zavedení nových nebo zvýšení již
platných vývozních poplatků nebude míti vli oder die Erhohung bestehender Ausfuhrvu na před tím udělená a dosud platná vý abgaben bleibt wáhrend eines Zeitraumes von
vozní povolení ještě 6 neděl od doby, kdy ony sechs Wochen nach ihrem Inkrafttreten ohne
poplatky nabudou platnosti. Po uplynutí 6 EinfluB auf die vorher erteilten und noch
neděl platí udělené vývozní povolení jen .gúltigen Ausfuhrbewilligungen. Nach Ablauf
ještě tehdy, jestliže v jednotlivých případech von_6 Wochen soli die erteilte Ausfuhrbebudou zaplaceny dodatečně poplatky nebo willigung nur dann noch gůltig sein, wenn im
rozdíl mezi starým a novým poplatkem z hod einzelnen Falle die Abgabe oder der Unternoty zboží, které do tohoto okamžiku nebylo schied zwischen der alten und der neuen Ab
gabe fůr den Wert der bis zu diesem Zeitještě vyvezeno.
punkte noch nicht ausgefuhrten Waren nachtráglich entrichtet wird.
(10) Obě smluvní strany si vzájemně
zaručují, že na návrh budou prodlužovati vý
vozní povolení již udělená, jichž nebude moci
býti včas zcela nebo částečně použito z pří
čin, které, jak se prokáže, nebyly zaviněny
stranou, a budou-li tu ještě podmínky, za
nichž byla dříve udělena, a není-li příčiny,
která by odůvodňovala odvolání uděleného
povolení. Prodloužení nebude nikterak ode
přeno z toho důvodu, že byly snad zatím za
vedeny nové vývozní předpisy.

C10) Beide Teile sichern sich wechselseitig zu, daB, wenn aus Grůnden, die nachweislich aufierhalb des Verschuldens der Parteien liegen, bereits erteilte Ausfuhrbewilli
gungen nicht rechtzeitig ganz oder teuweisc
ausgenůtzt werden konnten, auf Antrag einer
Verlángerung der Bewilligung erfolgen wird,
sofern die Voraussetzungen der erstmaligen
Bewilligung noch fortbesteben und keiner der
Grúnde vorliegt, die einen Widerruf der er
teilten Bewilligung rechtfertigen wtirde. In
keihem Falle wird die Verlángerung lediglich
aus dem Gesichtspunkte inzwischen neu eingefúhrter Ausfuhrvorschriften verweigert
werden.

í11) Pokud pro udělení vývozního povo
lení jest rozhodná cena vývozního zboží, ne
mají zpravidla cenová ustanovení nebo nová
cenová ustanovení žádného vlivu na ony
smlouvy, které byly uzavřeny před vydáním
těchto cenových ustanovení nebo nových ce
nových ustanovení, bylo-li při uzavření smluv
vyhověno tehdy platným ustanovením ceno
vým a buď

G1) Soweit fůr die Frage der Erteilung
von Ausfuhrbewilligungen die Preishohe der
Ausfuhrware entscheidend ist, werden die vor
der Aufstellung von Preisbestimmungen oder
von neuen Preisbestimmungen abgeschlossenen Vertráge hievon in der Regel nicht,beruhrt, wenn beim Abschlusse der Vertráge
den damals geltenden Preisbestimmungen
Rechnung getragen worden ist und entWeder

a) že kupec již částečně splatil, nebo
b) že dodavatel plnil podle smlouvy,
nebo

a) der Káufer bereits Anzahlungen geleistet hat oder
b) der Lieferer bereits Leistungen aus
dem Vertráge bewirkt hat oder
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c) že kupec již povolil náležité zvýšení
ceny.

c) der Káufer běreits entsprechende
Preiserhohungen bewilligt hat.

Tato zásadní ustanovení nevztahují se
však na 'smlouvy, uzavřené před 15. červen
cem 1919.

Diese grundsátzlichen Bestimmungen
finden jedoch auf Vertráge, die vor dem 15.
Juli 1919 abgeschlossen worden sind, keine
Anwendung.

(12) Jest shoda v tom, že ustanovení
odstavce 4. článku IX. se nevztahují na lo
vecké zbraně a střelivo nebo psací stroje,
jež cestující vezou s sebou, pokud o tom platí
v jednom z obou států zvláštní omezení. Za
předměty osobní potřeby cestujících třeba
jest také považovat! potraviny, určené k spo
třebě po cestě, v množství úměrném době ce
sty. Vždycky však bude možno bráti s sebou
bez zvláštního povolení potravin na tři dny.

(12) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB die Bestimmung des Absatzes 4 des
Art. IX auf von Reisenden mitgefúhrte Jagdwaffen, Jagdmunition oder Schreibmaschinen
keine Anwendung findet, solange hiefůr in
einem der beiden Staaten besondere Beschránkungen bestehen. Ais fůr den personlichen
Bedarf der Reisenden mitgefúhrte Gegenstánde sind auch ais Mundvorrat dienende Lebensmittel in einer der Reisedauer entsprechenden Menge zu betrachten, jedenfalls werden die einer dreitágigen Reisedauer angemessenen Verpflegsartikel ohne besondere
Bewilligung mitgefúhrt werden konnen.

K článku X.

Z u A r t i k e 1 X.

í1) Za další daň nebo dávku, spadající
pod ustanovení článku X., odstavce 1., nelze
pokládati daň z obratu a daň luxusní, pokud
nezatěžuje příslušníky druhé smluvní strany
více, než-li vlastní.

(1) Ais eine unter die Bestimmung des
Art. X, Absatz 1, fallende weitere Steuer oder
Abgaben ist die Warenumsatz- und Luxussteuer nicht anzusehen, soweit sie die Angehorigen des anderen vertragschlieSenden rieiles nicht stárker belastet, ais die eigenen Angehorigen.

(2) Došlo k dohodě o tom, že na žádost
strany lhůta k opětnému vývozu vzorků clu
podléhajících, od obchodních cestujících
s sebou vzatých, nebo jim napřed, nebo za
nimi poslaných, stanovití se má jedním
rokem.

(2) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB auf Verlangen der Partei die Frist fůr
die Wiederausfuhr der von Handlungsreisenden mitgefůhrten oder ihnen voraus- oder
nachgesandten zollpflichtigen Muster mit
einem Jahr zu bemessen ist.

(3) Zboží z drahých kovů, které od ob
chodních cestujících pouze jako vzorky
k ukazování se dovážejí v příchodném zázna
movém řízení na celní zajištění a tudíž do
volného prodeje přejiti nesmí, budiž na
žá.dost zproštěno puncovní povinnosti, bude-li
dáno přiměřené zajištění, které propadá,
nebudou-li vzorky v dané lhůtě opět vy
vezeny.

(3) Edelmetallwáren, die von Handlungsreisenden lediglich ais Muster zum Zwecke des
Vorzeigens im Eingangsvormerkverfahren
gegen Zollsicherstellung eingefůhrt werden
und daher nicht in den freien Verkehr ůbergehen důrfen, sind auf Verlangen vom Punzierungszwange zu befreien, wenn entspre
chende Sicherstellung geleistet wird, die im
Falle des nichtfristgemáBen Wiederaustnttes
der Muster verfállt.

K č 1 á n k u XI.
Dobytek, který bude na trhy druhé
smluvní strany doveden a odtamtud zpět ne
prodán odváděn, bude s obou stran odba
vován, pokud možno s největšími úlevami.

Z u A r t i k e 1 XI.
Hinsichtlich des Viehes, das auf Márkte in
das Gebiet des anderen vertragschlieBenden
Teiles gebracht und unverkauft von dort zurůckgefůhrt wird, findet beiderseits eme

56

Sbírka zákonů a nařízení, č. 14.

Ku zjištění totožnosti bude pravidlem poklá
dáno za dostatečné, bude-li dobytek označen
podle druhu, počtu a barvy, s uvedením pří
padných zvláštních znamení.

moglichst erleichterte Abfertigung statt. Zur
Feststellung der Námlichkeit wird in der Regel die Bezeichnung des Viehes nach Gattung,
Stůckzahl und Farbe unter Angabe etwaiger
besonderer Merkmale ais genúgend angesehen.

K článku XV.

Zu Artikel XV.

(odstavec 2, lit. b).

(Absatz 2, lit. b).

Obě vlády shodly se na tom, aby byla
rovna podmínce „podání v určitém místě"
podmínka, že nutno dopravit! zboží k vý
pravně povozem, vlečkami (na přípojných
soukromých kolejích), drobnými drahami
nebo po určitých železničních cestách. Toto
•ustanovení neplatí pro překladištní dopravu
z lodi na dráhu, již sprostředkuje vlečka.

Die beiden Regierungen sind darůber einig,
daB der Bedingung der „Aufgabe am Orte"
d’e Bedingung der Anfuhr eines Gutes zur
Abfertigungsstelle mít Landfuhrwerk, mít
Schleppbahnen (auf PrivatanschluBgeleisen),
mít Kleinbahnen oder auf bestimmten Eisenbahnwegen gleichzuhalten ist. Auf den Umschlagverkehr von Schiff zur Bahn durch
Vermittlung einer Schleppbahn findet diese
Bestimmung keine Anwendung.

K článku XVI.

Zu Artikel XVI.

(!) Shoda je v tom, že jest, pokud není
jiných ujednání mezi správami drah, zásadně
směrodatným pro rozhodování otázky, zda je
potřebí přímých tarifních sazeb v rámci
platných tarifů pro dopravu osob a nákladů,
uznání té železniční správy, která návrh po
dává. Ta však musí řádně odůvodniti tuto
potřebu.

O) Es besteht Einverstándnis darůber,
daB, solange zwischen den Eisenbahnverwaltungen nicht andere Vereinbarungen getroffen sind, fůr die Entscheidung der Frage, ob
ein Bedůrfnis fůr die Erstellung durchgehender Tarifsatze im Rahmen bestehender
Tarife fůr den Personen- und Gůterverkehr
vorliegt, grundsatzlich das Ermessen der antragstellenden Eisenbahnverwaltung maBgebend ist, die jedoch dieses Bedůrfnis entsprechend zu begrůnden hat.

(2) Obě vlády shodly se dále v tom, že
při pořizování přímých tarifů má býti pokud
možno brán zřetel k počítání dovozného, jak
vyplývá z lomeného vypravení.

(2) Die beiden Regierungen sind ferner
darůber einig, daB bei der Erstellung durchgehender Tarife der bei gebrochener Abfertigung sich ergebenden Fraehtbereehnung tunlichst Rechnung getragen werden wird.

K článku XXI.

Zu Artikel XXL

Obě smluvní strany se shodly, že vstoupí
pokud možno nejdříve ve vyjednávání o do
hodě ve věci úpravy vzájemné dopravy le
tecké.

Die vertragschlieBenden Teile kommen
ůberein, sobald ais tunlich in Verhandlungen
ůber den AbschluB eines Abkommens betreffend die Regelung des gegenseitigen Luftverkehres einzutreten.

K článku XXV.

Zu Artikel XXV.

Jest shoda v tom, že rozhodčí soud
mohou svolati jenom obě vlády a nikoli pod
řízené úřady nebo soukromníci, jakož i že

Es besteht Einverstándnis darůber, daB
die Einberufung des Schiedsgerichtes nur
durch die beiderseitigen Regierungen und

X

57

Sbírka zákonů a nařízení, č. 84.

rozhodčí soud má býti svolán teprve tehdy,
jestliže se nepodařilo rozpor rozřešiti diplo
matickou cestou.

nicht durch untergěordnete Behorden oder
Private erfolgen kann, sowie dafi die Einberufung des Schiedsgerichtes erst stattfinden
soli, wenn die einverstándliche Losung der
Meinungsverschiedenheit auf diplomatischem
Wege erfolglos versucht worden ist.

Sepsáno v Praze dne 4. května roku
tisícíhodevítistéhodvacátéhoprvého.

So geschehen zu Prag am 4. Mai tausendneunhunderteinundzwanzig.

Za československou republiku:

Fůr die Republik osterreich:

Dr. Hotowetz v. r.

Riedl m. p.

Dr. V. Schuster v. r.

Příloha a) k článku XII.

Anlage a) zu Artikel XII.

Úlevy v pohraničním styku.

Erleichterungen im Grenzverkehre.

Zur Erleichterung des gegenseitigen
Verkehres in den Grenzbezirken werden nachstehende Vereinbarungen getroffen:
a) Ais Grenzbezirke werden die auf beia) Za pohraniční pásma uznávají se
územní části, ležící po obou stranách spo den Seiten der gemeinschaítlichen Zollgrenze
lečné celní hranice, jichž podrobnější určení gelegenen Gebietsteile anerkannt, deren na
zůstává vyhrazeno oběma vládám. Šíře po bere Festsetzung den beiden Regierungen
hraničního pásma nemá však na žádném vorbehalten bleibt. Doch soli die tieite der
Grenzzone 15 km nicht iiberschreiten.
místě přesahovati 15 km.
b) Im beiderseitigen Einfuhrverkehr
b) Ve vzájemném dovozním styku jsou sind vorbehaltlich der im Faíle eines MiBbrauosvobozeny od dávek s výhradou, že tato vý ches ortlich anzuordnenden Beschránkung
hoda může býti, nařízením místně omezena oder Aufhebung dieser Vergůnstigung abnebo zrušena, kdyby se jí zneužívalo:
gabefrei zulassen:
Fleisch von Vieh, frisch oder einfach zuMaso dobytčí, čerstvé nebo jednoduše
bereitet,
in Mengen von nicht mehr ais 2 kg,
připravené, v množství nepřesahujícím 2 kg,
Miillereierzeugnisse aus Getreide oder
mlynářské výrobky z obilí nebo luštěniny Hulsenfruchte in Mengen von nicht mehr ais
v množství nepřesahujícím 3 kg,
kg,
.
gewohnliches Brot und Backwerk m
obyčejný chléb a pečivo v množství ne
iengen von nicht mehr ais 3 kg, msoweit
přesahujícím 3 kg, pokud se toto zboží nedo
lese Waren fůr Grenzbewohner nicht mít
váží pohraničnímu obyvatelstvu poštou.
er Post eingehen.
_
c) Die Zollfreiheit wird zugestanden íui
c) Celní osvobození přiznává se pro
aeke und andere UmschlieBungen, m denen
pytle a jiné obaly, v nichž se přepravuje
m -í^vkphre der Grenzbezirke vorkommende
zboží ve styku pohraničním z jednoho pohra-

Aby usnadněn byl vzájemný styk v po
hraničních pásmech, bylo smluveno toto:

9
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Waren aus einem Grenzbezirk in den jenseitigen verbracht und die von dort leer auf dem
námlichen Wege zurůckgefůhrt werden.
d) Zubereitete Arzneiwaren, die Grenzbewohner gegen Rezepte von zur Ausůbung
der Praxis berechtigten Árzten in den Verháltnissen der Beziehenden entsprechenden,
kleinen Mengen aus beríachbarten Apotheken
holen, durfen auch ohne Bewilligung der politischen Behorde eingebracht und zollfrei abgefertigt werden. Bei einfachen, zu Medizinalzwecken dienenden Drogen und einfachen
pharmazeutischen und chémischen Práparaten, die auf der Umhůllung eine genaue
und deutliche pharmazeutische Bezeichnung
tragen und nach den in dem betreffenden
Gebiete geltenden Bestimmungen im Handverkaufe verabreicht werden durfen, wird
ůberdies von dem Erfordernis der Beibringúng von Rezepten abgesehen.
e) Ve vzájemném styku pohraničním
e) Im gegenseitigeú Verkehr der Grenzsmí se též po vedlejších cestách přes hranici bezirke durfen, wo die brtlichen Verháltnisse
přepravovali tam, kde jest to podle místních dies wúnschenswert und zulássig erscheinen
poměrů záhodno a připustilo, toto zboží, lassen, erforderlichenfalls unter entsprechen
pokud jest osvobozeno od cla, budou-li ovšem den Vorkehrungen folgende Waren, insolange
zachovávány příslušné předpisy:
sie die Zollfreiheit genieBen, auch auf Nebenwegen uber die Grenze gebracht werden:
přírodní a umělá hnojivá, stonkový len
natúrliche und kúnstliche Dúngemittel,
a stonkové konopí, zelená a syrová píce (píc Flachs und Haní in Stengeln, Grún- und Rauhniny, seno, sláma, řezanka), lesní stelivo, futter (Futterkráuter, Heu, Stroh, Háckermech, sítí, mléko, obyčejný stavební písek, ling), Waldstreu, Moos, Binsen, Milch, gemeioblázky, smirek v kusech, obyčejná hlína a ner Bausand, Kieselsteine, Schmirgel in Stůkobyčejná hlína hrnčířská, palivové dříví a ken, gemeine Ton- und Topfererde, Brennholz
uhlí (oba tyto druhy pro vlastní potřebu po und Kohle (diese beiden fůr den eigenen Behraničního obyvatelstva), rašelina, slatina, darf der Grenzbewohner), Torf, Moorerde,
surová hubka dubová.
roher Feuerschwamm.
f) Werden landwirtschaftliche Betriebe
f) Jsou-li hospodářské podniky nebo
jiné usedlosti hranicí přeťaty nebo rozděleny, oder andere Besitzungen von der Grenze
nesmí se překáželi nebo bránili nerušenému durehschnitten oder getrennt, so darf die unprovozování hospodářství z důvodů hranice a gestorte Weiterfůhrung der Wirtschaft durch
ustanovení s ní souvisejících. Zejména může die Grenze und die damit zusammenhángenden
se přepravovali beze cla na přirozených pře Bestimmungen nicht erschwert oder verhinchodech přes průsečnou hranici z jedné části dert werden. Insbesondere konnen das zu den
usedlosti na druhou hospodářský dobytek a Besitzungen gehorige Wirtschaftsvieh und
hospodářské nářadí k usedlostem patřící, Wirtschaftsgerát, die zu ihrer Bestellung mit
osivo potřebné k obdělání polí plodinami a Feldfrúehlen erforderliche Aussaat und die
výrobky získané na nich obděláváním po auf ihnen gewonnenen Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht zollfrei an den nazemků a chovem dobytka.
tůrliehen ůbergangspunkten uber die durchschneidende Grenze von einem Teile der Bě
si tzung zum anderen gebracht werden.

nižního pásma do sousedního a jež se z to
hoto pásma dopravují zpět prázdné po téže
cestě.
d) Bez povolení politického úřadu lze dovážeti a bezcelně odbavovali připravená lé
čiva, která přinášejí pohraniční obyvatelé
v malých dávkách přiměřených poměrům od
běratele ze sousedních lékáren na před
pisy lékařů, k provozování praxe oprávně
ných. U jednoduchých, medicinálním účelům
sloužících drogů a u jednoduchých pharmaceutických a chemických přípravků, které na
obalu mají přesné a jasné pharmaceutické
označení a podle platných ustanovení přísluš
ného území smějí se volně prodávali, nežádá
se nad to též, aby byl předložen lékařský
předpis.

g) Die Grenzbewohner, die im jenseitig) Pohraniční obyvatelé, kteří hodlají
vykonávat! polní práce v sousedním pohra gen Grenzbezirk auf eigenen oder gepachteten
ničním pásmu na vlastních nebo najatých Áckern oder Wiesen oder sonst, j edoch nur in
pozemcích, lukách nebo jinakých pozemcích I der Náhe ihres Wohnortes, Feldarbeiten zu
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— avšak jen v blízkosti svého bydliště —,
mohou přepravovat! beze cla přes hranici do
bytek a nářadí, potřebné k těmto pracím, po
třebné osivo a polní plodiny na obdělávaných
pozemcích získané. Přeprava přes hranici
může se díti též po vedlejších cestách, vyža
duj í-li toho místní poměry nebo způsob vy
konávaných prací, jestliže pohraniční oby
vatelé řídí se předpisy vydanými k ochraně
celního důchodku a vracejí-li se ze soused
ního pohraničního pásma téhož dne.

h) (i) Dobytek vyháněný na pastvu do
sousedního pohraničního pásma nebo od
tamtud se vracející je beze cla, zjistí-li se
totožnost. Produkty tohoto dobytka jako
mléko, máslo, sýr, vlna a mladý dobytek
v tom čase přibylý, smí se beze cla zpět dopraviti ve množství, přiměřeném počtu do
bytka a době pastvy. Dohoda uvedená v dru
hé větě odstavce g) co do přepravy po vedlej
ších cestách platí i tenkráte, nevrací-li se
dobytek zpět ještě téhož dne, kterého byl vy
hnán.

(2) Celní správy obou stran určí podle
potřebí množství soli, mouky a chleba, jež se
smí rovněž bez dávek přepraviti pohraničním
obyvatelstvem ke spotřebě za pastvy na jejich
pastviny, ležící v sousedním pohraničním
pásmu.
i) S výhradou celního zajištění přede
psaného pro záznamní řízení budou cla
prostý:
Dobytek k vážení a k přechodné práci,
jakož i hospodářské stroje a nářadí k pře
chodnému použití.
1c) (i) Obilí, olejnatá semena, konopí,
len, dříví, tříslo a podobné zemědělské vý
robky, které pohraniční obyvatelé přepra
vují k semletí, roztlučení, rozřezání, tření a
podobnému zpracování do sousedního pohra
ničního pásma a zpracované zpět dovážejí,
budou v dovozu i vývozu beze cla za podmínek
stanovených pro řízení zušlechťovací, nebo
na přiměřenou celní jistotu, budou-li toho
vyžadovat! ohledy na místní poměry.
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verrichten haben, konnen das fůr diese Arbeiten erforderliche Vieh und Gerát, die erforderliche Aussaat und die auf den bearbeiteten Grundstůcken gewonnenen Feldfrůchte
zollfrei uber die Grenze bringen. Die Verbringung liber die Grenze kann aueh auf Nebenwegen erfolgen, wenn die erforderlichen Verháltnisse oder die Art der zu verrichtenden
Arbeiten es ais notwendig erscheinen lassen,
die zur Zollsicherung getroffenen Anordnungen befolgt werden und der Grenzbewohner
aus dem jenseitigen Grenzbezirke an demselben Tage zurůckkehrt, an dem er ihn betreten hat.
h) 0 ) Vieh, das auf Weiden nach dem
jenseitigen Grenzbezirke getrieben wird
oder von dort zurůckkommt, bleibt zollfrei,
wenn die Námlichkeit siehergestellt ist. Die
Erzeugnisse von solchem Vieh, wie Milch,
Butter, Kase, Wolle und das in der Zwischenzeit zuwachsende junge Vieh, důrfen in einer
der Stůckzahl des Viehes und der Weidezeit
angemessenen Menge zollfrei zurišckgefůhrt
werden. Die Vereinbarung unter g), Satz 2,
findet mit der MaBgabe Anwendung, jlaB
die Einbringung auf Nebenwegen aueh dann
zulássig ist, wenn die Wjedereinfuhr des
Viehes nicht sehon am Tage seiner Ausfuhr
stattfindet.
(2) Die nach MaBgabe des Bedůrfnisses
von den beiderseitigen Zollverwaltungen fesczusetzenden Mengen an Salz, Mehl und Brot,
die von den Grenzbéwohnern zum Verbrauch
wáhrend der Weidezeit auf ihre im jenseitigen
Grenzbezirke gelegenen Weiden verbracht
werden, bleiben ebenfalls abgabefrei.
i) Unter Vorbehalt der fůr das Vormerkverfahren vorgeschriebenen Zollsicherung
werden zollfrei gelassen:
Vieh zum Verwiegen und zur vorůbergehenden Arbeit, sowie landwirtschaftliche
Maschinen und Geráte zur vorůbergehenden
Benůtzung.
k) (i) Getreide, olsamen, Hanf, Lein,
Holz, Lohe und áhnliche landwirtschaftliche
Erzeugnisse, die von Grenzbewohnem zum
Vermahlen, Stampfen, Schneiden, Reiben oder
dergleiehen in dem jenseitigen Grenzbezirk
verbracht und in verarbéitetem Zustande
zurůckgefůhrt werdeíi, bleiben unter den fur
den Veredlungsverkehr vorgeschriebenen bedingungen odor, wenn beriicksichtigungowerte ortliche Verháltnisse dafůr sprechen,
unter entsprechender Zollsicherung m der
Ein- und Ausfuhr zollfrei.
9’
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(2) Množství výrobků, jež smějí býti
zpět dovezeny za suroviny aneb opětně musí
býti vyvezeny, buďtež — ukáže-li se toho po
třeba — stanoveny vzájemnou dohodou cel
ních správ.
I) Aby se ulehčil vzájemný styk pohra
ničního obyvatelstva s předměty vlastní spo
třeby, jež se přepravují z jednoho pohranič
ního pásma do Sousedního k opravě nebo ře
meslnému zpracování a zpět se dovážejí,
zmocní obě strany (smluvní) pohraniční
celní úřady, aby takové styky v obou směrech
dovolily. Za řemeslné zpracování pokládá se
též domácká práce ve mzdě. Řemeslné zpra
cování u příze a tkanin může záležeti též
v barvení. Zhotovuj í-li se oděvy z přine
sených látek, vztahuje se celní osvobození též
na pomůcky použité při zhotovování.

m) i1) Pohraniční obyvatelé, kteří v pod
nicích hospodářských a lesních sousedního
pohraničního pásma, avšak jen v blízkosti
svých obydlí, konají dočasně práce polní nebo
jiné rolnické«a lesní na základě uzavřených
smluv služebních, mohou bez překážky přestupovati celní hranici po vedlejších cestách,
jestliže se pravidelně alespoň před uplynutím
šestého dne po vstupu do pracovního místa
vracejí ze sousedního pásma do svého bydli
ště a zachovávají úřední předpisy, vydané
pro takové případy k ochraně celního dů
chodku. Tito obyvatelé mohou beze cla a ja
kýchkoli dávek přes hranici přenášeti ná
řadí k práci potřebné, dále výdělek peněžní
a naturální (deputátní) mzdu, jakož i před
měty- vlastní potřeby, jež jim opatřil zaměst
navatel na místě části mzdy (na př. boty a
jiné části oděvní).

(2) Pokrmy pro takové dělníky, připra
vené v jejich bydlišti, mohou jim býti rov
něž beze cla donášeny v předpokladu, že se
posel vrátí ze sousedního pásma ještě téhož
dne, kterého do něho vstoupil.
n) Osvobození pohraničního obyvatelstva
od pasů a vidování, zavedená zvláštními do
hodami pro přestup hranice, zůstávají v plat
nosti.

(2) Die Mengen der Erzeugnisse, die an
Stelle der Rohstoffe wieder eingefůhrt werden
dúrfen oder wieder ausgefúhrt werden můssen, sind erforderliehenfalls von den beiderseitigen Zollverwaltungen im Einvernehmen
festzusetzen.
I) Zur Erleichterung des Verkehres der
beiderseitigen Gřenzbewohner mít Gegenstánden des eigenen Bedarfes, die zur ausbesserung oder zur handwerksmáBigen Bearbeitung aus einem Grenzbezirke in den
gegenůberliegenden verbracht werden und
zurůckkommen, werden die beiderseitigen
Grenzzollámter ermáchtigt werden, solche
Verkehre in beiden Richtungen zuzulassen.
Der handwerksmáfiigen Bearbeitung ist die
háusliche Lohnarbeit gleichzustellen. Die
handwerksmáBige Bearbeitung darf bei Garnen und Geweben auch im Fárben bestehen.
Im Bearbeitungsverkehr mít Stoffen zur Herstellung von Kleidungsstúcken erstreckt sich
die Zollfreiheit auch auf die bei der Herstellung verwendeten Zutaten.
mj(i) Grenzbewohner, welche in landund forstwirtschafťlichen Betrieben des jenseitigen Grenzbezirkes, jedoch nur in der
Náhe ihres Wohnortes auf Grund abgeschlossener Dienstvertráge zeitweilig feld- oder andere land- und forstwirtschaftíiche Handarbeiten verriehten, kbnnen, wenn sie aus dem
jensejtigen Grenzbezirke spátestens vor Ablauf des sechsten Tages nach Betreten des
Arbeitsortes in ihren Wohnort regelmáBig
zurůckkehren, bei Beobachtung der zur Zollsicherung in derlei Fállen getroffenen behordlichen Anordnungen ungehindert die Zollgrenze auch auf Nebenwegen ůberschreiten
und die zur Arbeit erforderlichen Geráte,
ferner den ins Verdienen gebrachten Geldund Natural- (Deputat-) Lohn, wie auch die
ais Teil der Entlohnung von ihrem Arbeitgeber nachweislich fůr sie angeschafften Gegenstánde des eigenen Bedarfes (z. B. Schuhe und andere Bekleidungšstůcke) zoll- und
abgabefrei uber die Gřenze bringen.
(2) Die fůr solche Arbeiter in ihrem
Wohnorte zubereiteten Speisen konnen ihnen
ůber die Grenze ebenfalls zollfréi zugetragen
werden, vorausgesetzt, dafí der Zutrager noch
an demselben Tage, an dem er den jenseitigen
Grenzbezirk betreten hat, zurůckkehrt.
n) Bei der auf Grund besonderer Vereinbarungen fůr den Grenzůbertritt der
Grenzbewohner eingefůhrten Befreiung vom
PaB- und Visumszwang behált es sein Bewenden.
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oj (i) Lékaři, zvěrolékaři a porodní asi
stentky v pohraničním pásmu sídlící mohou
vykohávati svoje povolání též v sousedním
pohraničním pásmu. Dovoluje se jim, jsou-li
opatřeni zvláštní legitimací, u vykonávání
svého povolání překročovati hranici i na ko
lech nebo motorových kolech bez ohledu na
denní dobu a též po vedlejších cestách bez
dostavení se k celnímu úřadu. O bližších na
řízeních ohledně této úlevy dohodnou se vzá
jemně obě celní správy.
(2) Podávati léky s sebou přinesené je
dovoleno jen v nebezpečí života.
(s) Tato ustanovení platí jako před
běžná dohoda a budou nahrazena konečnou
úmluvou o připuštění osob sanitních k vý
konu jich povolání na území druhého státu.
p) Platné zákazy dovozní a vývozní
(článek IX., odstavec 1. c) nevztahují se na
styky povolené pod body c, d, f, g, h, i, k,
1 a m.
q) (O V pohraničním styku smějí po
hraniční obyvatelé s sebou bráti male dávky
zboží denní potřeby, pro něž by jinak bylo
potřebí povolení (článek IX., odstavec 1 c),
jestliže lze předpokládati podle druhu zboží
a stavu pohraničního obyvatele, že zboží jest
určeno zřejmě pro vlastní potřebu a nikoli
pro obchod.
(2) Množství potravin důležitějších sem
náležejících sdělí se celním úřadům od pří
padu k případu.
r) úpravou pohraničního styku nejsou
ostatně nikterak dotčena opatření obou státu,
omezující volný obchod, a nemění se jí před
pisy o státním ■obhospodařování určitých vý
robků. Pohraničním obyvatelům jednoho stá
tu nesmí však vzejiti odváděči povinnost vůči
státu druhému z důvodu, že hospodaří na
jednotlivých pozemcích v tomto státu.

s) československá republika povolí pro
přepravní styk obyvatel oněch rakouských
obcí, které leží v bezprostřední blízkosti úze
mí u Válčíc, jež bylo odstoupeno mírovou
(státní) smlouvou St. Germainskou ze dne
10. září 1919 československé republice, všech
ny úlevy srovnatelné s ochranou českoslo-
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o) ( l ) Die im Grenzbezirke ansássigen
Árzte, Tierárzte und Hebammen konnen ihren
Beruf auch im jenseitigen Grenzbezirke ausúben. Sie dúrfen, wenn sie mit besonderen
Legitimationskarten ausgestattet sind, in
Ausubung ihres Beruf es auch mit Fahrrádern
oder Motorfahrrádern die Grenze ohne jeweilige Stellung zu einem Zollamte auch auf
Nebenwegen und ohne Beschránkung auf die
Tageszeit úberschreiten. Náhere Anordnungen beziiglich dieser Erleichterung werden
die beiderseitigen Zollverwaltungen im Einvernehmen treffen.
(2) Die Verabreichung von mitgebrachten Arzneien ist nur im Falle drohender Lebensgefahr gestattet.
(3) Diese Bestimmungen gelten ais vo_rláufige Vereinbarungen und sollen durch ein
endgúltiges Abkommen liber die Zulassung
von Sanitátspersonen zur Ausubung ihres
Berufes in den Gebieten des anderen Staates
ersetzt werden.
p) Bestehende Ein- und Ausfuhrverbote
(Art. IX, Absatz 1., lit. c) finden auf den in
den Punkten c, d, f, g, h, i, k, 1 und m) zugelassenen Verkehr keine Anwendung.
q)(i) Im Grenzverkehr durfen geringe
Mengen von soust an eine Bewilligung (Artikel IX, Absatz í., lit. c) gebundene Waren des
táglichen Bedarfes mitgefúhrt werden, wenn
nach der Art der Ware und dem Stande des
Grenzbewohners anzunehmen ist, daB sie
offensichtlich fůr den eigenen Gebrauch und
nicht fůr den Handel bestimmt sind.
(2) Die Mengen der hierunter fallenden
wichtigeren Lebensmittel werden den Zollámtern fallweise bekanntgegeben werden.
r) Im iibrigen sollen durch die fůr den
Grenzverkehr getroffenen Regelung die m
beiden Staaten bestehenden Einschrankungen
der Verkehrsfreiheit, sowie die Vorschnften
uber die staatliche Bewirtschaftung bestimmter Erzeugnisse nicht beruhrt werden. Es soli
aber den Grenzbewohnern des einen ocaates
aus dem Umstande, daB sie einzelne Grundstucke auf dem Gebiete des anderen Staates
bewirtschaften, eme Abheferungspfhcht
Gunsten dieses Staates nicht erwachsen.
s) Die čechoslovakische Republik wird
fůr den Durchzugsverkehr der Bewohner
jener osterreichischen Gemeinden, dm
der unmittelbaren Náhe des durch den Fnedens- (Staats-) Vertrag von St. Germam vom
10. September 1919 an die cechoslovakisehe Republik abgetretenen Gebietes um
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venských celních zájmů. V tomto styku po
užije se celních kontrol, smluvených mezi
oběma celními správami. Přestup hranice
v tomto styku bude dovolen na oněch bodech,
o nichž se dohodly obě celní spi’ávy.

t) Zvláštní úmluvy o pohraničním styku
mezi moravsko-dyjským trojúhelníkem a sou
sedícím rakouským územím obsaženy jsou
v dohodě mezi republikou československou
a Rakouskou o vedení hranice československo-rakouské a o různých s tím souvisejících
otázkách, podepsané v Praze dne 10. března
1921.

Feldsberg liegen, jede mit dem Schutze des
čechoslovakischen Zollinteresses vertrágliche Erleichteruhg gewáhren. Auf diesen
Verkehr werden die zwischen den beiden Zollverwaltungen vereinbarten Zollkcntrollen angewendet werden. Der Grenzůbertritt in
diesem Verkehr wird an jenen Punkten zugelassen, uber die sich die beiden Zollverwaltungen geeinigt haben.
t) Die besonderen Abmachungen uber
den Grenzverkehr zwischen dem MarchThaya-Dreieck und dem daran angrenzenden osterreichischen Gebiet sind in dem zu
Prag am 10. Márz 1921 unterzeichneten
Ůbereinkommen zwischen der čechoslovaki
schen Republik und der Republik osterreich
betreffend die Fůhrung der čechoslovakischosterreichischen Grenze und verschiedene
damit zusammenhángende Fragen enthalten.

Příloha b) k článku XII.

Anlage b) zu Artikel XII.

Úmluva

Obereinkommen

vzájemné podpory při celním
odbavování, při zamezování, stí
há n í a trestání přestupků cel
ních předpisů a vzájemné práv
ní pomoci v celních trestních
záležitostech.

zur gegenseitigen Unterstútzung bei der Zollabfertig u n g, zur Verhutung, V e r f o 1g u n g und Bestrafung v o n ů b e rtretungen der Zollvorschriřten
und zur g e g e n s é'i t i g e n Rechtshilfe in Zollstrafsachen.

§ I-

§ I-

í1) Smluvní strany budou si podle násle
dujících ustanovení poskytovat! vzájemnou
pomoc při celním odbavování, při zamezo
vání, stíhání a trestání přestupků celních
předpisů a právní pomoc při provádění cel
ního trestního řízení.

(!) Die vertragschliefienden Teile wer
den einander nach den folgenden Bestimmungen bei der Zollabfertigung, sowie bei Verhiitung, Verfolgung und Bestrafung von
ubertretungen der Zollvorschriften unterstůtzen und bei der Durchfúhrung des Zollstrafverfahrens Rechtshilfe leisten.
(2) Jeder der vertragschlieBenden Teile
wird seine Zollbehorden und Angestellten verpflichten, die auf das Zollwesen bezůgiichen
Gesetze und Vorschriften des anderen Teiles
einsehliefilich der Ein-, Aus- und Durchfuhrverbote, sowie die Vorschriften uber die Sta
tistik des Warenverkehres wahrzunehmen.

(2) Každá smluvní strana zaváže své
celní úřady a zřízence, aby dbali celních zá
konů a předpisů, zákazů dovozních, vývoz
ních a průvozních a předpisů statistiky za
hraničního obchodu druhé strany.

I.

I.

Vzájemná podpora při celním
odbavování.

WechselseitigeUnterstůtzung.
bei d e r Z o 11 a b f e r t i g u n g.

§ 2.
( L) Celní úřady na společné hranici do
volí kdykoliv ve svých úředních místnostech

§ 2.
í1) Die Zollstellen an der gemeinsamen
Grenze werden den oberen Beamten der ge-
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vrchním úředníkům protilehlých pohranič
ních celních úřadů nahlédání do svých knih,
vedených o pohybu zboží, do příloh a stati
stických ohlášek. Kromě toho mohou před
stavené úřady po předchozím sdělení vyslati
za tímto účelem zvláštní úředníky.
(2) Na přání budou navzájem sdělo
vána všechna vysvětlení o vedení pokladen,
knih a o statistice v obou celních územích.

§ 3(!) Každá smluvní strana se zavazuje
clovoliti vývoz zboží do území druhé strany
pouze na celní silnici, vedoucí k vstupnímu
úřadu, vybavenému dostatečnou pravomocí,
a to v takovou dobu denní, že zboží dle před
pokladu dojde k protějšímu úřadu ještě
v úředních hodinách.
(-) Celní cesty a úřední hodiny budou
pro společnou hranici dohodou souhlasně
určeny a budou oznámena ulehčení, poskyt
nutá při přechodu hranic.

§ 4.
(1) Na železnicích veřejné dopravy do
voluje se přeprava osob, zboží a zavazadel
přes celní hranici ve dne i v noci.
(2) železnice jest zavázána oznamovati
nejdéle 8 dní před účinností jízdní řády
všech vlaků, přejíždějících hranici, a každou
jejich změnu celním úřadům a odbočkám,
zřízeným na nádražích, železničním celním
úřadům nutno pokud možná nejdříve oznamo
vati též větší zpoždění vlaků, jejich odřek
nutí, jakož i jízdu zvláštních vlaků a jednot
livých lokomotiv.

§ 5.
t1) Obě strany zařídí, aby ve vzájemné
železniční přepravě byly zásilky zboží pro
vázeny původními prohláškami, jež budou
doručeny celnímu úřadu druhé strany.
(2) Při příjezdu každého vlaku, jenž
kromě služebního vozu poveze naložené vozy,
jest povinna železnice, obstarávající dopravu
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genúberliegenden Grenzzollstellen die Finsicht ihrer Bůcher liber den Warenverkehr
nebst Belegen und statistischen Anmeldungen jederzeit an der Amtsstelle gestatten.
AuBerdem konnen die vorgesetzten Behorden zu diesem Zwecke besondere Beamte
nach vorheriger Mitteilung entsenden.
(2) uber die Kassen- und Buchfúhrung,
sowie die Statistik in beiden Zollgebieten
werden gegenseitig alle gewúnschten Aufklárungen erteilt werden.
§ 3.
(1) Jeder der vertragschlieBenden Teile
ist verpflichtet, Waren in das Gebiet des anderen Teiles nur auf einer ZollstraBe nach
einem mit ausreichenden Befugnissen versehenen Eingangsamt und nur zu solchen
Tageszeiten austreten zu lassen, daB sie
beim jenseitigen Amt voraussichtlich noch
wáhrend der Amtsstunden eintreffen.
(2) Die ZollstraBen und Amtsstunden
werden an der gemeinsamen Grenze im Wege
der Vereinbarung ubere, nstimmend festgesetzt und die hinsichtlich des Grenzúbertrittes gewáhrten Erleichterungen mitgeteilt
werden.
§ 4.
(1) Auf den dem offentlichen Verkehre
dienenden Eisenbahnen ist die Befordenmg
von Personen, Gútern und Gepáck uber die
Zóllgrenze bei Tag und Nacht gestattet.
(2) Die Eisenbahnen sind verpflichtet,
die Fahrpláne fůr alle die Grenze úberschreitenden Zůge und jede Ánderung darin
den auf den Bahnhofen aufgestellten Zollámtern und Zweigstellen (Eisenbahiiamtern)
spátestens 8 Tage, bevor sie in Wirksamkeit
treten, anzuzeigen. Den Eisenbahnzollániterii
sind auch groBere Verspátungen der Zůge,
deren Ausfall, sowie zu erwartende Sonderzúge und einzelne Lokomotiven so zeithch
wie moglich anzuzeigen.
§ 5.
(1) Beide Teile werden Vorsorge trsffen,
daB im gegenseitigen Eisenbahnverkehre
den Gutersenduiigen Stammerkláruíigen beigegeben werden, die der Zollstelle des anderen Teiles auszufolgen sind.
(2) Bei der Ankunft eines jeden auBer
dem Dienstwagen beladenen Wagen fuhrenden Zuges hat die den Verkehr uber die
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přes hranící, doručiti celnímu úřadu druhé
strany vlakovou listinu dle vzoru a).
(3) Celním úřadům, ležícím na území
druhé strany, nutno před odjezdem kaž
dého vlaku, vezoucího kromě služebního vozu
naložené vozy do sousedního státu, doručiti
vlakový lístek dle vzoru b).
(4) Jiných celních průvodních papírů
pro sousední stát železnice nevyhotovuje.

§

6.

í1) E zajištění celního důchodku budou
obě strany navzájem celně poukazovati zbo
ží, jež nepochází z volného obchodu jejich
území jako takové se zjištěním jeho původu
a země, odkud došlo. Při tom budou uzná
vány použité celní uzávěry jako vlastní
(§ 11) a pohraniční celní úřady obou stran
mohou se, pakliže jde o poukázání na vnitro
zemský celní úřad, omeziti na pouhé orazít
kování průvodních papírů. Průvodní papíry
vyřídí v těchto případech úřad, jemuž bylo
zboží poukázáno.

(2) Na hranicích, kde jsou bezprostřední
spojení kolejová a kde přecházejí vozidla,
budou smluvní strany propouštěti zboží, jež
dochází ve vozech způsobilých k uzavření dle
předpisů a v týchž vozech dopravuje se do
některého místa vnitrozemského, v němž jest
celní úřad oprávněný k odbavení, bez sklá
dání a prohlídky na hranici, jakož i bez ku
sové uzávěry, je-li toto zboží řádně ke vstu
pu ohlášeno.

(3) Zboží, jež se v železničních vozech,
způsobilých k uzavření dle předpisů, vyváží
přes území jedné smluvní strany, anebo se
prováží do území druhé strany bez překlá
dání, jest osvobozeno od složení a prohlídky,
jakož i od kusové uzávěry jak ve vnitrozemí,
tak i na hranici, pakliže bylo k průvozu řád
ně ohlášeno.
(4) Provádění předchozích ustanovení
jest však podmíněno tím, že se súčastněným
železničním správám uloží povinnost dbáti

Zollgrenze vermittelnde Eisenbahn dem Zollamte des anderen Teiles eine Zugliste nach
Muster a) zu úberreichen.
(3) Den auf dem Gebiete des anderen
Teiles gelegenen Zollstellen ist vor Abfahrt
jedeš, aufíer dem Dienstwagen beladene Wagen fúhrenden Zuges nach dem Nachbarstaate ein Zugzettel nach Muster b) zu ůbergeben.
(4) Der Ausfertigung sonstiger Zollbegleitpapiere durch die Eisenbahn fůr Zwecke
des Nachbarstaates bedarf es nicht
§

6.

(!) Zur Sicherung des Zollgefálles werden beide Teile einander die nicht aus dem
freien Verkehre ihrer Gebiete stammenden
Waren ais solche unter Festhaltung des Ursprunges und Herkunftslandes zollámťich
úberweisen. Hiebei werdcn vorhandene Zollvérschlússe gleich den eigenen anerkannt
werden (§ 11) und konnen sich die beiderseitigen Zoííámter an der Grenzúbergangsstelle, soferne es sich um eine úberweisúng
an ein Innerlandszollamt handelt, lediglich
auf die Abstempelung der Begleitpapiere beschránken. Die Erledigung der Begleit
papiere hat in diesen Fállen durch das angewiesene Amt zu erfolgen.
(2) Die vertragschliefíenden Teile werden dort, wo an ihren Grenzen unmittelbare
Schienenverbindungen vorhanden sind. und
ein ůbergang der Transportmittel stattfindet,
Waren, welche in vorschriftsmáfíig verschlieBbaren Wagen eingehen und in denselben Wagen nach einem Orte im Innern
befordert werden, an welchem sich ein zur
Abfertigung befugtes Zollamt befindet, von
der Abladung und Beschau an der Grenze
sowie vom Packstůckverschlufi freigelassen,
wenn jene Waren ordnungsgemáB zum Eingang angemeldet sind.
' (3) Waren, welche in vorschriftsmáBig
verschliefíbaren Eisenbahnwagen durch das
Gebiet eines der vertragschlieBenden Teile
ausgefúhrt oder nach dem Gebiete des an
deren Teiles ohne Umladung durchgefuhrt
werden, sollen von der Abladung und Beschau,
sowie vom PackstúckverschluB, sowohl im
Innern, ais an den Grenzen freibleiben, wenn
sie ordnungsgemáB zum Durchgang ange
meldet sind.
(4) Die Verwirklichung der vorstehenden
Bestimmungen ist jedoch dadurch bedingt,
daB den beteiligten Eisenbahnverwaltungen
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o včasný příjezd vozů s neporušenou uzá
věrou k odbavovacímu úřadu vnitrozem
skému anebo výstupnímu.
(5) Od složení a zvážení jest zpravidla
osvobozeno též cla prosté zboží, jež se odba
vuje u pohraničních celních úřadů, dá-li se
celní prohlídka provésti bez složení.

(g) Ulehčení podle odstavců 2. a 3. jsou
přípustná výjimečně též v případě, že zboží
bylo pod celním dohledem přeloženo (z vozu
do vozu), aniž by při tom musilo býti prove
deno řádné celní odbavení, pakliže přeložení
bylo nutno růzností železničních kolejí anebo
nezbytno z jiných důvodů.

(t) Osvobození od celní prohlídky, jež
ujednáno bylo v odstavci 3. pro zásilky dra
hou provážené, neplatí v případech udání neb
odůvodněných domněnek o zamýšleném cel
ním přestupku.
(s) Příznivější úlevy, jež by^ jedna
smluvní strana pro celní odbavování umlu
vila se třetími státy, platí v případu vzájem
nosti též pro styk se stranou druhou.
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die Verpflichtung fůr das rechtzéitige Eintreffen der Wagen mit unverletztem VerschluB am Abfertigungsamt im Innern oder
am Ausgangsamt obliegt.
(5) Von der Abladung und Verwiegung
sollen in der Regel auch bei den Grenzzollamtern zur endgúltigen Zollabfertigung gelangende zollfreie Waren befreit sein, wenn
deren zollamtliche Beschau ohne Abladung
durchfúhrbar ist.
(g) Die in den Absátzen 2 und 3 bezeichneten Erleichterungen sollen ausnahmswéise auch im Falle einer unter zollamtlicher
Úberwachung stattfindenden Umladung der
Gúter (von Wagen zu Wagen), ohne daB
darnit die zollordnungsmáBige Abřertigung
verbunden zu werden braucht, zulássig sein,
wenn eine Umladung durch Verschiedenheit
der Bahngeleise notig wird oder aus anderen
Grúnden unvermeidlich ist.
(") Die in Absatz 3 vereinbarte Befreiung der auf Eisenbahnen durchlaufenden
Gůter von der zollamtlichen Beschau gilt
nicht, wenn Anzeigen oder begrúndete \ ermutungen einer beabsichtigten Zollúbertretung vorliegen.
(s) Die von einem der vertragschlieBenden Teile mit dritten Staaten uber die
Zollabfertigung vereinbarten weitergehenden
Erleichterungen binden auch bei dem Verkehr mit dem anderen Teile unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit Anwendung.

§7.
§ 7(1) In den Personenwagen darf bei úber(i) Do osobních vozů mohou býti při pře schreitung der Zollgrenze nur Handgepáck
jezdu celní hranice vzata jen ruční zavazadla der Reisenden untergebracht werden.
cestujících.
(2) Die Zollabfertigung von Hand- und
(2) Celní odbavení ručních a cestovních Reisegepáck soli in der Grenzstation derart
zavazadel má býti v pohraniční stanici do té
míry uspíšeno, aby též zavazadla, poukázaná beschleunigt werden, daB auch die an ein anna jiný celní úřad, mohla býti — pokud to deres Zollamt ůberwiesenen Gepáckstúcke,
jen bude možno — dále ještě dopravena pří wenn irgendwie tunlich, noch mit dem AnschluBzuge weiter befordert werden konnen.
pojným vlakem.
(3) Eil- und Frachtgůter, welche mit
(s) Rychlozboží a zboží nákladní, jež
jest dopravováno osobními vlaky, jest podro Personen befordernden Zúgen befordert wer
beno týmž podmínkám a formálnostem jako den, sind denselben Bedingungen und Formlichkeiten unterworfen, welche fůr die mit
při dopravě nákladními vlaky.
den Gůterzůgen beforderten derartigen Gegenstande gelten.
(4) Jedoch sollen verderbliche Eilgůter
(4) Rychlozboží však, jež se lehko kazí,
bei
Zůgen
mit Personenbeforderung vom
nutno při osobních vlacích pohraničním cel
Grenzzollamte
ebenso beschleunigt abgeferním úřadem právě tak rychle odbavovat! jako
tigt
werden,
wie
Gepáck.
zavazadla.
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§ 8.

§ 8.

(i) Smluvní strany se vší urychleností
sloučí k usnadnění přepravy cestujících a
zboží své protilehlé pohraniční celní úřady a
pohraniční kontrolní úřady pasové revise na
jednom místě tam, kde poměry to dovolují
a pokud se to již nestalo.

0) Die vertragsehlieBenden Teile werden zur Erleichterung des Reisenden- und
Gúterverkehres ihre gegenúberliegenden
Grenzzollámter und Grenzkontrollstellen fůr
die PaBrevision, wo es die Verháltnissě gestatten und soweit dies nicht bereits geschehen -ist, mit aller Besehleunigung an einem
Orte zusammenlegen.
(2) Die in dieser Hinsicht unter Zusicherung der vollen Gegenseitigkeit vereinbarten
Bestimmungen sind in der Anlage enthalten.
(3) AuBerdem werden die beiden Regierungen ehestens Vorkehrungen treffen, um
die Behinderung des Reiseverkehres durch
die Zoll- und PaBrevision in den AnschluBstationen zu beheben und den durchgehenden
Reiseverkehr durch die Ermogliehung der
direkten Anweisung des Reisegepáckes an ein
Innerlandszollamt des anderen Teiles zu erleichtern.

(2) Bližší ustanovení, ujednaná na pod
kladě úplné vzájemnosti, jsou uvedena v pří
loze.
(3) Kromě toho učiní obě vlády co nej
dříve opatření, aby odstraněno bylo omezení
cestování způsobené celní a pasovou revisí
v přípojných stanicích a aby usnadnila cesto
vání zavedením přímého poukazování cestov
ních zavazadel na vnitrozemský celní úřad
druhé strany.

§ 9-

§ 9.

Pro zařízení vozů, nutná se stanoviska
celního, jsou rozhodný předpisy, ujednané na
Bernské konferenci 5. května 1886 o celně
nutném zařízení v mezinárodní přepravě,
jakož i jejich případné změny a doplňky.

In Betreff der zollsicheren Einrichtung
der Wagen sind die auf der Berner Konferenz vom 15. Mai 1886 vereinbarten Vorschriften uber die zollsichere Einrichtung im
internationalen Verkehre sowie die etwaigen
Abánderungen und Ergánzungen derselben
maBgebend.

§ 10.

§ 10.

í1) Každá smluvní strana bude na přání
potvrzovat! druhé straně dovoz přes společ
nou hranici, aby mohlo býti rozhodnuto
o jistotách uložených na zpětný vývoz ne
pročteného zboží, jakož i o slevení neb vrá
cení dávek za vyvezené zboží.

§ 11.

t1) Jeder der vertragsehlieBenden Teile
wird dem anderen zur Erledigung der fůr die
Wiederausfuhr unverzollter Waren geleisteten Sicherheiten, sowie der fůr ausgefůhrte
Waren gebůhrenden Abgabenerlásse oder Erstattungen auf Verlangen den erfolgten Eingang ůber die gemeinsame Grenze bestatigen.
(2) Die Zollbegleitpapiere můssen sich
in diesen Fállen im Zeitpunkte der íiberschreitung der gemeinsamen Grenze bei der
Ware befinden. Ais Nachweis des Grenzůbertrittes genůgt der Abdruck des Amtsstempels des Grenzeingangsamtes in den Begleitpapieren. Im Postverkehre bedarf es keines
Nachweises.
§ 11.

Celní osvědčení, uzávěry, pečeti, razítka
a jiné značky, cejchovní značky a razítka na
sudech a jiných nádobách, cej chovní značky
a listiny vnitrozemských lodí (tyto poslední
ve smyslu zvláštních úmluv, jež obě smluvní

Die zollamtlichen Bescheinigungen, Verschlůsse, Siegel, Stempel und sonstigen Zeichen, die eichamtlichen Stempel und Zeichen
an Fassern und sonstigen UmschlieBungen,
die Eichzeichen und Eiehscheine der Bihnen-

(2) V těchto případech musí celní prů
vodní papíry doprovázeli zboží v době pře
chodu společné hranice. Jako průkaz pře
chodu hranice stačí razítko pohraničního
vstupního úřadu v průvodních papírech.
V poštovní dopravě není třeba žádného prů
kazu.
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strany ještě učiní) a rovněž úřední vyzna
čení váhy na železničních vozech se v celním
řízení vzájemně uznávají.

schiffe, letztere nach MaBgabe der zwischen
den vertragschliefienden Teilen noch zu treffenden besonderen Vereinbarungen, und die
bahnamtlichen Gewichtsbezeichnungen an
den Eisenbahnwagen werden fur das Zollverfahren gegenseitig anerkannt.

§ 12.

§ 12.

Celní správy připustí cla prostý dovoz
zásilek, jež v území jedné smluvní strany
byly podány k železniční dopravě a^ dopravují
se územím strany druhé do území, z něhož
pocházejí, pakliže se při takové dopravě
jedná o provedení úmluv železnic obou
území o dělení a směrování dopravy.

Der zollfreie Wiedereintritt von Sendungen, die in den Gebieten des einen vertragschlieBenden Teiles zur Beforderung mit der
Eísenbahn aufgeliefert und durch die Gebiete
des anderen Teiles nach dem Ursprungsgebieť
befordert worden sind, wird von den Zollverwaltungen zugelassen werden, sobald es siclť
bei solchen Beforderungen um die Ausfuhrung von Abmachungen zwischen den beiderseitigen Eisenbahnen uber die Verkehrsteilung und Verkehrsleitung handelt.

II.
Zamezení'přestupků celních
předpis ů.

II.
Verhutung vonůbertretungen
der Zollvorsehriften.

§ 13.
(1) Die beiderseitigen Angestellten der
Finanzverwaltung an der gemeinsamen
Grenze haben einander zur Verhutung und
Entdeckung des Sehmuggels nach beiden Seiten hin bereitwilligst zu unterstutzen, ihre
Wahrnehmungen schleunigst mitzuteilen und
einen freundnachbarlichen dienstlichen Verkehr zu pflegen.
(2) Zur Verstándigung liber ein zweck(2) Za účelem dohody o účelném spolu máBiges Zusammenwirken hiezu werden von
působení v těchto věcech budou se odbývati Zeit zu Zeit und bei besonderen Veranlassunobčas a při zvláštních příležitostech porady gen Beratungen unter den beiderseitigen obevyšších celních úředníků obou stran.
ren Zollbeamten stattfinden.

§ 13.
(J ) Zaměstnanci obou finančních správ
na společné hranici jsou povinni co^ nej
ochotněji vzájemně se podporovati za účelem
zamezení a objevení podloudnictví na obě
strany, sdělovati si co nej rychleji, co v té pří
čině pozorovali, a vůbec pěstovati vzájemně
přátelský služební styk.

§ 14.
Zaměstnanci obou finančních správ,
jichž povinností jest zamezovati a stíhati
přestupky celních předpisů jsou také. povinni
zamezovati přestupky celních předpisů také
druhé strany, a to všemi zákonitými pro
středky. Při tom jsou zaměstnanci povinni
postupovati stejně, jako by šlo o přestupky
celních předpisů vlastního státu.

§ 15.
Finanční úřady jedné strany oznámí
přestupky celních předpisů druhé strany,
o nichž se dovědí, ihned příslušným finanč-

§ 14.
Die beiderseitigen Angestellten der Filanzverwaltung, denen die Verhinderung und
éerfolgung von Zollůbértretungen obhegt,
iaben auch ubertretungen der Zollyorschnf;en des anderen Teiles durch alle ihnen gesetzlich zustehenden Mittel .zu verhmdern.
Die Angestellten haben dabei ebenso wie bei
ubertretungen der Zollvorsehriften des eige§ 15.
Die Finanzběhorden des einen Teiles werm uber die zu ihrer Kenntnis gelangenden
bertretungen von Zollvorsehriften des an-
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ním úřadům druhé strany a na požádání
zašlou spisy a doklady průvodní.

deren Teiles dessen zustándigen Finanzbehorden sofort Mitteilung machen und auf Erfordern die Akten und Beweisstůcke úbersenden.

§ 16.

§ 16.

í1) Každá z obou smluvních stran dá na
požádání druhé strany střežiti osoby, které
se staly podezřelými z podloudnictví proti
druhé straně po živnostensku nebo ze zvyku
provozovaného.

(1) Je děr der vertragschliefíenden Teile
v/ird auf Verlangen des anderen Teiles Pei'sonen, die den Vérdacht des gewerbs- oder
gewohnheitsmáBigen Schmuggels gegenúber
dem anderen Teile wider sich erregt haben,
ůberwachen lassen.
(2) Entsteht Vérdacht, daB im Grenzbezirk des einen Teiles Warenvorráte uber
Bedúrfnis und zum Zwecke des Schmuggels
in das Gebiet des anderen Teiles angeháuft
werden, so werden dergleichen Lager auf
Verlangen miter besondere ůberwachung gestellt.

(2) Vzejde-li podezření, že v pohranič
ním obvodu jedné strany hromadí se zásoby
zboží nad potřebu a za účelem podloudné do
pravy do území druhé strany, budou takovéto
sklady na požádání dány pod zvláštní dohled.

III.

III.

Stíhání a trestání přestupků
celních předpisů.

V e r f o1g u n g und Bestrafung v o n
ůbertretungen der Zollvors c h r i f t e n.

§ 17.
(i) Přestupky celních předpisů druhé
strany má na žádost příslušného jejího úřadu
každá ze smluvních stran vyšetřovat! a podle
zákona potrestat! týmiž soudy neb úřady a
týmž způsobem jako přestupky vlastních cel
ních zákonů,

§ 17.
t1) ůbertretungen der Zollvorsehriften
des anderen Teiles hat auf Antrag einer zu
stándigen Behorde desselben jeder der vertragschlieBenden Teile von denselben Gerichten und Behorden und in denselben Formen
wie ůbertretungen der eigenen Zollgesetze
untersuchen und gesetzmáBig bestrafen zu
lassen,
a) wenn der Beschuldigte ein Angehoriger des Staates ist, welcher ihn zur Unter. suchung und Strafe ziehen soli, oder
b) wenn derselbe, ohne Angehoriger dieses Staates zu sein, nicht nur dortselbst zur
Zeit der ůbertretung seinen, wenn auch vorúbergehenden Wohnsitz hatte, oder die ůber
tretung von diesem Gebiete aus beging, sondern auch sich dortselbst bei oder nach dem
Einlangen des Verfolgungsantrages betreffen
láBt.
(2) Wenn sich der Strafbetrag nach dem
hinterzogenen Abgabebetrag richtet, so ist
die Strafe nach dem Tarife des Staates zu
bemessen, dessen Abgabegesetz úbertreten
worden ist.
(3) Die Verfolgung dér bei Verletzung
der Zollvorsehriften des anderen Teiles etwa
vorkommenden sonstigen strafbaren Handlungen wird hiedurch nicht berúhrt.

a) jestliže obviněný jest příslušníkem
státu, který ho má vyšetřovat! a potrestali,
nebo
b) jestliže on, aniž by byl příslušníkem
tohoto státu, nejen tamtéž v době přestupku,
třeba přechodně, bydlel, nebo přestupku z to
hoto území se dopustil, nýbrž také jestliže
tamtéž při nebo po dojití návrhu stíhacího
dá se postihnouti.
(2) Určuje-li se pokuta podle zkrácené
dávky, budiž vzat za základ výměry trestu
tarif státu, jehož zákon dávkový byl pře
kročen.
(3) Stíhání jiných trestných činů, které
se snad vyskytnou při porušení celních před
pisů druhé strany, není tímto dotčeno.
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§ 18.
Úředním udáním úřadů nebo zaměst
nanců druhé smluvní strany jest přisouditi
touž důkazovou moc, jako úředním udáním
vlastních úřadů nebo zaměstnanců.
§ 19.
(!) Ve vyšetřování ohledně přestupků
celních předpisů druhé smluvní strany jest
určití a uložiti výlohy a vydání trestního ří
zení a výkonu trestu podle týchž zásad, jako
ve vyšetřování ohledně stejných přestupků
vlastních celních předpisů.
(2) O dočasné zapravení výloh má se
postarali stát, v němž vyšetřování se vede.
(3) Výlohy a výdaje řízení a výkonu
trestu, které při přestupku vlastních celních
předpisů by připadly k tíži státu, poněvadž
by nemohly býti zapraveny ani obviněným
ani by nemohly býti kryty částkami zapla
cenými od osob třetích nebo výtěžkem před
mětů za ně ručících, má nahraditi stát, jehož
úřad vyšetřování navrhl.

§ 20.

(1) Vedle trestu dlužno vybrati také
zkrácené dávky.
(2) Peněžní obnosy vydobyté od obvině
ného nebo získané za prodané, předměty cel
ních přestupků dlužno použiti tím způsobem,
že z nich zapraví se nejprve výlohy a vydání,
pak dávky, které byly zkráceny a mají býti
druhé straně zapraveny, a posléze pokuty.

(3) Vydobyté pokuty a propadlé před
měty připadnou státu, v kterém řízení se
konalo.
§ 21.
Právo prominouti a zmírniti tresty pří
sluší státu, kde se vydal rozsudek.
§ 22.

Slovy „Přestupky celních předpisů"
v této smlouvě rozuměti dlužno také pře
stupky zákazů vývozu, dovozu a průvozu.
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§ 18.
Den amtlichen Angaben der Behorden
oder Angestellten des andereii Teiles ist dieselbe Beweiskraft beizumessen, wie den amt
lichen Angaben _der eirpnen Behorden oder
Angestellten.
§ 19.
(!) In Untersuchungeh wegen úbertretungen der Zollvorschriften des anderen Vertragsteiles sind die Auslagen und Kosten des
Strafverfahrens und der Strafvollstreckung
nach denselben Grundsátzen zu bestimmen
und aufzuerlegen, wie in Untersuchungen
wegen gleichartiger úbertretungen der eigenen Zollvorschriften.
(2) Fůr die einstweilige Bestreitung der
Auslagen hat der Staat zu sorgen, in dem die
Untersuchung gefúhrt wird.
(3) Die Auslagen und Kosten des Verfahrens und der Strafvollstreckung, die im
Falle der úbertretung der eigenen Zollvor
schriften dem Staate zur Last bleiben wíirden, weil sie weder vom Angeschuldigten eingebracht, noch durch von dritten eingezahlte
Betráge oder durch den Erlos dafúr haftender Gegenstánde der úbertretung gedeckt
werden konnen, hat der Staat zu erstatten,
dessen Behorde die Untersuchung beantragte.
§ 20.
(1) Neben der Strafe sind auch die
hinterzogenen Abgaben zu erhěben.
(2) Die von den Angeschuldigten eingebrachten oder fůr verkaufte Gegenstánde der
Zollůbertretungen eingehende Geldbetrage
sinu dergestalt zu verwenden, daň davon zunáchst die Auslagen und Kosten, sodami die
dem anderen Teile entzogenen und zu erstattenden Abgaben und zuletzt die Strafen berichtigt werden.
(3) Die eingezogenen Strafbetrage und
die eingezogenen Gegenstánde verbleiben dem
Staate, in dem das Verfahren stattgefunden hat.

§

21.

Das Recht zum Erlasse und zur Milderung der Strafen steht dem Staate zu, in dem
die Verurteilung erfolgte.

§

22.

Es sind in diesem úbereinkommen unter
„Úbertretungen der Zollvorschriften" auch
die úbertretungen der Ein-, Aus- und Durchťuhrverbote zu verstehen.
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IV.
Právní pomoc.
§ 23.
í1) Soudy a finanční úřady smluvních
stran poskytnou si navzájem právní pomoci
V celních trestních věcech v mezích své pů
sobnosti tím, že svědky a znalce na požádání
budou vyslýchati pod přísahou, úřední ohle
dání provádět! a předvolání a nálezy doručovati.

IV.

(2) Výlohy a vydání, která vzejdou
z těchto úředních výkonů, nahradí stát, který
o tyto výkony žádal.

Rechtshilfe.
§ 23.
(x) Die Gerichte und Finanzbehorden
der vertragschlieBenden Teile werden einander in Zollstrafsachen innerhalb ihrer Befugnisse dadurch Rechtshilfe leisten, dafí sie
Zeugen und Sachverstándige auf Erfordern
eidlich vernehmen, arntliche Besichtigungen
vornehmen und Vorladungen und Erkenntnisse behándigen lassen.
(2) Die fůr diese Amtshandlungen erwachsenden Auslagen und Kosten sind von
dem ersuchenden Staat zu erstatten.

Příloha k § 8 (2).

Anlage zu § 8 (2).

Ustanovení

Bestimmu ngen

o předběžném sloučení čs!. a rakouských
pohraničních celních a pasových kontrol
ních úřadů.

uber die vorláufige Zusammenleguhg der
čeehoslovakischen und der osíerreichischen Grenzzollsíeilen und Grenzkontrolístellen fůr die PaBrevision.

(i) Aby bylo zjednodušeno celní odba
vení a pasová revise při přechodu hranic
v železniční přepravě a silničním styku mezi,
republikou československou a republikou Ra-'
kouskou, dluž- o sloučiti dle možnosti na jed
nom místě pohraniční celní úřady a kontrolní
úřady obou států, pokud to připouštějí místní
poměry, pakliže se tak již nestalo.

O) .Zuř Abkúrzung der Zollabfertigung
und der PaBrevision beim Grenzúbertritt im
Eisenbahn- und StraBenverkehre zwischen
der Čeehoslovakischen Republik und der
Republik osterreich sind die Grenzzollstellen
und die Grenzkontrollstellen der beiden Staaten nach Zulássigkeit der ortliehen Verhaítnisse soweit ais moglieh an einem Orte zusammenzulěgen, soweit dies nicht bereits gesehehen ist.
Diese Zusammenlegung ist zunáchst fur
die Abfertigung des Eisenbahnverkěhres und
zwar grundsatzlich in den Betriebswechselstationen in Aussicht genommen. Der Zeitpunkt der Durcbfúhrung hinsichtlich der einzelnen Stationen wird nach dem im kurzesteň
Wege herbeizufůhrenden Einvernehmen der
beiderseits beteiligten Ressorts bestimmt
werden. uber die Abfertigung des Verkehres
in den Zwischenstationen zwischen den
Grenzkontrollstellen und der Landesgrenze
wird fur die einzelnen Strecken durch besondere Vereinbarung vorgesorgt.
Weitere Zusammenlegungen, insbesondere solche fůr den StraBenverkehr werden
in der Folge fallweise in Verhandlung gezogen werden.

Nejdříve budiž vzato v úvahu sloučení
pro odbavování v železniční přepravě, a sice
zásadně ve výměnných provozních stanicích.
Kdy toto sloučení se má státi v jednotlivých
stanicích, bude určeno dohodou obou .účast
něných správ nejkratší cestou. Odbavování
v přepravě ve stanicích, ležících mezi pohra
ničními kontrolními stanicemi a hranicí, bude
upraveno zvláštní dohodou pro jednotlivé
trati.

, Další sloučení, zvláště v silničním styku,
projedná se pak od případu k případu.
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(2) Aby se postupovalo stejně při zři
zování nových celních a pohraničních kon
trolních úřadů a při určování celních silnic,
jakož aby sloučení celních a pohraničních
kontrolních stanic v železniční přepravě a
silničním styku se provádělo v pravý čas,
budou si navzájem obě strany oznamovati
předem a včas úmysl zřizovat! nové celní
a pohraniční kontrolní úřady, jakož i úmysl
určiti celní silnice.
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(2) Um ein gleichartiges Vorgehen bei
der Errichtung der neuen Zoll- und Grenzkontrollstellen und bei der Eroífnung von
ZollstraBen sicherzustellen und die Zusammenlegung der Zoll- und Grenzkontrollstellen
fůr den Eisenbahn- und Stra Cen verkehr
rechtzeitig in die Wege zu leiten, werden
sich beide Teile die beabsichtigte Errichtung
neuer Zoll- und Grenzkontrollstellen, sowie
die Eroffnung von ZollstraBen rechtzeitig
vorher gegenseitig mitteilen.
(3) Es wird anerkannt, daB die Zusam(3) Uznává se, že sloučení pohraničních
úřadů sleduje co největší současnost úřed menlegung der Grenzstellen die tunlichste
ních úkonů obou stran, pročež mají býti Gleichzeitigkeit der beiderseitigen Amtshandpasy prohlíženy současně s celní prohlídkou lungen bezweckt, wobei die PaBúberprúfung
cestujících a ručních zavazadel a pokud mož in Verbindung mit der zollámtlichen Unterná ve vlaku za jízdy. Pravomoc a odbavovací suchung der Reisenden und ihrés Handgehodiny sloučených pohraničních úřadů buďtež páckes und, wenn tunlich, im fahrenden Zuge
selbst stattfinden soli. Die Beřugnisse und
pokud jen možno souhlasný.
Abfertigungsstunden der zusammengelegten
Grenzstellen sollen tunlichst ubereinštimmen.
(4) Den ausůbenden Organon wird bei(4) Výkonní orgánové obou stran jsou
derseits
behufs eines reibungsiosen Dienstpovinni v zájmu bezzávadného služebního
výkonu jednati přátelsky při všech společ vollzuges ein freundnachbarliches Vorgehen
ných úředních výkonech a chovati se slušně, bei allen gleichzeitig vorzunehmenden Amtsve službě i mimo službu. Zaměstnanci, kteří handlungen und taktvolles Auftreten in und
se proti tomu proviní, budou na žádost druhé auBer Dienst zur Pflicht gemacht. Angestellte, die sich diesbezůglich Verfehlungen
strany odvoláni.
zu Schulden kommen lassen, werden uber
Verlangen des anderen Teiles abberufen
werden.
(s) Fůr die Unterbringung der zusam
(5) O ubytování sloučených pohranič
ních úřadů, dále o udržování, čištění, otop mengelegten Grenzstellen einschlieBlich der
a osvětlování úředních místnosti má se sta- Instandhaltung, Reinigung, Beheizung und
rati teritoriální stát. Sousední stát má ve Beleuchtung der Amtsráume, hat der Terriměně teritoriálního státu nahraditi podle torialstaat zu sorgen, der Nachbarstaat hat
poměru prostory úředních místností jím po nach MaBgabe des Rauminhaltes der von ihm
užívaných zúročení prvního nákladu za dobu benůtzten Amtslokalitáten die Verzinsung
des einmaligen Aufwandes auf die Dauer der
používání.
Benůtzung in der Wáhrung des Territorialstaates zu ersetzen.
Die Hohe der Verzinsung und der
Míra úroková a klíč pro ustanovení úro
Schlůssel
fůr die Aufteilung des Verzinkového nákladu bude určen v každém jednot
sungsaufwandes
werden in jedem einzelnen
livém případě.
Falle festgesetzt werden.
Die auflaufenden Regiekosten sind geBěžné režijní výlohy dlužno hraditi spo
meinschaftlich verháltnismáBig zu tragen.
lečně poměrně.
Fůr gemeinsam benůtzte Ráume entfállt
Za místnosti používané společně bude
auf
jeden
Staat die Hálfte des Verzinsungskaždý stát hraditi polovinu úrokového ná
aufwandes und der fortlaufenden Regie
kladu a běžných režijních výdajů.
kosten.
Durch die vorstehenden Bestimmungen
Těmito ustanoveními nejsou dotčeny pří
padné dohody železničních správ obou stran. sollen etwaige Vereinbarungen zwischen den
beiderseitigen Eisenbahnverwaltungen nicht
berůhrt werden.
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(e) Obě strany se postarají o to, aby za
městnanci sousedního státu a dle možnosti
také příslušníci jejich rodin byli přiměřeně
ubytováni v místě sloučeného pohraničního
úřadu.

(6) Jeder Teil hat dafúr Vorsorge zu
treffen, daB die Angestellten des Nachbarstaates und, nach Tunlichkeit, auch ihre Famihenangehorigen eine angemessene Unterkunít am Sitze der zusammengelegten Grenzstelle finden.

Pokud zaměstnanci sousedního státu by
dlí skutečně v území strany druhé, budou co
do přídělu potravin postaveni na roven za
městnancům teritoriálního státu. Mohou však
dovážeti potraviny ze své domoviny v množ
ství přiměřeném jejich domácnostem.

Bezúglich der Zuweisung der Verpflegsartikel werden die Angestellten des Nachbarstaates den Angestellten des Teiritorialstaates gleichgehalten, soferne die Ange
stellten des einen Teiles tatsachlich auf dem
Gebiete des anderen Teiles wohnen. Es steht
ihnen frei, Nahrungsmittel in dem fůr ihren
Unterhalt angemessenen Umíange aus ihrem
Heimatstaate zu beziehen.

(7) Pro zařízení a potřeby určené k vy
bavení pohraničních úřadů, zřízených na ci
zím území, dále pro stěhovací svršky, jakož
i pro předměty zřízenců těchto úřadů, za
slané do domoviny k opravě, čištění atd.
a odtud se vracející, pro jejich služební
stejnokroje a služební výstroj zaručuje se
nerušený, dávek prostý dovoz a vývoz na po
tvrzení úředních představených.

(7) Den Geráten und Materialien zur
Ausrústung der auf fremden Boden errichteten Grenzstellen, dem ůbersiedhmgsgute,
sowie den zum Ausbessern, Reinigen etc. in
den Heimatstaat versendetm und von dort
wieder zurůcklangenden Effekten der Bediensteten dieser Stehen, ihren Dienstuniformen und dienstlichen Ausr-ůstungsgegénstánden wird die unbehindéfte, abgabenfreie
Ein- und Wiederausfuhr gegen Bestátigung
der Amtsvorstehung zugešichert.

^(s) Zaměstnancům pohraničních úřadů
a úředníkům vyšších úřadů, pověřeným do
hledem na vykonávání jejich služby, zaručuje
se v každé době volný přechod hranice na
pouhé úřední ověření jejich služební hodnosti
a činnosti. Orgánům dozorčím budoů terito
riálním státem na požádání vydány služební,
na jméno znějící volné jízdenky pro jízdy
k pohraničnímu úřadu.

(8) Den Angestellten der Grenzstellen
und den mit ihrer Dienstaufsicht betrauten
Fuaktionáren der iibergeordneten Dienststehen wird zu jeder Zeit der freie Ein- und
Austritt uber die Grenze lediglich auf Grund
einer amtlichen Bescheinigung ihrer Diensteigenschaft und Dienstverwendung gewahrleistet. Fůr die Inspektionsorgane werden
auf Namen lautende dienstíiche Freifa.hrkarten bis zur Grenzstelle seitens des Territoríalstaates uber Verlangen zur Verfugung
gesteht.

(9) Dlužno o to pečovati, aby pohraniční
úřady mohly bez překážek vybírati cla, zasílati a přijímati úřední peníze a služební
spisy, aby ve vykonávání své služby nebyly
rušeny a aby bezpečnost jich služebních
spisů a peněz nebyla ohrožována. Rovněž za
ručuje se, pohraničním úřadům druhé strany
neomezené volné nakládání zbožím ve službě
zabaveným, o jehož patřičné uschování musí
býti teritoriálním státem postaráno.

(9) Es ist dafiir zu sorgen, daB den
Grenzstellen die Zoherhebung, die Versendung und Empfangnahme von Amtsgeldern
und. Dienststůcken unbehindert ermoglicht
wird, daB sie in Ausůbung ihres Dienstes
nicht gestort werden und die Sicherheit ihrer
Dienstpapiere und Gelder nicht gefáhrdet
wird. Desgleichen bleibt den Grenzstellen des
anderen Teiles die uneingeschránkte freie
Verfugung uber im Dienste beschlagnahmte
Gůter, fůr deren sachgemáBe Verwahrung
seitens des Territorialstaatěs vorgesorgt sein
muB, gewahrleistet.

(10) Celní a kontrolní úřady jsou oprávneny p^cužívati k svému označení nápisu ve
státní řeči a v národních barvách.

(10) Die Zoh- und Kontrohstehen sind
befugt, sich zu ihrer Bezeichnung einer Aufschrift in ihrer Heimatsprache und in den
Nationalfarben zu bedienen.
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Zaměstnanci pohraničních úřadů jsou
oprávněni nositi také v cizím státě přede
psaný služební stejnokroj, jakož i služební
výzbroj.
Za zaměstnance pohraničních úřadů pokládati dlužno celní úředníky, orgány pohra
niční stráže, zaměstnance pověřené těmito
služebními úkony, jakož i zaměstnance státní
policie a četnictva.
Při odporu proti orgánům pohraničního
úřadu umístěného v cizině nebo proti jejich
opatřením má poskytnouti, aby byl odstraněn
odpor a proveden úřední výkon, teritoriální
stát nutné donucovací prostředky.
I11) Státní a domovská příslušnost
a služební poměry zřízenců obou stran ne
mění se pobytem a služebním přidělením
v druhém státě. Zaměstnanci zůstávají po
drobeni co do discipliny a přečinů při vyko
návání svého úřadu nebo služby pouze úřa
dům a zákonům svého státu.

(12) Pokud se týče veřejných břemen,
budou zaměstnanci podrobeni ve svém slu
žebním místě všem nepřímým státním a ji
ným veřejným dávkám, budou však osvobo
zeni ve státě, v němž působí, ode všech pří
mých státních a jiných veřejných dávek,
vyjma případ, že by těmto dávkám také
tehdy podléhali, kdyby žili ve svém domov
ském státě nebo jinde.
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Die Angestellten der Grenzstellen sind
beréchtigt, ihre vorschriftsmáBige Dienstuniform, einschlieBlich der Dienstwaffen
auch im fremden Staate zu tragen.
Ais Angestellte der Grenzstellen komrnen
Zollbeamte, Zollwachorgane und mit deren
Dienstaufgaben betraute Bedienstete, sowie
Angestellte der Staatspolizei und Genciarmerie in Betracht.
Bei Widerstand gegen die Orgáne der
im Auslande befindlichen Grenzstelle oder
gegen deren Verfugungen hat der Terrhorialstaat die erforderlichen Zwargsmittel
ziu’ Behebung des Widerstandes und zur
Durchfuhrung der Amtshandlung beizustelien.
O1) Die Staats- und Heimá+zustandigkeit und die Dienstverháltnisse der beiderseitigen Angestellten erleiden wáhrend
des Aufenthaltes und der Dienstbestimmung
in clem anderen Staate keine Veranderung.
Die Angestellten bleiben in Bezug auf Disziplin und Vergehen, die sich anf die Ausúbmg ihres Amtes oder Dienstes bezief en,
lediglich den Behorden und Gesetzen ihres
Heimatstaates unterworfen.
(12) Hinsichtlich der oífentlichen Lasten
werden die Angestellten allen indirekten
Staats- und anderen offentlichen Abgaben
an ihrem Dienstorte unterworfen sein, dagegen von allen direkten Staats- und anderen
offentlichen Abgaben des Staates, in dem sie
fungieren, freibleiben, eSs.sei denn, daB sie
di.-;sen Abgaben auch dann unterliegen
whrden, wenn sie in ihrem Heimatsorte oder
anderwárts lebten.

I

10
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Vzor k příloze b) článku XII.

Vzor a.

Železnice

Vlakový soupis
který přijel do pohraniční stanice

o vlaku čís.

dne.
Pořadové
číslo

Vlastnická
značka

Číslo došlého
naloženého vozu

Údaj obsahu

Poznámka celního úřadu
o celním odbavení

Zmocněnec dráhy:
Datumové razítko —
celní úřad.
Poznámka: Železnice vyplní pouze nadpis a silně
ohraničenou část.

Vzor b.

Železnice

Vlakový list 1.
Vlak čís..................
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Muster zur Anlage b) zu Art. XII.

Muster a.

Eisenbahn

Zugliste
uber Zug Nr.................. , der am............................... in der Grenzstation
....................................eingetroffen ist.
Eingangsnummer

Eigentumsmerkmal

Nummer der beladen emgehenden
Wagen

Angabe des Inhaltes

Bemerkung des Zollamtes iiber
die zollamtliche Behandlung

Bevollmachtigter der Eisenbahn:
Datumstempel —
Zollamt.
Anmerkung: Die Eisenbahn hat nur den Kopf und die
stark umrahmten Teile auszufůllen.

Muster b.

Eisenbahn

Zugzettel.
Zug Nr..................
Eigentumsmerkmal

Wag$n Nr.

Anmerkung

'iO*
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Příloha c) k článku XII.

Anlage c) zu Artikel XM.

Dohoda o nákazách zvířecích.

Tiěrseuchenůbereinkommen.

Článek 1.

Artikel 1.

Doprava zvířat, včetně drůbeže domácí, se
zvířecími surovinami a předměty, jimiž lze
nakažlivinu zvířecích nákaz přenésti z území
jedné smluvní strany do území druhé strany,
může býti omezena na určité pohraniční sta
nice a podrobena v nich státem, do něhož se
dovoz děje, zvěrolékařské kontrole.

Der Verkehr mít Tieren, einschlieBlich
des Hausgeflůgels, mít tierischen ítohstoffen
und mít Gegenstánden, die Tráger des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sein konnen
aus den Gebieten des einen dnr vertragschlieBenden Teile nach den Gebieten .des anderen,
kann auf bestimmte Eintrittsstationen beschránkt und dort 'einer tierárztlichen Kontrolle von seiten des Staates, in den der
Ůbertritt stattfindet, unterworfen werden.

Článek 2.
•

Zvířata a předměty v článku 1. ozna
čené buďtež při dovozu z území jedné
smluvní strany do území nebo územím druhé
strany opatřena vysvědčením původu. Toto
vystaví obecní úřad a budiž, vztahuj e-li se
na živá zvířata, vysvědčení opatřeno stvrze
ním státního nebo státním úřadem zvláště
k tomu zmocněného zvěrolékaře o zdravot
ním stavu těchto zvířat. Vysvědčení budiž
takové, aby mohl býti původ zvířat a před
mětů najisto zjištěn; zvěrolékařské potvrzení
má se dále vztahovati na to, že nepanovala
v obci původu v době odeslání, vyjímajíc tuberkulosu, nákaza, pro kterou platí povinnost
oznamovací a jež je na druh zvířat, o něž se
jedná, přenosná.

Mají-li býti vyvezena zvířata, na něž
jest přenosný mor skotu, slintávka a kulhavka, plicní nákaza skotu, neštovice ovčí,
nákaza nebo mor bravu vepřového, jest mimo
to stvrditi, že tyto nákazy nepanovaly v době
odesílání v místě původu ani v sousedních
obcích.
Pro koně, muly, osly a skot budou vy
dány jednotlivé pasy, pro ovce, kozy, brav
vepřový a drůbež jsou přípustný pasy hro
madné. .
Doba platnosti vysvědčení obnáší 10
dnů. Uplyne-li doba tato během transportu,
buďtež zvířata, aby vysvědčení dalších 10
dní platilo, znovu prohlédnuta státním nebo
státním úřadem k tomu zvláště zmocněným

Artikel 2.

Bei der Einfuhr der im Artikel 1 bezeichneten Tiere und Gegenstánde aus den
Gebieten des einen in oder durch die Gebiete des anderen Teiles ist ein Ursprungszeugnis beizubringen. Dieses wird von der
Ortsbehorde ausgestellt und ist, sofern es
sich auf lebende Tiere bezieht, mit der Bescheinigung eines staatlich angestellten oder
von der Staatsbehorde besonders hiezu ermáchtigten Tierarztes uber die Gesundheit
der betreífenden Tiere zu versehen. Aus dem
Zeugnisse muB die Herkunft der Tiere und
Gegenstánde mit Sicherheit festgestellt wer
den konnen; die tierárztliche Bescheinigung
muB sich ferner darauf erstrecken, daB im
Herkunftsort zur Zeit der Absendung eine
der Anzeigepflicht unterliegende, auf die
fragliche Tiergattung úbertragbare Seuche
mit Ausnahme der Tuberkulose nicht geherrscht hat.
Sollen Tiere ausgefúhrt werden, die fůr
Rinderpest, Maul- und Klauenseuche, Lungenseuche, Pockenseuche der Schafe, Schweineseuche oder Schweinepest empfánglich
sind, so ist auBerdem zu bescheinigen, daB
diese Seuchen weder im Herkunftsorte noch
in den Nachbargemeinden zur Zeit der Ab
sendung geherrscht haben.
Fůr Pferde, Maultiere, Esel und Kinder
sind Einzelpásse auszustellen, fůr Schafe,
Ziegen, Schweine und Geflůgel sind Gesamtpásse zulássig.
Die Dauer der Gůltigkeit der Zeugnisse
betrágt zehn Tage. Láuft diese Frist wáhrend
des Transportes ab, so můssen, damit die
Zeugnisse weitere zehn Tage gelten, die
Tiere von einem staatlich angestellten oder
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zvěrolékařem a budiž jím na vysvědčení nález
zaznamenán.

von der Staatsbehorde hiezu besonders ermáchtigten Tierarzte neuerdings untersneht
und es mufí von diesem der Befund auf dem
Zeugnisse vermerkt werden.
Při transportech železnicí nebo lodí bu
Bei Eisenbahn- und Schiffstransporten
diž provedena před naložením zvláštní pro muB vor der Verladung eine besondere Unhlídka státním nebo státním úřadem k tomu tersuchung durch einen staatlich angestellten
zvláště zmocněným zvěrolékařem a nález za- oder von der Staatsbehorde hiezu besonders
nešen do vysvědčení.
ermáchtigten Tierarzt vorgenommen und der
Befund in das Zeugnis eingetragen werden.
Zasílá-li se však železnicí nebo lodí
Eisenbahn- und. Schiffstransporte von
drůbež, budiž podrobena zvěrolékařské pro Geflúgel sind jedoch vor der Verladung einer
hlídce před naložením jenom tehdy, byla-li tierárztlichen Untersuchung nur dann zu unna ni vystavena zvěrolékařská stvrzenka terziehen, wenn die fůr sie beigebrachten tier
zdravotního stavu před více jak 3 dny.
árztlichen Gesundheitsbescheinigungen vor
mehr ais drei Tagen ausgestellt sind.
V certifikátech na čerstvé maso budiž
In den Zertifikaten fůr frisches Fleisch
stvrzeno, že byla zvířata, o něž se jedná, dle muB bescheinigt sein, dafi die betreffenden
předpisů prohlédnuta za živa a po porážce Tiere bei der vorschriftsmáBigen Beschau
zvěrolékařem, úřadem ustanoveným, shle im lebenden Zustande und nach der Schlachdána zdravými.
tung von einem behordlichen Tierarzte fůr
gesund befunden worden sind.
Obchod s převařeným lojem a tukem,
Der Verkehr mit geschmolzénem Talg
s vlnou po továrensku pranou a v uzavřených und Fett, mit fabriksmáBig gewaschener und
pytlech zabalenou, se sušenými nebo solenými in geschlossenen Sácken verpackter Wolle,
střevy, jícny, žaludky, měchýři, solenými paz- mit in geschlossenen Kisten oder Fássern einnehty a mulci, uloženými v uzavřených bed gelegten trockenen oder gesalzenen Dármen,
nách nebo sudech, se sušenými nebo přeso Schlůnden, Magen, Blasen/gesalzenen Klauen
lenými kůžemi a usněmi, se sušenými rohy, und Flotzmáulern, mit trockenen oder durchkopyty, paznehty a kostmi jest dovolen též gesalzenen Háuten und Fellen, mit trockenen
bez předložení vysvědčení o původu.
Horném, Hufen, Klauen und Knochen ist
auch ohne Beibringung von Ursprungszeugnissen gestattet.
Článek 3.
Zásilky, jež nevyhoví uvedeným ustánovením, dále zvířata, u nichž shledá pohra
niční zvěrolékař, že jsou stižena nakažlivou
nemocí, nebo jí podezřelá, konečně zvířata,
jež byla dopravována spolu s nemocnými
nebo podezřelými zvířaty, nebo s nimi jinak
přišla do styku, mohou býti v pohraniční stamci zamítnuta. Příčinu zamítnutí uvede po
hraniční zvěrolékař na vysvědčení a potvrdí
svým podpisem.
Že byla zásilka zamítnuta a z jakého dů
vodu, oznámí pohraniční celní úřad nepro
dleně politickému úřadu pohraničního okresu
oné smluvní strany, odkud se měl vývoz díti.
,v Pozná,-]i se taková nemoc u dovezeného
zvířete až po skutečném překročení hranic

\

A r t i k e I 3.
Sendungen, die den angefůhrten Bestimmungen nicht entsprechen, ferner Tiere,
die vom Grenztierarzte mit einer ansteckenden Krankheit behaftet oder einer solchen
verdáchtig befunden werden, endlich Tiere,
die mit kranken oder verdáchtigen Tieren
zusammen befordert oder sonst in Berůhrung gekommen sind, konnen an der Eintrittsstation zurůckgewiesen werden. DenGrund der Zurůckweisung hat der Grenztieraržt auf dem Zeugnis anzugeben und mit
seiner Unterschrift zu bestátigen.
Die erfolgte Růckweisung und der
AnlaB hiezu wird von der Grenzzollbehorde
ohne Verzug der politischen Behorde des
Grenzbezirkes jenes vertragschlieBenden
Teiles, aus dem die Ausfuhr statťfinden
solíte, im kůrzesten Wege angezeigt werden.
Wird eine solche Krankheit an eingefůhrten Tieren erst nach erfolgtem Grenz-

Sbírka zákonů a nařízení, č. 14.

78

v zemi určení, budiž skutková povaha povo
laným úředním zvěrolékařem protokolárně
zjištěna a opis protokolu druhé smluvní
straně bez průtahu zaslán.

úbertritt im Bestimmungslande wahrgenommen, so ist der Tatbestand unter Zuziehung
eines Amtstierarztes protokollarisch festzustellen und eine Abschrift des Protokolles
dem anderen vertragschlieBenden Teile unverweilt zuzusenden.

Ve všech v tomto článku uvedených pří
padech budiž neprodleně a přímo vyrozuměn
případně druhou smluvní stranou jmenovaný
delegát (článek 6.).

In allen in diesem Artikel vorgesehenen
Fállen ist ein etwa namhaft gemachter Delegierter des anderen vertragschlieBenden Teiles (Artikel 6) ohne Verzug und unmittelbar
zu verstándigen.

článek 4.
Vyskytne-li se mor skotu v území jedné
smluvní strany, je druhá strana oprávněna
zakázati neb obmeziti' dovoz přežvýkavců,
vepřů a zvířecích surovin, jakož i předmětů,
jimiž lze nakažlivinu přenésti, až do úplného
utlumení.

Artikel 4.
Wenn die Rinderpest in den Gebieten
eines der vertragschlieBenden Teile auftritt,
so steht dem anderen Teile das Recht zu, die
Einfuhr von Wiederkáuern, Schweinen und
tierischen Rohstoffen sówie von giftfangenden Gegenstánden bis zum vollen Erloschen
der Krankheit zu beschránken oder zu verbieten.

Bude-li z území jedné smluvní strany
zavlečena dopravou dobytka do území druhé
strany nákaza, pro kterou platí povinnost
oznamovací, nebo panuje-li taková nemoc
v území jedné strany hrozivým způsobem, jest
druhá strana oprávněna dovoz zvířat, na
nichž jest nemoc zvířecí přenosná, jakož i ta
kových surovin zvířecích a předmětů, jimiž
lze nakažlivinu přenésti, ze zamořených
a ohrožených území po dobu nebezpečí ná
kazy obmeziti nebo zakázati.

Artikel 5.
Wenn aus den Gebieten eines der ver
tragschlieBenden Teile durch den Viehverkehr eine der Anzeigepflicht unterliegende
Tierkrankheit nach den Gebieten des anderen
Teiles eingeschleppt worden ist oder wenn
eine solche Krankheit in den Gebieten des
einen , Teiles in bedrohlicher Weise herrscht,
so ist der andere Teil befugt, die Einfuhr der
fúr die Tierkrankheit empfánglichen Tiere
sowie solcher tierischer Rohstoffe und Gegenstánde, die Trager des Ánsteckungsstoffes
sein konnen, aus den verseuchten und den gefáhrdeten Gebieten fúr die Bauer der Seuchengefahr zu beschránken oder zu verbieten.

K vůli sněti slezinné, sněti šelestivé,
nákaze zvěře a skotu, vzteklině, ozhřivce, puchýřině jednokopytníků a skotu, prašivině
jednokopytníků, ovcí a koz, července bravu
vepřového, choleře drůbeže a moru slepičímu,
jakož i k*vůli tuberkulose, nebuďtež zákazy
dovozu vydávány.

Wegen Milzbrand, Rauschbrand, Wild- u.
Rinderseuche, Wut, Rotz, Bláschenausschlag
der Einhufer und des Rindviehs, Ráude der
Einhufer, Schafe und Ziegen, Rotlauf der
Schweine, Geflúgelcholera und Húhnerpest
sowie wegen Tuberkulose sollen Einfuhrverbote nicht erlassen werden.

Touto dohodou zůstávají nedotčeny před
pisy, uvedené v zákonech smluvních stran
o nákazách zvířecích, dle nichž lze, vznikne-li
nákaza zvířecí na hranici nebo poblíže hra
nice, za příčinou zamezení á utlumení jejímu
obchod mezi oboustrannými pohraničními
okresy, jakož i průvoz ohroženými pohranič
ními okresy podrobiti zvláštním omezením
nebo zákazům.

Die in den Seuchengesetzgebungen der
vertragschlieBenden Teile enthaltenen Vorschriften, denen zufolge im Falle des Ausbruches von ansteckenden Tierkrankheiten
an oder in der Náhe der Grenze zur Abwehr
und Unterdrúekung derselben der Verkehr
zwischen den beiderseitigen Grenzbezirken
sowie der Durchgangsverkehr durch einen gefáhrdeten Grenzbezirk besonderen Beschrán-

Č 1 á n e k 5.
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kungen und Verboten unterworfen werden
kann, werden durch das gegenwártige Abkommen nicht berúhrt.
Článek 6.
Smluvní strany přiznávají si vzájemné
oprávnění bez předběžného ohlášení vysílati
nebo trvale exponovat! delegáty, aby se po
ptávali o zdravotním stavu dobytčích chovů,
o zařízení dobytčích trhů, jatek a krmíren,
karantén a pod., jakož i o provádění platných
předpisů veterinárních. Obě smluvní strany
poukáží úřady, aby podporovaly zmíněné od
borné orgány druhé strany, jakmile se jako
takoví legitimují a si toho přejí, a aby jim
podaly vysvětlení.

A r t i k e 1 6.
Die vertragschlieBenden Teile ráumen
sich gegenseitig die Befugnis ein, behufs
Einholung von Erkundigungen uber den Gesundheitszustand der Viehbestánde, die Einrichtung von Viehmárkten, Schlachtháusern
und Mastanstalten, Viehkontumazanstalten
und dergleichen, sowie uber die Durchfiihrung
der bestehenden veterinárpolizeilichen Vorschriften Delegierte in den anderen Staat
ohne vorgángige Anmeldung zu entsenden
oder dort auch dauernd zu exponieren. Beide
Teile werden die Behorden anweisen, den erwáhnten Fachorganen des anderen Teiles sobald dieselben sich ais solche legitimieren,
auf Wunsch Unterstútzung zu gewáhren und
Auskunft zu erteilen.

článek 7.
Každá ze smluvních stran bude vydávati
periodické zprávy o počasném stavu nákaz
zvířecích a bude je zasílati přímo druhé
straně.

A r t i k e 1 7.
Jeder der vertragschlieBenden Teile wird
periodische Nachweisungen liber den jeweiligen Stand der Tierseuchen erscheinen und sie
dem anderen vertragschlieBenden Teile unmittelbar zukommen lassen.
uber die Seuchenausbriiehe in den
Grenzverwaltungsbezirken werden sich die
Grenzbezirksbehorden gegenseitig sofort di
rekt verstándigen.
Wenn in den Gebieten eines der vertrag
schlieBenden Teile die Rinderpest ausbricht,
wird der Regierung des anderen Teiles von
dem Ausbruch und der Verbreitung derselber. auf telegraphischem Wege direkt Nachricht gegeben werden.

Vznik nákaz v pohraničních správních
okresích budou si pohraniční okresní úřady
vzájemně přímo sdělovati.
v
Vznikne-li v území jedné smluvní strany
mor skotu, bude vládě druhé strany o vzniku
a rozšíření moru telegraficky přímo podána
zpráva.

č láne k 8.
železniční vozy, v nichž se dopravují
koně, muli, osli, skot, ovce, kozy, bray ve
přový nebo drůbež, buďtež i s příslušným ná
činím železniční správy dle pravidel ustano
vení, jež byla současně s dohodou o nákazách
zvířecích smluvena, a této dohodě jako pří
loha připojena, čištěny a desinfikovány.

Smluvní strany uznají čištění a desmfekci, jež bude dle předpisů provedena podle
odstavce 1. v obvodu jedné strany, za platnou
též pro druhou stranu.

A r t i k e 1 8.
Eisenbahnwagen, in welchen Pferde,
Maultiere, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen,
Schweine oder Geflúgel befordert worden
sind, mussen nebst den zugehorigen Gerátschaften der Eisenbahnverwaltungen nach
MaBgabe der gleichzeitig mit dem Tierseuchenubereinkommen vereinbarten und ais
Anlage diesem ůbereihkommen beigeschlossenen Bestimmungen gereinigt und desinfiziert werden.
Die vertragschlieBenden Teile werden
die gernáB Absatz 1 im Bereich eines Teiles
vorschriftsmáBig vollzogene Reinigung und
Desinfektion ais auch fůr den anderen ien
geltend anerkennen.

80

Sbírka zákonů a nařízení, č. 14.

článek 9.
Styk pastevní v území jedné smluvní
strany s územím druhé strany jest dovolen
za těchto podmínek:
a) Vlastníci stád předloží při překročení
hranic soupis zvířat, jež chtějí dopravili na
pastvu, s udáním počtu zvířat a jich podstat
ných zevnějších známek k verifikaci (pře
zkoušení a ověření);
b) návrat zvířat bude povolen po zji
štění jich totožnosti.
Vznikne-li však za pastvy nemoc, pro
dotčený^ druh zvířat nakažlivá, v některé
části s.tád, nebo i jen na některém místě, jež
jest méně než 20 km od pastvy vzdáleno,
nebo na silnici, po níž má se návrat stáda do
hraniční stanice provésti, budiž návrat zvířat
do území druhé smluvní strany zakázán, nevyžadují-li nutkavé poměry (nedostatek krmi
vá, špatná počasí atd.) výjimky. V takových
případech smí se návrat zvířat, nákazou
dosud nepostižených, díti jen za zajišťovacích
opatření, na nichž se příslušné úřady v pří
čině zamezení zavlečení nákazy dohodnou.

článek 10.
„ Obyvatelé v území pohraničním mohou
piekrocoyati hranici v obou směrech se svými
vlastními zvířaty, jež jsou zapřažena do
pluhu nebo do vozu, avšak jenom za příčinou
hospodářských prací, nebo při provozování
své živnosti a jen, zacho-vávají-li platné před
pisy celní.
Tato J-íleva může býti smluvními stra
nami učiněna odvislou od splnění těchto pod
mínek :
a) každé spřežení, jež překročí hranici
za hospodářskou prací nebo ku provozování
živnosti, budiž opatřeno vysvědčením starosty obce, v níž se nalézá stáj. V tomto vy
svědčení budiž uvedeno jméno vlastníka nebo
průvodce spřežení, popis zvířat a označení
obvodu (v kilometrech) pásma pohraničního,
v němž má spřežení pracovati;

A r t i k e 1 9.
Der Weideverkehr aus den Gebieten deš
einen der vertragschlieBenden Teile nach den
Gebieten des anderen ist unter nachstehenden Bedingungen gestattet:
a) Die Eigentúmer der Herden werden
beim Grenzúbertritt ein Verzeichnis der Tiere, die sie auf die Weide bringen wollen, mit
aer Angabe der Stúckzahl und der charakteristischen áufíeren Merkmale derselben zur
Verifizierung (Průfung und Beglaubigung)
vorlegen;
b) die Rtickkehr der Tiere wird nur nach
Feststellung ihrer Námlichkeit bewilligt.
Wenn jedoch wáhrend der Weidezeit eine
fůr die betreffende Tiergattung ansteckende
Krankheit unter einem Teile der Herden oder
auch nur an einem wenigěr ais 20 Kiloineter
von dem Weideplatz entfernten Orte oder auf
jener StraBe, auf welcher die Růckkehr der
Herde zur Grenzstation erfolgen soli, aušbricht, so ist die Růckkehr der Tiere nach
clen Gebieten des anderen Teiles untersagt,
sofern nicht zwingende Verhaltnisse (Futtermangel, schlechte Witterung u. s. w.) eine
Ausnahme erheischen. In solčhen Fállen
darf die Růckkehr der von der Seuche noch
nicht ergriffenen Tiere nur unter Anwendungvon durch die zustandigen Behorden zur Verhinderung der Seuchěnverschleppung vereinbartfen SicherungsmaBregeln erfolgen.
A r t i k e 1 10.
Die Bewohner in den Grenzbezirken konnen die Grenze in beiden Richtungen mit
ihren eigenen, an den Pflug oder an ein Fuhrwerk gespannten Tieren ůberschreiten, je
doch nur zum Zwecke landwirtschaftlicher
Arbeiten oder in Ausůbung ihres Gewerbes
und unter Beobachtung der bestehenden Zollvorschriften.
Diese Vergůnstigung kann seitens der
vertragschlieBenden Teile von der Erfůllung
folgender Bedingungen abhángig gemacht
werden:
a) Jedeš Gespann, welches die Grenze zu
landwirtschaftlicher Arbeit oder im Gewerbebetrieb ůberschreitet, muB mit einem Zeugnisse des Ortsvorstancles der Gemeinde versehen sein, in welcher sich der Stali befindet.
Dieses Zeugnis muB den Namen des Eigentiimers oder des Fůhrers des Gespannes, die
Beschreibung der Tiere und die Angabe des
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b) mimo to jest při každém překročení
hranic potřebí vysvědčení starosty oné obce,
z níž spřežení přichází, a projíždí-li spřežení
územím jiné obce, také vysvědčení této obce,
jímž se stvrzuje, že jsou dotyčné obce zcela
prosty jakékoliv nákazy zvířecí a že také
není v obvodu 10 km mor skotu a plicní ná
kaza skotu. Tato vysvědčení buďtež každých
6 dnů obnovována.

Budou-li nutná zvláštní opatření, aby
bylo udrženo provozování hospodářství v po
hraničním pásmu, budou tato vydána v do
hodě s ministerstvy zemědělství obou států
za souhlasu ministerstev financí.
Vyžadují-li zvěrolékařsko-policejní po
měry časem určitých obmezení též přiměřeně
poslednímu odstavci čl. 5., mají příslušné po
hraniční okresní úřady ve vzájemné dohodě
učiniti zajišťovací opatření a o tom podati
zprávu představenému úřadu.

Článek 11.
Dosavadní obmezení a zákazy, jež by byly
snad v době, kdy tato vzájemná dohoda na
bude účinnosti, ještě v platnosti a s touto
v rozporu, buďtež zrušeny.

nařízení, č. 14.

81

Umkreises (in Kilometern) des Grenzgebietes, in welchem das Gespann zu arbeiten bestimmt ist, enthalten;
b) úberdies ist beim Austritte wie bei
der Růckkehr ein Zeugnis des Ortsvorstandes
derjenigen Grenzgemeinde erforderlich, aus
welcher das Gespann kommt, und im Falle
des Durchzugs durch das Gebiet einer anderen Gemeinde auch eine Bescheinigung der
1'etzteren, durch die bestátigt wird, daB die
betreffende Gemeinde vollkommen frei von
jeder Tieršeuche ist und daB auch in einem
Umkreise von 10 Kilometern die Rinderpest
und Lungenseuche nicht vorkommen. Dieses
Zeugnis muB alle 6 Tage erneuert werden.
Besondere zur Aufrechterhaltung landwirtschaftlicher Betriebe in den Grenzgebieten etwa notwendige Verfůgungen sind von
den Ackerbauministerien beider Staaten nach
Zustimmung der Finanzministerien einvernehmlich zu erlassen.
Erheischen veterinárpolizeiliche Verháltnisse zeitweilig gewisse Beschránkungen
auch nach MaBgabe des letzten Absatzes des
Artikelí 5, so haben die zustándigen Grenzbezirksbehorden die notwendigen SicherungsmaBregeln im gegenseitigen Einverstándnis
zu treffen und hierůber an die vorgesetzte
Behorde zu berichten.
A r t i k e 1 11.
Die bei dem Inkrafttreten des gegenwártigen ubereinkommens etwa noch bestehenden, mit seinen Bestimmungen nicht vereinbarlichen Beschránkungen und Verbote sind
au Ber Kraft zu setzen.

Příloha

Anlage

k dohodě o nákazách zvířecích.

zum Tierseuchenůbereinkommen.

Ustanovení o desinfekci želez
ničních vozů pro dobytek.

Bestimmungen uber die Desinfektion der Eisenbahnviehw a g e n.
Eisenbahnwagen, in welchen Pferde,
Maultiere, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen,
Schweine oder Hausgeflúgel befiirdeřt wer
den sind, mússen nebst den zugehorigen Gerátschaften der Eisenbahnverwaltungen vor
ihrer weiteren Verwendung nach folgenden
Vorschriften gereinigt und desinfiziert weiden:
1. Der eigentlichen Desinfektion der
Wagen muB stets die Beseitigung der Streumaterialien, des Důngers, der Federn, der

železniční vozy, v nichž dopravují se
koně, muli, osli, ovce, kozy, brav vepřový
nebo domácí drůbež, buďtež i s příslušným
náčiním železniční správy před jejich dalším
použitím čištěny a desinfikovány dle těchto
předpisů:
1. Před vlastní desinfekci budiž z vozu
vždy odstraněno stelivo, hnůj, peří, zbytky
provazů na uvázání atd. a budiž vůz dů-
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kladně čištěn horkou vodou. Kde není takové i Reste von Anbindestrángen u. s. w. sowie eine
s dostatek po ruce, lze použiti též vody stu grúndliche Reinigung durch heiBes Wasser
dené pod tlakem vylévané, avšak budiž před vorangehen. Wo solches nicht in geniigender
tím usazená nečistota za příčinou rozmočení Menge zu beschaffen ist, darf auch unter
polita horkou vodou, čištění budiž jen tehdy Druck ausstromendes kaltes Wasser verwenpovažováno za dostatečné, bude-li jím úplně det werden, jedoch muB vorher zur Aufweiodstraněno veškeré znečištění, vzniklé trans chung des anhaftenden Schmutzes eine Abportem; též částky nečistoty, vniklé do spař spůlung mit heiBem Wasser erfolgen. Die
v podlaze vozů, buďtež odstraněny úplně, je-li Reinigung ist nur dann ais ausreichend antřeba, železným náčiním s tupými hroty a zusehen, wenn durch sie alle von dem Trans
hranami.
port herrůhrenden Verunreinigungen vollstándig beseitigt sind; auch die in die Fugen
der Wagenboden eingedrungenen Schmutzteile sind vollstándig — erforderlichenfalls
unter Anwendung von eisernen Geráten mit
abgestumpften Spitzen und Rándern — zu
entfernen.
2. Desinfekce sama má se vztahovati,
a sice i v případech, v nichž byl vůz jen čá
stečně naložen, na všechny části vozu nebo
na použitý oddíl vozu.
Desinfekce budiž provedena:
ad Za obyčejných poměrů mytím po
dlahy, stropu a stěn roztokem sodového
louhu, ohřátého na nejméně 50 stupňů Cel
sia, k jehož připravení použito bylo nejméně
3 kilogramů sody na 100 litrů vody. Na místo
louhu sodového může býti použito též jiného
louhu, jenž bude vládou dotčeného státu
uznán za stejně účinný. Ve stanicích, jež
jsou opatřeny potřebným zařízením, jest na
místě mytí sodovým louhem dovoleno nej dů
kladnější upotřebení vodní páry na podlahu,
strop a stěny s použitím vhodných zařízení;
použitá pára vodní nechť má napětí nejméně
2 atmosfér;

b) v případech infikování vozu morem
skotu, snětí slezinnou, snětí šelestivou, ná
kazou zvěře a skotu, slintavkou a kulhavkou,
ozhřivkou, nákazou bravu vepřového, morem
bravu vepřového, červenkou bravu vepřo
vého, cholerou drůbeže, slepičím morem, nebo
v případech nutného podezření z takového
infikování, použitím jednoho z obou pod a)
předepsaných řízení a mimo to pečlivým na
třením podlahy, stropu a stěn Sprocentní
směsí kresolové kyseliny sirkové nebo 2procentním roz- .kem formaldehydovým. Směs
kresolové kyseliny sirkové budiž pořízena
smíšením dvou dílů surového kresolu (cre- !

2. Die Desinfektion selbst hat sich, und
zwar auch in den Fállen, wo der Wagen nur
teilweise beladen war, auf alle Teile des Wagens oder des benutzten Wagenabteils zu erstrecken.
Sie muB bewirkt werden:
a) unter gewohnlichen Verháltnissen
durch Waschen der FuBboden, Decken und
Wánde mit einer auf mindestens 50 Grád Cel
sius erhitzten Sodalauge, zu deren Herstellung
wenigstens 3 Kilogramm Soda auf 100 Liter
Wasser verwendet sind. Statt der Sodalauge
kann auch eine andere von der Regierung des
betreffenden Staates ais gleichwertig anerkannte Lauge zugelassen werden. Auf Stationen, die mit den erforderlichen Einrichtungen versehen sind, ist statt der Waschung
mit Sodalauge auch die grúndlichste Behandlung der FuBboden, Decken und Wánde mit
Wasserdampf unter Benútzung geeigneter
Vorrichtungen zulássig; der zur Verwendung
kommende Wasserdampf muB eine Spannung
von mindestens zwei Atmospháren haben;
b) in Fállen einer Infektion des Wagens
durch Rinderpest, Milzbrand, Rauschbrand,
Wild- und Rinderseuche, Maul- und Klauenseuche, Rotz, Schweineseuche, Schweinepest,
Schweinerotlauf, Gefltigelcholera, Húhnerpest oder dringenden Verdachtes einer solchen Infektion durch Anwendung eines der
beiden unter a) vorgeschriebenen Verfahren
und auBerdem durch sorgfáltiges Bepinseln
der FuBboden, Decken und Wánde mit einer
dreiprozentigen Losung einer Kresolschwefelsáuremischung oder mit einer zweiprozentigen
Formaldehydlosung. Die Kresolschwefelsáuremischung ist durch Mischen von zwei Teilen
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solum crudum knihy o léčivech jedné ze
smluvních stran) a jednoho dílu surové ky
seliny sirkové (acidum sulfuricum crudum
knihy o léčivech jedné ze smluvních stran)
za obyčejné teploty. Ku pořízení Sprocentního roztoku smí bytí použito směsi nejdříve
24 hodin a nejpozději tři měsíce po jejím
připravení. Roztoku je použiti ve 24 ho
dinách.
Na místo natírání může býti provedeno
také stříkání aparátem, jenž bude vládou
dotčeného státu jako vhodný uznán.
3. Zostřený způsob desinfekce (č. 2 b)
budiž proveden zpravidla jen ku zvěrolékařsko-policejnímu nařízení, bez tohoto však
i tehdy, jestliže bude upotřebeno vozů k do
pravě paznehtníků z takových stanic, v jichž
okolí 20 kilometrů slintavka a kulhavka stává
nebo ještě nebyla prohlášena za utlumenou.
Příslušnému správnímu úřadu se vyhrazuje,
aby nařídil zostřenou desinfekci (2 b) i v ji
ných případech, jestliže to považuje za ne
zbytno, aby bylo zabráněno zavlečení jme
novaných nákaz.

4. Budou-li podrobeny zostřené des
infekci (č. 2 b) vozy s vnitřními obloženími,
budiž obložení sňato a stejně jako vůz čištěno
a desinfikováno. Od vyjmutí vnitřního obložerí smí býti tehdy upuštěno, byl-li ve voze
dopravován jen drobný dobytek jednotlivě
v bednách.

5. U vozů vypolštářovaných budiž polštá
řování, je-li odstraněno, dostatečným způ
sobem vyčištěno. Nastane-li infikování vozů
nákazami pod č. 2b jmenovanými, nebo je-li
nutné podezření z takového infikování, budiž
polštářování spáleno. S vozem samotným
budiž naloženo způsobem, uvedeným pod
č. 1.—3.
Do cizozemských vozů (žádné ze smluv
ních stran nenáležejících), jichž polštářování
se nedá odstraniti, nesmí se znovu nakládati.
6. U vozů, jichž bylo použito k dopravě
jednotlivých zvířat drobného dobytka (vyjí
majíc drůbež) v bednách nebo klecích a jež

rohen Kresols (Cresolum crudum des Arzneibuches eines der vertragschlieBejjden Teile)
und einem Teile roher Schwefelsáure (Acidum
sulfuricum crudum des Arzneibuches eines
der vertragschlieBenden Teile) bei gewohnlicher Temperatur zu bereiten. Zur Herstellung der dreiprozentigen Losung darf die
Mischung frůhestens 24 Stunden, spátestens
drei Monate nach ihrer Bereitung benuízt
werden. Die Losung ist innerhalb 24 Stunden
zu verwenden.
Anstatt des Bepinselns kann auch eine
Bespritzung mít einem von der Regierung
des betreffenden Staates ais geeignet zugelassenen Apparat erfolgen.
3. Die verschárfte Art der Desinfektion
(2b) ist in der Regel nur auf veterinárpolizeiliche Anordnung, ohne solche Anordnung je
dech auch dann vorzunehmen, wenn die Wagen zur Beforderung von Klauentieren von
solchen Stationen, in deren Umkreis von
20 Kilometern die Maul- und Klauenseuche
herrscht oder noch nicht fůr erloschen erklárt worden ist, gedient haben. Der zustándigen Verwaltungsbehorde bleibt vorbehalten, die verschárfte Desinfektion (2b) auch
in anderen Fállen anzuordnen, wenn sie es
zur Verhutung der Verschleppung der bezeichneten Seuchen fůr unerláBlich erachtet.
4. Wenn Wagen mit einer inneren Verschalung der verschárften Desinfektion (2b)
zu unterwerfen sind, ist die Verschalung abzunehmen und ebenso wie der Wagen zu reinigen und zu desinfizieren. Von der Herausnahme der inneren Verschalung darf dann
abgesehen werden, wenn in den Wagen nur
verpacktes Kleinvieh in Einzelstůcken befordert worden ist.
5. Bei gepolsterten Wagen ist die Polsterung, die entfernbar sein muB, in ausreichender Weise zu reinigen. Hat eine Infektion
des Wagens durch eine der unter 2b_genannten Seuchen stattgefunden oder liegt der
dringende Verdacht einer solchen Infektion
vor, soli die Polsterung verbrannt werden.
Der Wagen selbst ist in der zu 1 bis 3 angegebenen Weise zu behandeln.
Auslándische (keinem der vertragschlieBenden Teile angehorige) Wagen, deren
Polsterung nicht entfernbar ist, důrfen nicht
wieder beíaden werden.
6. Bei Wagen, die zur Beforderung von
einzelnen StUcken Kleinvieh (auBer Geflůgel) in Kisten oder Káfigen gedient haben
iť
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nejsou znečištěny slámou, krmivém, výměty
d pod., platí umytí stěn, podlahy a stropu
horkou vodou, s výhradou ustanovení k č. 2 b
a 3, za dostatečnou desinfekci.

und nicht durch Streu, Futter, Auswurfstoffe usw. verunreinigt wurden, gilt, vorbehaltlich der Festsetzungen zu 2b und 3, eine
Waschung der Wánde, des Fuftbodens und
der Decke mit heifiem Wasser ais ausreichende Desinfektion.

Vozy, jichž bude použito k dopravě živé
drůbeže v bednách (klecích, koších), buďtež
jen tehdy dle těchto předpisů čištěny a desinrfikovány, jestliže jsou znečištěny slámou,
krmivém nebo výměty.

Die zur Beforderung von verpacktem lebenden Geflúgel benutzten Wagen sind nur
dann den vorstehenden Vorschriften entsprechend zu reinigen und zu desinfizieren,
wenn eine Verunreinigung durch Streu,
Futter oder Auswurfstoffe stattgefunden
hat.

7. Smluvní strany zavazují se, že budou
.7. Die _ vertragschlieBenden Teile verželezniční vozy, jichž se použije k transportu pflichten sich, Eisenbahnwag'en, die zum
zvířat druhů v úvodu jmenovaných při na transport von Tieren der im Eingang'e bekládání, nebo jedná-li se o vozy, přicházející zeichneten
Art benutzt werden, bei der Belaz třetího státu, při překročení do území dung oder bei den aus dritten Staaten komsmluvních stran, polepeny na obou stranách menden Wagen beim Eintritt in ihre Gebiete
lístky barvy žluté a s nadpisem „Desinfiko- auf beidenSeiten mitZetteln von gelber Farbe
vati“. Jestliže jest některý vůz zostřeně des- und mit der Aufschrift „Zu desinfizieren" zu
infikovati (č. 2 b, 3), budiž polepen v oné bekíeben. Sofern ein Wagen der verschárften
stanici, kde nastanou předpoklady pro tento Desinfektion unťerzogen werden muB (2b, 3),
druh desinfekce, nebo stanou se známými, ist er auf derjenigen Station, wo die Vorauslístky barvy žluté s kolmým červeným prouž setzungen fůr diese Art der Desinfektion
kem v prostředku s nadpisem „Zostřeně des- emtreten oder bekannt werden, mit Zetteln
infikovati“. Po desinfekci buďtež lístky od von gelber Farbe mit einem in der Mitte aufstraněny a na jich místo nalepeny lístky gedruckten senkrechten roten Streifen und
barvy bílé s nadpisem: „Desinfikováno der Aufschrift „Verschárft zu desinfizieren"
dne.............. hodina.......... v..............“, jež zu bekíeben. Nach der Desinfektion sind die
budtež odstraněny až při novém nakládání Zettel zu entfernen und an ihrer Stelle solche
do vozu.
von weifíer Farbe mit dem Aufdruck „Desmfiziert am....................Stunde...............
in ..............“ anzubringen, die erst bei der
Wlederbeladung des Wagens zu beseitigen
sind.
Vozy, jichž bude použito při dopravě živé
Die zur Beforderung von verpacktem
drůbeže v bednách (klecích, koších), buďtež lebenden Geflúgel benutzten Wagen sind, sopolepeny, pokud jest jejich čištění a desin weit ihre Reinigung und Desinfektion nach
fekce dle č. 6., odstavce 2., nutná, ve stanici Ziffer 6, Absatz 2, erforderlich ist, auf der
určení.
Empfangsstation zu bezetteln.
Nebude-li vůz při přechodu z území
Solíte ein Wagen bei dem ůbergang aus
.ledné strany do území druhé strany ozna- den Gebieten des einen Teiles in die des ančeným způsobem polepen, budiž to v pohra deren Teiles nicht in der bezeichneten Weise
niční přestupní stanici správou přejímací do bezettelt sein, so ist dieses auf der Grenzdatečně učiněno.
úbergangsstation von der úbernehměnden
Verwaltung nachzuholen.
,Yozy Pozdně, nebo s jiným zbožím
8. Deere oder mit anderen Gútern ais
než zvířaty druhu v úvodu jmenovaných, Tieren
der im Eingange bezeichneten Art bekteré procházejí do území jedné smluvní ladene Eisenbahnwagen, die in die Gebiete
strany a jichž bylo dle zevních známek po eines der vertragschlieBenden Teile eingehen
užito k dopravě takových zvířat, které však und áuBerlich erkennbar zur Beforderung
nebyly dle předpisů této úmluvy čištěny a des- solcher Tiere benutzt, aber nicht nach den
mfikovány, buďtež, nebudou-li vráceny, dle Vorschriften dieses Abkommens gereinigt
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předpisů této úmluvy čištěny a desinfikovány.

und desinfiziert worden sind, sind, wenn sie
nicht zuruckgewiesen werden, nach den Vorschriften dieses Abkommens zu reinigen und
zu desinfizieren.

Příloha d) Jc článku XII.

Anlage d) zu Artikel XII.

Dohoda

Abkommen

o vzájemném uznání vysvědčení
o zkouškách zboží.

uber die gegenseitige Anerkennung von
Warenprůfungszeugnissen.

í1) Vysvědčení, která vydávají státní
úředníci neb úřady neb vědecké ústavy k tomu
oprávněné na území jedné smluvní strany
o vlastnostech zboží, budou uznána na území
druhé strany za podklad vnitřního zdanění,
vyciívání neb provádění dopravních omezení.
Zboží v zásilkách provázených takovýmto vy
svědčením nebude znova zkoumáno co do
svých vlastností, jestliže úředníci, úřady neb
vědecké ústavy zachovají příslušné předpisy
platné na území druhé strany, zapíší do vy
svědčení všechny potřebné údaje a nebude-li
o správnosti vysvědčení zvláštní pochybnosti.

(!) Die Zeugnisse, welche von staatlichen Beamten odér Behorden oder von hiezu
berufenen wissenschaftlichen Anstalten in
den Gebieten des einen vertragschlieBenden
Teiles uber die Beschaffenheit von Waren
ausgestellt werden, sollen in den Gebieten des
anderen Teiles fůr Zwecke der inneren Besteuerung, der Zollbehandlung oder der
Handhabung von . Verkehrsbeschránkungen
anerkannt werden. Warensendungen, die von
derartigen Zeugnissen begieitet sind, werden
nicht von Neuem einer Untersuchung uber die
Beschaffenheit unterzogen werden, vorausgesetzt, daB von den Beamten, der Behorde oder
der wissenschaftlichen Anstalt die in den Ge
bieten des anderen Teiles geltenden einschlágigen Vorschriften beobachtet und alle erforderlichen Angaben in die Zeugnisse aufgenommen worden sind und daB sich nicht besondere Zweifel in der Richtigkeit des Zeugnisses ergeben.

(2) Obě strany si však vyhrazují právo
prováděti časem zkoušky zboží na přezkou
mání vysvědčení.

(2) Beiderseits wird die zeitweise Entnahme von Proben zum Zwecke der Priifung
der Ware auf ůbereinstimmung mit dem
Zeugnisse vorbehalten.

(3) Vlády obou smluvních stran oznámí
si státní úřady a vědecké ústavy, které budou
zmocněny k vydávání vysvědčení, dále před
pisy o vydávání vysvědčení a předchozím
zkoumání a způsob provádění vůbec, zejména,
pokud jde o příslušnost ověřovaného zboží
k vysvědčením.

(3) Die Regierungen der vertragschlieBenden Teile werden sich uber die staatlichen
Behorden und wissenschaftlichen Anstalten,
die zur Ausstellung der Zeugnisse ermáchtigt
sein sollen, uber die bei der Ausstellůng der
Zeugnisse und der vorhergehenden Unter
suchung zu beobachtenden Vorschriften und
die sonstige Durchfůhrung, namentlich uber
die Zugehorigkeit der bescheinigten Ware
zum Zeugnisse verstándigen.

12

Sbírka zákonů a nařízení, č. 14.

86

Příloha e) k článku XII.

Anlage e) zu Artikel XII.

Dohoda

Abkommen

o vzájemném uznávání zkušebních
značek na ručních střelných
zbraních.

uber die gegenseitige Anerkennung
der Průfungszeichen auf
Handfeuerwaffen.

C1) Vzájemně se uznávají zkušební
značky na hlavních ručnic (jeánohlavňových i vícehlavňových), určených pro ob
čanskou potřebu, nekalených a s hladkým vývrtem (opracovaných pilníkem neb smirko
vaných). Ručnice opatřené řádnými zkušeb
ními značkami budou vzájemně vždy podro
beny jediné zkoušce, a to tak, že se podnikne
pouze třetí zkouška za poplatek za tuto
zkoušku určený, a že se ručnice opatří pouze
jedním zkušebním razítkem.

í1) Den Probezeichen auf den fůr den
Zivilbedarf bestimmten Gewehrláufen (einfache und Mehrláufe) in weifíem Zustande
und mit glatter Bohrung (mit der Feile
bearbeitet oder geschmirgelt) wird wechselseitig die Anerkennung gewáhrt. Die mit
ordnungsmáBigen Průfungszeichen versehenen Gewehre werden wechselseitig in allen
Fállen nur einer Probe unterzogen wer
den. Hiebei wird nur die dritte Probe gegen
Entrichtung der fůr diese vorgesehene Gebůhr vorgenommen und nur ein Průfungsstempel auf dem Gewehre angebracht.
(2) Die Art der Probezeichen (Průfungsstempel) und die zu ihrer Erteilung in jedem
Staatsgebiete befugten Anstalten werden gegenseitig bekanntgegeben werden.

(2) Strany si vzájemně oznámí způsob
zkušebních značek (razítek) a u ústavů
k známkování oprávněných.

Tato dohoda vyhlašuje se s podotknutím, že byla na základě usnesení Národního
shromážděni, a to poslanecké sněmovny ze dne 6. dubna 1922 a senátu ze dne 28. června
1922 ratifikována listinou ze dne 25. září 1922, která byla presidentem republiky česko
slovenské a ministrem zahraničních věcí podepsána.
Výměna ratifikačních listin byla provedena v Praze dne 4. listopadu 1922. Podle
čl. XXVI nabyla dohoda působnosti dne 14. listopadu 1922.
Národní shromáždění usneslo se zároveň, že se ministru zahraničních věcí a ministru
obchodu ukládá, aby ve srozumění se všemi zúčastněnými ministry učinili další opatření,
jichž je potřeba k provedení této dohody.
Dr. Beneš v. r.

Státn! tiskárna v Prazé.

