
Ročník 1924, 729

Sbírka zákonů a nařízení
stóío cešliLOSlo^eii&I&étiLCK

Částka 56. Vydána dne 22. května 1924.

Obsah: (104. a 105.) 104. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchod
ních styků mezi republikou Československou a Islandem. — 105. Vyhláška o zřízení obvodové 
úřadovny státního pozemkového úřadu v Prešově a o změně obvodů působnosti obvodových 
úřadoven v Trenčíně a ve Zvoleni.

104.
Vládní vyhláška 

ze dne 15. května 1924,
kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou

československou a Islandem.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 zákona 
ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností od 23. května 
1924 připojená prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou československou a 
Islandem, sj ednaná v Praze dne 8. května 1924.

švehla v. r.

Monsieur le Ministře,

En exprimant le vif désir de favoriser et de 
développer les relations économiques entre 
1’Island et la République Tchécoslovaque, j’ai 
1’honneur pour 1’Islande, důment autorisé, de 
faire savoir á Votre Excellence qiťá condition 
de réciprocité, les ressortissants et les soeiétés 
de caractěre économique, les agents et voya- 
geurs de commerce tchécoslovaques, munis 
ďune carte de légitimation důment délivrée par 
ks autorités compéíentes de leur Pays, ainsi 
que les produits naturels ou fabriqués, originai- 
ťes et en provenance de la République Tchéco
slovaque et les échantillons des voyageurs de 
commerce, jouiront inconditionnellement sur 
je territoire islandais ďun traitement á touš 
les égards aussi favorable que celu! qui est 
accordé aux ressortissants, aux soeiétés et 
aux produits naturels ou fabriqués de la na- 
tion la plus favorisée. Ce traitement est 
accordé notamment dans tout ce qui concerne 
ks opérations commerciales des ressortissants

(Překlad.)

Pane ministře,

projevuje živé přání podporovati a rozvijeti 
hospodářské styky mezi Islandem a republikou 
Československou, mám čest za Island, jsa 
k tomu náležitě zmocněn, oznámiti Vaší Exce
lenci, že s podmínkou vzájemnosti budou pří
slušníci a společnosti povahy hospodářské, 
jednatelé a obchodní cestující českoslovenští, 
mající legitimaci řádně vystavenou přísluš
nými úřady své země, jakož i plodiny nebo 
výrobky, pocházející a přicházející z republiky 
Československé, a vzorky obchodních cestují
cích požívati bezpodmínečně na území island- 
ském zacházení ve všech ohledech stejně příz
nivého, jako se poskytuje příslušníkům, spo
lečnostem, plodinám a výrobkům státu poží
vajícího nejvyššíeh výhod. Toto zacházení 
přiznává se zejména ve všem, co se týká ob
chodní činnosti československých příslušníků 
a společností povahy hospodářské, jejich usa
zování na území islandském, práva nabývati 
a držeti tam majetek jakéhokoliv druhu, ob-
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et sociétés de earactěre économique tchécoslo- 
vaques, leur accěs á s’établir sur le territoire 
islandais, le droit ďy acquérir, ďy posséier 
toute sortě de propriété, ďy faire le com- 
merce, ďy exercer Findustrie et toute autre 
profession, étant entendu que Fadmission de 
toutes ces sociétés sur le territoire de Fautre 
Partie reste toujours subordonnée aux lois 
et prescriptions qui sont ou seront en vigueur 
dans le Pays respectif.

Le traitement de la nation la plus favorisée 
est accordé dans tout ce qui concerne les 
droits ďimportation et ďexportation et les 
formalités douaniěres, le transit, ainsi qďen 
matiěre du régime de contróle des im- 
portations et exportations de sortě que 
toute levée de prohibition ou de restric- 
tion ďimportation et ďexportation accordée 
méme á titre temporaire au profit des pro- 
duits ďune puissance tiěrce s’appliquera 
immédiatement et inconditionnellement aux 
produits identiques ou similaires, originaires 
et en provenance de la République Tchécoslo- 
que, sous réserve des prohibitions ou restric- 
tions maintenues ou imposées pour des raisons 
de sécurité publique, de santé ou comme pré- 
caution contre les maladies des animaux ou 
des plantes utiles, ainsi que pour les marchan- 
dises faisant objet ďun monopole ďEtat.

Un traitement bienveillant sera accordé de 
la part de FIslande, en ce qui concerne Foctroi 
de permissions ďimportation dans FIslande 
pour les produits tchécoslovaques.

Les navires tchécoslovaques jouiront dans 
les ports islandais et sur les cours ďeau de 
FIslande ďun traitement qui ne sera pas 
moins favorable que celui qui est ou sera 
accordé aux navires de la nation la plus favo
risée, toutefois, sous réserve du droit de 
faire le cabotage.

Sur les chemins de fer, les marchandises 
tchécoslovaques jouiront, en ce qui concerne 
Fexpédition et touš les frais de transport, du 
traitement appliqué á la nation la plus favo
risée.

Considérant les relations, qui existent entre 
FIslande et le Danemark conformément á la 
loi unionelle dano-islandaise du 30 novembre 
1918, la République Tchéeoslovaque ne pourra 
pas réclamer les avantages que FIslande a 
accordés ou pourrait á Favenir accorder au 
Danemark.

L’Islande ďinvoquera pas, par suitě des 
dispositions précitées, les avantages de tout 
arrangement spécial qui pourrait étre conclu

chodovati tam, provozovat! tam živnosti a 
jakékoliv jiné povolání, při čemž se rozumí, 
že připuštění všech těchto společností na 
území druhé strany zůstává vždy podřízeno 
zákonům a předpisům, jež jsou nebo budou 
v platnosti v dotyčné zemi.

Zacházení podle zásady nej vyšších výhod 
přiznává se ve všem, co se týká cel dovozních 
a vývozních i celních formalit, transitu, jakož 
i oboru povolovacího řízení při dovozu i vý
vozu tak, že každé zrušení zákazu nebo ome
zení dovozu a vývozu, poskytnuté, byť do
časně, ve prospěch zboží třetí mocnosti, bude 
se vztalíovati ihned a bezpodmínečně na totéž 
nebo podobné zboží, pocházející a přicházející 
z republiky československé, s výhradou zákazů 
nebo omezení zachovaných nebo uložených 
z důvodů veřejné bezpečnosti, z důvodů zdra
votních nebo na ochranu proti nákazám zvíře
cím nebo rostlinným, jakož i pro zboží, jež 
jest předmětem státního monopolu.

Island poskytne československému zboží 
blahovolné zacházení, pokud jde o udělováni 
povolení k dovozu do Islandu.

Československé lodi budou požívati v pří
stavech islandských a na vodních tocích 
islandských zacházení, jež nebude méně příz
nivé než to, jež se poskytuje nebo poskytne 
lodím státu požívajícího nej vyšších výhod, 
avšak s výhradou práva provozovat! plavbu 
pobřežní.

Na železnicích bude zboží československé, 
pokud se týká přepravy a všech poplatků pře
pravních, požívati zacházení přiznaného státu 
požívajícímu nej vyšších výhod.

Se zřetelem na styky, stávající mezi Islan
dem a Dánskem v důsledku spolkového zákona 
dánsko-islandského z 30. listopadu 1918, repu
blika československá nebude moci požadovati 
výhod, jež Island přiznal nebo v budoucnosti 
přizná Dánsku.

Island nebude se v důsledku ustanovení 
předcházejících dovolávati výhod z jakekoi 
zvláštní dohody, jež by mohla býti uzavřena
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par la République Tchécoslovaque avec FAu- 
triche ou avec la Hongrie, conformément aux 
clauses économiques des Traités de Paix avec 
1’Autriche et la Hongrie, pour établir un ré- 
gime douanier spécial en faveur de certains 
produits naturels ou manufacturés, originai- 
res et en provenance de ces pays.

L’Islande ne pourra pas exiger les faveurs 
relatives au commerce, au trafic et aux Com
munications de frontiěre qui, pour des rai- 
sons locales, seraient accordées aux Etats 
limitrophes dans les zones frontiěres.

L’arrangement provisoire précité entrera 
en vigueur le quinziěme jour á partir de la 
dáte de la prěsente notě et restera valable 
jusqu’ á ce qu’il soit dénoncé par 1’une des 
Parties avec un préavis de trente jours.

Si une des Parties ne dénonce pas 1’arrange- 
ment présent á 1’autre Partie trente jours 
avant le ler janvier 1925 ou plus tót, il conti- 
nuera ses effets comme arrangement définitif 
jusqu’á ce qiťil soit dénoncé par Funě des Par
ties avec un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministře, les 
assurances de ma trěs haute considération.

Prah a, le 8 mai 1924.

N. H0ST m. p.

A Son Excellence

Monsieur le Docteur Eduard Beneš,
Ministře des Affaires Etrangěres de la République 

Tchécoslovaque

á Praha.

republikou československou s Rakouskem 
nebo s Maďarskem, v souhlasu s hospodář
skými klausulemi mírových smluv s Rakou
skem a Maďarskem k zavedení zvláštní celní 
úpravy ve prospěch určitých plodin nebo vý
robků pocházejících a přicházejících z těchto 
zemí.

Island nebude moci požadovati výhod, vzta
hujících se k pohraničnímu obchodu, styku a 
dopravě, jež by z důvodů místních byly při
znány státům sousedním v pohraničních 
pásmech.

Předcházející prozatímní úprava nabude 
působnosti patnáctého dne počítajíc od data 
této noty a zůstane v platnosti, až by byla vy
povězena jednou ze smluvních stran 30 dní 
napřed.

Kdyby jedna ze smluvních stran nevypově- 
děla tuto úpravu druhé straně 30 dní před
1. lednem 1925 nebo dříve, zůstane v účinnosti 
jako definitivní úprava tak dlouho, až by byla 
vypovězena jednou ze smluvních stran 3 mě
síce napřed.

Račte přijmouti, pane ministře, projev mé 
hluboké úcty.

V Praze, dne 8. května 1924.

N. HQST v. r.

Jeho Excelenci

panu Dru E dv ar du Benešovi,
ministru zahraničních věcí republiky Československé

v Praze.
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Monsieur le Ministře,

En exprimant le vif désir de favoriser et 
de développer les relations économiques entre 
la Eépublique Tchécoslovaque et FIslande, 
j’ai 1’honneur, dúment autorisé, de faire savoir 
á Votre Excellence qu’á condition de récipro- 
cité, les ressortissants et ks sociétés de carac- 
těre économique, les agents et voyageurs de 
commerce islandais, rnunis ďune carte de 
légitimation dúment délivrée par les autorités 
compétentes de leur Pays, airisi que les pro- 
duits naturels on fabriqués, originaires et en 
provenance de FIslande et les échantillons des 
voyageurs de commerce, jouiront incondition- 
nellement sur le territoire tchécoslovaque ďun 
traitement á touš les égards aussi favorable 
que ceiui qui est accordé aux ressortissants, 
aux sociétés et aux produits naturels ou fabri
qués de la nation la plus favorisée. Ce trai
tement est accordé notamment dans tout ce 
qui concerne les opérations commerciales des 
ressortissants et sociétés de caractěre écono
mique islandais, leur accěs á s’établir sur le 
territoire tchécoslovaque, le droit ďy acqué- 
rir, ďy pcsséder toute sortě de propriété, ďy 
faire ie commerce, ďy exercer Findustrie et 
toute autre profession, étant entendu que Fad- 
mission de toutes ces sociétés sur le territoire 
de Fautre Partie reste toujours subordonnée 
aux lois et prescriptions qui sont ou seront 
en vigueur dans le Pays respectif.

Le traitement de la nation la plus favorisée 
est accordé dans tout ce qui concerne les 
droits ďimportation et ďexportation et les 
formalités douaniěres, le transit, ainsi qu’en 
matiěre du régime de controle des importa- 
tions et exportations de sortě que toute levée 
de prohibition ou restriction ďimportation et 
ďexportation accordée méme á titre tempo- 
raire au profit des produits ďune puissance 
tiěrce s’appliquera immédiatement et in- 
conditionneílement aux produits identiques 
ou similaires, originaires et en provenance 
de FIslande, sous réserve des prohibitions ou 
restrictions maintenues ou imposées pour des 
raisons de sécurité publique, de santé ou 
comme précaution contre les maladies des 
animaux ou des plantes utiles, ainsi que pour 
les marchandises faisant objet ďun monopole 
ďEtat.

Un traitement bienveillant sera accordé de 
la part de la Eépublique Tchécoslovaque, en 
ce qui concerne Foctroi de permissions ďim
portation dans la Eépublique Tchécoslovaque 
pour les produits islandais.

(Překlad.)

Pane ministře,

projevuje živé přání podporovati a rozvijeti 
hospodářské styky mezi republikou česko
slovenskou a Islandem, mám čest, jsa k tomu 
náležitě zmocněn, oznámiti Vaší Excelenci, _že 
s podmínkou vzájemnosti budou příslušníci a 
společnosti povahy hospodářské, jednatelé a 
obchodní cestující islandští, mající legitimaci 
řádně vystavenou příslušnými úřady své země, 
jakož i plodiny nebo výrobky, pocházející a 
přicházející z Islandu, a vzorky obchodních 
cestujících požívati bezpodmínečně na území 
československém zacházení ve všech ohledech 
stejně příznivého, jako se poskytuje přísluš
níkům, společnostem, plodinám a výrobkům 
státu požívajícího nejvyšších výhod. Toto 
zacházení přiznává se zejména ve všem, co se 
týká obchodní činnosti islandskýeh přísluš
níků a společností povahy hospodářské, j ejich 
usazování na území československém, práva 
nabývati a držeti tam majetek jakéhokoliv 
druhu, obchodovati tam, provozovat! tam živ
nosti a jakékoliv jiné povolání, při čemž se 
rozumí, že připuštění všech těchto společností 
na území druhé strany zůstává vždy podřízeno 
zákonům a předpisům, jež jsou nebo budou 
v platnosti v dotyčné zemi.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod 
přiznává se ve všem, co se týká cel dovozních 
a vývozních i celních formalit, transitu, jakož 
i oboru povolovacího řízení při dovozu i vý
vozu tak, že každé zrušení zákazu nebo ome
zení dovozu a vývozu, poskytnuté, byť do
časně, ve prospěch zboží třetí mocnosti, bude 
se vzíah ováti ihned a bezpodmínečně na totez 
nebo podobné zboží, pocházející a přicházející 
z Islandu, s výhradou zákazů nebo omezeni 
zachovaných nebo uložených z důvodů veřejne 
bezpečnosti, z důvodů zdravotních nebo na 
ochranu proti nákazám zvířecím nebo rostlin
ným, jakož i pro zboží, jež jest předmětem 
státního monopolu.

Eepublika československá poskytne island- 
skému zboží blahovolné zacházení, pokud] 
o udělování povolení k dovozu do repubu v] 
Československé.
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Les navires islandais jouiront dans les 
ports tch\écoslovaques et sur les cours ďeau 
de la République Tchécoslovaque ďun traite- 
ment qui ne sera pas moins favorable que 
celní qui est ou sera accordé aux navires de 
la nation la plus favorisée, toutefois, sous ré- 
serve du droit de faire le cabotage.

Sur les chemins de fer, les marchandises 
islandaises jouiront, en ce qui concerne l’ex- 
pédition et touš les frais de transport, du trai- 
tement appliqué á la nation la plus favorisée.

Considérant les relations, qui existent entre 
rislande et le Danemark conformément á la 
loi unionelle dano-islandaise du 30 novembre 
1918, la République Tchécoslovaque ne pourra 
pas réclamer les avantages que ITslande a 
accordés ou pourrait á 1’avenir accorder au 
Danemark.

LTslande nhnvoquera pas, par suitě des 
dispositions précitées, les avantages de tout 
arrangement spécial qui pourrait étre conclu 
par la République Tchécoslovaque avec l’Au- 
triche ou avec la Hongrie, conformément aux 
clauses économiques des Traités de Paix 
avec 1’Autriche et la Hongrie, pour établir un 
régime douanier spécial en faveur de certains 
produits naturels ou manufacturés, originai- 
res et en provenance de ces pays.

LTslande ne pourra pas exigér les faveurs 
relatives au commerce, au trafic et aux Com
munications de frontiěre qui, pour des rai- 
sons locales, seraient accordées aux Etats 
limitrophes dans les zónes frontiěres.

L’arrangement provisoire précité entréra 
fen vigueur le quinziěme jour á partir de la 
dáte de la présente notě et restera valabla 
jusqiťá ce qu’il soit dénoncé par 1’une des 
Parties avec un préavis de trente jours.

Si une des Parties ne dénonce pas 1’arran- 
gement présent á 1’autre Partie trente jours 
avant le ler janvier 1925 ou plus tot, il conti- 
nuera ses effets comme arrangement définiti f 
jusqu’á ce qu’il soit dénoncé par hune des 
Parties avec un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministře, les 
assurances de ma trěs haute considération.

P r a h a, le 8 mai 1924.

Dr. EDVARD BENEŠ m. p.

A Son Excellence
Monsieur N i el s Johan Wulfsberg 

H 0 s t,
Envoyé Extraordinaire et Ministře Plénipotentiaire 

de Sa Majesté le Roi de Danemark et ďlslande

á Praha.

Islandské lodi budou požívali v přístavech 
československých a na vodních tocích česko
slovenských zacházení, jež nebude méně příz
nivé než to, jež se poskytuje nebo poskytne 
lodím státu požívajícího nej vyšších výhod, 
avšak s výhradou práva provozovali plavbu 
pobřežní.

Na železnicích bude zboží islandské, pokud 
se týká přepravy a všech poplatků přeprav
ních, požívati zacházení přiznaného státu po
žívajícímu nejvyšších výhod.

Se zřetelem na styky, stávající mezi Islan
dem a Dánskem v důsledku spolkového zá
kona dánsko-islandského z 30. listopadu 1918, 
republika československá nebude moci poža
dovat! výhod, jež Island přiznal nebo v budouc
nosti přizná Dánsku.

Island nebude se v důsledku ustanovení 
předcházejících dovolávati výhod z jakékoliv 
zvláštní dohody, jež by mohla býti uzavřena 
republikou československou s Rakouskem 
nebo s Maďarskem, v souhlasu s hospodář
skými klausulemi mírových smluv s Rakou
skem a Maďarskem k zavedení zvláštní celní 
úpravy ve prospěch určitých plodin nebo vý
robků pocházejících a přicházejících z těchto 
zemí.

Island nebude moci požadovati výhod, vzta
hujících se k pohraničnímu obchodu, styku a 
dopravě, jež by z důvodů místních byly při
znány státům sousedním v pohraničních 
pásmech.

Předcházející prozatímní úprava nabude 
působnosti patnáctého dne počítajíc od data 
této noty a zůstane v platnosti, až by byla 
vypovězena jednou ze smluvních stran 30 dní 
napřed.

Kdyby jedna ze smluvních stran nevypově- 
děla tuto úpravu druhé straně 30 dní před
1. lednem 1925 nebo dříve, zůstane v účinnosti 
jako definitivní úprava tak dlouho, až by byla 
vypovězena jednou ze smluvních stran 3 mě
síce napřed.

Račte přijmouti, pane ministře, projev mé 
hluboké úcty.

V Praze, dne 8. května 1924.

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Jeho Excelenci
panu N iels o v i J ohanuWul f sb er g u 

Hostovi,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru 
Jeho Veličenstva krále dánského a islandského

v Praze.


