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IV.
Le présent Arrangement provisoire sera 

ratifié et entrera en vigueur le jour de 
bécliange des ratifications qui aura lieu á 
Prague.

Toutefois, les deux Gouvernement se sont 
entendus pour sa mise en vigueur provisoire 
á partir du jour de la signatuře de la Conven- 
tion Coínmerciale entre la République Tchéco- 
slovaque et la République de Pologne.

Get Arrangement provisoire reste valable 
jusqďá la mise en vigueur de la Convention 
Commerciale entre la République Tchécoslo- 
vaque et la République de Pologne.

Si ladíte Convention Commerciale iťétait 
pas ratifiée dans le délai de trois mois á partir 
du jour de sa signatuře, le Gouvernement 
Tchécoslovaque a le droit de restreindre les 
réductions des tarifs de transit, accordées aux 
marchandises polonaises conformément á la 
Convention ferroviaire mentionnée á Tarticle 
précédent, á la moitié ďune taxe de manipula- 
tion au plus, de sortě que pour les envois de 
charbon il en résulterait une réduction de 40 
hal. pour 100 kil. au plus.

Dans ce cas, le présent Arrangement, modi- 
fié conformément á 1’alinéa précédent, reste 
obligatoire tant qiťil ne sera pas remplacé par 
la mise en vigueur de la Convention Commer
ciale ou tant qu’il ne sera pas dénoncé par 
hune des deux Parties Contractantes moyen- 
nant un préavis de trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé le présent Arrangement.

Fait en double, á Varsovie le 7 avril 1925.

JÓZEF KIEDROŇ m. p.

Dr. ROBERT FLIEDER m. p.
J. DVOŘÁČEK m. p.

82.
Vládní nařízení 

ze dne 16. dubna 1925,
kterým se určují podmínky zřizování, udržo

vání a provozu telegrafů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3, odst. 1., § 6, odst. 2., lit. g), a § 23 
zakona ze dne 23. března 1923, č. 60 Sb. z. 
a n., o telegrafech:

IV.
Nynější prozatímní úprava bude ratifiko

vána a vstoupí v platnost dnem výměny rati- 
fikačních listin, jež se provede v Praze.

Obě vlády se však dohodly na jejím proza
tímním uvedení v platnost počínajíc dnem 
podpisu obchodní úmluvy mezi republikou 
československou a republikou Polskou.

Tato prozatímní úprava zůstane v-platností 
až do uvedení v účinnost obchodní úmluvy 
mezi republikou československou a republikou 
Polskou.

Kdyby zmíněná obchodní úmluva nebyla 
ratifikována během tří měsíců ode dne jejího 
podpisu, má vláda československá právo sní- 
žiti krácení transitních sazeb, přiznané pro 
polské zboží železniční dohodou zmíněnou 
v předcházejícím článku, nejvýše na polovinu 
jednoho manipulačního poplatku, takže u zá
silek uhlí vzniklá tím redukce by obnášela nej
výše 40 h za 100 lig.

V tomto případě nynější úprava, přizpůso
bená nodle předchozího odstavce, zůstává 
v platnosti tak dlouho, dokud nebude nahra
zena obchodní úmluvou po jejím uvedení 
v platnost nebo dokud nebude vypovězena 

-jednou ze smluvních stran 3 měsíce napřed.

čemuž na svědomí plnomocníci podepsali 
tuto úpravu.

Dáno dvojmo ve Varšavě dne 7. dubna 
1925.

JOSEF KIEDROŇ v. r.

Dr. ROBERT FLIEDER v. r.
J. DVOŘÁČEK v. r.

§ I-

0) Podle ustanovení § 3, odst. 4., zákona 
rozlišují se telegrafy (§ 2 zák.) :

1. státní, 2. soukromé.
(2) Mezi státními telegrafy rozlišují se 

dále:
a) telegrafy, které zřizuje, udržuje a pro

vozuje poštovní a telegrafní správa v oboru 
vlastní působnosti podle § 6, odst. 2., lit. a), 
zákona,

53:
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b) telegrafy, které jsou uvedeny v §§ 7—9 
zákona, vyjímajíc telegrafy podle § 7, odst. 2., 
zákona u drah soukromých,

c) telegrafy zřizované, udržované a provo
zované ostatními obory státní správy za pod
mínek, které stanoví ministerstvo pošt a te
legrafů pro každý jednotlivý případ podle § 6, 
odst. 2., lit. f), zákona.

I.
Společná ustanovení pro sou
kromé telegrafy drátové i bez

drátové.

§ 2.

0) Koncese zřizovati, udržovati a provozo
vat! soukromé telegrafy propůjčuje minister
stvo pošt a telegrafů.

(2) Cizincům může býti propůjčena koncese 
jen, prokáží-li v této věci reciprocitu státu, je
hož jsou příslušníky.

(3) Jde-li o soukromé ústavy, spolky a spo
lečnosti, uvede se v koncesní listině též jméno 
osoby fysické, která jest jejich odpovědným 
zástupcem nebo která jest odpovědnými 
orgány ústavu, spolku nebo společnosti určena 
k tomu, aby odpovídala za dodržování konces- 
ních podmínek.

(4) Propůjčená koncese jest nepřevoditelná 
na osoby třetí.

(5) Koncese může býti kdykoliv odvolána a 
také koncesionář může koncese kdykoliv se 
zříci.

(6) K přemístění, rozšíření, jakož i ke každé 
jiné změně koncesovaného telegrafu jest třeba 
předchozího schválení ministerstva pošt a te
legrafů.

§ 3.
O Písemné žádosti za koncese drátových 

telegrafů a radiotelegrafních nebo radiotele
fonních vysílacích stanic podávají se u ředi
telství pošt a telegrafů, v jehož obvodu má 
býti zřízen drátový telegraf nebo radiofele- 
grafní či radiotelefonní vysílací stanice, vy
jímajíc žádosti za vysílací radiotelegrafní 
nebo radiotelefonní stanice, zmíněné v § 9, 
lit. b) až d), které dlužno podávati u minister
stva veřejných prací, a žádosti za vysílací 
radiotelegrafní nebo raditelefonní stanice, 
zmíněné v. § 9, bod e), které dlužno podávati 
u ministerstva v tom kterém případě přísluš
ného.

(2) Písemné žádosti za koncese přijímacích 
radiotelefonních stanic podávají se u poštov

ního a telegrafního úřadu, v jehož doručova- 
cím obvodu má býti stanice zřízena.

(3) žádosti za koncese přijímacích radio
telefonních stanic amatérské konstrukce buď- 
tež doloženy dvěma popisy a dvěma schema
tickými zapojovacími vzorci projektované sta
nice. Stejnými přílohami buďtež doloženy 
také žádosti za koncese vysílacích radiotele
grafních nebo radiotelefonních stanic.

§4.
(1) O propůjčení koncese vyhotoví se kon

cesní- listina.

(2) Povolí-li se koncesionáři rozšířiti nebo 
přeměniti koncesované zařízení nebo jeho pro
voz, vydá se mu dodatek k původní koncesní 
listině.

§ 5.
i1) Ministerstvo pošt a telegrafů, propůjču

jíc koncesi nebo povolujíc rozšíření nebo změ
nu, může naříditi, aby bylo užito přístrojův 
a součástek tuzemského původu, pokud se vy
rábějí v tuzemsku.

(2) Koncesionář jest povinen podle ustano
vení § S, odst. 5., a § 4, odst. 2., zákona ze dne 
27. ledna 1922, č. 33 Sb. z. a n., o užití doprav
ních cest a nemovitostí pro telegrafy, při zři
zování a udržování telegrafu náležitě šetřiti 
náboženského a národního citu obyvatelstva-, 
malebnosti a krásy krajiny a historických, 
uměleckých a přírodních památek.

(3) Koncesionáři, jakož i jejich personál 
jsou povinni zachovávati telegrafní (telefon
ní) tajemství podle ustanovení §§ 15—16 zák. 
č. 60/1923 Sb. z. a n.

§6.
Zanikne-li koncese z jakéhokoliv důvodu, 

budiž koncesní listina i s dodatky vrácena 
úřadu, který ji vyhotovil. Vedle toho jest kon- 
cesionář povinen na své útraty nebo jeho 
právní nástupce na útraty pozůstalosti pří
slušné zařízení zrušiti do lhůty 30 dní ode dne 
zániku koncese, uloží-li mu to poštovní a tele
grafní správa. Nezruší-li koncesionář nebo 
jeho právní nástupce zařízení do zmíněné 
lhůty, dá je poštovní a telegrafní správa zru
šiti svými orgány na útraty koncesionáře, 
nebo jde-li o právního nástupce koncesioná- 
řova, na útraty pozůstalosti.

§ 7.
(’) Koncesionář telegrafu jest povinen pla- 

titi poštovní a telegrafní správě roční poplat
ky, stanovené v koncesní listině, případně
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i zvláštní ekvivalent za ušlé telegrafní a tele
fonní poplatky.

(2) Za návěštní zařízení se nevybírají po
platky, uvedené v prvním odstavci.

(3) Případné pozdější změny těchto poplat
ků, jakož i ekvivalentu za ušlé telegrafní a 
telefonní poplatky se oznámí koncesionářům 
dodatky ke koncesním listinám nebo jiným 
vhodným způsobem.

§ 8.

Vedle podmínek, vyplývajících z tohoto na
řízení, mohou býti koncesionáři v koncesní li
stině uloženy ještě zvláštní podmínky na 
ochránění zájmů bezpečnosti a obrany státu.

II.
Zvláštní ustanovení p r o _ s o u k r o- 
m é radiotelegrafy a radiotele

fony.

§9.
Koncese zřizovati, udržovati a provozovati 

soukromé stanice vysílací lze propůjčiti:
a) Oprávněným výrobcům radioteiegraf- 

ních zařízení, pokud pro výrobu takovou ne
zbytně potřebují vysílacích stanic radiotele- 
grafních. Vysílací stanice v takových výrob
nách se povolují výhradně k lomu, aby se jimi 
zkoušela vyráběná zařízeni; nesmí však jimi 
býti zprostředkováno nic, co by mělo povahu 
osobních neb obchodních zpráv. Poštovní a te
legrafní správa může v koncesní listině stano
vití zevrubnější podmínky zkoušek.

b) Vlastníkům nebo nájemcům lodí, řiditel
ných vzducholodí, letadel nebo balonův, urče
ných k dopravě zpráv, osob a věcí.

c) Vlastníkům elektrických podniků, pro
hlášených za všeužitečné podle zákona ze dne 
22. července 1919, č. 488 Sb. z. a n., nebo po
dle zákona ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. 
z. a n., o státní podpoře při zahájení soustav
né elektrisace, pro spojení elektrických děl, 
podružných a transformačních stanic a odbo
ček mezi sebou, jakož i pro jejich spojení se 
správními budovami těchto podniků. Tyto sta
nice však mohou vysílati pouze zprávy, které 
se týkají provozu podniku.

d) Vlastníkům nebo provozovatelům elek
tráren, vodáren, plynáren a jiných podniků, 
sloužících převážně veřejným zájmům, pro 
spojení hlavních závodů mezi sebou, jakož 
i s odbočkami, ale jen, prokáže-li se jejich 
nutná potřeba, dále jen pro zprávy, které se 
týkají provozu podniku. Energie a dosah sta
nice nesmí přesahovati skutečnou potřebu 
(primární energie).

e) Nestátním školám odborným k návrhu 
ministerstva, do jehož oboru příslušná odbor
ná škola patří, prokáže-li se nutná potřeba vy
sílací stanice pro účely vyučovací.

f) Zcela výjimečně lze koncesi vysílací 
stanice propůjčiti také jiným osobám, jsou-li 
svéprávné, spolehlivé a Zachovalé, proká- 
ží-li, že vysílací stanici hodlají žřiditi a 
provozovati pouze k vědeckým účelům, dále 
projeví-li s tím souhlas ministerstvo vnitra 
a národní obrany a podrobí-li se, a to 
na svůj náklad, před orgány poštovní a 
telegrafní správy zvláštní zkoušce ze zna
lostí radiotechniky, manipulace radiotele- 
grafními a radiotelefonními přístroji a 
z předpisův o radiotelegrafii a radiotelefonii. 
Bližší ustanovení o této zkoušce vydá mini
sterstvo pošt a telegrafů.

§ 10.
O udělování koncesí zříditi, udržovati a pro

vozovati radiotelefonní přijímací stanice platí 
ustanovení oddílu I.

§ 11.
Provozem vysílacích a přijímacích stanic 

soukromých nesmí býti rušen provoz státních 
a železničních telegrafů.

§ 12.

C1) Všechny vysílací stanice na palubě ná
mořních lodí československé státní přísluš
nosti, jež jsou určeny veřejnému užívání, ja
kož i všechny vysílací stanice na vzducho
lodích á -letadlech československé státní pří
slušnosti buďtež obsluhovány jen osobami 
československé státní příslušnosti, které ob
držely od poštovní a telegrafní správy vy
svědčení podle ustanovení mezinárodních 
smluv, zavazujících československou repu
bliku.

(2) Ostatní koncesované radiotelegrafní 
nebo radiotelefonní stanice vysílací buďtež ob
sluhovány buď zaměstnanci československé 
poštovní a telegrafní správy na útraty konce- 
sionářovy nebo osobami československé státní 
příslušnosti, které buď mají vysvědčení, zmí
něné v předchozím odstavci, nebo které se 
podrobily zkoušce, zmíněné v § 9, bod f).

(3) Výjimku možno připustiti pro obsluhu 
vysílacích stanic odborných škol, pak pro 
zkoušení vyráběných radiotelegrafních a ra
diotelefonních zařízení a vůbec pro obsluhu 
vysílacích stanic, jejichž provoz se děje za 
zvláštního dozoru orgánů poštovní a telegrafní 
správy [§ 9, bod c) a d)].
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§ 13.
Koncesionářům vysílacích stanic je zakázá

na vysílati zprávy způsobem, který by vylu
čoval možnost kontroly pouhým odposlouchá- 
ním; je tedy na příklad koncesionářům vysí
lacích stanic zakázáno, užívati rychlotelegrafů 
nebo vysílati zprávy v řeči tajné.

§ 14.
í1) Koncesionáři je dovoleno užívati ra- 

diotelegrafního nebo radiotelefonního zařízení 
jen v rozsahu a k účelům, ke kterým jest 
oprávněn koncesní listinou. Využívati tohoto 
zařízení jinak, ať za úplatu, ať zdarma, není 
dovoleno, a bude-li ho zneužito, může koncese 
býti odňata.

(2) K výdělečnému používání koncesované 
radiotelegrafní nebo radiotelefonní stanipe je 
třeba kromě koncese ke zřízení, udržování a 
provozu ještě zvláštní licence politického úřa
du (administrativní vrchnosti), vydané podle 
platných předpisů.

§ 15.
Orgánové, určení poštovní a telegrafní sprá

vou, kteří se řádně legitimují, mají právo 
kdykoliv se přesvědčiti prohlídkou koncesova
ných stanic, jsou-li dodržovány podmínky, 
stanovené koncesní listinou. Zjistí-li se, že 
podmínky ty dodržovány nejsou, může býti 
koncese odňata. III.

III.
Ustanovení pro telegrafy 
státní [§ 1, o d s t. 2., 1 i t. c) ].

§ 16.
O) Ustanoveními předchozích paragrafů se 

řídí obdobně ministerstvo pošt a telegrafů, 
stanoví-li podmínky, za nichž se zřizují, 
udržují a provozují státní telegrafy [§ 1, 
odst. 2., lit. c)].

(2) Vysílací radiotelegrafní a radiotelefonní 
stanice mohou přihlašovati zejména:

a) vysoké školy státní pro účely učebné, vě
decké a badatelské,

b) jiné školy státní k návrhu ministerstva, 
do jehož oboru škola náleží, pro účely vyučo
vací,

c) státní observatoře a hvězdárny k úče
lům ústavním,

d) státní úřady, ústavy a podniky, zabýva
jící se některou z činností, vyznačených v § 9, 
lit. a) až d).

§ 17.
Hodlá-li státní úřad, státní ústav nebo 

státní podnik zříditi, udržovati a provozovati 
telegrafy nebo je rozšířiti nebo změniti, ohlásí 
svůj úmysl písemně místně příslušnému ředi
telství pošt a telegrafů, které mu pak oznámí, 
a to rovněž písemně, podmínky zabezpečení 
nerušeného provozu telegrafů.

, § 18.
Od provozovatelů státních telegrafů se ne

vybírají poplatky, zmíněné v § 7. Poštovní a 
telegrafní správa může jim však případně pře- 
depsati zvláštní ekvivalent za ušlé telegrafní 
a telefonní poplatky.

IV.
Ustanovení závěrečná.

§ 19.
Toto nařízení se nevztahuje k telegrafům, 

zřizovaným podle §§ 7—9 zákona.

§ 20.

Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1924, ě. 78 
Sb. z. a m, kterým se určují podmínky pro 
zřizování, udržování a provoz telegrafů, se 
zrušuje.

§ 21.

(O Toto nařízení nabývá účinosti dnem 
1. května 1925.

(2) Provedou je ministři pošt a telegrafů, 
vnitra, národní obrany, průmyslu, obchodu a 
živností, spravedlnosti, veřejných prací a že
leznic.

Stříbrný v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

83.
Vládne nariadenie 

zo dna 26. januára 1925, 
ktorým sa upravuj ú obvody a sídla štátnych 
merníckych úradov evidencie pozemkového 

katastru na Slovensku.

Vláda československej republiky nariaďuj e 
podfa § 1 zákona zo dňa 15. apríla 1920, č. 269


