
Ročník 1925. 1165

Sbírka zákonů a nařízen!
síckiu čestcosiovenslcétiko.

Částka 102. Vydána dne 28. listopadu 1925.

Obsah (238. a 239.) 23S. Vyhláška, kterou se uvadl v prozatímní platnost Úmiuva mezi Českoslo
venskem a Polskem o usnadnění pohraničního styku. — 239. Vyh áška o oaušalovaní daně 
z obratu u rýžových odpadků, sušených kukuřičných výpalkň, pokrutin a vlčího bohu.

238.
Vládní vyhláška 

ze dne 14. listopadu 1925,
kterou se uvádí v prozatímní platnost úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění

pohraničního styku.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 
zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 305 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností ode 
dne 1. prosince 1925 připojená Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění po
hraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925.

švelí'a v. r.

Convention
entre la Tchécosiovaquie et la Pologne con- 
cernant les facilités dans le trafic-frontiěre 

locai.

Le Président de la République Tchécoslo- 
vaque ďune part et le Président de la Répu
blique de Pologne ďautre part, animés du 
méme désir de faciliter aux habitants de la 
zone frontiěre le trafic-frontiěre local, ont 
désigné aux fins de conclure une Convention 
a cet effet les Plénipotentiaires suivants:

Le Président de la République 
Tchécoslovaque:

Monsieur Jan Dvořáček,
Ministře Plénipotentiaire et Chef de la Section Eeono- 

niique au Ministěre des Affaires Étrangěres, et

Monsieur le Dr. Gustav Schonbach, 
Conseiller Ministériel au Ministěre des Finances,

(Překlad.)

Omluva
mezi Československem a Polskem o usnadnění 

pohraničního styku.

President republiky československé s jedné 
strany a president republiky Polské s druhé 
strany, v souhlasném přání usnadniti obyva
telům pohraničního pásma pohraniční styk, 
jmenovali za účelem uzavření příslušné 
úmluvy tyto plnomocníky:

President republiky česko
slovenské

pana Jana Dvořáčka,
zplnomocněného ministra a přednostu národohospo

dářské sekce ministerstva zahraničních věcí, a

pana Dra Gustava Schonbacha, 
ministerského radu ministerstva financí;
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Le President de la République 
de Pologne:

Monsieur le Dr. Walery Goetel,
Professeur de 1’Université Jaguienonieime et de 1’Aca- 
démie des Mineš á Cracovie, Cpmmissaire du Gou- 
vernement polonais auprěs de la Commission Inter
nationale de délimitation de la frontiěre polono- 

tchécoslovaque, et

Monsieur Georges Bogorya-Kurzeniecki,
Conseiller Ministériel, Chef dn Comité et de la Section 

du transit au Ministěre des Affaires Etrangěres,

lesquels apres avoir échangé leurs pleins pou- 
voirs trouvés en bonne et diie formě sont con- 
venus des dispositions suivantes:

Article Premier.
Seront reconnues comme zone frontiěre les 

parties limitrophes des districts, situées des 
deux cótés de la frontiěre, dont la limitation 
précise est réservée a chacune des deux Par
ties. En principe, la largeur de la zone fron
tiěre ne devra pas dépasser 15 km de chaque 
cóté de la ligne frontiěre; cependant dans les 
localités, oú les circonstances locales l’exi- 
geront, cette largeur pourra dépasser 15 lan.

La liste des communes situées dans cette 
zone frontiěre sera publiée de la maniěre la 
plus appropriée.

TITRE A.

Facilités personnelles.

Article 2.

Les personnes babitant dans la zone fron
tiěre et y ayant leur domicile depuis trois mois 
au moins peuvent obtenir des laissez-passer 
les autorisant conformément aux dispositions 
des articles suivants á franchir la frontiěre et 
á séjourner de l’autre cóté de la frontiěre.

Les fonctionnaires ďEtat jouissent de cette 
facilité á partir du jour de leur entrée' en 
fonctions.

Article 3.
Les laissez-passer sont délivrés:
a) comme laissez-passer valables pour une 

seule fois, en couleur bleu;
b) comme laissez-passer permanents, en 

couleur blanche;
c) comme laissez-passer économiques, en 

couleur rouge.
Les formulaires en langue tchécoslovaque 

et polonaise, rédigés suivant le moděle annexé 
á la présente Convention, seront employés

President republiky Polské

pana Dra Waleryho Goetela,
profesora jagielloňské university a báňské akademie 
v Krakově, komisaře polské vlády v Mezinárodní 
komisi pro delimitaci hranice československo-polské, a

pana Jiřího Rogorya-Kns zeniecki-lio,
ministerského radu, přednostu komitétu a sekce 

transitní v ministerstvu zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shle
dány v dobré a náležité formě, shodli se na 
těchto ustanoveních:

článek 1.
Za pohraniční pásmo uznávají se části okre

sů po obou stranách hranice, jichž přesnější 
vymezeni jest vyhrazeno každé z obou stran. 
Z piavidla nemá šíře pohraničního pásma 
přesahovati 15 km na každé straně hraniční 
čáry; může však v místech, kde toho budou 
vyžadovat! místní poměry, činit! více než 
15 km.

Seznam obcí, ležících v tomto pohraničním 
pásmu, bude uveřejněn nejvhodnějším způ
sobem.

ČÁST A.

Úlevy osobní.

Článek 2.
Osoby, usedlé v pohraničním pásmu a by

dlící tam nejméně tři měsíce, mohou obdržeti 
propustky, opravňující je k přestupu hranice 
a pobytu na druhé straně podle ustanovení 
následujících článků.

Státní zaměstnanci požívají této úlevy ode 
dne nastoupení služby.

článek 3.
Propustky se vydávají:
a) jako propustky jednorázové, na mo

drém papíru;
b) jako propustky stálé, na bílém papíru;

c) jako propustky hospodářské, na červe
ném papíru.

K vydávání propustek používáno bude tis
kopisů československých a polských, uprave
ných dle vzoru připojeného k této úmluvě.
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pour la délivrance des dits laissez-passer. Jjes 
laissez-passer doivent étre munis du sceau 
officiel de Tautorité délivrante et munis de la 
photographie du porteur ainsi que de sa signa
tuře ou ďun autre signe apposé de sa propre 
main.

La photographie n’est pas exigible du por
teur, si ce dernier présente une autre carte 
ďidentité officielle, oudu moins officiellement 
certifiée et munie ďune photographie.

A r t i c 1 e 4.
Le laissez-passer permet au porteur:
a) de franchir la frontiěre par des points 

de passage déterminés, á pied, á cheval, en 
bicyclette, en voiture, en traineau, en moto- 
cyclette, en automobile ou par chemin de fer;

b) de séjourner dans le secteur de la zone 
frontiěre limitrophe au secteur dans lequel le 
laissez-passer a été délivré.

En cas de nécessité urgente, l’autorité qui 
délivre le laissez-passer, peut autoriser le 
porteur á séjourner non seulement dans le 
secteur limitrophe, mais encore dans les 
secteurs voisins du dit secteur.

L’autorité qui délivre un laissez-passer, con- 
férant une autorisation de ce genre, est 
obligée ďen informer 1’autorité de 1’autre 
Partie contractante.

A r t i c 1 e 5.
Les laissez-passer sont délivrés du cóté po- 

lonais par les autorités administratives de Iěre 
instance; du cóté tchécoslovaque par les auto
rités administratives de Pre instance ou les 
autorités de súreté publique de Pre instance.

Au cas, oú il y a nécessité particuliěrement 
urgente et constatée ďentreprendre un seul 
voyage et dans 1’impossibilité ďobtenir á 
temps des autorités compétentes un laissez- 
passer, ledit laissez-passer peut étre délivré 
également par le maire de la commune et visé 
du cóté polonais par un poste de police de 
1’Etat et du cóté tchécoslovaque par un poste 
de gendarmerie.

Au point de vue territorial Tautorité com- 
pétente est celle, dans le rayon ďactivité de 
laquelle habite la personne demandant un 
laissez-passer.

A r t i c 1 e 6.
Les laissez-passer valables pour une seule 

fois sont délivrés avec une validitě atteignant

Propustky musí býti opatřeny úředním razít
kem úřadu, který je vydal, a fotografií ma
jitele, jakož i jeho podpisem nebo jiným 
vlastnoručním znamením ruky.

Fotografie se od majitele nepožaduje, před- 
loží-li jiný úřední průkaz totožnosti nebo 
alespoň úředně ověřený a opatřený fotografií.

článek 4.
Propustka opravňuje majitele:
a) k přestupu hranice na ustanovených 

přechodných bodech pěšky, koňmo, na kole, 
v povoze, v saních, na motocyklu, v automo
bilu nebo po železnici;

b) k pobytu v úseku pohraničního pásma 
hraničícího s úsekem, ve kterém propustka 
byla vydána.

V případě nutné potřeby může úřad, vydá
vající propustku, oprávniti jejího majitele 
k pobytu nejen v úseku hraničním, nýbrž také 
v úsecích s ním sousedících.

Úřad vydávající propustku, obsahující 
oprávnění tohoto druhu, jest povinen zpra- 
viti o tom úřady druhé smluvní strany.

v
Článek 5.

Propustky vydávají se strany polské správ
ní úřady prvé stolice; se strany českosloven
ské správní úřady prvé stolice nebo bezpeč
nostní úřady prvé stolice.

V případě zvláště naléhavé a zjištěné po
třeby podniknouti jedinou cestu a není-li mož
no obdržeti v čas od příslušného úřadu pro
pustku, může býti tato vydána též starostou 
obce a ověřena se strany polské stanicí státní 
policie a se strany československé stanicí čet- 
niekou.

Místně jest příslušným ten úřad, v jehož 
obvodu bydlí o§oba, žádající propustku.

článek 6.
Jednorázové propustky vydávají se s plat

ností nejvýše čtrnáctidenní počítaje ode dne
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jusqu’a 14 jours au plus, á partir de la dáte 
de la délivrance; ils autorisent le porteur á 
séjourner de Pautre cóté de la frontiěre pen
dant trois jours au plus, le jour du premier 
passage de la frontiěre ne comptant pas.

A r t i c 1 e 7.
Les laissez-passer permanents sout délivrés 

avec validitě de six mois aux personnes fran- 
chissant fréquemment la frontiěre pour de 
motifs professionnels, économiques, réligieux, 
scolaires ou autres motifs spéciaux comine 
motifs de famille. Les laissez-passer perma
nents sont délivrés notamment aux personnes 
fréquentant une école de Pautre cóté de la 
frontiěre.

Les laissez-passer de ce genre permettent 
de séjourner de Pautre cóté de la frontiěre 
pendant 24 heures.

Les médecins, les vétérinaires et les sages- 
femmes peuvent, s’iis possědent un laissez- 
passer permanent, séjourner de Pautre cóté 
de la frontiěre pendant trois jours, les 
ouvriers pendant six jours.

A r t i c 1 e 8.
Les laissez-passer économiques sont délivrés 

aux propriétaires fonciers, aux membres de 
leurs familles, aux personnes employées dans 
leur exploitation, ainsi qu’en général aux per
sonnes exploitant des terres en vertu ďun 
titre légal quelconque, á condition que leurs 
terres, ou les terres constituant un ensemble' 
au point de vue de Pexploitation agricole, sont 
divisées par la ligne frontiěre. II en est de 
méme dans les cas, oú le domaine ou les terres 
ne peuvent étre normaiement exploitées sans 
que Pon franchisse la frontiěre.

Les laissez-passer économiques autorisent 
á franchir la frontiěre et á séjourner de 
Pautre cóté de la frontiěre uniquement pour 
le temps et daňs le lieu exigé par Pexploitation 
des terres.

Les laissez-passer économiques sont va- 
lables pour une année.

A r t i c 1 e 9.
Les laissez-passer peuvent étre renouvelés 

sous réserve des prescriptions concernant 
leur délivrance. Leur renouvellement doit 
étre porté sur le laissez-passer antérieur.

A r t i c 1 e 10.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas

vystavení; ony opravňují majitele nejvýše 
k Sdennímu pobytu na druhé straně, při čemž 
den prvého přestupu hranice se nepočítá.

Článek 7.
Stálé propustky vydávají se s platností 

šestiměsíční osobám, které přestupují často 
hranici z důvodu své živnosti, z důvodů ho
spodářských, náboženských, školních nebo ji
ných zvláštních důvodů, na př. rodinných. 
Stálé propustky jsou vydávány zejména oso
bám navštěvujícím školu na druhé straně hra
nice.

Takové propustky opravňují k 24 hodinné- 
mu pobytu na druhé straně hranice.

Lékaři, zvěrolékaři a porodní asistentky 
mohou, maji-li stálou propustku, pobývali na 
druhé straně hranice po dobu tří, dělníci po 
dobu šesti dnů.

Článek 8.
Propustky hospodářské jsou vydávány ma

jitelům pozemků, členům jejich rodin, osobám, 
zaměstnaným v jejich hospodářství, jakož 
i vůbec osobám obdělávajícím pozemky na 
podkladě jakéhokoliv právního titulu, tam, 
kde jejich pozemky nebo pozemky, tvořící se 
zřetelem k polnímu hospodářství jeden celek, 
jsou rozděleny čárou hraniční. Totéž platí pro 
hospodářství nebo pozemky, které nemohou 
býti normálně obhospodařovány bez přestupu 
hranice.

Hospodářské propustky opravňují k přestu
pu hranice a k pobytu na druhé straně jen 
pro tu dobu a na tom místě, jak toho vyža
duje obdělávání pozemků.

Hospodářské propustky platí pro dobu jed
noho roku.

Článek 9.
Propustky mohou býti obnoveny se zacho

váním předpisů, platných pro jich vydávání. 
Obnovení musí býti zaznamenáno na staré 
propustce.

Článek 10.
Děti mladší 14 let nepotřebují propustek
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tenus ďétre munis ďun laissez-passer pour 
franchir la frontiěre, s’ils se trouvent en com- 
pagnie ďun adulte et sont inscrits sur son 
laissez-passer.

A r t i c 1 e 11.

Les autorités spécifiées á l’art. 5, sont 
tenues de communiquer aux autorités corres- 
pondantes de Tautre Partie toute demande de 
laissez-passer permanent ou économique (art. 
7 et 8) qui leur parvient, si elles ont Finten- 
tion de délivrer ce laissez-passer. La commu- 
nication doit contenir le nom et le prénom, le 
lieu de domicile du postulant, ainsi que des 
données constatant 1’existence des condítions 
recjuises pour franchir la frontiěre et des 
raisons motivant la demande.

Le laissez-passer ne sera pas délivré, si les 
autorités compétentes de 1’autre Partie font 
connaítre dans un délai de 14 jours aprěs que 
communication leur aura été faite qu’elles 
s’opposent á la délivrance du laissez-passer 
sou parce que les condítions requises en vue 
de 1’obtenir manquent. soit parce que la dé
livrance du laissez-passer serait contraire aux 
prescriptions en vigueur dans leur pays, soit 
eníin parce que des raisons de sécurité et 
ďordre public s’y opposent.

Si 1’áutorité qui a délivré le laissez-passer, 
considěre ropposition formulée mal fondée, 
son instance supérieure peut exiger de 1’auto- 
rité compétente de la Partie ad verse que le 
cas en question soit examiné á nouveau. Aus- 
sitot qu’un laissez-passer permanent ou écono- 
mique est délivré, 1’autorité délivrante est 
tenue ďen informer 1’autorité correspondante 
de 1’autre Partie.

Les détails de la procédure sus-visée seront 
rég-lés par voie ďentente directe entre les 
autorités administratives compétentes.

A r t i c 1 e 12.
Les laissez-passer visés á 1’article 3 á l’ex- 

ception des laissez-passer économiques, per- 
rnettent de franchir la frontiěre par les points 
désignés sur lesdits laissez-passer et reconnus 
comme points de passage par les autorités 
compétentes des deux Parties contractantes. 
A moins des raisons spéciales, il n’est pas per- 
rms d indiquer dans le laissez-passer un autre 
point de passage que le point le plus rap- 
proché du domicile du porteur.

Les laissez-passer économiques permettent 
de franchir la frontiěre méme en dehors des 
points de passage, dans les endroits oii ledit

k přestupu hranice jsou-li v průvodu osoby 
dospělé a jsou-li zapsány v její propustce.

Článek 11.
Úřady uvedené v čl. 5. jsou povinny uvě- 

domiti příslušné úřady druhé strany o každé 
žádosti podané za vydání stálé nebo hospodář
ské propustky (článek 7. a 8.), mají-li 
v úmyslu vydati propustku. Uvědomení musí 
obsahovati jméno, příjmení a bydliště žadate
lovo, jakož i údaje potvrzující, že jsou dány 
podmínky stanovené pro přestup hranice a 
důvody pro žádost.

Propustka nebude vydána, vyrozumí-li pří
slušné úřady druhé strany ve lhůtě 14 dnů od 
učiněného jim sdělení, že nesouhlasí s vydá
ním propustky, buď pro nedostatek požadova
ných podmínek k jejímu vydání, nebo proto, 
že by vydání propustky odporovalo předpi
sům platným v jejich zemi, anebo konečně, 
protože brání tomu důvody bezpečnosti a ve
řejného pořádku.

Uzná-li úřad, vydavší propustku, námitky 
za nedosti odůvodněné, může se jeho nadříze
ný úřad domáhali u příslušného úřadu druhé 
strany, aby dotyčná otázka byla. znovu vyše
třena. O vystavení každé stálé a hospodářská 
propustky jest úřad, který ji vystavil, povi
nen vyrozuméti neprodleně příslušný úřad 
druhé strany.

Podrobnosti tohoto postupu budou uprave
ny přímou dohodou mezi příslušnými správ
ními úřady.

článek 12.
Propustky, o nichž jedná článek 3., s výjim

kou propustek hospodářských, opravňují 
k přestupu hranic v místech v nich udaných a 
uznaných za místa přestupu příslušnými 
úřady obou smluvních stran. Bez zvláštních 
důvodů není dovoleno označovali v propustce 
jiné místo přestupu, než to, které leží nejblíže 
majitelova bydliště.

Hospodářské propustky opravňují k pře
kročeni hranice kromě míst přestupu i tam, 
kde přestupu jest třeba k výkonu prací.
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passage est nécessaire pour effectuer des 
travaux.

Les endroits en question doivent étre fixés 
de part et ďautre par les autorités douaniěres 
compétentes, aprěs audition des personnes 
intéressées, en tenant eompte des néeessités 
réelles de l’exploitation économique.

A r t i c 1 e 13.
Le passage de la frontiěre en vertu ďun 

laissez-passer est permis en principe durant 
le jour, á savoir du ler mars au 30 septembre, 
entre 6 heures et 21 heures, et du ler octobre 
á fin février, entre 7 heures et 19 heures.

Les laissez-passer économiques permettent 
de franchir la frontiěre děs 4 heures á 22 
heures du ler mars jusqu’au 30 septembre.

Les autorités administratives et douaniěres 
de lěre instance peuvent ďun commun accord 
fixer ďautres heures de passage de la fron
tiěre, soit en général, soit dans des cas parti- 
culiers, si c’est opportun pour des raisons 
locales.

Les ecclésiastiques et leurs servants, les 
médecins, les vétérinaires et les sages-femmes 
peuvent, dans l’exercice de leur profession, 
franchir la frontiěre pendant la nuit et méme 
par les chemins vicinaux. La méme clause a 
trait á ďautres personnes en cas de nécessité 
particuliěrěment urgente.

Le passage de la frontiěre en chemin de fer 
n’est pas sournis á des restrictions par rapport 
aux heures.

A r t i c 1 e 14.
La fixation des taxes perques le cas échéant 

pour la délivrance des laissez-passer, est ré- 
servée á la réglementation de chacune des 
deux Parties contractantes.

Aucune taxe ne sera percue pour le passage 
de la frontiěre et le séjour de 1’autre coté de 
la frontiěre.

A r t i c 1 e 15.
Les sapeurs-pompiers et les gardes-mines, 

ainsi que les équipes de secours, se faisant 
reconnaitre comme tels, peuvent, en vue de 
porter secours, franchir la frontiěre pendant 
le jour et pendant la nuit, dans les points oú 
cela sera jugé nécessaire et séjourner de 
Tautre coté de la frontiěre pendant le temps 
utile, sous réserve qďelles se soumettront á 
la direction de la personne compétente, 
suivant les prescriptions en vigueur dans le 
lieu de 1’accident.

Tato místa musí býti stanovena na té i oné 
straně příslušnými celními úřady po vyslech
nutí zájemníků, při čemž nutno vžiti zřetel 
na skutečné hospodářské potřeby.

článek 13.
Přestup hranic na propustky jest zásadně 

dovolen jen za dne, a to od 1. března do 30. 
září mezi 6. a 21. hodinou a od 1. října do 
konce února mezi 7. a 19. hodinou.

Propustky hospodářské opravňují k pře
stupu hranice od 4. do 22. hodiny v době od 
1. března až do 30. září.

Správní a celní úřady I. stolice mohou po 
vzájemné dohodě stanovití jiné hodiny k pře
stupu hranice, a to buď všeobecně nebo v jed
notlivých případech, je-li to vhodno se zřete
lem k místním poměrům.

Duchovní a jejich pomocníci, lékaři, zvěro
lékaři a porodní asistentky mohou při vyko
návání svého povolání přestupovat! hranici 
v noci, a to i po vedlejších cestách. Totéž platí 
i pro jiné osoby v případech zvláštní nutnosti.

Pro přestup hranice po železnici není žádné
ho omezení co do hodin.

Článek 14.
Stanovení poplatků za případné vydávání 

propustek ponechává se úpravě každé z obou 
smluvních stran.

Za přestup hranice a za pobyt na druhé 
straně hranice nebude vybírán žádný popla
tek.

Článek 15.
Hasiči a důlní stráže, jakož i záchranná 

mužstva, jež jako takové jest možno poznati, 
mohou za účelem poskytování pomoci přestou- 
piti hranici ve dne i v noci v místech, kde to 
bude uznáno za nutné, a setrvati na druhé 
straně hranice, jak dlouho bude třeba, s vý
hradou, že se podrobí vedení osoby oprávněné 
dle předpisů platných v místě nehody.
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Le laissez-passer peut étre retenu par les 
autorités de Tautre Partie, soit au cas, oú il 
a eté obtenu sur la base de fausses allégations, 
soit en cas ďabus en général. Le laissez-passer 
retenu doit étre restitué sans délai h 1’autorité 
qui l’a délivré.

TITRE B.

Facilités matérielles,
A r t i c 1 e 17.

Dans le trafic dans la zone frontiěre et sous 
réserve des prescriptions douaniěres en j 
vigueur, les niarchandises suivantes pour i 
autant qu’elles jouissent de la franchise de 
douane et que, vu les circonstances locales, ce 
soit désirable et admissible, pourront étre 
transportées aussi par des chemins vicinaux 
de la zone frontiěre: les engrais naturels et 
artificiels, le lin et le chanvre en tige, le four- 
rage vert ou séché (herbe pour le bétail, foin, 
pailie, paille hachée), feuilles sěches pour 
litiěre, mousse, roseaux, sable ordinaire pour 
constr-uction, gravier. argile ordinaire et á 
poterie, bois de chauffage (ce dernier exclu- 
sivement pour les besoins propres des habi- 
tants de la zone frontiěre), charbon de bois, 
tourbe, boue des marais et amadou.

A r t i c 1 e 18.
Les médicaments préparés dans une des 

pharmacies de la zone frontiěre sur 1’ordon- 
nance ďun médecin ou vétérinaire autorisé á 
exercer leur pr'ofession pourront étre im- 
portés en petites quantités, dans la mesure des 
besoins des consommateurs, en cas ďurgence, 
xnéme sans le permis des autorités admini- 
stratives et en franchise de douane. Toutefois 
ces ordonnances devront porter la mention 
„trěs urgent".

A r t i c 1 e 19.
Dans le cas, oú des entreprises agricoles ou 

autres propriétés, seraient coupées ou sé- 
parées par la frontiěre, la continuation de leur 
exploitation ne pourra étre ni entravée ni 
empéchée par le tracé de la frontiěre et par 
des prescriptions y relatives. En particulier 
le cheptel et Toutillage faisant partie de i’in- 
ventaire agricole, les semences nécessaires 
pour la culture de la propriété, ainsi que les 
produits du sol et du bétail provenant de ces 
propriétés, pourront étre transportes en fran
chise de douane ďune partie de la propriété 
dans 1’autre par des points désignés á cet 
efíet pour ces entreprises ou ces propriétés.

A r t i c 1 e 16.
Propustka může býti odebrána úřady dru

hé strany, byla-li vydána na základě neprav
divých údajů nebo v případě zneužití vůbec. 
Odebraná propustka musí býti bezodkladně 
vrácena úřadu, který ji vydal.

ČÁST B.

Úlevy věcné.
Článek 17.

V pohraničním styku může býti převáženo 
též po vedlejších cestách pohraničního pásma 
toto zboží, pokud jest osvobozeno od cla a po
kud jest to žádoucí a přípustné vzhledem 
k místním poměrům, budou-li zachovány celní 
předpisy: přírodní a umělá hnojivá, stonkový 
len a stonkové konopí, zelená nebo suchá píce 
(tráva pro dobytek, seno, sláma, řezanka), 
suché listí na stlaní, mech, sítí, obyčejný sta
vební písek, štěrk, hlína obyčejná a hrnčířská, 
palivové dříví (toto pouze pro vlastní potřebu 
obyvatelů pohraničního pásma), dřevěné uhlí, 
rašelina, slatina a hubka dubová.

Článek 16.

Článek 18.
V případě nutnosti mohou býti léky připra

vené v některé lékárně pohraničního pásma 
na předpis lékaře nebo zvěrolékaře, oprávně
ných provozovat! praksi, vnášeny v malých 
množstvích, přiměřených potřebám spotřebi
telů, též bez povoleni správních úřadů a bez 
cla. Předpisy takové musí však obsahovat! 
poznámku „velmi nutné".

Článek 19.
Jsou-li zemědělská hospodářství nebo jiné 

usedlosti hranicí přeťaty nebo rozděleny, ne
smí býti činěny potíže nebo překážky neruše
nému provozování hospodářství z důvodu roz- 
hraničení a ustanovení s ním souvisejících. 
Jmenovitě bude lze přepravovat! beze cla 
z jedné části majetku na druhou, na místech 
k tomu účelu pro tato hospodářství neb used
losti určených: dobytek, nářadí, tvořící sou
část hospodářského zařizení, osivo potřebné 
k obdělání pozemků, jakož i plodiny zeměděl
ské a produkty zvířecí z těchto hospodářství.
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Les habitants de la zone frontiěre, exécu- 
tant les travaux sur leurs champs, ou pres, ou 
terres en général, soit leur appartenant, soit 
loués á bail et situés dans la zone limitrophe 
de Tautre Etat, ont le droit de faire passer les 
animaux, Foutillage et les semences néees- 
saires pour ces travaux, ainsi que les récoltes 
obtenues des terrains exploités, en franchise 
de douane. Le passage de la frontiěre peut 
aussi s’effectuer par des chemins vicinaux, si 
les conditions et le gen re du travail á exécuter 
1'exigent, á condition que soient accomplies les 
formalités de douane et que les habitants 
rentrent chez eux le méme jour.

Les machines agricoles, á moteur ou á 
vapeur (locomobiles, charrues, herses, bat- 
teuses, moulins á hacher etc.) importés ou 
exportés suivant les dispositions des articles 
19 et 20, doivent étre soumises á 1’enregistre- 
ment lors de leur passage par la frontiěre.

Quant aux autres machines et Instruments 
agricoles ainsi que voitures, charrióts, traí- 
neaux, bétail de trait et de somme, leur passage 
doit étre surveillé par les autorités doua- 
niěres, ďune facon appropriée.

A r t i c 1 e 21.
Sera admis en franchise de douane le bétail 

conduit ou reconduit ďune partie de la zone 
frontiěre á 1’autre sous réserve que son iden
titě soit cbnstatée par un enregistrement 
préalable. Les produits audit bétail tels que: 
lait, beurre, fromage, laine et fumier, ainsi 
que les animaux nés dans 1’intervalle, pour- 
ront de méme étre passés en franchise doua- 
niěre, mais toujours en quantité proportionnée 
au nombre de tétes et á la durée effective du 
temps de páturage. Leur passage pourra aussi 
s’effeetuer par chemins vicinaux.

Dans la mesure des besoins des habitants 
de la zone frontiěre ayant des paturages de 
1’autre cóté seront aussi transportés en fran
chise douaniěre le sel (sel pour bétail), la fa- 
rine et le pain en quantités fixées par les deux 
autorités douaniěres ayant pris en considé- 
ration 1’usage propre des dits habitants et la 
durée du temps de páturage.

Le bétail égaré ou volé au-delá de la fron
tiěre sera restitué en franchise de taxe si le 
droit de propriété est confirmé par la com- 
mune.

A r t i c 1 e 22.
Sous réserve des formalités ďenregistre-

A r t i c 1 e 20.

Obyvatelé pohraničního pásma, vykonáva
jíce práce na svých polích, lukách nebo po
zemcích vůbec, vlastních nebo najatých, leží
cích v pohraničním pásmu druhého státu, jsou 
oprávněni převádět! bezcelně svůj dobytek 
a přepravovati nářadí a osivo potřebné k těm
to práčem, jakož i úrodu z obdělávaných po
zemků. Přestup hranice může se díti též po 
vedlejších cestách, pokud toho poměry a po
vaha konaných prací vyžadují, s podmínkou, 
že zachovány budou formality celní a že se 
obyvatelé vrátí téhož dne.

Článek 20.

Hospodářské stroje motorové nebo parní 
(lokomobily, pluhy, brány, mlátičky, řezačky 
a jiné), dovážené nebo vyvážené podle usta
novení článků 19. a 20., musí býti při přecho
du hranice zaznamenány.

__Na přechod jiných strojů a hospodářského 
nářadí, jakož i povozů nákladních, vozů, saní, 
dobytka tažného i soumarů budou dohiížeti 
celní úřady vhodným způsobem.

článek 21.
Bezcelně bude propouštěn dobytek hnaný 

na pastvu nebo zpět z jednoho pohraničního 
pásma do druhého s podmínkou, že jeho totož
nost bude zjištěna předchozím záznamem. 
Rovněž mohou býti bezcelně zpět dopravová
ny produkty zmíněného dobytka jako: mléko, 
máslo, sýr, vlna a hnůj, jakož i mláďata 
vržená v mezidobí, avšak vždy v množství 
úměrném počtu kusů a skutečnému trvání 
pastvy. Přeprava jich. může se díti rovněž po 
vedlejších* cestách.

Pro potřebu obyvatelů pohraničního pásma, 
majících pastviny na druhé straně, možno 
rovněž bezcelně přenášeti sůl (sůl dobytčí), 
mouku a chléb v množství určeném oběma 
celními úřady se zřetelem k vlastní potřebě 
těchto obyvatel a k době trvání pastvy.

Dobytek, který se za hranicí ztratil, neoo 
byl ukraden, bude vrácen bez vybrání dávek, 
budď-li vlastnické právo dosvědčeno obcí.

Článek 22.

Dobytek tažný a soumaři užívaní k dočas-
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ment sera affranchi cles droits de douane le 
bétail de trait et de šumme employé pour des 
travaux temporaires.

A r t i c 1 e 23.
Les céréales, les grains oléagineuses, le 

chanvre, le lin, le bois, le tannin qui seront 
transportés pour leur propre usage par les 
habitants de la zone frontiěre á Tautre cóté 
de la frontiěre afin ďy étre moulus, pilés, 
coupés, broyés etc., pour en revenir ouvrés, 
seront compris dans les prescriptions se rap- 
portant au finissage; ou bien, au cas oú des 
conditions locales importantes Texigeront, 
pourront étre afíranchis des droits de douane 
aussi bien pour 1’exportation que pour l’im- 
portation á condition qu’une caution appro- 
priée soit déposée.

Les quantités de produits ouvrés qui pour
ront étre réirnportées ou devront étre ré- 
exportées, en échange des matiěres premiěres 
et des articles semiouvrés, devront en cas de 
mécessité étre fixées par une entente des deux 
administrations de douane.

A r t i c 1 e 24.
Afin de faciliter aux habitants de la zone

frontiěre le transport des objets servant á 
leur propre usage, envoyés ďun territoire á 
Fautre pour y étre réparés ou transformés 
dans des ateliers ďartisants et en étre ren- 
voyés ensuite, les deux administrations doua- 
měres seront autorisées á en permettre le 
transport aller et retour dans la zone Lron- 
tiěre.

A r t i c 1 e 25.
Les habitants de la zone frontiěre ayant á 

exécuter des travaux temporaires dans des 
entreprises agricoles, forestiěres ou autres de 
Fautre coté de la frontiěre, ont le droit, 
pourvu qu’ils regagnent le lieu de leur domi
cile au plus tard le sixiěme jour á partir de 
la dáte oú ils ont atteint le lieu oú s’effectue 
le travail et aprěs avoir observé les prescrip
tions en vigueur pour le trafic en question, de 
passer la frontiěre par des chemins vicinaux 
et de méme passer les outils nécessaires, ainsi 
que leur salaire en espěces et en nátuře (pres- 
tation) en franchise complěte á Fexception de 
produits monopolisés.

Les aliments préparés pour les ouvriers en
question á leur domicile peuvent leur étre
envoyés en franchise de douane.

ným pracím jsou osvobozeni od cla, budou-li 
celně zaznamenáni.

Článek 23.
Obilí, olejnatá semena, konopí, len, dříví, 

třísliva, které budou dopravovány k vlastní 
potřebě obyvatel pohraničního pásma na dru
hou stranu hranice k mletí, vytlačování, ře
zání, tření atd. a jež se vrací ve stavu zpra
covaném, podléhají předpisům o zušlechťova
cím řízení, nebo v případě, že toho budou vy
žadovat! závažné místní důvody, budou moci 
býti vyváženy a dováženy bezcelně pod pod
mínkou, že bude složena přiměřená jistota.

V případě potřeby bude dohodou obou cel
ních úřadů určeno množství zpracovaných vý
robků, které bude možno zpět dovézti nebo 
bude nutno zpět vyvézt! výměnou za suroviny 
a polotovary.

článek 24.
Aby se usnadnila obyvatelům pohraničních 

pásem přeprava předmětů jich vlastní potře
by, zasílaných z jednoho území do druhého 
k opravě nebo zpracování v řemeslnických 
dílnách a k zpětnému vrácení, budou obě cel
ní správy oprávněny dovoliti v pohraničním 
pásmu tento styk oběma směry.

Článek 25.
Obyvatelé pohraničního pásma, mající vy

konává ti dočasně práce v podnicích zeměděl
ských, lesních nebo jiných na druhé straně 
hranice, jsou oprávněni, vracejí-ii se do svého 
bydliště nejpozději šestého dne od doby, kdy 
přišli na místo výkonu své práce a řídí-li se 
předpisy platnými pro styk toho druhu, pře
kročili hranici po vedlejších cestách a též 
přenášeli potřebné nářadí, jakož i svou mzdu 
v hotovosti a v naturáliich (deputát), bez ja
kýchkoliv dávek, vyjímaje výrobky mono
polní.

Pokrmy připravené pro tyto dělníky v jich 
bydlišti mohou jim býti bezcelně donášeny.
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Les deux administrations s’entendront pour 
prendre des dispositions plus précises concer- 
nant les facilités á accorder aux ecclésiasti- 
ques et leurs servants, médecins, vétérinaires 
et sages-femmes habitant la zone frontiěre á 
condition qiťils soient autorisés á exercer 
dans cette zone leur profession.

Le passage de !a frontiěre en cas ďincendie, 
de calamité et ďaccident est permis aux sa- 
peurs-pompiers et aux équipes de sauvetage 
avec tout leur équipement.

Les éeoliers pourront transportér pendant 
le jour les livres et le matérie! scolaire en gé- 
néral méme par les chemins vicinaux.

A r t i c 1 e 27.
Les restrictions en vigueur concernant l’im- 

portation et Pexportation ne sont pas appli- 
cables au trafic spécifié aux articles précé- 
dents.

A r t i c 1 e 28.
Dans le trafic frontiěre 1’importation et 

Pexportation des petites quantités ďarticles 
ďusage quotidien et économique, pour lesquels 
en général un permis ďimportation ou ďex- 
portation est exigé, sera permise, s’i! y a lieu 
ďadmettre que ďaprěs le genre de Pobjet 
méme et la šituation des habitants de la zone 
frontiěre ces articles sont destinés á Pusage 
de ces habitants et non au commerce.

A r t i c 1 e 29.
En outre, sauf les dispositions convenues, 

pour ie trafic frontiěre, le rěglement établi 
pour ce trafic ne portera pas atteinte aux 
restrictions de la liberté du trafic dans les 
deux Etats, non plus qu’aux prescriptions con
cernant les marcbandises dont la production 
et la distribution est Pobjet ďune réglemen- 
tation de la part de PEtat.

Cependant, les habitants de la zone fron
tiěre du fait qu’iis exploitent certains lots de 
terre sur le territoire de Pauřre Etat, ne 
seroní pas obligés de livrer leurs produits á 
cet Etat. Toutefois cette disposition de faveur 
ne concerne pas les propriétés rui'aies ďune 
grande étendue.

A r t i c 1 e 30.
Le transport des dépouilles mortelles devant 

étre inhumées dans un des cimetiěres de la 
zone frontiěre ďautre Etat, si un tel uságe a 
été observé jusqďá présent, est permis sur la

A r t i c 1 e 26.

Obě správy se dohodnou o podrobnějších 
ustanoveních, jimiž by byla přiznána ulehčení 
pro kněze a jejich pomocníky, lékaře, zvěro
lékaře a porodní asistentky, bydlící v pohra
ničním pásmu, v předpokladu, že jsou opráv
něni k vykonávání svého povolání v tomto 
pásmu.

Přestup hranic v případě požáru, živelní 
pohromy nebo nehody je dovolen hasičům a 
záchranným oddílům s veškerou jejich vý
strojí.

Školáci mohou ve dne přenášeti knihy a 
školní potřeby vůbec též po vedlejších cestách.

článek 26.

článek 27.
Ve styku vytčeném v předchozích článcích 

nemůže býti použito platných omezení dovozu 
a vývozu.

Článek 28.

Dovoz a vývoz malého množství předmětů 
denní a hospodářské potřeby, pro něž se vše
obecně vyžaduje povolení dovozu neb vývozu, 
bude v pohraničním styku dovolen, lze-!i při- 
pustiti se zřetelem k druhu předmětu a k po
měrům obyvatelů pohraničního pásma, že tyto 
předměty jsou určeny k potřebě těchto oby
vatel a nikoli k obchodu.

Článek 29.

Jinak však, šetříc opatření smluvených pro 
pohraniční styk, úprava zavedená pro tento 
styk nedotkne se ani omezení svobody obcho
du v obou státech, ani předpisů týkajících se 
zboží, jehož výroba a příděl jsou státem upra
veny.

Nicméně obyvatelé pohraničního pásma ne
budou proto, že obdělávají některé pozemky 
na území druhého státu, povinni odevzdávali 
plodiny z nich tomuto státu. Tato výhoda se 
však nevztahuje na hospodářské majetky 
velké rozlohy.

Článek 30.
Doprava tělesných pozůstatků, které mají 

býti pohřbeny na některém hřbitově pohra
ničního pásma druhého státu, bylo-li to dopo
sud zvykem, jest dovolena na základě lékař-



Sbírka zákonů a nařízení, č. 233. 1175

base ďun certificat ďun médecin et sans qiťil 
soit nécessaire ďobserver ies formalités en 
vigueur pour le transport des dépouiiles.

A cette fin, le cereueil avec les ornements, 
fleurs, couronnes, rubans, peut passer en 
franchise de douane. Les moyens de transport 
des dépouiiles y compris 1’attelage, jouissent 
oe la franchise de douane á condition de re- 
passer la frontiěre.

TITRE C.
Dispositions finales.

A r t i c 1 e 31.
Les facilités accordées au trafic dans la 

zone frontiěre ne pourront porter aucune 
atteinte au droit des deux Etats de prendre 
de telles mesures sanitaires, vétérinaires, 
celles servant á la protection de piantes, et 
autres qu’iis jugeront nécessaires.

A r t i c 1 e 32.
L’octroi des facilités spéciales personnelles 

ou matérielles', éventuellement nécessaires ou 
désirables dans la zone frontiěre est réservé 
á i’entente des autorités compétentes des deux 
Parties contractantes.

A r t i c 1 e 33.
La présente Convention ne déroge pas aux 

stipulations de PAnnexe A au Protocole signé 
á Cracovie, le 6 mai 1924, entre la Tchéco- 
slovaquie et la Pologne.

A r t i c 1 e 34.
La présente Convention sera ratifiée et les 

Instruments de ratification seront échangés 
á Varsovie. Elle entrera en vigueur aprěs un 
délai de 14 jours á partir de la dáte de 
1’échange des Instruments de ratification et 
restera en vigueur jusqu’á ce qu’elle ne soit 
dénoncée par une des Parties contractantes 
contre préavis de 3 mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont 
signé la présente Convention et Pont munie 
de leurs cachets.

Fait á Praha, le trente mai mil neuf cent 
vingt cinq, en deux exemplaires originaux, 
dont un pour ehacune des Parties contrac
tantes.

L. S. DVOŘÁČEK m. p.
L. S. Dr. GUSTAV SCHoNBACH m. p.
L. S. WALERY GOETEL m. p.
L. S. JERZY BOGORYA - KURZENIECKI

m. p._____

ského vysvědčení, aniž třeba šetřiti předpisů 
platných pro přepravu tělesných pozůstatků.

K tomu cíli může býti převezena přes hra
nici beze cla rakev s ozdobami, květinami, 
věnci a stuhami. Dopravní prostředky pro tě
lesné pozůstatky, včetně potahu, jsou osvobo
zeny od cla pod podmínkou, že se vrátí přes 
hranici.

ČÁST C.
Ustanovení závěrečná.

Článek 31.
Úlevy přiznané ve styku pohraničním ne

omezují práva obou států učiniti opatření 
zdravotnická, vetérinářská, k ochraně rostlin 
a jiná, která budou pokiádati za nutná.

Článek 32.
Přiznání zvláštních úlev osobních nebo věc

ných v pohraničním pásmu dle okolností po
třebných nebo žádoucích, jest vyhrazeno do
hodě příslušných úřadů obou smluvních stran.

Článek 33.
Tato úmluva neruší ustanovení přílohy A 

Protokolu podepsaného v Krakově dne 6. květ
na 1924 mezi Československem a Polskem.

článek 34.
Tato úmluva bude ratifikována a ratifikač- 

ní listiny budou vyměněny ve Varšavě. Na
bude působnosti po uplynutí lhůty 14 dnů ode 
dne výměny ratifikačních listin a zůstane 
v platnosti do její výpovědi ohlášené jednou 
ze smluvních stran 3 měsíce napřed.

Tomu na svědomí plnomocníci podepsali 
tuto úmluvu a přiložili své pečeti.

Dáno v Praze, třicátého května tisícího de- 
vítistého dvacátého pátého roku ve dvou prvo- 
pisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

J. DVOŘAČEK v. r.
Dr. GUSTAV SCHoNBACH v. r.

Dr. WALERY GOETEL v. r.
JERZY BOGORYA-KUEZENIECKI v. r.
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(Přední strana.)

(Strana przednia.)

Propustka jednorázová. 
Przepustka jednorazowa.

Jméno a příjmení 
Imi§ i nazwisko 
Zaměstnání 
Zawód
Místo narození
Miejsce urodzenía
Státní příslušnost
Przynaležnoáé paňstwowa
Místo pob^u
Miejsce zamieszkania
Za jakým účelem překročuje hranici
Cel przekroczenia granicy
Místo překročení hranice
Miejsce przekroczenia granicy
Platí pro pobyt v pohraničním pásmu, v úseku
Wažna na pobyt w pasie granicznym w odcinku
Platí do
Wažna do

datum narození 
data urodzenía

Číslo 
Nr. "

(Zadní strana.)
, (Strana odwrotna.)

Místo pro podobenku.
Miejsce na fotograf]e.

Majitel této propustky má jiný úřední neb úředně potvrzený výkaz, který je opatřen podobenkou. 
Okaziciel niniejszej przepustki posiada urzgdowo vrydanq wzglgdnie urzedowo pótwierdzcn^ inn^ legití-

macjg, która jest zaopatrzona w fotografje.

Vlastnoruční podpis 
Wlasnoreczny podpis:
Jména osob mladších 14 let, hranici společně přecházejících: 
Wymienienie osob towarzysz^cych ponižej 14 !at:

Úřední pečeť, 
Piecz^é urz^du.

Místo vystavení
Miejsce wystawienia
Datum
Data
Úřad
Urzad
Po<lpis
Podpis

(Úřední pečeť.)
(Piecz^č urz^dowa.)
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Propustka stálá.
Przepustka stala.

Číslo
Nr.

Jméno a příjmení
linií,! i nazwisko ......................................................................................................... -
Zaměstnání
Zawód ................. .....................................................................
Místo narození.................................... • datum narození
Miejsce urodzenia ................... data urodzenia .............................................................“
Státní příslušnost
Przynaležnošé paňstv/owa ................................................................................
Místo pobytu
Miejsce zamieszkania
Za jakým účelem překročuje hranici
Cel przekroezenia granicy
Místo překročení hranice
Miejsce przekroezenia granicy
Platí pro pobyt v pohraničním pásmu v úseku
Wažna na pobyt w pasie granieznym w odcinku
Platí do
Wažna do * .....................

(Přední strana.)

(Strana przednia.)

(Zadní strana.) 
(Strana odwrotna.)

Místo pro podobenku.

Miejsce na fotograf)'§.

.................... ........... ....... .............. ...... Úřední pečeť.
Pieezec urztjdu.

Vlastnoruční podpis 
Wlasnorgczny podpis:
Jména osob mladších 14 let, hranici společně přecházejících:
Wymienienie osob towarzyszacych ponižej 14 lat:

Místo vystavení
Miejsce wystawienia
Datum
Data
Úřad
Urz^d
Podpis
Podpis

(Úřední pečeť)
(Pieczeé urzedowa)


