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9.
Dohoda
mezi republikou československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občan
ských a obchodních.

JMÉNEM REPUBLIKY C E S K O S L O V E N S K E.
jménem

republiky československé

A
KONFEDERACE ŠVÝCARSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA
S DODATKOVÝM PROTOKOLEM A SEZNAMEM:

(Překlad.)

Accord

Dohoda

eníre la République Tchécoslovaque et la
Suisse concernant Passistance judiciaire réciproque en matiěre civile et commerciale.

mezi republikou československou a Švýcar
skem o vzájemné právní pomoci ve věcech
občanských a obchodních.

Le Président de la' République Tchécoslo
vaque et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, prenant pour base de rěglement
des relations judiciaires entre les deux Etats
la Convention internationale de La Haye re; lati ve á la procédure civile, du 17 juillet 1S05,
á laquelle tant la République Tchécoslovaque
Qhe la Suisse ont adhéré, et ayant jugé utile
|ďy apporter quelques modifications et de
régler en outre la légalisation et la force pro■ haňte de documents, ainsi que la communication de renseignements juridiques, ont décidé
de conclure á cet effet un accord, et ont nommé
Pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

President republiky československé a Spol
ková rada konfederace švýcarské berouce za
základ úpravy právních styků mezi oběma
státy mezinárodní úmluvu haagskou o soud
ním řízení civilním ze dne 17. července 1905,
k níž přistoupila jak republika českosloven
ská, tak i švýcarsko, a pokládajíce za uži
tečné připoj iti k ní některé změny a upravit!
kromě toho ověřování a průvodní moc listin,
jakož i sdělování právních informací, rozhodli
se uzavřití k tomuto účelu dohodu a jmeno
vali svými zmocněnci:
6
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Le President de la République
Tchécoslovaque:
Monsieur Emil Spira,
doeteur en droit, Chef de Section au Ministěre de
la Justice, et

9.

President republiky česko
slovenské:
p. JUDra Emila Spiru,
odborového přednostu v ministerstvu spravedlnosti

a

Monsieur Karel Halfar,

p. JUDra Karla Halfara,

doeteur en droit, Chef du Département des Traités
Internationaux au Ministěre des Affaires étrangěres;

přednostu odboru mezinárodních smluv v ministerstvu
zahraničních věcí,

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

Spolková rada konfederace
švýcarské:

Monsieur Heinrich Háberlin,

p. Jindřicha Háberlina,

President de la Confédération Suisse, Chef du Depar
tement Fédéral de Justice et Police,

presidenta konfederace Švýcarské, přednostu spol
kového odboru nrávního a policejního,

lesquels, aprěs s’étre communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due formě, sont
convenus des dispesitions suivantes:

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly
shledány v dobré a náležité formě, dohodli se
na těchto ustanoveních:

I. Notification ďa c t e s j u d iciaires; commissions
rogatoires.

L Doručování s o u d n i ch spisů;
dožádání o právní pomoc.

Article premier.
L’assistance judiciaire réciproque comprend:
P°Lfication ďactes judiciaires et
extrajudiciaires, y compris ceux de la juridiction non contentieuse, notamment la notifica
tion ďactes concernant les affaires de tutelle
et de curatelle, ainsi que les affaires de poursuite pour dettes et de faillite;
b) Pexécution de commissions rogatoires
concernant les affaires prévues sous lettre a).
II n’y a pas lieu de préťer 1’assistance judi
ciaire quand l’intervention, requise a le caractěre ďune mesure ďexécution.

b) výkon dožádání o právní pomoc týkají
cích se věcí uvedených pod lit. a).
Právní pomoc nebude poskytnuta, bude-li
míti žádané zakročení povahu opatření exe
kučního.

Article 2.
Les actes á notifier, ainsi que les commis
sions rogatoires á exéeuter (articles premier
et 9 de la Convention de La Haye) seront
transmis directement par la Diviši on de Po
lice du Département de Justice et Police de
la Confédération Suisse, á Berne, au Ministěre
de la Justice de la République Tchécoslovaque,
á Prague, et directement par le Ministěre dé
la Justice de la République Tchécoslovaque, á
Prague, á la Division de Police du Départe
ment de Justice et Police de la Confédération
Suisse, á Berne. Ces deux autorités provoquelont la liquidation rapide des demandes par

článek 2.
Spisy, které jest doručiti, jakož i dožádání
o právní pomoc, která jest vykonati (články
1. a 9. haagské úmluvy), budou zaslány poli
cejním oddělením právního a policejního od
boru konfederace švýcarské v Bernu přímo
ministerstvu spravedlnosti republiky česko
slovenské v Praze a ministerstvem spravedl
nosti republiky československé v Praze přímo
policejnímu oddělení právního a policejního
odboru konfederace švýcarské v Bernu. Tyto
dva úřady postarají se o rychlé vyřízení žá
dostí příslušnými švýcarskými nebo českoslo
venskými úřady. Vrátí žádosti vyřízené nebo

článek 1,
Vzájemná právní pomoc zahrnuje:
a) doručování soudních i mimosoudních
spisů, včetně spisů soudnictví nesporného, ze
jména doručování spisů týkajících se věcí
poručenských a opatrovnických, jakož i věcí
vymáhání dluhů a věcí konkursních,

Sbírka zákonů a nařízení, č. 9.

|

|
í
:
l

’

|
|
|

I
|
I
i

les autorités suisses ou tchécoslovaques compétentes. Elles retourneront les demandes exécutées ou non exécutées. Dans leurs relations,
les deux autorités utiliseront exclusivement la
langue frangaise.

nevyřízené. Tyto dva úřady budou užívati ve
svých stycích výlučně jazyka francouzského.

Article 3.
a) Les actes á notifier suivant les articles
Premiér et 2 de la Convention de La Haye (notification simple) seront rédigés, en Suisse,
dans la langue de Tautorité requérante, en
Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou,
en tnnt que les prescnpuons en vigueur le permettent, dans la langue de la minoritě natiomde. Les actes á notifier seront munis de la
signatuře et du sceau ou du timbre de 1’autorite requérante. La légalisation n’est pas exigée.
b) Pour ce qui concěrne la notification sui
vant 1’article 3 de la Conven lion c.e La
Haye (notification dans une formě speciále),
bacte á notifier en Tchécoslovaquie sera réd:gé en langue tchécoslovaque ou accomoagné
ďune traduction dans cette langue; 1’acte á
noLfier en Suisse sera rédigé dans la langue
officielle de 1’autorité suisse requise cu accompagné ďune traduction dans cette langue. Ces
traductions seront, sur demande, faites dans
^ Etat requis, aux frais de Tautorité requéraňte.
c) Les commissions rogatoires suisses et
múre annexes seront rédigées dans la langue
olficielle de bautorité suisse requérante et accompagnées ďune traduction en langue tchéc°3-ovaque; les commissions rogatoires tchéccslovaques et leurs annexes seront rédigées
en angue tchécoslovaque et accompagnées
Q une traduction dans la langue officiehe de
au onte suisse requise. Ces traductions se1011 ’ s'J.r demande, faites dans l’Etat requis,
aux i-ais de 1’autorité requérante. Les commissions rogatoires et les traductions seront
inumes de la signatuře et du sceau ou du
tiniore de 1’autorité requérante. La légalisa
tion n est pas exigée.

Článek 3.
a) Spisy, které jest doručiti podle článků
1. a 2. haagské úmluvy (jednoduché doručo
vání), jest sepsati ve Švýcarsku v jazyku
úřadu dožadujícího, v Československu v jazy
ku československém, nebo pokud platné před
pisy to dovolují, v jazyku národnostní men
šiny. Spisy, které jest doručiti, musí býti opa
třeny podpisem a pečetí nebo razítkem úřadu
dožadujícího. Ověření není třeba.

Article 4.
Ni la notification ďactes ni l’exécution des
commissions rogatoires, pas plus que les trauctions prévues á 1’article 3 de cet Accord, ne
Pourront étre refusées pour le motif que l’au°nté requérante n’aura pas déposé ďavance
*;,'ne s°nime ďargent pour les dépenses qui doivent étre remboursées.
, ■^'es frais de port seront á la charge de l’autorité expéditrice.

b) Pokud se týče doručování podle článku
3. haagské úmluvy (doručování ve zvláštní
formě), bude spis, který jest v Českosloven
sku doručiti, sepsán v jazyku českosloven
ském nebo bude k němu připojen překlad do
tohoto jazyka; spis, který jest doručiti ve
Švýcarsku, bude sepsán v oficielním jazyku
dožádaného úřadu švýcarského nebo bude
k němu připojen překlad do tohoto jazyka.
Tyto překlady budou k žádosti vyhotoveny ve
státě dožádaném na náklad dožadujícího
úřadu.
c) Švýcarská dožádání o právní pomoc a
jejich přílohy budou sepsána v oficielním
jazyku švýcarského úřadu dožadujícího a
opatřena překladem do jazyka českosloven
ského; československá dožádání o právní po
moc a jejich přílohy budou sepsána v jazyku
československém a opatřena překladem do ofi
cielního jazyka švýcarského úřadu dožáda
ného. Tyto překlady budou k žádosti vyhoto
veny ve státě dožádaném na náklad úřadu
dožadujícího. Dožádání o právní pomoc a pře
klady budou opatřeny podpisem a pečetí nebo
razítkem dožadujícího úřadu. Ověření není
třeba.
článek 4.
Doručování spisů, výkon dožádání o právní
pomoc a překlady, zmíněné ve čl. 3. této do
hody nebudou moci býti odepřeny z toho dů
vodu, že dožadující úřad nesložil předem pe
něžité částky na krytí výdajů, které nutno
nahraditi.
Poštovné jde na náklad úřadu odesílacího.
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II. E y é c u t i o n d e d é c i s i o n s r e laIf- Výkon rozhodnutí o nákla
t i v e s a u x f r a i s e t d é p e n s.
dech a útratách.
Article 5.
Článek 5.
. ^es décisions relatives aux frais et dépens
nvcht^ííi ° "fdadech a útratách uvedevisees a 1 article 18, alinéas ler et 2 de li Pon
vention de La Bayo, reMn,eS par leá S&SSí nycii v cl. 18. odst. 1. a 2. haagské úmluvv
to
Eí.at5- “ro"1
i eSí vydana soudy jednoho z obou států, budou
ik Pun,mé žádcsti zúčastněné stran v
sée .nr l« i iU!te dlfete de la Partie intéresna
uzenu
druhého
týmž způsobem iako
facon nne in ae de ]’autre Et‘at de la méme rozhodnuti vydanástátu
vlastními soudy.
PrMiař'18'0"8 ra’t,"K
-

La requéte sera accompagnée du dispositif
K zadosti bude připojena nařizující část
to Vufor re1‘“ lh ‘•■*tteStati„„ c5a(dispositiv)
rozhodnutí, opatřená potvrzením
i toe r i ,'/'5,1 !,ass,‘e ™ íorce de chose
lí," altes,tatl»n sera délivrée par le vydTso^ He!a'PráVní,m°CÍ- Toto Potvrzení
leSwd"*' 'í íécisi0"
Suissi vycla soud, který vynesl rozhodnutí nebo ve
oMat^ kanCelář ^reffier) tohoto
1 - ■ gr, 161 de ce tribunál. Le reauérant
Smentí egalfe?ent une ttaduction de ces do- řenf nS a .“u?1 rovněž Předložiti ověquie en hn^eíh'00^0™6’ 611 Tchécosiova- ieny piekiad těchto listin, a to v českcsn
quie, entangue tchecoslovaque en Suisse d-m=i
la Iangue de 1'autorité requise.
s u v Jazyku dožádaného úřadu. ™ ŠvýcarIII.L é g a 1 i s a t i o n et force p r obante des documents.
Article 6.
Les actes dressés, délivrés on lésalisés nav

fisaiiteďa^LTolsTelíSu1'1'6
SUf'
tient le tribunál.
Etat auque! aPPar-

sceau ou du timbre de H dim n í T

du

III. Ověřování a průvodní
listin.

moc

Článek 6.
. Idsciny sepsané, vydané nebo ověřené somK
jcjnoho z obou států, jso„-li „paS,y St
ebo razítkem soudu, nepotřebuji, má-lfjS
bytí použito na území druhého státu žádného
ověření. Mezi listiny právě udaS náletí téŽ
listiny podepsané soudní kanceláří (greffier)
dostaci-h tento podpis podle zákonů státu
k nemuz soud náleží.
stc'tu’

mfEl?tiny,s0Psané. vydané nebo ověřené nkterým ústředním správním úřadem obol
státu nebo některým vyšším správním ú%
r|™ úřadeJ^línt11 P°S.taveným ^bo něktear:a?em kantonalním nepotřebují má V
jich bytí použito na území druhého stótu
zadneho ověření isov i;
u „° SLatu,
razítkem zmíněného ffiadSl Si Wn -ín
uveden v seymim
ii t^nto uind
Tento ^SS^SSié kdlí 1°h0r,ě'
něn nebo doplněn na SlhSf ,dyI5o11 zmea to vyhláškou sprárnTho^1"11' d°h,>dy

Article 7.
Článek 7.
toi™VuVL“ÍS‘Ss dressés •» h tariz obo?státňSÍMyn“SePSnnté na Ózemí j'ednoho
de commerce oni v
311181 que les livres
to tritona,,'X Se Ew’,8"''0-"* «?*« děné budoucí í obchodní knihy tam veJ‘iune istat la meme force j tutéž =rťl P1'edí SOudy druhého státu
ez PUlV0dm moc> Jakou jim přiznávají zá-
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probante que leur attribuent les lois de 1’Etat
dont ils proviennent. Cependant, la force pro
bante ne leur sera attribuée que dans les 11mites admises par les lois de 1’Etat dont les
tribunaux seront saisis.

kóny státu, z něhož pocházejí. Průvodní moc
bude jim však přiznána pouze v mezích, přiPuštených zákony státu, jehož soudy budou
záležitost projednávat!.

IV. Renseignements juridiques
e t Communications d e prescriptions légales.

IV. Právní informace a sdělo
vání zákonných předpisů.

Article 8.
Le Departement de Justice et Police de la
Confédération Suisse et le Ministěre de la Jus
tice de la République Tchécoslovaque se communiqueront, sur demande, des renseignements concernant le droit en vigueur dans leur
Etat.
La demande devra indiquer ďune fagon précise la législation sur laquelle le renseignenient est requis.

článek 8.
Odbor právní a policejní konfederace švý
carské a ministerstvo spravedlnosti repu
bliky československé budou si na požádání
sdělovati informace o právu platném v jejich
státě.
žádost musí přesně označiti zákonodárství,
o němž informace je žádána.

Dispositions f i n a 1 e s.

Konečná ustanovení.

Article 9.
Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées á Prague.
Cet Accord entrera en vigueur un mois
apres 1 eehange des ratifications et produira
ses eírets encore trois mois aprěs la dénoncialon, qui pourra avoir lieu en tout temps.
. ■Cjl3
de quoi, les Plénipdtentiaires ont
signe le présent Accord, en deux exemplaires.
Eait á Berne, le vingt et un décembre mil
neuí cent vingt-six.

Článek 9.
Tato dohoda bude ratifikována a ratifikace
budou vyměněny v Praze.
Dohoda nabude platnosti měsíc po výměně
ratifikací a zůstane v platnosti ještě 3 měsíce
po výpovědi, která může býti dána kdykoliv.
čemuž na svědomí zmocněnci podepsali tuto
dohodu ve dvou vyhotoveních.
Dáno v Bernu, 21. prosince roku tisícího
devítistého dvacátého šestého.

Dr. EMIL SPIRA, m. p.
Dr. KAREL HALE AR, m. p.
H. HÁBERLIN, m. p.

Dr. EMIL SPIRA v. r.
Dr. KAREL HALE AR v. r.
H. HÁBERLIN v. r.

Proíocole additionnel.

Dodatkový protokol.

Les Plénipotentiaires des Parties contracZmocněnci smluvních stran, podepisujíce
antes, en passant á la signatuře de 1’Accord dohodu
mezi republikou československou a
cntre la République Tchécoslovaque et la Švýcarskem,
o vzájemné právní pomoci ve
uisse concernant Tassistance judiciaire réci- věcech občanských a obchodních, dohodli se
Pioque en matiěre civile et commerciale, se zjistiti,
s°nt mis ďaccord pour constater:
L que les autorités de tutelle et de curatelle
1. že poručenské (sirotčí) úřady na Slo
11 Slovaquie et en Russie Subcarpathique vensku a v Podkarpatské Rusi jsou ve smyslu
'°n , au sens de 1’Accord, comprises dans les dohody pojaty mezi soudy;
lí munaux;
L°ur les notifications ďactes, il est
2. že pro doručování spisů jest na základě
b d un commun accord, un formulaire, společné dohody ustanoven formulář, kterého

62

Sbírka zákonů a nařízení, č. 9

dont se sevviront la Division de Police du De
partement Fédéral de Justice et Police et le
Ministěre de la Justice Tchécoslovaque.
Le présent Protocole fait partie intégrante
de TAccord.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont
signé ce Protocole.
Fait a Berne, en deux exemplaires, le vingt
et un décembre mil neuf cent vingt-six.
.

Dr. EMIL SPIRA, m. p.
Dr. KAREL HALFAR, m. p.
H. HÁBERLIN, m. p.

Liste

budou používali policejní oddělení spolkového
odboru právního a policejního a českosloven
ské ministerstvo spravedlnosti.
Tento protokol tvoří nedílnou součást do
hody.
čemuž na svědomí zmocněnci podepsalí
tento protokol.
Dáno v Bernu ve dvou exemplářích, dne 21.
prosince roku tisícího devítistého dvacátého
šestého.
Dr. EMIL SPIRA v. r.
Dr. KAREL FIALE AR v. r.
H. HÁBERLIN v. r.

Seznam

des autorités administratives dont les actes
n ont besoin ďancune légalisation, en conformité de Farticle 6, alinéa 2, de TAccord entre
la République Tchécoslovaque et la Suisse
concemant l assistance judiciaire réciproqne
en matiěre civile et commerciale,

správních úřadů, jichž spisy nepotřebují po
dle článku 6., odst. 2. dohody mezi republikou
československou a Švýcarskem o vzájemné
právní pomoci ve věcech občanských a ob
chodních žádného ověření.

A. Encequiconcernelesactes
tchécoslovaques:
1. Ministěre de ITntérieur,
Administrations politiques du Pays á
Praha, Brno et Opava,
Administration civile de la Russie Subcarpathique á Užhorod,
Présidences des Directions de Police,
Archives du Ministěre de ITntérieur’

A. Pokud se československých
spisů týče:
1. Ministerstvo vnitra,
Zemské politické správy v Praze, Brně a
Opavě,
Civilní správa Podkarpatské Rusi v Užhorodě,
Presidia policejních ředitelství,
Archiv ministerstva vnitra,
2. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy,
3. Ministerstvo pošt a telegrafů,
Poštovní šekový úřad v Praze,
Poštovní a telegrafní ředitelství v Praze,
Pardubicích, Brně, Opavě, Bratislavě
a Košicích,
4. Ministerstvo obchodu,
Patentní úřad v Praze,
5. Ministerstvo veřejných prací,
6. Ministerstvo financí,
7. Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo zemědělství, expositura pro
Slovensko v Bratislavě,
Zemědělský referát při civilní správě pro
Podkarpatskou Rus v Užhorodě,

2. Ministěre de FHygiěne Pubíiqúe,
3. Ministěre des Postes et Télégraphes,
Office des chěques postaux á Praha,
Directions des Postes et Télégraphes á
Praha, Pardubice, Brno, Opava, Brati
slava et Košice,
4. Ministěre du Commerce,
Office des brevets ďinvention á Praha,
5. Ministěre des Travaux Publics,
6. Ministěre des Finances,
7. Ministěre de 1’Agriculture,
Ministěre de 1’Agriculture, Service détaché pour la Slovaquie á Bratislava,
Service de renseignement agricole attacne á 1’Administration civile de la Rus
sie Subcarpathique á Užhorod,
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Direction des domaines ďEtat á Praha,
Direction des foréts ďEtat á Brandýs n.
L., žarnoviee, Báňská Bystřice, Liptavský Hrádek, Solný Hrad, Užhorod, Ra
kovo et Buština,
Cornmission ministérielle pour les opérations agraires a Praha,
Cornmission provinciale pour les opérations agraires á Brno et Opava,
Archives agricoles ďEtat,
8. Ministěre de la Défense Nationale,
9. Ministěre de 1’Instruction Publiqúe,
Conseils scolaires du Pays á Praha, Brno
et Opava, section du Ministěre de l’Instruction Publique á Bratislava, section
scolaire de rAdministration civile pour
la Russie Subcarpathique á Užhorod,
10. Ministěre des Affaires Etrangěres,
Archives du Ministěre des Affaires Étrangěres,
11. JVÍinistěre de 1’Ápprovisionnement,
12. Ministěre de la Justice,
13. Présidence du Conseil des Ministres,
I-*. Miinstěre pour l’unification de la législation et de Torganisation de 1’administration publique,
15. Ministěre (investi des pleins pouvoirs)
pour radminištration de la Slovaquie á
Bratislava,
16. Ministěre des Chemins de fer,
Directions des Chemins de fer’Praha-Sud,
Praha-Nord, Plzeň, Hradec Králové,’
Brno, Olomouc, Bratislava et Košice,
li. Ministěre de la Prévoyance Sociále,
18. Bureau supréme du Contróle des comptes
a Praha,
19. Office foncier ďEtat á Praha,
20. Bureau de statistique á Praha,
21. Chancellerie du Président de la République
a Praha,
22. Chancellerie de la Chambre des Députés
de 1 Assemblée Nationale á Praha,
23. Chancellerie du Sénat de 1’Assemblée Na
tionale a Praha.
B. En ce qui concerne les actes
s u i s s e s:
I. Autorités Fédérales:
Les Départements du Conseil Fédéral, soit:
Departement Politique Fédéral
Departement Fédéral de l’Intérieur,
Departement Fédéral de Justice et Police,
j
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Ředitelství státních statků v Praze,
Ředitelství státních lesů v Brandýse n.
L., žarnovici. Bánské Bystřici, Liptavi
ském Hrádku, Solném Hradě, Užhorodé, Rabově a Buštině,
Ministerská komise pro agrární operace
v Praze,
Zemská komise pro agrární operace
v Brně a Opavě,
Státní zemědělský archiv,
8. Ministerstvo Národní obrany,
9. Ministerstvo školství a národní osvěty.
Zemské školní rady v Praze, Brně a
Opavě,
Referát ministerstva školství a národní
osvěty v Bratislavě, školský odbor civilní správy Podkarpat
ské Rusi v Užhorodě,
10. Ministerstvo zahraničních věcí,
Archiv ministerstva zahraničních věcí,
11.
12.
13.
14.

Ministerstvo pro zásobování lidu,
Ministerstvo spravedlnosti,
Předsednictvo ministerské rady,
Ministerstvo pro sjednocení zákonův a
organisace správy,

15. úřad ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska, v Bratislavě,
16. Ministerstvo železnic,
Ředitelství státních drah Praha-Jih,
Praha-Sever, Plzeň, Hradec Králové,
Brno, Olomouc, Bratislava a Košice,
17. Ministerstvo sociální péče,
18. Nej vyšší účetní kontrolní úřad v Praze,
19. Statni pozemkový úřad v Praze,
20. Státní úřad statistický v Praze,
21. Kancelář presidenta republiky v Praze,
22. Kancelář poslanecké sněmovny Národního
Shromáždění v Praze,
23. Kancelář senátu Národního Shromáždění
v Praze.
B. Pokud se švýcarských spisů
týče:
I. Spolkové úřady:
Odbory spolkové rady, a to:
íSpolkový odbor politický,
iSpolkový odbor vnitra,
Spolkový odbor právní a policejní,
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Département Militaire Fédéral,
Département Fédéral des Finances et des
Douanes,
Département Fédéral de l’Economie Publique,
Département Fédéral des Postes et des Chemins de Fer,
La Chancellerie Fédérale, dle Bundeskanzlei,
la Cancelleria Federale.
H. Autorités Cantonales:

Spolkový odbor vojenský.
Spolkový odbor financí a cel,
Spolkový odbor veřejného hospodářství,
Spolkový odbor pošt a železnic,
Spolková kancelář.

II. Kantonální úřady:

Canton de Zurich (Zurich): Die Staats
kanzlei,
Canton de Berne (Bern): Die Staatskanzlei
la Chancellerie ďEtat,
Canton de Lucerne (Luzern): Die Staatskauzlei,
Canton ďUri: Die Standeskanzlei,
Canton de Schwyz: Die Kantonskanzlei,
CaÓhan dwrítJe(í'Wald'le'Haut (Unterwalden
ob dem Wald): Die Staatskanzlei,
Cafrwlí^a,d;le-Bas Unterwalden nid
aem Wald): Die Standeskanzlei,
Cakanzlet GIarÍS (GIaťUS) : DÍe Re^ie™^sCanton de Zoug (Zug): Die Kantonskanzlei,
Caírien(?FFníb,0UrÍ(FreÍburg): La Chancellene a Etat, die Staatskanzlei,
Cakanzlei,e S°l8Ure (Solothurn>: Die Staats'^^nzlj2^6'^116 (Baselstadt>: Die Staatsc Ll0„nci«LB„ťH ampaE“e (Blse"and): w
“a
Canton ďAppenzell Rhodes-Extérieures (Ankanzlei, AUSS6r Rh°den):
KantonsCanton ďAppenzell Rhodes-Intérieures (An
penzell Inner Rhoden): Landamann unď
Standeskommission,
S*' Ga" <St Ga'len,: Die
Canton des Gmcns (GraubUnden, Grigioni):
ie Standeskanzlei, la Cancelleria di Stato"
CakatnzleifArg0VÍe (Aargau): DR Staats-

Kanton Curich: Státní kancelář,
Ivanton Bern: Státní kancelář,
Kanton Lucern: Státní kancelář,
Kanton Uri: Stavovská kancelář,
Kanton Schwyz: Kantonální kancelář,
Kanton Unterwalden ob dem Wald: Státní
kancelář,
Kanton Unterwalden nid dem Wald: Stavov
ská kancelář,
Kanton Glarus: Vládní kancelář,
Kanton Cug: Kantonální kancelář,
Kanton Freiburg: Státní kancelář,
Kanton Solothurn: Státní kancelář,
Kanton Basilej Město: Státní kancelář,
Kanton Basilej Venkov: Zemská kancelář,
Kanton Schaffhausen: Státní kancelář,
Kanton Appenzell Ausser Rhoden: Kanto
nální kancelář,
Kanton Appenzell Inner Rhoden: Landamman a stavovská komise,
Kanton Sv. Havel: Státní kancelář,
Kanton Grizonsko: Stavovská kancelář,
Kanton Aargau: Státní kancelář,
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Ganton de Thurgovie (Thurgau): Die Staatskanzlei,
Ganton du Tessin (Ticino): La Cancelleria di
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Kanton Thurgau: Státní kancelář,
Kanton Tesin: Státní kancelář,

Ganton de Vaud: La Chancellerie ďEtat,
Ca“t°n duVaíais (Wallis): La Chancellerie
d Etat, die Staatskanzlei,
Ganton'de Neuchatel: La Chancellerie ďEtat,

Kanton Vaud: Státní kancelář,
Kanton Valisko: Státní kancelář,
Kanton Neuchatel: Státní kancelář,
Kanton ženeva: Státní kancelář.

Ganton de Geněve: La Chancellerie ďEtat.
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prazském' dne 23- června léta tisícího devitistého dvacátého

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
Dohoduj Dodatkovým'protoJu^lemh^abývá8 po dle
d"e 16‘ listoPadu 1927 « že
kačních listin.
1
nabyva podIe cL 9- Působnosti měsíc po výměně latifiDr. Beneš v. r.

10.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 5. ledna 19^8.

kterou se vyhlašuje seznam léčebných míst lázeňských.
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S?taS°mS: 56 “ léíeb"á miste láz

Poděbrady
Teplice-šanov.
Na Moravě.

V Čechách.

Bílina
Bohdaneč
Františkovy Lázně
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Konstantinovy Lázně
Mariánské Lázně

Luhačovice.
Ve Slezsku.
Gráfenberk
Karlova Studánka.
Na Slovensku.
Baldovské Kúpele
Bardiovské Kúpele

