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211.

Vládní vyhláška 
ze dne 28. prosince 1928,

kterou se uvádí v prozatímní platnost doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní 
a plavební smlouvě mezi republikou československou a královstvím Italským

z 1. března 1924.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle čl. Vli 
zákona ze dne 22. června 1926, čís. 109 Sb. z. a n. v prozatímní platnost s účinností od 
31. prosince 1928 připojený doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební 
smlouvě mezi republikou československou a královstvím Italským z 1. března 1924, pode- 
psaný v Praze dne 19. listopadu 1928.

Dr. Šrámek v. r.

Doplňkový protokol
k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební 
smlouvě mezi republikou československou a 
královstvím Italským, podepsané v Římě dne 

1. března 1924.

Podepsaní plnomocníci, řádně byvše zmoc
něni, shodli se na následující dohodě:

I. Československo vzdává se dobrodiní smluv
ních cel, sjednaných u položky ex 396 a) 2 pří
lohy B dodatkové úmluvy z 1. března 1924,
k obchodní a plavební smlouvě československo-
italské z 23. března 1921, pokud se týkají pro-

Protocollo complementare 
alla Convenzione addizionale al Trattato di 
commercio e di navigazione tra la Repubblica 
Cecoslovacca ed il Regno ďltalia, firmata a 

Roma il 1° marzo 1924.

I sottoscritti Plenipotenziari, a cio debita- 
mente- autorizzati, si sono trovati d accoi do 
nello stabilire quanto segue:

I. La Cecoslovacchia rinuncia al beneficio 
dei dazi convenzionali fissati sotto la voce ex 
396 a) 2 delhallegato B alla Convenzione dei 
1« marzo 1924, addizionale al Trattato di com
mercio e di navigazione ceeoslovacco-italiano
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dívání motorů pro automobily, dovážených do 
Itálie.

II. Při prodívání nádrží a den, určených 
k výrobě torpéd, dovážených do Itálie, nebude 
se bráti zřetel na opracování soustruhem, pro
vedené hrubě na jejich povrchu pouze za úče
lem zjištění, že kov, z něhož jsou složeny, ne
vykazuje poresity nebo jiných nedostatků; 
v důsledku toho se uvedené nádrže prodívají 
jako roury surové, podle druhu a příslušná 
dna k nim jako kusy kované, surové.

Čemuž na svědomí uvedení plnomocníci^ po- 
depsali tento doplňkový protokol, sepsaný ve 
dvou exemplářích, jeden v jazyku českoslo
venském, druhý v jazyku italském, s tím, že 
v případě rozporu bude rozhodovali text v ja
zyku italském, jakožto jazyku známém všem 
plnomocníkům.

Dáno v Praze, dne 19. listopadu 1928.

L. S. Dr. K. KROFTA v. r.

L. S. VANNUTELLI REY v. r.

del 23 marzo 1921, per quanto riguarda lo sdo- 
ganamento dei motori per vetture automobili 
da importare in Italia.

II. Nello sdoganamento dei cilindri e dei 
fondi destinati alla fabbricazione dei siluri, da 
importare in Italia, non si terrá conto delkope- 
razione di tornitura eseguita grossolanamente 
sulla loro superficie soltanto allo scopo di ac- 
certare che il metallo, di cui sono composti, 
non presenti porosita od altri difetti, per cui 
i menzionati cilindri saranno sdoganati come 
tubi greggi, secondo la specie, ed i rispettivi 
fondi come pezzi fucinati, greggi.

In fede di che i Plenipotenziari hanno fir- 
mato il presente Protocollo complementare, il 
quale ě stato redatto in dúe esemplari, uno in 
lingua cecoslovacca, 1’altro in lingua italiana, 
con 1’intesa che, in caso di divergenza, fara 
fede il těsto in italiano, come lingua nota a 
tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Praga, il 19 novembre 1928.

L. S. Dr. K. KROFTA m. p.

L. S. VANNUTELLI REY m. p.

212.

Vládni vyhláška 
, ze dne 28. prosince 1928,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou 

. československou a Španělskem ze dne 29. července 1925.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 
zákona ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n., připadne podle cl VIL zakona ze dne 
99 června 1926 čís 109 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinnosti od 1. ledna 19-. 
připoT7ná dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou československou a Špa
nělskem ze dne 29. července 1925, podepsana v Madride dne 13. prosince 19-8.

Dr. Šrámek v. r.

(Původní zněni).

Accord additionnel
á la Convention commerciale du 29 juillet 1925 
conclue entre la République Tchécoslovaque 

et 1’Espagne.

Le President de la République Tchécoslo
vaque et Sa Majesté Catholique le Roi d’Es- 
pagne, ayant reconnu que, pour fayoriser les 
échanges et la coopération économique entre 
les deux Etats et pour resserrer les relations 
commerciales entre la République Tchécoslo-

(Překlad).

Dodatková dohoda
k obchodní úmluvě z 29. července 1925, sjed
nané mezi republikou československou a Špa

nělskem.

President republiky československé a Jeho 
Katolické Veličenstvo král španělský, uznavše 
že k podpoře výměny zboží a hospodářské 
součinnosti mezi oběma státy a k utuženi 
obchodních styků mezi republikou českoslo
venskou a Španělskem jest užitečno změnili


