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85.
Dohoda o letectví

mezi československou republikou a Německou říší.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMENHM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
ŘÍŠE NĚMECKÉ

BYLA SJEDNÁNA TATO DOÉIODA S DODATKOVÝM PROTOKOLEM:

Dohoda o letectví
mezi československou republikou 

a Německou říší.

President republiky československé a ně
mecký říšský president stejně přesvědčeni 
o tom, že jest v oboustranném zájmu Česko
slovenska a Německa, podporovali ve smířli
vém duchu mezinárodní letecké vztahy, roz
hodli se za tímto účelem sjednali dohodu a 
jmenovali svými splnomocněnei:

President republiky česko

slovenské:

Pana Dra Františka Spinu,

. ministra veřejných prací, a 

Pana Dra Václava Girsu, 

splnomocněného ministra,

Německý říšský president: 

Pana Dra Waltra Kocha,

mimořádného vyslance a splnomocněného ministra, a

Pana Dra Alfreda Wegerdta,

ministerského radu v říšském ministerstvu dopravy,

Abkommen uber den Luftverkehr
zwischen der čechoslovakischen Republik 

und dem Deutschen Reiche.

Der Prásident der čechoslovakischen Re
publik und der deutsche Reichsprásident in 
gleicher Weise davon úberzeugt, dali es im 
beiderseitigen Interesse der čechoslovakei und 
Deutschlands liegt, die internationalen Luft- 
verkehrsbeziehungen in friedlichem Geiste zu 
fordem, haben beschlossen, zu diesem Zwecke 
ein Abkommen zu schliefien, und haben zu 
ihren Bevollmáchtigten ernannt:

Der Prásident der Čechoslova

kischen Republik:

Herrn Dr. Franz Spina,

Minister der offentlichen Arbeiten, und

Herrn Dr. Václav Girsa,

bevollmáchtigten Minister,

Der deutsche Reichsprásident: 

Herrn Dr. Walíer Koch,

aufierordentlichen Gesandten und bevoilmáchtigten 
Minister, und

Herrn Dr. Alfred Wegerdt,

Ministerialrat im Reichsverkehrsministerium,
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kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše 
je v dobré a náležité formě, dohodli se na 
těchto ustanoveních:

Článek 1.
Každá z obou Vysokých Smluvních Stran 

uděluje v dobách míru za podmínky úplné 
vzájemnosti letadlům druhé smluvní strany, 
která jsou tam řádně zapsána, právo létati 
v její výsostní oblasti, budou-li zachována 
ustanovení, obsažená v této smlouvě.

Zřízení a provoz pravidelných leteckých 
linií leteckého podniku jedné z Vysokých 
Smluvních Stran do oblasti druhé strany a 
z této oblasti podléhá zvláštní dohodě mezi 
oběma státy. O tom vystaví příslušný úřad 
zvláštní povolovací listinu.

Oblastí ve smyslu této dohody rozumí se 
oblast mateřského státu, teritoriální vody v to 
čítajíc.

Letadly ve smyslu této dohody rozumí se 
soukromá^ letadla a ona státní letadla, jichž 
se neužívá jako vojenských, celních nebo po
licejních letadel.

článek 2.

Letadla jedné smluvní strany, jejich po
sádka, náklady a cestující podléhají, pokud 
meškají ve výsostní oblasti druhého státu, 
povinnostem, vyplývajícím z ustanovení 
v tomto státě toho kterého času platných, 
zvláště z předpisů o létání vůbec, pokud se 
tyto vztahují na všechna cizí letadla bez roz
dílu národnosti, dále o clech a o ostatních dáv
kách, o zákazech vývozu a dovozu, o dopravě 
osobná zboží, o veřej né bezpečnosti a pořádku, 
jakož i z předpisů pasových. Podléhají též ji
ným povinnostem, které vyplývají z dočas
ného všeobecného zákonodárství, pokud tato 
dohoda neustanovil je něco jiného.

Doprava osob a zboží po živnostensku mezi 
dvěma body vlastního státního území může 
býti vyhrazena domácím letadlům.

die, nachdem sie ihre Vollmachten ausge- 
tauscht und in guter und gehoriger Form 
befunden haben, uber folgende Bestimmungen 
ůbereingekommen sind:

A r t i k e 1 1.

Jeder der beiden Hohen VertragschlieBen- 
den Teile gewáhrt in Friedenszeiten unter der 
Bedingung der vollen Gegenseitigkeit Luft- 
fahrzeugen des anderen VertragschlieBenden 
Teiles, die in diesem ordnungsmáBig einge- 
tragen sind, bei Beachtung der in diesem Áb- 
kommen enthaltenen Bestimmungen das Recht 
zum Luftverkehr in seinem Hoheitsgebiete.

Die Einrichtung und der Betrieb von regel- 
máBigen Luftlinien eines Luftfahrtunterneh- 
rnens des einen der Hohen VertragschlieBen
den Teile in das Gebiet des anderen Teiles 
und aus diesem hinaus unterliegt einer Sonder- 
vereinbarung zwisehen den beiden Staaten. 
Hierůber ist von der zustándigen Behorde 
eine besondere Genehmigungsurkunde auszu- 
stellen.

Ais Gebiet im Sinne dieses Abkommens gilt 
das Gebiet des Mutterstaates einschlieBlich 
der Territorialgewásser.

Ais Lufťfahrzeuge im Sinne dieses Ver- 
trages gelten die privaten Luftfahrzeuge und 
diejenigen staatlichen Lufťfahrzeuge, die 
nicht ais Militár-, Zoll- oder Polizeiflugzeuge 
verwendet werden.

A r t i k e 1 2.

Die Luftfahrzeuge des einen Vertragsteils, 
ihre Besatzung, Ladung und Fluggáste unter- 
liegen, wáhrend sie sich im Hoheitsgebiet des 
anderen Staates befinden, den Verpflichtun- 
gen, die sich aus den in diesem Staate jeweils 
geltenden Bestimmungen ergeben, insbeson- 
dere den Vorschriften uber den Luftverkehr 
im allgemeinen, soweit diese auf alle fremden 
Luftfahrzeuge ohne Unterschied der Na- 
tionalitát Anwendung finden, ferner uber 
Zolle und andere Abgaben, liber Aus- und 
Einfuhrverbote, liber die Beforderung von 
Personen und Gútern, liber die' offentliche 
Sicherheit und Ordnung, sowie den PaBvor- 
schriften. Sie unterliegen auch den sonstigen 
Verpflichtungen, die sich aus der jěweiligen 
allgemeinen Gesetzgebung ergeben,. soweit 
dieses Abkommen nichts anderes vorsieht.

Die gewerbsmáBige Beforderung von Per
sonen oder Gútern zwisehen zwei Punkten des 
eigenen Staatsgebiets kann den heimischen 
Luftfahrzeugen vorbehalten werden.
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Pohonné látky, které jsou při vstupu na pa
lubě, jsou cla prosty.

článek 8.

Obě smluvní strany mohou zakázati létání 
nad určitými pásmy' svého území, pokud se 
v tomto směru nečiní rozdílu mezi jejich do
mácími letadly a letadly druhého státu. Části 
území, nad nimiž jest létání zakázáno, jest 
sděliti druhému smluvnímu státu.

Mimo tp vyhrazuje si každá smluvní strana 
právo, za mimořádných okolností v dobách 
míru létání přes svoj i oblast zcela nebo z části 
zatímně s okamžitou účinností omeziti nebo 

zakázati.

článek 4.

Letadlo, které se dostane nad zakázané pás
mo, má dáti tísňové znamení, předepsané 
předpisy o létání prolétaného státu, a přistáti 
co možno nejdříve a nejblíže na letišti tohoto 
státu, položeném mimo zakázané pásmo.

Článek 5.

Letadla musí míti zřetelné a dobře viditelné 
značky, které umožňují jejich zjištění za letu 
(značky státní příslušnosti a značky rejstří
kové). Vedle toho musí nésti jméno a bydliště 
vlastníka.

Letadla musí býti opatřena potvrzením 
o zápisu do rejstříku a o způsobilosti k letu, 
jakož i všemi ostatními listinami, předepsa
nými v jejich domovské zemPpro létání.

Letadla musí býti dále opatřena potvrzením 
o tom, že ku zajištění nároků na náhradu 
škod, které vznikly při provozu letadla v ob
lasti smluvního státu, do něhož letadlo nepři
šlu^, bylo uzavřeno pojištění proti povin
nému ručení nebo byla dána jistota složením 
peněz nebo cenných papírů.

Článek 6.

členové posádky, kteří v letadle vykonávají 
činnost, podléhající v jejich domovském státě 
zvláštnímu povolení, musí býti opatřeni vý
kazy, pro létání v jejich domovském státě

Die bei der Einreise an Bord befindlichen 
Betriebsstoffe sind zollfrei.

A r t i k e 1 3.

Die beiden Vertragsteile konnen den Luft- 
verkehr uber bestimmten Zonen ihres Ge- 
bietes verbieten, sofern in dieser Hinsicht 
zwischen ihren heimischen Luftfahrzěugen 
und denjenigen des anderen Staates kein 
Unterschied gemacht wird. Die Gebietsteile, 
liber denen der Luftverkehr verboten wird, 
sind dem anderen Vertragstaate mitzuteilen.

AuBerdem behalt sich jeder Vertragsteil 
das Recht vor, unter auBergewohnlichen Um- 
stánden in Friedenszeiten den Luftverkehr 
uber seinem Gebiet ganz oder teilweise mit 
sofortiger Wirkung vorláufig einzuschránken 

oder zu verbieten.

A r t i k e 1 4.

Ein Luftfahrzeug, das uber eine verbotene 
Zone gerát, hat das durch die Luftverkehrs- 
ordnung des ůberflogenen Staates vorge- 
schriebene Notzeichen zu geben und so bald 
und so nahé wie moglich auf einem auBerhalb 
der verbotenen Zone gelegenen Flughafen 
dieses Staates zu landen.

A r t i k e 1 5.

Die Luftfahrzeuge miissen deutliche und 
gut sichtbare Abzeichen haben, die ihre Fest- 
stellung wáhrend des Fluges ermoglichen 
(Hoheits- und Eintragungszeichen). Sie 
miissen auBerdem den Namen und den Wohn- 
sitz des Eigentúmers tragen.

Die Luftfahrzeuge miissen mit Bescheiní- 
gungen uber die Eintragung und die Luft- 
túchtigkeit sowie mit allen úbrigen in ihrem 
Heimatlande fůr den Luftverkehr vorge- 
schriebenen Urkunden versehen sein.

Die Luftfahrzeuge miissen ferneř mit einer 
Bescheinigung darůber versehen sein, daB zur 
Sicherung von Schadenersatzforderungen, die 
beirn Betrieb des Luftfahrzeuges im Gebicte 
des Vertragstaates, dem das Luftfahrzeug 
nicht angehort, entstanden sind, eine Haft- 
pflichtversicherung abgeschlossen ist oder 
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapie- 
ren Sicherheit geleistet ist.

A r t i k e 1 6.

Die Mitglieder der Besatzung, die im Flug- 
zeug eine in ihrem Heimatland einer beson- 
deren Erlaubnis unterliegende Tátigkeit aus- 
ůben, miissen mit den in ihrem Heimatlande
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předepsanými, zvláště předpisům odpovídají
cími průkazy o způsobilosti a leteckými legi
timacemi.

Ostatní členové posádky musí býti opatřeni 
pi úkazy, z nichž jest patrno jejich - zaměst
nání na palubě, jejich povolání, jejich totož
nost a jejich státní příslušnost.

Posádka a cestující musí býti opatřeni prů
kazy, jež jsou podle-toho kterého času plat
ných předpisů nutný pro mezistátní přechodní 
styk, pokud nebude mezi oběma smluvními 
státy ujednáno něco jiného.

Článek 7.

Průkazy o způsobilosti k letu, průkazy 
o osobní způsobilosti a letecké legitimace, 
které byly jednou z Vysokých Smluvních 
Stran vydány nebo uznány pro letadlo nebo 
pro posádku, mají v druhém smluvním státě 
tutéž platnost, jako obdobné listiny, vydané 
neb uznané v tomto státě, průkazy o osobní 
způsobilosti a letecké legitimace posádky však 
toliko pro obsluhu letádel tohoto státu.

Každá z obou Vysokých Smluvních Stran 
vyhrazuje si právo odepříti pro létání uvnitř 
své oblasti uznání průkazů o osobní způsobi
losti a leteckých legitimacích, vydaných jeho 
státním příslušníkům druhým smluvním stá
tem.

článek 8.

ijetadla jedné z Vysokých Smluvních Stran 
smějí ve výsostní oblasti druhého smluvního 
státu býti opatřena přístroji radiotelegrafic- 
kymj, jak to jest v obou smluvních státech 
dovoleno. Tyto přístroje smějí býti obsluho- 
vany tohko členy posádky, kteří mají u sebe 
zvláštní povolení svého domovského státu.

Oba smluvní státy si vyhrazují z důvodů 
bezpečnostních vydati předpisy o povinnosti 
vybaviti letadla radiotelegrafickými přístroji.

Článek 9.

Letadla, jejich posádka a cestující smějí 
vézti s sebou zbraně, střelivo, jedovaté plyny, 
třaskavíny, poštovní holuby a fotografické

vorgeschriebenen Ausweisen fůr den Luftver- 
kehr, insbesondere mít den vorschriftsmáBi- 
gen Befahigungszeugnissen und Zulassungs- 
scheinen versehen sein.

Die ůbrigen Mitglieder der Besatzung 
můssen roit Ausweisen versehen sein, die ihre 
Bescháftigung an Bord, ihren Beruf, ihre 
Identitat und ihre Staatsangehorigkeit an- 
geben.

Die Besatzung und die Fluggaste můssen 
mít den Ausweisen versehen sein, die fůr den 
zwischenstaatlichen Ůbergangsverkehr nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen erfor- 
derlich sind, soweit nicht zwischen den beiden 
Vertragstaaten etwas anderes vereinbart 
wird.

A r t i k e 1 7.

Die Lufttůchtigkeítsscheine, Befáhigungs- 
zeugnisse und Zulassungsscheine, die von 
einem der Hohen VertragsehlieBenden Teile 
fůr das Luítfahrzeug oder die Besatzung aus- 
gestellt oder anerkannt worden sind, haben 
im anderen Vertragstaat dieselbe Gůltigkeit, 
wie die in diesem Staat ausgestellten oder 
anerkannten entsprechenden Urkunden, die 
Befáhigungszeugnisse und Zulassungsscheine 
der Besatzung jedoch nur fůr die Bedienung 
von Luftfahrzeugen ihres Landes.

Jeder der beiden Hohen VertragschlieBen- 
den Teile behalt sich das Recht vor, fůr den 
Luftverkehr innerhalb seines Gebietes den 
seinen Staatsangehorigen vom anderen Ver
tragstaat erteilten Befahigungszeugnissen und 
Zulassungsscheinen ,die Anerkennung zu ver- 

sagen.

A r t i k e 1 8.

Die Luftfahrzeuge des einen der Hohen 
VertragsehlieBenden Teile důrfen im Hoheits- 
gebiet des anderen Vertragstaates nur inso- 
weit mit Gerát zur drahtlosen Nachrichten- 
ůoermittlung versehen sein, wie dies in beiden 
Vertragstaaten gestattet ist. Solches Gerat 
daif nur von Mitgliedern der Besatzung be- 
dient werden, die eine besondere Erlaubnis 
ihres Heimatstaats mit sich fůhren.

Die beiden Vertragstaaten behalten ^ sich 
vor, aus Sicherheitsgrůnden Vorschriften ůber 
die Verpflichtung zur Ausstattung von Luft- 
fahrzeugen mit Gerát zur drahtlosen Nach- 
richtenůbermittlung zu erlassen.

A r t i k e 1 9.

Die Luftfahrzeuge, ihre Besatzung und die 
Fluggaste důrfen Waffen, SchieBbedarf, gif- 
tige Gase, Sprengstoffe, Brieftauben und
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přístroje toliko s povolením onoho státu, v je
hož vzduchové oblasti letadlo právě jest.

Z důvodů veřejné bezpečnosti může každý 
smluvní stát podrobiti ve své výsostní oblasti 
omezením dopravu nebo vožení s sebou též 
i jiných předmětů, než v odst. 1. zmíněných, 
pokud se v tomto směru nečiní rozdílu mezi 
letadly domácími a letadly druhého smluv
ního státu.

Článek 10.
Letadla, která vezou cestující nebo zboží, 

musí býti opatřena seznamem cestujících a 
seznamem nákladu, který obsahuje popis 
druhu a množství zboží, jakož i potřebnými 
celními prohlášeními.

Objeví-li se při příletu letadla nesouhlas 
mezi přiváženým zbožím a shora uvedenými 
listinami, vejdou bezprostředně ve styk celní 
úřady letiště příletu s příslušnými celními 
úřady druhého smluvního státu.

Doprava pošty bude upravena zvláštními 
ujednáními přímo mezi poštovními správami 
obou smluvních států.

Článek 11.

Každý smluvní stát může ve své oblastí le
tadla druhého smluvního státu při odletu nebo 
příletu dáti prohlédnout! příslušnými úřady 
a zkoumati předepsané výkazy a ostatní li
stiny.

Článek 12.
Letiště otevřená pro veřejné létání jsou 

přístupna letadlům obou států. Meteorolo
gická zpravodajská služba, radiotelegrafická 
služba, služba pro zajištění bezpečnosti létání 
atd., jsou letadlům obou smluvních států za 
stejných podmínek k disposici. Případné po
platky (poplatek za přistání, poplatek ža po
byt atd.) jsou tytéž pro domácí letadla jako 
pro letadla druhého státu.

článek 13.

Odlet nebo přistání letadla ve výsostní'ob
lasti smluvního státu, do něhož letadlo nepři-

Lichtbildgerát nur mit Erlaubnis desjenigen 
Staates mit sich fúhren, in dessen Luftgebiet 
sich das Luftfahrzeug befindet.

Aus Grůnden der offentlichen Sicherheit 
kann jeder Vertragstaat ih seinem Hoheits- 
gebiet die Beforderung oder Mitfúhrung auch 
anderer ais der in Absatz 1 genannten Ge- 
genstánde Einschránkungen unterwerfen, šo
féru in dieser Hinsicht zwischen den heimi- 
schen Luftfahrzeugen und denjenigen des 
anderen Vertragstaates, kein Unterschied ge- 
macht wird.

A r t i k e 1 10.

Die Luftfahrzeuge, die Fluggáste und Gúter 
mit sich fuhren, můssen mit einem Verzeich- 
nis der Fluggáste und mit einem Ladungsver- 
zeichnis, das eine Beschreibung der Art und 
Menge der Gúter enthált, sowie mit den er- 
forderlichen Zollerklárungen versehen sein.

Ergibt sich bei der Ankunft eines Luftfahr- 
zeuges eine Unstimmigkeit zwischen den mit- 
gefúhrten Gútern und den oben erwáhnten 
Urkunden, so haben sich die Zollbehorden des 
Ankunfthafens mit den zustándigen Zollbe
horden des anderen Vertragstaates unmittel- 
bar in Verbindung zu setzen.

Die Beforderung von Post wird durch be- 
sondere Abmachungen unmittelbar zwischen 
den Postverwaltungen der beiden Vertrag- 
staaten geregelt.

A r t i k e 1 11.

Jeder Vertragstaat kann auf seinem Ge- 
biete die Luftfahrzeuge des anderen Staates 
bei Abflug oder Landung durch die zustándi
gen Behorden untersuchen und die vorge- 
schriebenen Ausweise und sonatigen Urkun
den prúfen lassen.

A r t i k e 1 12.

Die dem offentlichen Luftverkehr zur Ver- 
fúgung stehenden Flugháfen sind den Luft
fahrzeugen beider Staaten zugánglich. Der 
meteorologische Nachrichtendienst, der Funk- 
dienst, der Flugsicherungsdienst usw. steht 
den Luftfahrzeugen beider Vertragstaaten 
unter den gleichen Bedingungen zur Verfú- 
gung. Die etwaigen Gebúhren (Landegebúhr, 
Aufenthaltsgebúhr usw.) sind fůr die heimi- 
schen Luftfahrzeuge und diejenigen des an
deren Staates gleich.

A r t i k e 1 13.

Abflug oder Landung eines Luftfahrzeuges 
im Hoheitsgebiete des Vertragstaates, dem
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sluší, smí se státi toliko na letišti, které jest 
otevřeno pro veřejné létání. Výjimky z toho 
jsou přípustný toliko se svolením příslušného 
úřadu smluvního státu, v jehož výsostní ob
lasti letadlo odlétává neb přistává.

článek 14.

Přílet do některého z obou smluvních států 
a odlet z něho smí se státi jenom na některé 
nebo s některého letiště, určeného k veřejné
mu létání, které jest letištěm celním, na němž 
se provádí pasové odbavování, a to bez při
stání mezi hranicí a letištěm. V jednotlivých 
případech mohou příslušné úřady povoliti pří
let na jiná letiště nebo odlet s jiných letišť, 
na nichž jest provésti celní a pasové odbavení. 
Zákaz přistání mezi hranicí a letištěm platí 
také v těchto zvláštních případech.

Při nouzovém přistání nebo přistání ve 
smyslu článku 4. ■— v zemi odletu po celním 
a pasovém odbavení, v zemi příletu před cel
ním a pasovým odbavením — jsou vůdce le
tadla, posádka a cestující povinni řídi ti se 
předpisy, které v dotčeném státě platí o cel
ním a pasovém odbavení.

Obě Vysoké Smluvní Strany sdělí si na
vzájem seznam letišť, určených k veřejnému 
létání. V tomto seznamu budou zvlášť uve
dena ta letiště, která jsou celními letišti a 
která poskytují příležitost k pasovému odba
vení. Každou změnu tohoto seznamu a každé 
i jen přechodné omezení možnosti používati 
některého z těchto letišť jest bezodkladně sdě- 
liti druhému smluvnímu státu.

článek 15,

Společné hranice obou Vysokých Smluvních 
Stran smějí býti přelétávány toliko mezi 
body, které se určí společnou dohodou přísluš
ných úřadů. Hranice, jež nejsou společné, jest 
přelétati mezi body, které byly ustanoveny 
smluvní stranou, jíž se týče.

Pásmo, které jedna smluvní strana vyme
zila pro přelet své hranice vlastním nebo ci-

das Luftfahrzeug nicht angehort, darf nur 
auf einem dem offentlichen Verkehr zur Ver- 
fůgung stehenden Flugplatz erfolgen. Aus- 
nahmen hiervon sind nur mit Bewilligung 
der zustándigen Behorde des Vertragstaates 
zulássig, in dessen Hoheitsgebiet der Abflug 
oder die Landung stattfindet.

A r t i k e 1 14.

Der Einflug nach und der Aušflug von 
einem der beiden Vertragstaaten darf nur 
nach oder von einem dem offentlichen Luft- 
verkehr dienenden Flugháfen, der ein Zoll- 
flughafen mit PaBabfertigung ist, vorgenom- 
men werden, und zwar ohne Landung zwi- 
schen Grenze und Flugháfen. In einzelnen 
Fállen konen die zustándigen Behorden den 
Einflug nach und den Ausflug von anderen 
Flugháfen gestatten, in denen die Zoll- und 
PaBabfertigung vorzunehmen ist. Das Verbot 
der Landung zwischen der Grenze und dem 
Flugháfen gilt auch in diesen besonderen 
Fállen.

Im Falle der Notlandung oder einer Lan
dung im Sinne des Artikels 4 — im Abflug- 
land nach der Zoll- und PaBabfertigung, im 
Einflugland vor der Zoll- und PaBabferti
gung — haben sich der Luftfahrzeugfůhrer, 
die Besatzung und die Fluggáste nach den 
Vorschriften zu richtěn, die auf dem Gebiete 
der Zoll- und PaBabfertigung in dem betref- 
fenden Staate geíten.

Die beiden Hohen VertragschlieBenden 
Téile werden einander das Verzeichnis der 
dem offentlichen Luftverkehr dienenden . 
Flugháfen mitteiien. Dieses Verzeichnis wird 
diejenigen Flugháfen besonders auffuhren, 
die Zollflugháfen sind und Gelegenheit zur 
PaBabfertigung bieten.'Jede Ánderung in die- 
sem Verzeichnis und jede auch nur vorúber- 
gehende Einschránkung der Benutzungsmog- 
lichkáit eines dieser Flugháfen ist dem an
deren Vertragsteil unverzůglich mitzuteilen.

A r t i k e 1 15.

Die gemeinsamen Grenzen der beiden Ho
hen VertragschlieBenden Teile důrfen nur 
zwischen Punkten úberflogen werden, die in 
gemeinsamer Vereinbarung der zustándigen 
Behorden festzulegen sind. Die nicht gemein
samen Grenzen sind zwischen Punkten zu 
úberfliegen, die durch den in Frage kommen- 
den Vertragsteil bestimmt worden sind.

Eine Zone, die ein Vertragsteil seinen eige- 
nen oder fremden Luftfahrzeugen fůr den
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zim letadlům, jest otevřeno bez dalšího též 
letadlům druhého smluvního státu.

článek 16.

Jako přítěž smí býti odhazován toliko 
jemný písek a voda.

článek 17.

Cestou smějí býti odhazovány nebo jinak 
odstraňovány předměty nebo látky jiné než 
přítěž, toliko tenkrát, udělil-li k tomu stát, 
jehož výsostní oblast jest dotčena, zvláštní 
povolení.

Při odhazování odpadků z letadel za letu 
jest zachovávati v tom směru příslušné před' 
pisy smluvního státu, v jehož výsostní oblasti 
se tak děje.

Článek 18.

Pokud při provádění této dohody bráti jest 
zřetel na otázky státní příslušnosti, jest shoda 
v tom, že letadla mají státní příslušnost státu, 
v jehož rejstříku jsou řádně zanesena.

Letadlo smí býti v jednom z obou smluv
ních států toliko tenkrát zaneseno do rej
stříku, je-li zcela ve vlastnictví příslušníků 
tohoto státu. Je-li vlastníkem právnická osoba 
nebo společnost jakéhokoliv druhu, musí vy- 
hovovati požadavkům, které československé 
nebo německé zákonodárství toho kterého 
času předpisuje, aby mohla býti pokládána za 
československou nebo německou právnickou 
osobu nebo společnost.

článek 19.

Letadlo, které přilétá do jednoho z obou 
smluvních států nebo jeho oblast přelétá a 
tam, toliko pokud je nutno, přistává a se 
zdržuje, může se vyhnouti zabavení pro po
rušení patentu nebo zákonem chráněného 
vzorku (modelu) složením jistoty, jejíž výši, 
není-li zde dobrovolné dohody, stanoví pří
slušný úřad místa zabavení ve lhůtě co možná 
nej kratší.

článek 20.

Letadla druhého smluvního státu mají při 
přistáních, zvláště v případech nouze, nárok

ůberflug seiner Grenzen eingeráumt hat, 
steht ohne weiteres. auch den Luftfahrzeugen 
des anderen Vertragsteiles offen.

A r t i k e 1 16.

Ais Ballast darf nur feiner Sand und Was- 
ser abgeworfen werden.

A r t i k e 1 17.

Unterwegs důrfen Gegenstánde oder Stoffe 
auBer Ballast nur abgeworfen oder sonst ent- 
fernt werden, wenn der Staat, dessen Hoheits- 
gebiet betroffen wird, die Erlaubnis hierfůr 
besonders erteilt hat.

Beim Abwerfen von Abfallstoffen aus 
unterwegs befindlichén Luftfahrzeugen sind 
die hierauf bezůglichen Vorschriften des 
Vertragstaates zu beachten, in dessen Gebiet 
die Handlung vorgenommen wird.

A r t i k e 1 18.

Soweit bei Ausfůhrung dieses Abkommens 
Fragen der Nationalitát zu berůcksichtigen 
sind, besteht Einverstándnis darůber, daB die 
Luftfahrzeuge die Nationalitát des Staates 
besitzen, in dessen Register sie ordnungs- 
máBig eingetragen sind.

Ein Luftfahrzeug kanu in einem der beiden 
Staaten nur dann eingetragen werden, wenn 
es ganz im Eigehtum von Angehorigen dieses 
Staates steht. Wenn eine jliristische Person 
oder eine Gesellschaft irgend einer Art 
Eigentumerin ist, muB sie den Anforderun- 
gen entsprechen, welche die čechoslovakische 
oder die deutsche Gesetzgebung jeweils vor- 
schreibt, damit sie ais čechoslovakische oder 
deutsche juristische Person oder Gesellschaft 
angesehen werden kann.

A r t i k e 1 19.

Ein Luftfahrzeug, das in einem der beiden 
Vertragstaaten einfliegt oder sein Gebiet 
ůberfliegt und dort nur, soweit erforderlich, 
landet und Aufenthalt nimmt, kann sich einer 
Beschlagnahme, die wegen Verletzung eines 
Patents oder gesetzlich geschůtzten Musters 
(Modelles) bewirkt wird, durch Hinterlegung 
einer Sicherheit entziehen, deren Hohe man- 
gels giitlicher Vereinbarung in mogiichst 
kurzer Frist von der zustándigen Behorde des 
Ortes der Beschlagnahme festzusetzen ist.

A r t i k e 1 20.

Die Luftfahrzeuge des anderen Vertrag
staates haben bei Landungen, insbesondere
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na používání stejných pomocných zařízení, 
jako domácí letadla.

Zachraňování letadel, která se octla v nouzi 
na širém moři, řídí se, není-li jinak smluveno, 
podle zásad námořního práva, jak tyto vyplý
vají z mezinárodních úmluv toho kterého času 
platných nebo, není-li těchto, ze zákonů státu, 
do něhož zachránci přísluší.

Článek 21.

Obě Vysoké Smluvní Strany sdělí si 
všechny předpisy platné pro létání v jejich 
oblasti.

Článek 22.

Podrobnosti provedení této dohody (zvláště 
celní formality) budou, pokud nutno a možno, 
upraveny bezprostřední dohodou mezi jednot
livými příslušnými správami obou smluvních 
stran.'

Spory, které se týkají provedení této do
hody a jež nebude možno urovnati obvyklou 
diplomatickou cestou, budou urovnány podle 
předpisů československo-německé rozhodčí 
smlouvy z 16. října 1925.

Článek 23.

Každá z Vysokých Smluvních Stran může 
tuto dohodu kdykoliv 12 měsíců předem vy- 
pověděti. Lhůta 12 měsíců počíná 1. lednem 
následujícím po dni výpovědi.

Každý smluvní stát oznámí druhému smluv
nímu státu jednání proti ustanovením této 
dohody, jichž se v jeho výsostní oblasti do
pustily letecké podniky nebo letadla druhého 
státu, jakož i jejich posádky.

Článek 24.

Tato úmluva bude ratifikována; ratifikační 
listiny budou, co nejdříve možno, vyměněny 
v Berlíně. Nabude účinnosti dnem výměny 
ratifikačních listin.

NA DOKLAD TOHO podepsali zmocněnci 
tuto dohodu.

in Notfállen, Anspruch auf Benútzung der 
gleichen Hilfseinrichtungen wie die heimi- 
schen Luftfahrzeuge.

Die Rettung der Luftfahrzeuge, die auf 
hoher See in Not geraten sind, richtet sich 
vorbehaltlich gegenteiliger Abmachung nach 
den Grundsátzen des Seerechts, wie sie sich 
aus den jeweiligen internationalen Verein- 
barungen oder in deren Ermangelung aus den 
Gesetzen des Staates, dem die Retter ange- 
horen, ergeben.

A r t i k e I 21.

Die beiden Hohen VertragschlieBenden 
Teile werden sich alle fiir den Luftverkehr in 
ihrem Gebiete geltenden Vorschriften mit- 
teilen.

A r t i k e 1 22.

Die Einzelheiten der Ausfůhrung dieses 
Abkommens (insbesondere. die Zollformali- 
táten) werden, soweit erforderlich und mog- 
lich, durch unmittelbare Verstándigung zwi- 
schen den einzelnen zustándigen Verwaltun- 
gen der beiden Vertragsteile geregelt.

Streitigkeiten, welche die Ausfůhrung 
dieses Abkommens betreffen und nicht auf 
dem úblichen diplomatischen Wege beigelegt 
werden konnen, werden gemáB den Be- 
stimmungen des čechoslovakisch-deutschen 
Schiedsabkommens vom 16. Oktober 1925 ge
regelt.

A r t i k e 1 23.

Jeder der Hohen VertragschlieBenden Teile 
kann dieses Abkommen zu jedem Zeitpunkte 
mit einer Frist von zwíilf Monaten kůndigen. 
Die Frist von zwolf Monaten beginnt mit dem 
auf den Kúndigungstag folgenden 1. Januar.

Jeder Vertragstaat wird Zuwiderhandhm- 
gen, die in seinem Hoheitsgebiet von Luft- 
fahrtunternehmen oder Luftfahrzeugen des 
anderen Vertragstaates sowie von deren 
Besatzungen gegen die Bestimmungen dieses 
Abkommens begangen werden, dem. anderen 
Vertragstaate mitteilen*

A r t i k e 1 24.

_ Dieses Abkommen soli ratifiziert werden; 
die Ratifikationsurkunden sollen baldmog- 
lichst in Berlin ausgetauscht werden. Es tritt 
mit dem Tage des Austausches der Ratifika
tionsurkunden in Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll- 
máchtigten dieses Abkommen unterzeichnet.
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VYHOTOVENO ve dvou stejnopisech v čes
koslovenském a německém jazyce v Praze dne 
dvaadvacátého ledna roku tisícího devítistého 
dvacátého sedmého.

Dr. F. SPINA v. r.

Dr. V. GIRSA v. r.

Dodatkový protokol

Při podpisu dohody o létání, uzavřené dneš
ního dne mezi československou republikou a 
Německou říší, učinili’ zmocněnci obou stran 
tato souhlasná prohlášení, která jsou integru
jící součástí dohody:

1. Smluvní strany shodují se v tom, že pra
videlné letecké linie, jež mají býti podle 
článku 1., odst. 2. hořejší dohody zřízeny, 
mají býti provozovány zásadně současně vždy 
jedním leteckým podnikem každého z obou 
smluvních států, a že každý z obou smluvních 
států jest oprávněn podle vlastního uvážení 
jmenovati tento letecký podnik, aniž jest 
k tomu třeba souhlasu druhého smluvního 
státu. Souhlasu druhého smluvního státu jest 
třeba toliko tehdy, nemá-li letecký podnik, 
jedním smluvním státem jmenovaný, státní 
příslušnosti tohoto smluvního státu.

Nemůže-li býti při zřízení některé letecké 
linie postupováno tím způsobem, že tato bude 
provozována současně vždy jedním leteckým 
podnikem každého z obou smluvních států, 
shodují se obě smluvní strany v tom, že při 
zřizování jiné letecké linie dohodnou se pří
slušné úřady obou smluvních států o tom, jak 
vyrovnání se má státi.

2. Obě smluvní strany shodují se v tom, že 
jest úkolem každé smluvní strany, působit! 
ve svém státě k tomu, aby Mtecké podniky, 
provozující letecké linie, nalezly a rriohly po-

AUSGEFERTIGT in doppelter Urschrift 
in čechoslovakischer und deutscher Sprache 
in Praha am zweiundzwanzigsten Januar ein- 
tausendneunhundertsiebenundzwanzig.

Dr. Walter KOCH m. p.

Dr. Alfred WEGERDT m. p.

Zusatzprotokoll.

Bei Unterzeichnung des am heutigen Tage 
zwischen der čechoslovakischen Republik und 
dem Deutschen Reiche abgeschlossenen Ab- 
kommens uber den Luftverkehr haben die 
beiderseitigen Bevollmáchtigten folgende 
úbereinstimmende Erklárungen abgegeben, 
welche einen integrierenden Bestandteil des 
Abkommens bilden:

1. Die VertragschlieBenden Teile sind dar- 
úber einig, daB die gemáB Art. 1, Abs. 2 des 
vorstehenden Abkommens einzurichtenden 
regelmáBigen Luftverkehrslinien grundsátz- 
lich gleichzeitig von je einem Luftverkehrs- 
unternehmen der beiden Vertragstaaten be- 
trieben werden sollen und daB jeder der 
beiden Vertragstaaten berechtigt ist, nach 
eigenem Ermessen diese Luftverkehrsunter- 
nehmen zu benennen, ohne daB es hierbei der 
Zustimmung des anderen Vertragstaates be- 
darf. Die Zustimmung des anderen Vertrag
staates ist nur dann erforderlich, wenn das 
von dem einen Vertragstaat benannte Luft- 
verkehrsunternehmen nicht die Nationalitát 
dieses Vertragstaates besitzt.

Wenn bei der Einrichtung einer Luftver- 
kehrslinie nicht in der Weise verfahren wer
den kann, daB sie. gleichzeitig von je einem 
Luftverkehrsunternehmen der beiden Ver
tragstaaten betrieben wird, so besteht Ein- 
verstándnis zwischen den beiden Vertrags- 
teilen darúber, daB bei der Einrichtung einer 
anderen Luftverkehršlinie ein Ausgleieh im 
Wege einer zwischen den zustándigen Be- 
horden beider Vertragsteile zu treffenden 
Vereinbarung geschaffen werden soli.

2. Die VertragschlieBenden Teile sind dar
úber einig, daB es Aufgabe eines jeden Teiles 
ist, in seinem Staate dahin zu wirken, daB die 
die Luftverkehrslinien betreibenden Luft-
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užívati na letištích, na něž přilétají, technická 
zařízení potřebná pro létání.

3. Smluvní strany si vyhrazují živnosten
skou dopravu osob a věcí letadly, která se ne
děje v rámci pravidelných leteckých linií, 
upraviti zvláštními ujednáními bezprostředně 
mezi-příslušnými úřady obou států.

4. Smluvní strany shodují se v tom, že za 
pohonné látky ve smyslu článku 2., odst. 3. 
není považovati takové látky, které se ve vni
trozemí skládají nebo na palubu přijímají 
nebo jichž se používá k letům čistě vnitro
zemským.

5. Aby byl ulehčen provoz pravidelných le
teckých linií, uzná každý z obou smluvních 
států průkazy o způsobilosti a letecké legiti
mace (článek 7., odst. 1.), vydané druhým 
státem pro posádky letadel jeho letecké linie, 
též pro obsluhu letadel stejného druhu své 
domácí linie.

6. O povolení, zmíněné v článku 14., odst. 1., 
věta druhá, zažádati jest včas u příslušného 
celního úřadu prostřednictvím leteckého 
úřadu. Náklady celního a pasového-odbavení 
nese v tomto případě žadatel.

7. Utvoří-li se sportovní letecký svaz, sho
dují se smluvní strany v tom, že má býti vzato 
v úvahu zavedení propustkového řízení (trip- 
tyk nebo carnet de passage en douane) proti 
generelnímu celnímu zajištění pro letadla, 
která neslouží pravidelné dopravě na liniích.

V Praze, dne dvaadvacátého ledna roku 
tisícího devítistého dvacátého sedmého.

Dr. V. SPINA v. r.

L. S.

Dr. V. GIRSA v. r.

verkehrsunternehmen in den angeflogenen 
Flugháfen die fůr den Luftverkehr erforder- 
lichen technischen Einrichtungen vorfinden 
und benutzen kdnnen.

3. Die Vertragschliefíenden Teile behalten 
sich vor, durch Abmachungen unmiitelbar 
zwischen den zustándigen Behorden beider 
Staaten die gewerbsmáBige Beforderung von 
Personen und Sachen durch Luftfahrzeuge, 
die nicht im Rahmen der regelmáBigen Luft- 
verkehrslinien erfolgt, einer besonderen Re- 
gelung zu unterziehen.

4. Die Vertragschliefienden Teile sind dar- 
ůber einig, daB ais Betriebsstoffe im Sinne 
des Art. 2, Abs. 3 solche Stoffe nicht anzu- 
sehen sind, die im Inlande abgegeben oder an 
Bord genommen oder zu reinen Inlands- 
flůgen verwendet werden.

5. Zur Erleichterung des Betriebes der 
regelmáBigen Luftverkehrslinien wird jeder 
der beiden Vertragstaaten die von dem an- 
deren Staate fůr die Besatzungen der Luft
fahrzeuge seiner Luftverkehrslinie ansgestell- 
ten Befáhigungszeugnisse und Zulassungs- 
scheine (Art. 7, Abs. 1) auch fůr die Bedie- 
nung der Luftfahrzeuge gleicher Art seiner 
heimischen Luftverkehrslinie anerkennen.

6. Die im Artikel 14, Absatz 1, Satz 2 er- 
wáhnte Bewilligung ist auf dem Wege uber 
die Luftfahrtbehorde bei der zustándigen 
Zollbehorde rechtzeitig nachzusuchen. Die 
Kosten der Zoll- und PaBabfertigung hat in 
diesem Faíle der Antragsteller zu tragen.

7. Die VertragschlieBenden Teile sind dar- 
ůber einig, daB bei der Bildung eines Sport- 
verbandes fůr Luftfahrzeuge, die nicht dem 
regelmáBigen Linienverkehr dienen, die Ein- 
fůhrung eines Passierscheinverfahrens (Trip- 
tyk oder Carnet de passage en douane) gegen 
generelle Zollsicherstellung in Aussicht ge
nommen werden soli.

Praha, am zweiundzwanzigsten Januar im 
Jahre eintausend neunhundert siebenund- 
zwanzig.

Dr. Walter KOCH m. p.

L. S.

Dr. Alfred WEGERDT m. p.
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PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU S DODATKOVÝM PROTOKOLEM, SCHVALUJEME A PO
TVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 28. ÚNORA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

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

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně, dne 27. března
1929.

Dohoda o letectví s Dodatkovým protokolem nabyla mezinárodní platnosti podle 
svého čl. 24 uvedeným dnem výměny ratifikačních listin.

Dr. Beneš v. r.

86.

Zákon ze dne 24. května 1929
o pomocných školách (třídách).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

O účelu a zařízení pomocných škol (tříd).

§ 1.

Pomocné školy (třídy) zřízeny jsou k tomu, 
aby dětem ve věku školou povinném, o nichž 
bylo úředně zjištěno, že se pro nedostatek du
ševních schopností nemohou s náležitým pro
spěchem vzdělávati v obecné škole, jež však 
jsou vzdělání schopny, poskytovaly výchovy a 
nejpotřebnějšího vzdělání, kterého jinak dě
tem pravidelně, vyvinutým poskytovati má 
obecná škola.

§ 2.
(!) Pomocná škola (třída), zřízená nebo 

vydržovaná podle tohoto zákona zcela nebo 
z části nákladem státu, země, okresu nebo ně
které obce, je veřejná a je přístupná dětem, 
nehledíc na jejich vyznání náboženské.

(2) Pomocné školy (třídy), jiným způso
bem zřízené a vydržované, jsou soukromé.

§ 3.

í1) Pomocné školy jsou zpravidla samo

statné školy s vlastní správou a, pokud lze, 
i s vlastní budovou; dílna, zahrada a hřiště 
jsou podstatnou jejich součástí. Kde místní 
závažné okolnosti nedopouštějí zřízení samo
statné školy pomocné, lze pomocné třídy spo
jití s obecnou školou jako zvláštní její oddě
lení.

(2) O zařízení školních budov a místností 
pro pomocné školy (třídy) platí předpisy, vy
dané pro školy obecné.

§4.

(!) Učebné osnovy, řád školní a vyučovací 
a vše, co náleží k vnitřnímu uspořádání po
mocných škol (tříd), ustanoví ministerstvo 
školství a národní osvěty v dohodě s minister
stvem veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a s ministerstvem sociální péče, vy
slechnuvši znalce školství a péče o mládež.

(2) Předpisy o vyučování náboženském, 
o jazyce vyučovacím, o učebnicích a učebných 
pomůckách, platné pro obecné školy, platí zá
sadně i pro školy (třídy) pomocné.

§ 5.

(!) Největší počet dětí v jedné třídě po
mocné školy ustanovuje se na 20. Je-li v po
mocné škole (třídě) dětí nad 20, zřídí se 
druhá třída a druhé místo učitelské; bude-li 
dětí nad 40, zřídí se třetí třída a třetí místo


