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Smlouva
mezi Republikou československou a Německou Říší o hraniční Odře.

JME^EM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNHM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
ŘÍŠE NĚMECKÉ

STFDNÁNA TATO SMLOUVA SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM:

Smlouva
mezi republikou československou a Německou 

Říší o hraniční Odře.

Republika československá se strany jedné 
a Německá Říše se strany druhé, zamýšlejíce 
upraviti poměry na hraniční Odře, rozhodly 
se sjednat! o tom smlouvu. _

Proto jmenovaly svými zmocněnci:

President'republiky česko
slovenské:

komisaře pro věci hraniční Ing. Václava 
Roubíka,

Německý Říšský President: 

vyslance dra Pavla Eckardta.

Tito zmocněnci, předloživše si navzájem své 
plné moci a shledavše je správnými obsahem 

i formou, shodli se na těchto ustanoveních:

Vertrag
zwischen der čechoslovakisehen Republik 

und dem Deutschen Reich uber die Grenzoder.

Die čechoslovakiSche Republik einerseits 
und das Deutsche Reich andererseits haben 
in der Absicht, die Verháltnisse an der 
Grenzoder zu regeln, beschlossen, ein dahin 
gehendes Abkommen zu treffen.

Demzufolge haben zu ihren Bevollmáchtig- 
ten ernannt:

Der Prásident der čechoslo- 
vakischen Republik:

clen Kommissár fiir Grenzangelegenheiten
Ing. Václav Roubík,

der Deutsche Reichsprásident: 

den Gesandten Dr. Paul Eckardt.

Die Bevollmáchtigten sind nach Mitteilung 
ihrer in guter und gehoriger Form befunde- 
nen Vollmachten uber folgende Bestimmun- 
gen iibereingekommen:
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Hraniční Odrou jest podle této smlouvy trať 
Odry od říčního km 19,93 nad železničním 
mostem v Annabergu až k říčnímu km 27,47 
pod ústím Olše, kteroužto trať československo- 
německá státní hranice z části sleduje a již 
na různých místech protíná.

Článek 1.

Článek 2.

Hraniční Odra budiž udržována podle jed
notných, příslušnými úřady obou států ve vzá. 
jemné dohodě ustanovených zásad.

Článek 3.

1. Vodní policii na hraniční Odře vykonává 
každý stát na svém území.

2. Povolení a schválení s hlediska vodní po
licie ve smyslu vodních zákonů obou států 
budou na hraniční Odře udělována úřady pří
slušného státu v dohodě s úřady státu dru
hého. Příslušným jest onen stát, na jehož 
území mají býti zřízena díla, jež jsou před
mětem povolení nebo schválení, úřady obou 
států jsou při tom povinny sděliti si učiněné 
návrhy a formální námitky.

3. Ustanovení odstavce 2. platí obdobně i pro 
případy, kdy jde o to, aby bylo zachováno vol
ným území, jímž protéká velká voda.

Článek 4.

Povolení k vybírání písku a štěrku z koryta 
hraniční Odry budou udělována v dohodě pří
slušných úřadů obou států.

článek 5.

Na požádání jednoho z obou států bude vy
pracován v dohodě příslušných úřadů obou 
států povšechný projekt úpravy hraniční 
Odry; tento projekt vyžaduje schválení obou 
států. Náklady, vyjímajíc požitky zúčastniv
ších se úředníků, budou hrazeny každým 
z obou států z polovice.

Článek 6.

Práce, jež mají býti vykonány v rámci po
všechného projektu vypracovaného podle

Die Grenzoder im Sinne dieses Vertrages 
ist die Strecke .der Oder von Stromkilometer 
19,93 oberhalb der Eisenbahnbrůcke bei 
Annaberg bis Stromkilometer 27,47 unter- 
halb der Olsamúndung, der die tschechoslo- 
wakisch-deutsche Staatsgrenze zum Teil folgt 
und die sie an verschiedenen Stehen durch- 
schneidet.

A r t i k e 1 2.

Die Grenzoder soli nach einheitlichen, von 
den zustándigen Behórden beider Staaten im 
gegenseitigen Einyernehmen aufzustellenden 
Grundsátzen unterhalten werden.

A r t i k e 1 3.

1. Die Wasserpolizei auf der Grenzoder iibt 
jeder Staat innerhalb seines Gebietes aus.

2. Verleihungen und wasserpolizeiliche Ge« 
nehmigungen im Sinne der Wassergesetze 
beider Staaten werden an der Grenzoder 
durch die Behórden des zustándigen Staates 
im Einverstándnis mit den Behórden des an- 
deren Staates erteilt. Zustándig ist der Staat, 
in dessen Gebiete die fůr die Verleihung oder 
Genehmigung in Betracht kommendeh An- 
lagen geschaffen werden sollen. Die beidersei- 
tigen Behórden haben sich dabei die gesteilten 
Antráge und formlichen Einspruche rnitzu- 
teilen.

3. Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten 
entsprechend auch fůr die Freihaltung des 
vom Hochwasser durchflossenen Gebiets.

A r t i k e 1 4.

Genehrnigungen zur Entnahme von Sand 
und Kies aus dem FluBbett der Grenzoder 
werden im Einvernehmen der" zustándigen 
Behórden beider Staaten erteilt.

A r t i k e 1 5.

Auf Verlangen eines der beiden Staaten 
wird ein allgemeiner Entwurf fůr den Aus- 
bau der Grenzoder im Einvernehmen der zu
stándigen Behórden beider Staaten aufge- 
stellt werden; dieser bedarf der Genehmigung 
beider Staaten. Die Kosten, mit Ausnahme 
der Bezůge der beteiligten Beamten, werden 
von jedem der beiden Staaten zur Hálfte ge- 

tragen.

A r t i k e 1 6.

Arbeiten, die im Rahmen des. nach Ar- 
tikel 5, aufgestellten allgemeinen Entwurfá

Ar tik el 1.
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čl. 5., budou prováděny na podkladě podrob
ných projektů, rovněž vypracovaných ve^vzá
jemné dohodě. Oba státy se dohodnou případ 
od případu o provádění těchto prací,^ o udržo
vání tím vzniklého stavu, o rozvržení nákladů 
včetně výloh za vypracování podrobných pro
jektů, jakož i o případné technické a finanční 

kontrole stavebních prací.

Článek 7.

Platy, jež má konati jeden z obou států po
dle čl. 5. a 6. státu druhému na podkladě vy
účtování uznaných oběma státy, buďtež jpro- 
vedeny do 2 měsíců po uznání těchto vyúčto
vání a to v měně druhého státu.

Článek 8.

1. Aby byl zjištěn stav hraniční Odry, pro
vedou nejméně jednou v každém' roce po ^do
hodě příslušných úřadů obou států zmocněnci 
těchto úřadů společné přehlídky. Takové pře
hlídky vykonají se i v případech mimořádných 
'událostí, požáďá-li o to jeden z obou států. 
Podle výsledku přehlídek buďtež učiněny^ná
vrhy na udržovací práce, jež bude snad třeba 
provésti, jakož i na ostatní práce (čl. 6.).

2. O přehlídkách buďtež sepsány zápisy 
v jazycích obou států.

3. Výlohy, vzešlé přehlídkami, hradí každý 
stát za osoby jím přibrané.

článek 9.

Při provádění zaměřovačích prací může 
býti použito ku-připojení na cizím státním 
území při hraniční Odře se vyskytujících výš
kových a polygonálních bodů říční stavební 
správy.

článek 10.

Příslušné úřady obou států budou si za ná
hradu telegrafních a telefonních výloh sdělo
vali takové údaje o vodních stavech a o pomě
rech ledu, jakož i o velikosti srážek a o odto-

auszufúhren sind, yrerden auf Grund von 
Sonderentwiirfen ausgefúhrt, die gleichfalls 
im beiderseitigen Einvernehmen aufzustellen 
sind. uber die Ausfúhrung dieser Arbeiten, 
Erhaltung des dadurch geschaffenen Zustan- 
des und die Kostenverteilung, mit EinschluB 
der Rosten fůr die Aufstellung der Sonder- 
entwůrfe, sowie uber eine etwaige technische 
und finanzielle Kontrolle der Bauarbeiten 
werden die beiden Staaten von Fall zu Fall 
Vereinbarungen tref fen.

A r t i k e 1 7.

Zahlungen, die einer der beiden Staaten 
gemáB der Artikel 5 und 6 an den anderen 
Staat auf Grund der beiderseits anerkannten 
Abrechnungen zu leisten hat, sind innerhalb 
zweier Monate nach Anerkennung dieser Ab
rechnungen in der Wáhrung des anderen 
Staates auszufúhren.

Artikel 8.

1. Zur Feststellung des Zustandes der 
Grenzoder werden mindestens einmal in 
jedem Jahre im Einvernehmen der zustán- 
digen Behorden der beiden Staaten durch die 
Beauftragten dieser Behorden gemeinsame 
Besichtigungen stattfinden. Solche Besichti- 
gungen sind auch in Fállen auBergewohn- 
licher Ereignisse auf Verlangen eines der 
beiden Staaten auszufúhren. Je nach dem Er- 
gebnis der Besichtigungen sind Vorschláge 
uber etwa auszufúhrende Unterhaltungs- 
arbeiten und uber sonstige Arbeiten (Ar
tikel 6) zu machen.

2. uber die Besichtigungen sind Nieder- 
schriften in den Sprachen beider Staaten 
aufzunehmen.

3. Die durch die Besichtigungen entstehen- 
den Rosten trágt jeder Staat fůr die von ihm 

zugezogenen Personen.

Artikel 9.

Bei Ausfúhrung von Vermessungsarbeiten 
dúrfen die auf fremdem Staatsgebiet an der 
Grenzoder vorhandenen Hohen- und Polygon- 
punkte der FluBbauverwaltung fůr An- 
schluBzwecke mitbenůtzt werden.

Artikel 10.
Die zustandigen Behorden der beiden 

Staaten werden sich gegen Erstattung der 
Rosten fůr Draht- oder Fernsprechnach- 
richten diejenigen Angaben ůber Wasser-
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kových množstvích, jež jsou cennými pro od
vrácení nebezpečí velkých vod a ledů, pro pří
pravu úpravních projektů a pro provádění 
udržovacích prací na hraniční Odře. Pro 
stejné účely sdělí si tyto úřady navzájem, 
případně za náhradu výloh, jež vzniknou pře
necháním materiálu, též cenné výsledky územ
ních a vodních technických měření, jakož 
i změny výškových a polygonálních bodů.

Článek 11.

Příslušné úřady pro vodní stavby obou 
států vyrozumí o každé práci, jež má býti 
provedena na podkladě této smlouvy, navzá
jem sebe i příslušný úřad celní správy dru
hého státu, a to pokud možno šest dní předem.

Článek 12.

1. Na úředníky, kteří provádějíce ustano
vení této smlouvy musí přestupovati státní 
hranici na hraniční Odře, jest způsobem věci 
odpovídajícím použiti ustanovení článku 32., 
odst. 1. smlouvy mezi československou repu
blikou a Německou říší podepsané dne 3. 
února 1927 v Berlíně o úpravě hraničních po
měrů na státní hranici popsané ve článku 83. 
Versailleské smlouvy ze dne 28. července 1919. 
Totéž platí pro pomocný personál včetně děl
níků tyto úředníky doprovázející, avšak s tím 
dalším ustanovením, že tyto osoby musí pro- 
kázati na požádání pasových nebo celních or
gánů svoji totožnost listinným dokladem (pa
sem, pohraniční propustkou atd.).

2. Soukromým osobám, pověřeným vymě
řováním, prováděním aneb udržováním vod
ních staveb na hraniční Odře, jakož i dělní
kům zaměstnaným při takových pracích 
budou po bližším dorozumění příslušných 
úřadů obou států poskytnuty veškeré pří
pustné úlevy při přestupování hranice za úče
lem provádění jejich prací.

Článek 13.

1. Oba státy si vzájemně zajišťují osvobo
zení od cla a dávek pro stavební hmoty, do-

stánde uňd Eisverháltnisse sowie uber 
Niederschlagshohen und AbfluBmengen 
machen, die fůr die Abwendung von Hoch- 
wasser- und Eisgefahren, fůr die Vorberei- 
tung von Ausbauplánen und fůr die Durch- 
fúhrung von Arbeiten zur Unterhaltung der 
Grenzoder von Wert sind. Audi werden sie 
einander die fůr die gleichen Zweeke wert- 
vollen Ergebnisse von erd- und wasserteeh- 
nischen Vermessungen sowie Veránderungen 
der Hohen- und Polygonpunkte mitteilen, 
gegebenenfalls gegen Erstattung der Kosten, 
die durch die ůberlassung des Materials ent- 
stehen.

A r t i k e 1 11.

Von jeder Arbeit, die auf Grund dieses 
Vértrages vorgenomrnen werden soli, haben 
die zustandigen Wasserbaubehorden beider 
Staaten einander und die zuštándige Zollstelle 
des anderen Staates, und zwar moglichst 
sechs Tage yorher, zu benachrichtigen.

A r t i k e 1 12.

1. Auf Beamte, die in Ausfůhrung der Ee- 
stimmungen dieses Vertrages an der Grenz
oder die Staatsgrenze zu ůberschreiten haben, 
finden die Bestimmungen des Artikels 32, 
Ábsatz 1, des am 3. Februar 1927 in Berlin 
unterzeiehneten Vertrages zwischen der 
čechoslovakischen Republik und dem Deut- 
schen Reich zur Regelung der Grenzver- 
haltnisse an der im Artikel 83 des Vertrages 
von Versailles vom 28. Juni 1919 beschriebe- 
nen Staatsgrenze entsprechende Anwendung. 
Das gleiche gilt fůr das diese Beamte beglei- 
tende Hilfspersonal mit EinschluB von Ar- 
beitern, jedoch mit der MaBgabe, daB diese 
Personen sich auf Verlangen der PaB- oder 
Zollorgane durch ein Ausweispapier (PaB, 
Grcnzausweis usw.) ůber ihre Person auszu- 
weisen haben.

2. Privatpersonen, die mit Vermessungen, 
mit der Ausfůhrung oder mit der Unter
haltung von Wásserbauten an der Grenzoder 
beauftragt sind, sowie den bei solchen Arbei
ten bescháftigten Arbeitern werden nach 
naherer Verstándigung der zustandigen Be- 
horden der beiden Staaten beim ůber
schreiten der Grenze zwecks Durchfůhrung 
ihrer Arbeiten alle zulassigen Erleichterun- 
gen gewahrt werden.

Artikel 13.

1. Die beiden Staaten sichern sich Zoll- und 
Abgabenfreiheit fůr Baumaterialien zu, die
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vážené jedním státem do území druhého státu 
pro práce, jež tam jsou v rámci této smlouvy 
nutnými, ať jsou prováděny na společný na
klad či na náklad dovážejícího státu, iotez 
platí pro nástroje a nářadí potřebné ku pro
vádění prací za podmínky, že budou dopra
veny zpět po upotřebení. Uvedené predmety 
musí býti dováženy v úseku hranice, vymeze
ném hraniční Odrou. Osvobození od dávek se 
nevztahuje na statistické poplatky.

2. Při dovozu stavebních hmot, nástrojů a 
nářadí, rovněž při případném uskladněni 
stavebních hmot před jich použitím, poskyt
nou si oba státy veškeré přípustnéjilevy s vý
hradou potřebných dozorčích opatření.

8. O bližších podmínkách pro dovoz beze cla 
a dávek předmětů jmenovaných v odstavci 1„ 
jakož i o úlevách podle odst. 2., dohodnou se 
příslušné úřady celních správ obou států.

4. Pro předměty, jmenované v odst. 1., ne
bude použito předpisů o omezení dovozu a vý

vozu.

Článek 14.

1. Oba státy sdělí si navzájem úřady pří

slušné ku provádění této smlouvy.

2. Ve věcech souvisejících s prováděním 
této smlouvy mohou si příslušné úřady obou 

států přímo dopisovati.

článek 15.

Tato smlouva bude se závěrečným protoko
lem ratifikována. Ratifikační listiny budou 
vyměněny v Berlíně. Smlouva nabude účin
nosti třicátého dne po výměně ratifikač- 
ních listin. Může býti každým z obou států 
před uplynutím kalendářního roku vypově
zena ke konci roku následujícího.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou 
souhlasných prvopisech v jazyku českosloven
ském a německém; obě znění mají stejnou 

platnost.

von dem einen Staate in das Gebiet des an- 
deren Staates fur Arbeiten einzufúhren sind, 
die dort im Rahmen dieses Vertrages not- 
wendig sind, mogen die Arbeiten auí gemein- 
same oder auf Rosten des einfůhrenden 
Staates ausgefůhrt werden. Das gleiche gilt 
fůr die zur Vornahme der Arbeiten erforder- 
lichen Werkzeuge und Geráte unter der Be- 
dingung der Růckbringung nach gemachtem 
Gebrauch. Die Einfuhr der erwáhnten Gegen- 
stánde muB uber den Grenzabschnitt der 
Grenzoder erfolgen. Die Abgabenfreiheit er~ 
streckt sich nicht auf die statistischen Ge- 

bůhren.
2. Bei der Einbringung der Baumaterialien, 

Werkzeuge und Geráte und ebenso bei einer 
etwaigen Lagerung der Baumaterialien vor 
ihrer Verwendung werden sich die beiden 
Staaten vorbehaltlieh der erforderlichen 
KontrollmaBnahmen alle zulássigen Erleich- 

terungen gewáhren.
3. ůbgr die náheren Bedingungen der zoll- 

und abgabefreien Einfuhr der im Aosatz 3. 
genannten Gegenstánde sowie uber die Er- 
leichterungen gemáB Ábsatz 2 wTerden sich 
die zustándigen Behorden der Zodverwaltun- 
gen beider Staaten verstándigen.

4. Vorschriften zur Beschránkung der 
Ein- und Ausfuhr findeh auf die im Absatz 1 
genannten Gegenstánde keine Anwendung.

A r t i k e 1 14.

1. Die beiden Staaten werden sich gegen- 
seitig die fůr die Durchfůhrung des Ver
trages zustándigen Behorden mitteilen.

2. In den Angelegenheiten, die mit der Aus- 
fúhrunug dieses Vertrages im Zusammen- 
hang stelren, konnen die beiderseitigen zu
stándigen Behorden unmittelbar miteinander 

verkehren.

A r t i k e 1 15.

Dieser Vertrag soli mit dem SchluBproto- 
koll ratifiziert werden. Der Austausch der 
Ratifikationsurkunden soli in Berlin statt- 
finden. Der Vertrag soli am dreiBigsten Tage 
nach dem Austausch der Ratifikations
urkunden in Kraft treten. Er kann von jedem 
der beiden Staaten vor Ablauf eines Kalen- 
derjahres fur das Ende des nachfolgendeo 

Jahres gekůndigt werden.

Dieser Vertrag ist in zwei ůbereinstimmen- 
den Urschriften in čechoslovakischer und 
deutscher Sprache ausgefertigt worden; beide 

Wortlaute haben gleiche Geltung.
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Čemuž na svědomí podepsali zmocněnci 
tuto smlouvu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Praze, dne 22. března 1928.

L. S. Ing. V. ROUBÍK v. r.

L. S. PAUL ECKARDT v. r.

Závěrečný protokol
k československo-německé smlouvě o hraniční 

Odře.

Při podpisu československo-německé smlou

vy o hraniční Odře dohodli se zmocněnci, že:

vI- ustanovení této smlouvy nemají býti na 
překážku případné pozdější úpravě jinými 
mezinárodními ujednáními, a

II. že celní předpisy obou států zůstávají, 
nehledíc k článku 13. této smlouvy, nedotčeny.

V Praze, dne 22. března 1928.

L. S. Ing. V. ROUBÍK v. r.

L. S. PAUL ECKARDT v. r.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmácli- 
tigten diesen Vertrag unterzeichnet und mít 
ihren Siegeln versehen.

Geschehen in P r a g, am 22. Márz 1928.

L. S. Ing. V. ROUBÍK m. p.

L. S. PAUL ECKARDT m. p.

SchiuBprotokoll
zu dem čechoslovakisch-deutscheň Vertrag 

uber die Grenzoder.

Bei Unterzeichmmg des čechoslovakisch- 
deutscheň Vertrages uber die Grenzoder ha
ben die Bevollmachtigten ihr Einverstándnis 
darůber erklárt, daB

I. die Bestimmungen des Vertrags einer 
etwaigen spáteren Regelung durch ander- 
weitige zwischenstaatliehe Vereinbaruhgen 
nicht im Wege stehen sollen und

II. daB die Zollvorschriften beider Staaten, 
abgesehen von clem Artikel 13 des Vertrags, 
unberůhrt bleiben.

P r a g, am 22. Márz 1928.

L. S. Ing. V. ROUBÍK m. p.

L. S. PAUL ECKARDT m. p.

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM A VĚDOUCE ŽE 
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI SOUHLASÍ SCHVALUJEME 

A POTVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ RFPUBIIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 17. KVĚTNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO 
DEVÁTÉHO.

L. S.

v_/

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

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

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 17. června 1929 a že 
smlouva nabývá účinnosti podle článku 15. měsíc po výměně ratifikací.

Dr. Beneš v. r.


