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163.

Obchodní a plavební smlouva

mezi republikou československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

JMÉNEM ŘEPUBLI O

JMÉNEM REPUBLIK”!

i
KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, C 

BYLA SJEDNÁNA TATOSMLOU

Obchodní a plavební smlouva 

mezi republikou československou a králov
stvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

President republiky československé s jedné 
strany a Jeho Veličenstvo král Srbů, Chor
vatů a Slovinců s druhé strany, v souhlasném 
přání prohloubiti obchodní styky stejně jako 
i spolupráci hospodářskou mezi oběma státy 
a dáti takto pevný podklad přátelským svaz
kům, jež je pojí, rozhodli se uzavřití obchodní 
a plavební smlouvu a jmenovali k tomu účelu 
svými plnomoeníky:

President republiky česko
slovenské:

Dra Julia Friedmanna,
přednostu národohospodářské sekce ministerstva 

zahraničních věcí,
•

Jeho Veličenstvo král Srbů, 
Chorvatů aSlovinců:

Dra Milana Todorovice,
universitního profesora,

kteříž, předloživše si navzájem své plné moci, 
jež shledány v dobré a náležité formě, shodli 
se na tomto:

ČESKOSLOVENSKÉ.

f ČESKOSLOVE NSKÉ

i.
HORVATŮ A SLOVINCŮ

VA SE ZÁVĚREČNýM ZÁPISEM:

Ugovor o trgovini i plovidbi 
izmedju čehoslovačke rěpublike i Kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca.

Predsednik čehoslovačke republike s jedne, 
i Njegovo V&ličanstvo Kralj Srba, Hrvata 
i Slovenaca s druge straně, zadahnuti jedna- 
kom željom, da razviju trgovačke odnose kao 
i privrednu saradnju izmedju svojih država, 
i da ovim udare čvrst temelj prijateljskim ve- 
zama, koje ih spajaju, odlučili su da zaključe 
ugovor o trgovini i plovidbi i u tom cilju na- 
imenovali za svoje punomočnike:

Predsednik čehoslovačke 
republike:

Dr. Julia Friedmanna,
šéfa nacionalno-ekonomske sekcije Ministarstva 

Inostranih Děla,

NjegovoVeličanstvoKraljSrba, 
Hrvata i Slovenaca:

Dr. Milana Todoroviča,
profesora univerziteta,

kóji su, pošto su podneli jedan drugom svoja 
punomocja, koja su nadjena u ispravnoj i pro- 
pisnoj formi, ugovorili sledece:
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S příslušníky jedné smluvní strany se bude 
na území druhé v každém ohledu a zejména, 
pokud jde o nastupování a provozování ob
chodu, živností a plavby, naprosto stejně za- 
cházeti jako s příslušníky státu požívajícího 
nej vyšších výhod.

Příslušníci jedné smluvní strany mohou 
stejně jako příslušníci státu požívajícího nej- 
vyšších výhod, volně vstupovali na území 
druhé smluvní strany, tam se zdržovali 
i usídliti, jakož i v každé době toto území svo
bodně opustili, budou-li dbáti platných zákonů 
a nařízení. Při tom nebudou podrobeni žád
ným jiným neb obtížnějším všeobecným nebo 
místním omezením nebo poplatkům kterého
koliv druhu než-li těm, jimž jsou aneb budou 
podrobeni příslušníci státu požívajícího nej- 
vyšších výhod. Nebudou podrobeni z důvodu 
pobytu v území druhé strany žádné veřejné 
dávce.

Příslušníci jedné smluvní strany budou po
žívat! na území druhé strany právní ochrany 
jako vlastní příslušníci a budou mí ti volný 
přístup k soudům a správním úřadům. Budou 
míti na území druhé smluvní strany úplnou 
volnost drželi, najímali nebo uvésti se v držení 
movitého i nemovitého majetku a nabývati 
vlastnictví koupí, darováním, posloupností, 
posledním pořízením nebo jakýmkoli jiným 
způsobem a nakládati s ním za podmínek, sta
novených pro příslušníky kteréhokoli státu 
třetího v zákonech a nařízeních té smluvní 
strany, v jejímž území jest majetek.

č 1 á n e k 2.

Akciové a jiné společnosti obchodní všeho 
druhu, zahrnuje v to společnosti průmyslové, 
peněžní, dopravní, plavební a pojišťovací, 
které mají své sídlo na území jedné smluvní 
strany a které podle zákonů této strany jsou 
tam po právu ustaveny, budou také na území 
druhé strany uznány za právně existující. Bu
dou oprávněny uplatňovali i na území této’ 
druhé strany, zachovávajíce její zákony a na
řízení, před soudy a správními úřady všechna 
svá práva a obzvláště vystupovali před soudy 
a vésti tam spory jako strana žalující nebo 
žalovaná.

Připuštění společností shora vyjmenova
ných, které jsou na území jedné smluvní stra
ny po právu ustaveny a které hodlají po na
bytí působnosti této smlouvy rozšířili svoji 
činnost na území druhé smluvní strany a 
k tomu účelu by potřebovaly zvláštního svo
lení, bude se říditi podle zákonů a nařízení,

článek 1.

Sa državljanima jedne ugovorne straně po- 
stupače se, na teritoriji druge ugovornice, 
u svakom pogdedu á naročito u pogledu nastu- 
panja i obavljanja trgovine, obrta i plovidbe, 
potpuno isto kao i sa državljanima največma 
povlašcene državě.

Državljani jedne ugovorne straně mogu, 
isto tako kao i državljani največma povlašce
ne državě, a upravljajuci se po važečim zako- 
-nima i propisima, slobodno dólaziti na terito- 
riju druge ugovornice, tamo boraviti i nasta- 
niti se, kao i u svako doba ovu teritoriju slo- 
bod.no ostavili. Pri tome nece biti podvrgnuti 
nikakvim drugim ni težim, opštirn ili mešním, 
ograničenjima ili taksama ma koje vršte no 
onima, kojima su podvrgnuti ili če biti pod
vrgnuti državljani največma povlašcene drža- 
ve. Oni nece biti podvrgnuti, po osnovu bo- 
ravljenja na teritoriji druge straně, nikakvoj 
javnoj taksi.

Državljani jedne ugovorne straně uživaóe, 
na teritoriji druge ugovornice, pravnu záštitu 
kao i vlastiti državljani i imaée slobodan při
stup před sudové i administrativně vlasti. Oni 
ce imati na teritoriji druge ugovorne straně 
potpunu slobodu da poseduju, uzimaju pod za
kup i ulaze u posed pokretnog i nepokretuog 
imanja, da sticu svojinu putem-kupovine, ..po-- 
klona, nasledja, tesťáménta ili na ma kóji dru- 
gi náčin, i da razpolažu njome, -sve to pod 
uslovima, kóji su u zakonima i propisima one 
ugovornice u kojoj se irnanje nalazi odredjeni 
za državljane.ma koje treče državě.

č 1 a n 2.

Akcionarskim i ostalim trgovačkimvdruštvi- 
ma svake vršte, obuhvatajuči tu i industrij- 
ska, finansijska, transportna, plovidbena i csi- 
guř&vajuča društva, koj a imaju svoje, sedíš te 
u oblasti jedne ugovorne straně, i koj a tamo 
po zakonima ove straně pravno postoje, pri- 
znače se pravno postoj anje i u oblasti druge 
ugovornice. Ona ce moči upražnjavati i na te
ritoriji ove druge straně., upravljajuci se pb 
njenim zakonima i propisima, sva svoja prava 
před sudovima i administrativním vlastima,. 
i naročfto stupati před sudové i voditi tamo 
parnice kao tužilačka ili tužena strana.

Přiznán je prava poslovanja gore navedením 
društvima koj a na teritoriji jedne ugovorne 
straně pravno postoje, a koj a nameravaju, 
posle stupanja na snagu ovog ugovora, da pro- 
šire svoje poslovanje i na oblast druge ugo- 
vornice, te kojima bi u tu svrhu trebala naro- 

| čita dozvola, odredjivače se prema zakonima

č 1 a n 1.
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v dotyčném státě platných. Se společnostmi 
již připuštěnými bude se zacházet! podle zá
sady nej vyšších výhod.

Článek S.
Obchodníci, továrníci a jiní živnostníci, 

kteří jsou příslušníky jedné smluvní strany 
. a prokáží živnostenskou legitimací, vydanou 

příslušnými úřady své země, že jsou tam 
oprávněni provozovati obchod nebo živnost a 
že tam platí zákonité daně a dávky, budou 
míti právo, na území druhé smluvní strany — 
podrobíce se zákonům a nařízením tam plat
ným — buď osobně nebo cestujícími, kteří 
jsou v jejich službách, nakupovati zboží u ob
chodníků neb osob, které zboží vyrábějí; rov
něž budou moci přijímati zakázky i podle 
vzorků od obchodníků v jejich obchodních 
místnostech, neb u osob, v jejichž podniku se 
užívá nabídnutého zboží.

Tyto osoby jsou oprávněny míti s sebou 
vzorky nebo modely, ne však zboží.

živnostenské legitimace budou souhlasiti se 
vzorem, stanoveným v mezinárodní úmluvě 
o zjednodušení celních formalit, sjednané 
v ženevě 3. listopadu 1923. Tyto legitimace 

-4#ou osvobozeny od konsuMrních nebo jiných 
vis.

Ustanovení tohoto článku neplatí pro ko
čovné živnosti a pro podomní obchod; rovněž 
neplatí pro vyhledávání zakázek u osob, které 
se nezabývají ani obchodem, ani řemeslem, 
ani průmyslem. Smluvní strany v tomto 
ohledu ponechávají si plnou volnost svého 
zákonodárství.

Článek 4.

Příslušníkům jedné smluvní strany nebu
dou na území druhé strany ukládána břemena 
nebo daně, dávky neb příspěvky jakéhokoliv 
druhu, jiné nebo vyšší než ty, které jsou nebo 
budou ukládány vlastním příslušníkům.

Totéž platí o společnostech, o nichž se mluví 
v článku 2 této smlouvy.

článek 5.

Příslušníci jedné smluvní strany budou pro
sti na území druhé smluvní strany jakékoliv 
povinnosti k osobní službě vojenské ve voj
sku pozemním, námořním nebo leteckém, 
stejně jako v jiných institucích vojenských 
nebo vojensky organisovaných a určených 
k udržování veřejného pořádku a vnitřní bez-

i propisima važecim u dotičnoj državi. Sa 
društvima, pak, kojima je vec bilo priznato 
právo poslovanja, postupače se kao sa društ
vima najviše povlaščenog naroda.

č 1 a n 3.
Trgovci, industrijalci i ostali privrednici 

jedne ugovorne straně, kojí dokážu, na osno
vu legitimacione kartě izdate im od nadležnih 
vlasti njihove državě, da imaju tamo právo 
obavljanja trgovine ili obrta i da tamo plá
cá ju zakonom odredjene pořeze i dažbine, 
ovlašceni su da mogu na teritoriji druge ugo
vorne straně, poštujuéi tamo važeče zákone 
i propise, da vrše lično ili preko trgovačkih 
putnika, kojí su u njihovoj službi, nabávke 
robe kod trgovaca ili kod lica, koja robu pro- 
izvode; oni isto tako imaju prava da prima ju 
porudžbiné, pa i po ugledima, od trgovaca 
u njihovim trgovačkim lokalima ili od lica, 
u čijem se preduzecu pohudjena roba upotre- 
bljuje.

Ova lica imaju právo nosí ti sobom uglede ili 
modele, ali ne rohu.

Legitimacione kartě biče saobrazne obrazců 
utvrdjenom u medjunarodnom sporazumu 
o uproščavanju carinskih formálnosti, za
bijučenom u ženevi 3. novembra 1923 godine. 
O ve se legitimacione kartě oslobadjaju kako 
od konzulárně tako i od svake dnige vize.

Odredbe ovoga člana ne váže za ambulantní 
obrt i kučarenje, kao ni za traženje porudžbi- 
na kod lica koja se ne bavě ni trgovinom ni 
zanatom ni industrijom. Ugovorne straně za- 
državaju u ovom pogledu punu slobodu svoga 
zakonodavstva.

Č 1 a n 4.

Državljani jedne ugovorne straně nece biti, 
u oblasti druge ugovornice, podvrgnuti snoše- 
nju tereta niti plácán ju pořeza, dažbina, ili 
taksa, ma koje vršte, ni drukčijih ni večih, no 
što su oni kóji se namecu ili ée biti nametnuti 
vlastitim državijanima.

Isto váži i za društva o kojima je reč u čla- 
nu 2 ovog ugovora.

č 1 a n 5.

Državljani svake od ugovornih strana biče, 
u oblasti druge ugovornice, oslobodjeni od 
svake lične voj rfe dužnosti u vojsci, mornarici 
ili vazduhoplovstvu, kao i u ostalim vojnim ili 
vojnički organizováním institucijama odredje- 
nim za održavanje javnog poredka i unu- 
trašnje bezbednosti državě. Oni če biti oslobo-
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pečnosti státu. Budou osvobozeni ode všech 
dávek nahrazujících tuto službu. Budou však 
přidrženi k tomu, aby se podrobili jiným plně
ním než osobní službě vojenské (jako na př. 
ubytování vojska, poskytnutí přípřeže atd.) 
v rozsahu a podle zákonů a nařízení používa
ných pro vlastní příslušníky.

Článek 6.

Smluvní strany projevují ochotu, že ve 
zvláštní dohodě upraví otázku zaměstnávání 
dělníků a zaměstnanců, příslušníků jedné 
smluvní strany, na území druhé smluvní 
strany, jakož i že upraví otázku jejich so
ciálního pojištění.

Článek 7.

Smluvní strany nebudou překážeti žádnými 
svláštními opatřeními vzájemnému obchod
nímu styku, zejména ne zákazy dovozu a vý
vozu.

Smluvní strany si však vyhrazují právo za
kázat! neb omeziti dovoz a vývoz, pokud tyto 
z.ákazy neb omezení budou platiti současně 
vůči všem jiným zemím aneb vůči zemím, 
u nichž jsou stejné předpoklady, a to v těchto 
případech:

1. ž důvodů veřejné bezpečnosti;

2. z důvodů mravnostních nebo humanit
ních;

3. jde-li o obchod se zbraněmi, střelivem'a 
válečným materiálem nebo ’ za výjimečných 
okolností se všemi ostatními válečnými potře
bami ;

4. jde-li o ochranu veřejného zdraví neb 
ochranu zvířat a rostlin před chorobami, 
hmyzem a škodlivými příživníky;

5. k ochraně národního majetku umělec
kého, historického nebo archeologického;

6. jde-li o zákazy neb omezení, platné pro 
zlato, stříbro, mince, papírové peníze a cenné 
papíry;

1. jde-li o zákazy neb omezení, mající za 
účel rozšířiti na cizí zboží režim, který platí 
nebo bude platiti ve vlastní zemi pro výrobu, 
obchod, dopravu a spotřebu domácích výrobků 
téhož druhu ;

* 8. s ohledem na produkty, které jsou nebo
budou předmětem státních monopolů nebo 
monopolů státem kontrolovaných.

Článek 8.

Zboží, produkty přírodní neb výrobky
jedné strany smluvní nebudou podrobeny při

djeni od švih tereta, kóji se namecu kao otkup 
od lične službě. No oni če biti podvrgnuti 
svima ostalim teretima i dužnostima sem vojně 
lične službě (kao na pr. primán je vojské 
u stan, davanje zaprege itd.) u meri i prema 
zakónima i propisima, kóji se primenjuju na 
vlastite državljane.

č 1 a n 6.

Ugovorne straně izjavljuju svoju gotovost, 
da ce jedním posebnim sporazumom regulisati 
Pitanje zaposlenja radnika i nanfeštenika, 
državljana jedne ugovorne sírane na teritoriji 
druge ugovornice, i urediti pitanje njihovog 
socialnog osiguranja.

Č 1 a n 7.

Ugovorne straně nece ometati medjusobni 
trgovački promet nikakvim spécijalnim rne- 
rama, a naročito nikakvim uvoznim ili izvoz- 
nim zabranama. '

Pri svém tom ugovorne straně zadržavaju 
sebi právo, da mógu zabraniti ili ograničiti 
úvoz i izvoz, ako takve zabrané ili ograničenja 
budu važila u isto vřeme i 2a sve druge zemi je 
ili zemlje, kod kojih postoje jste okolnosti, i to 
u sledečim slučajevima:

1. Iz razloga javne bezbednosti;

2. Iz razloga moralnih ili humanitarnih;

_ 3. S obzirom na trgovinu sa oružjem, muni- 
cijom i ratnim materijalom, a u izuzetnim pri- 
likama i sa svim ostalim ratnim potrebama;

4. Iz razloga javne zdravstvenosti ili u cilju 
záštitě životinja ili bilja od bolesti, insekata 
i štetnih parazita;

5. U cilju záštitě národně, umetničke, isto- 
rijske, ili arheološke imovine;

6. S obzirom na promet zlata, srebrá, mo
neta, papirnog novca i hartija od vrednosti;

7. U cilju da bi se i na stranu robu mogle 
proširiti zabrané ili ograničenja, koja váže ili 
budu važila u unutrašnjosti zemlje za proiz- 
vodnju, trgovinu, přenos i potrošnju domacih 
proizvoda iste vršte;

8. U pogledu na proizvode, kóji su ili če biti 
predmet državnih mpnopola ili monopola nad 
kojima država vodi nadzor.

č 1 a h 8.

Roba, prirodňi produkti i izrade jedne ugo
vorne straně neče biti pri uvozu u carinsko
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svém dovozu do celního území druhé strany 
jiným neb vyšším clům neb dávkám •— čí
taje v to veškeré příplatky a přirážky •—- než 
oněm, jež jsou nebo budou vybírány ze zboží, 
produktů přírodních neb výrobků stejného 
druhu kterékoli třetí země.

Zboží, produkty přírodní nebo výrobky 
jedné strany smluvní nebudou podrobeny při 
jejich vývozu do celního území druhé strany 
jiným nebo vyšším clům neb dávkám — čítaje 
v to veškeré příplatky a přirážky — než 
oněm, jež jsou neb budou vybírány ze zboží, 
produktů přírodních neb výrobků stejného 
druhu při vývozu do kterékoli třetí země.

Mimo to zavazuje se každá smluvní strana, 
že nebude v žádném jiném ohledu zacházeli 
se zbožím druhé strany, ať jde o dovoz či vý
voz, způsobem jiným nebo méně příznivým, 
než jakým zachází se zbožím dováženým 
z kteréhokoli třetího státu nebo do kterého
koli státu vyváženým, zejména pokud jde
0 celní předpisy a jejich provádění, způsob 
přezkoušení a rozboru zboží, podmínky pla
cení celních poplatků a jiných dávek, roztří
dění i výklad tarifů.

Článek 9.
Ode Všech dovozních i vývozních dávek bu

dou při dovozu nebo vývozu vzájemně osvo
bozeny :

1. upotřebené předměty a spotřebitelné 
předměty za cesty potřebné, jež slouží cestu
jícím k vlastní potřebě a jež tito s sebou ve
zou, pokud tyto věci nejsou předmětem ob
chodu ;

2. vzorky, též na kartonech, jichž pro jiný 
Účel nelze použiti, avšak s výjimkou před
mětů monopolu;

3. upotřebené známkované obaly, nádoby, 
ochranné pokrývky a pod., jde-li o vracející 
se obaly vývozních zásilek a vrátí-li se během 
stanovené řhůty.

článek 10.
Pod podmínkou, že vstupují do celního 

území jednoho z obou smluvních států jakožto 
'dopravní prostředky za účelem dopravy osob 
a zboží přes hranici a že opět vystoupí, ať 
s nákladem nebo bez něho, budou požívali 
osvobození ode všech dovozních a vývozních 
dávek:

1. parní, motorové a dřevěné lodi, jakož
1 vlečné lodi, včetně obvyklého inventáře a 
příslušenství na nich se nalézajícího, domá
cích lékárniček, jakož i náhradních součástek

područje druge ugovornice opterecena ni dru- 
gim ni vecim carinanm ni dažbinama •— raču- 
najuci tu i sve doplatke i clodatke — no što 
su one kojima podleži ili če podležati roba, pří
rodní prodúkti ili izrade iste vršte iz ma koje 
trece državě.

Roba, prirodni prodúkti i izrade, jedne 
ugovorne straně neče biti pri izvozu za carin- 
sko područje druge ugovornice opterecena ni 
drugim ni večim carinama ni dažbinama — 
račuiiajuci tu i sve. doplatke i dodatke — no 
što su one kojima podleži ili ce podležati roba, 
prirodni prodúkti i izrade iste vršte pri izvozu 
za ma koju treču državu.

Sem tóga, svaka od ugovornih strana obave- 
zuje se da i u svakom drugom pogledu neče 
postupati sa robom druge učvornice, bilo da se 
radí o uvozu ili izvozu, ni drugojače ni na 
manje povoljan náčin no što postupa sa robom 
ma koje treče državě, odnosno namenjenom za 
ma koju treču državu, naročito u pogledu 
carinskih propisa i njihove primene, postupka 
pri ispitivanju i analizi robe, uslova za plá
cán je carina i ostalih dažbina, klasificiranja 
robe i tumacenja carinskih tarif a.

Č 1 a n 9.
Oslobodjavaju se od uvoznih i izvoznih daž

bina :

1. Upotrebljavani predmeti i predmeti po- 
trošnje, koje sobom nose pútnici i kojí služe za 
njihovu vlastitu potřebu za vřeme putovanja, 
u koliko oni nisu predmet trgovine;

2. Ugledi, pa i na kartonima, izuzev mono- 
polisanih predmeta, ako se ne mogu na kakvu 
drugu svrhu upotrebiti;

3. Upotrebljavani, obeleženi závoji, sudoví,- 
cirade i tome slično, kojí se u utvrdjenom roku 
vracaju, pošto su kao závoji služili pri izvozu 
robe.

č 1 a n 10.
Pod uslovom, da kao převozná sredstva, radí 

prenosa putnika i robe preko granice, ulaze 
u carinsko područje jedne ugovornice, i da, 
prazna ili sa tovarom, iz istoga opět izlaze, 
oslobodjavaju se od švih uvoznih i izvoznih 
dažbina:

1. Parni i motorni brodoví, dereglije i šle- 
povi, sa uobičajenim inventarom, priborom i 
ručním apotekama, kóji se na njima nalaze, 
kao i sa rezervním delovima i alatom, kóji
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8 nářadí, jež jsou spolu dováženy na uvede
ných plavidlech za účelem opravy v případě 
poškození;

2. lokomotivy, s tendrem nebo bez něho, 
jakož i železniční vagony včetně obvyklého 
příslušenství v nich se nalézajícího;

3. vzducholodi se všemi předměty potřeb
nými pro jízdu, jakož i s náhradními sou
částkami a nářadím k opravě v případě po
škození.

Ode všech dovozních a vývozních dávek 
jsou dále osvobozeny: pohonné látky naléza
jící se na parních nebo motorových lodích, 
lokomotivách a vzducholodích v množství po
třebném pro dobu jízdy v celním území jed
noho z obou smluvních států, jakož i šatstvo, 
prádlo,^ poživatiny a monopolní předměty — 
tyto však jen v množství přípustném podle 
monopolních předpisů dovozního státu -—■, jež 
dopravní personál s sebou veze pro vlastní 
potřebu či spotřebu.

Předměty a materiál nalézající se na pla
vidlech a vzducholodích musí býti zapsány 
v inventáři vozidla. Pokud by nebyly v inven
táři zapsány, musí býti sepsány ve zvláštním 
seznamu.

Inventář i zvláštní seznam musí býti celním 
úřadům a orgánům na požádání předložen.

Článek 11.
S výhradou podmínek předepsaných pro 

záznamní styk budou propouštěny beze cla:
1. upotřebené koše, dřevěné sudy a pytle, 

jež se dovážejí k plnění a v naplněném stavu 
opět vyvážejí; totéž platí pro upotřebené 
ochranné pokrývky, jež se dovážejí se zbožím 
nebo bez něho, aby sloužily při dovozu, pokud 
senýče vývozu zboží jako ochranný prostředek ;

2. předměty, jež jsou určeny ke správce;
3. předměty určené k vyzkoušení a k po

kusům ;
4. zboží, dovážené do území druhého smluv

ního státu na výstavy a soutěže, dále na trhy, 
veletrhy nebo na nejistý prodej ;

5. nábytkové vozy s příslušenstvím, naložené 
nebo prázdné, i když převezmou kdekoli jiný 
náklad pro zpáteční cestu, pod podmínkou, že 
jich jinak nebude během přechodného pobytu 
na území druhého smluvního státu použito 
k tuzemské dopravě.

pomenuti bpodovi sobom nose rádi opravke 
u slučaju kvára;

2. Lokomotivě, pa i sa tenderima i želez- 
nički vagoni, sa uobičajenim priborom, kóji 
se na njima nalazi;

3. Vazduhoplovi sa svima predmetima, po
třebním im za leten je, kao i sa rezervním de- 
lovima i alatom rádi opravke u slučaju kvara.

Oslobodjavaju se takodje od švih uvoznih 
i izvoznih dažbina: pogonski materijal, kóji 
se nalazi na parním i motornim brodovima, 
lokomotivama i vazduhoplovima u količinama, 
potřebním im za vožnju u carinskom podru- 
čju druge ugovornice, kao i odělo, rublje, 
hrana i monopolisani predmeti, — ovi po- 
slednji najviše do količina, odobrenih mono- 
polskim propisima ugovornice, u čije područ je 
ulaze —, koje za sopstvenu upotřebil sobom 
nosi osoblje, zaposleno na pomenutim převoz
ním sredstvima.

Predmeti i materijalije, kóji se nalaze na 
plovnim i vazdušnim transportním sredstvi
ma, moraju biti uneti u inventář prevoznog 
sredstva. U koliko oni ne bi bili zabeleženi 
u inventářů, irnace se o njima voditi zaseban 
spisak.

Kako inventář tako i zaseban spisak imaju 
se na zahtev podneti carinskim vlastima i ca- 
rinskim organima.

Č 1 a n 11.
Pod uslovima, propisanim za úvoz — izvoz 

na povratak, biče oslobodjeni od carine:
1. Upotrebljavane korpe, drvena burad i 

džakovi, kóji se úvoze rádi punjenja i napun- 
jeni robom opět izvoze; to isto váži za upo
trebljavane cirade, koje se uvezu sa robom, 
ili bez robe, rádi upotrebe kao pokrivači pri 
uvozu i izvozu robe; 4

2. Predmeti, kóji su namenjeni za opravku;
3. Predmeti, kóji se úvoze na probe i na 

ispitivanje;
4. Predmeti, kóji se úvoze u oblast druge 

ugovornice na izložbe i utakmice, na pijace i 
sajmove ili na neizvesnu prodajů;

5. Kola za přenos pokučanstva, pa i sa pri
borom, sa tovarom ili prazna, pa i ondá, kada 
pri povratku mu na kome městu primaju drugi 
tovar, sve to pod uslovom, da za vřeme pri- 
vremenog zadržavanja u oblasti druge ugo
vornice ne budu upotrebljavana za transporte 
u unutrašnjosti.
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Vnitřní dávky a poplatky, vybírané na účet- 
kohokoliv, které zatěžují nebo budoujzatěžovatj 
výrobu, přípravu, obrat nebo spotřebu zboží 
na území jedné smluvní strany, nesmějí pod 
žádnou záminkou postihnouti zboží ^ druhé 
strany více ani tísnivěji než domácí zboží 
stejného druhu nebo zboží stejného druhu 
pocházející ze státu požívajícího nejvyšších 
výhod.

článek 13.

Smluvní strany se zavazují, že bude jedna 
druhé vzájemně přiznávati volnost průvozu 
na svém území železnicemi, vodními cestami, 
přirozenými nebo umělými a všemi jinými 
cestami a silnicemi otevřenými pro mezi
národní průvoz, ať jde o zboží v přímém prů
vozu nebo o zboží, které se má během průvozu 
překládati nebo ukládati do skladišť.

Volnost průvozu zahrnuje průvoz osob, za
vazadel, zboží, osobních i nákladních vagonů, 
lodí, člunů a jiných dopravních prostředků.

Výjimky z volnosti průvozu, pokud platí pro 
všechny státy se stejnými poměry, mohou bytí 
učiněny na dobu co nejkratší a nejnutnější', 
pouze v těchto případech:

1. z důvodu státní bezpečnosti a veřejného 
pořádku;

2. z ohledů zdravotně-poMcejních a vzhledem 
k ochraně zvířat nebo užitečných rostlin před 
chorobami, hmyzem a škodlivými příživníky.

Průvoz bude osvobozen od všech celních a 
vnitřních dávek a nebude se mu směti pře- 
kážeti jakýmkoli nepotřebným zdržováním neb 
omezováním. Přece však je každá smluvní 
strana oprávněna vybírati statistický poplatek, 
jakož i vybírati úhradu za všechna vydání 
způsobená celním dozorem a manipulací při 
průvozu, překládání a ukládání do skladišť. 
Rovněž tak může zboží podléhat! placení daně 
z obratu, jestliže se stalo během průvozu před
mětem jakékoli obchodní transakce.

Pokud se týče průvozu, přiznávají si smluvní 
strany vzájemně, že bude jedna s druhou 
zacházeti podle zásady nejvyšších výhod. Podle 
toho budou všechny výhody, osvobození nebo 
ulehčení — zahrnujíc v to i přepravní ta
rify —, jež by jedna smluvní strana přiznala 
kterémukoli třetímu státu, rozšířeny ihned 
a bezpodmínečně také na průvozní zboží druhé 
smluvní strany.

Č1 á n e k 12.
Unutrašnje pořeze i takse, naplacivane za 

ma čiji račun, koje opterecuju ili ce optere- 
civati proizvodnju, preradu, promet ili po- 
trošnju robe na teritoriji jedne ugovornice, 
neče smetí, ni pod kakvim izgovoroftv opte- 
retiti robu druge ugovornice ni jače ni teže 
nego dornaču robu iste vršte ili robu iste vršte 
poreklom iz hajvecma povlaščene državě.

Č 1 a n 12.

Č 1 a n 13.

Ugovorne straně obavezuju se, da ce jedna 
drugoj uzajamno priznavati slobodu provoza 
preko svoje teritorije na žěleznicama, plov- 
nim putevima, prirodnim ili veštačkim, i na 
svima drugim putevima i drumovima otvo- 
renim za medjunarodni provoz, bilo da se radí 
o robi u direktnom provozu, bilo da se roba 
za vřeme provoza pre tovaru je ili smešta u an- 
trpoe.

Sloboda provoza obuhvata provoz putnika, 
prtljaga, robe, putničkih i teretnih vagona, 
brodová, čamaca i drugih prevoznih sredstava.

ízuzetci od slobodě provoza, u koliko váže 
za sve zemlje pod lstím uslovima moči če se 
činiti, za najkraée a neophodno potrebno vře
me, samo u o vím slučajevima:

1. Iz razloga državne bezbednosti i javnog 
poredka;

2. Iz obzírá sanitarno-policijskih i s pogle- 
dom na záštitu životinja ili korisnoga bilja 
protiv bolesti, insekata i štetnih parazita.

Provoz če biti oslobodjen švih carýjskih i 
unutrašnjih dažbina i neče se smetí ometati 
nikakvim nepotřebním zadržavanjem ili ogra- 
ničavanjem. Ipak je svaka od ugovornih stra
na ovlašcena, da na provozhu robu naplaéuje 
statističku taksu, kao i sve troškové prouzro- 
kovane earinskim nadzorom i manipulacijom 
prilikom provoza,-pretovara i srneštanja u an- 
trpo-e. Tako isto roba može biti podvrgnuta 
plačanju pořeza na poslovni promet, ako bi 
za vřeme provoza bila predmet ma kakve trgo- 
vačke transakcij e.

I u pogledu provoza, ugovorne straně při
znají! jedna drugoj uzajamno postupanje kao 
sa najpovlašéenijim narodom. Prema torné, 
svaka pogodnost, oslobodjen je ili olakšica, ra- 
čunajuci tu i podvozne ceně, koje bi jedna 
od strana ugovornica přiznala ma kojoj tre- 
čoj državi, biče odmah i bezuslovno prošireni 
na provoznu robu druge ugovorne straně.
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československé zboží, přírodní produkty 
nebo výrobky, které se dovážejí do království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců přes území jiných 
států, a srbsko-chorvatsko-slovinské zboží, 
přírodní produkty nebo výrobky, které se do
vážejí do republiky československé přes území 
druhých států, jakož i zboží, přírodní pro
dukty nebo výrobky jiných států, které se 
dovážejí do území jedné smluvní strany přes 
území druhé smluvní strany — nebudou pod
léhali při svém dovozu jiným nebo vyšším 
clům neb dávkám, než-li by podléhaly při pří
mém dovozu ze země původu neb při dovozu 
přes území kteréhokoliv jiného státu.

Toto platí jak pro přímý tak pro nepřímý 
dovoz, t. j. i pro případ, bylo-li zboží během 
průvozu uskladněno, překládáno nebo pře
balováno.

Č1 á n e k 15.
Při přepravě cestujících a jejich zavazadel, 

prováděné za stejných podmínek, nebude se na 
železnicích smluvních stran činiti rozdíl mezi 
příslušníky jedné a druhé smluvní strany, 
pokud jde o odbavování, přepravu, přepravní 
ceny,, jakož i veřejné dávky, připadající na 
přepravu.

Článek 16.
Se zbožím odeslaným z království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců do jedné železniční sta
nice v republice československé nebo přes re
publiku československou nebude se za stejných 
podmínek postupovali na československých 
železnicích nepříznivěji, pokud se týče pře
pravních cen, způsobu přepravy, jakož i pokud 
se týče daní a dávek, které s tím souvisí, než 
se zásilkami československého zboží stejného 
druhu, které se dopravují mezi českosloven
skými železničními stanicemi v témže směru 
i na téže trati.

Totéž bude platili na želéznicích království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců pro zboží, které je 
odesláno z republiky československé do ně
které železniční stanice v království Srbů, 
Chorvatů a Slovinců anebo se prováží přes 
území království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Článek 17.
Smluvní strany se zavazují, že si přiznají 

navzájem tytéž dopravní sazby, které platí 
nebo budou platili na jejich želéznicích v témže 
směru a na téže trati pro zboží téhož druhu, 
které je odesláno z některého aneb do někte
rého třetího státu.

Článek 14.

čehoslovačka roba, prirodni produkti i iz- 
rade, kojí se úvoze u Kraljevinu Srba, Hrvata 
i Slovenaca u tranzitu kroz oblast drugih 
država, i srpsko-hrvatsko-slovenačka roba, 
produkti i izrade kóji se úvoze u čehoslovačku 
republiku u tranzitu kroz oblast drugih drža
va, kao i roba, prirodni produkti i izrade dru
gih država, kojí se úvoze u oblast jedne ugo- 
vornice u tranzitu kroz oblast druge ugovor- 
nice, — nece biti pri uvozu podvrgnuti ni dru- 
gim ni veéim carinama ni dažbinama, no što 
bi bili pri direktnom uvozu iz zemi je porekla 
ili pri uvozu u tranzitu kroz oblast ma koje 
druge državě.

Ovo váži kako za direktan tako i za indi- 
rektan úvoz, t. j. i za slučaj da je roba bila 
za vřeme tranzita lagerovana, pretovarivana 
ili prepakovana.

č 1 a n 15.
Pri transporto van ju putnika i njihovog 

prtljaga, obavljenom pri jednakim uslovima, 
neče se na železnicama ugbvornih strana pra- 
viti nikakva razlika izmedju državljana jedne 
i druge ugovornice u pogledu na otpravljanje, 
převoz, podvozne cene, kao i u pogledu na 

• javne dažbine kojima se opterečuje transport.

č 1 a n 16.
Sa robom, otpravljenom iz Kraljevine Srba, 

Hrvata i Slovenaca za jednu železničku sta
nici! u ili kroz čehoslovačku republiku, nece 
se, pod istim uslovima, postupati na čehoslo- 
vačkim železnicama nepovoljnije, u pogledu 
na podvozne cene, náčin otpravljanja, kao i 
u pogledu na pořeze i dažbine, koje su s time 
u vezi, no sa transportima čehoslovačke robe 
iste vršte, kóji se izmedju čehosiováčkih že- 
lezničkih stanica otpravljaju u istom pravcu 
i na istoj pruzi.

Isto ce važiti na železnicama Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca za robu, koj a je ot~ 
pravíjena iz čehoslovačke republike za jednu 
železničku stanicu u ili kroz Kraljevinu Srba, 
Hrvata i Slovenaca.

č 1 a n 14.

Č 1 a n 17.
Ugovorne straně obavezuju se, da če pri- 

znati jedna drugoj iste podvozne cene, koje 
váže ili ce važiti na njihovim železnicama, 
u istom pravcu i na istoj pruzi, za robu iste 
vršte koj a je otpravljena iz ili za neku trecu 
državu.
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Předchozí ustanovení neplatí pro snížení sa
zeb, přiznaná z důvodů dobročinnosti nebo 
v zájmu veřejného vyučování, ani pro snížení, 
poskytnutá v případě veřejné pohromy, ani 
pro snížení, přiznaná veřejným zaměstnan
cům, cestujícím za soukromými záležitostmi, 
ani pro služební přepravy správy železniční 
nebo státní správy civilní a vojenské.

Článek 19.
Smluvní strany se zavazují, že budou ve 

svých vzájemných stycích v oboru železničních 
tarifů postupovati podle zásady nejvyšších 
výhod. Shodují se dále v tom, že budou prová- 
děti vzájemně blahovolnou tarifní politiku, 
zvláště za účelem podpory mezinárodní želez
niční dopravy, na níž jsou jejich země zúčast
něny.

článek 20.
Smluvní strany se zavazují, že usnadní zří

zení a provádění přímé dopravy po železnicích 
mezi svými územími, jakož i dopravy mezi 
územím jedné smluvní strany a některého tře
tího státu přes území druhé smluvní strany. 
Za tím účelem dojde mezi správami zúčastně- 
iiýnh železnic k potřebným dohodám. Mimo to 
budou příslušné úřady obou smluvních stran 
povinny zajistiti vhodné přípoje osobních 
vlaků a oběh přímých vozů. Budou usilovati 
o to, aby provádění celních a pasových forma
lit bylo zjednodušeno a urychleno a, budou 
pečovati o zajištění rychlé a pravidelné pře
pravy zboží.

článek 21.
S námořními loďmi'království Srbů, Chor- 

vatů a Slovinců, jejich náklady, jejich veliteli 
a posádkou v republice československé, a s ná
mořními loďmi československými, jejich ná
klady, jejich veliteli a posádkou v království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců bude se zacházeti 
v každém ohledu stejně jako s námořními loď
mi domácími, jejich náklady, jejich veliteli a 
posádkou nebo s námořními loďmi, jejich ná
klady, veliteli a posádkou státu požívajícího 
nejvyšších výhod.

článek 18.

článek 22.
Námořní lodi jedné smluvní strany, které 

Vjíždějí do přístavu druhé smluvní strany, 
aby doplnily náklad určený do ciziny, nebo aby 
vylodily část svého nákladu, který přichází 
z ciziny, při čemž jest povoleno i přímé pře-

Prethodne odredbe ne váže za tarifně olak- 
šice přiznáte za dobrotvorne svrhe i u interesu 
javne nastave, kao i za olakšice dáte za slu
čuje opšte nevol je, za olakšice přiznáte javnim 
sltižbenicima, kada putuju po privatnom po
slu, niti za službene pošiljke železničkih 
úprava ili gradjanskih i vojnih vlasti.

č 1 a n 18.

Č 1 a n 19.
Ugovorne straně obvezuju se da ce u svorné 

medjusobnom saobracaju, u pogledu železnič
kih. tarif a, postupati po načelu največeg po- 
vlašéenja. One su nadal je saglasne u tome, da 
medju sobom vodě blagonaklonu tarif nu po
litiku, a naročito u cilju potpomaganja onog 
medjunarodnog železničkog prometá, u kome 
učestvuju njihove zemlje.

Č 1 a n 20.
Ugovorne straně obavezuju se, da če olak- 

šati zavodjenje i održavanje direktnog želez
ničkog saobracaja izmedju svojih teritorija, 
kao i saobracaja izmedju teritorije jedne ugo- 
vornice i neke treče državě preko teritorije 
druge ugovorne straně. U tome cilju zaintere
sované železničke úpravě zaključice potrebne 
sporazume. Sem tóga, nadležne ce vlasti obeju 
ugovornica biti dužne, da obezbede pogodne 
■veze izmedju putničkih vozová kao i promet 
direktnih kola,. One če nastojati, da se uproste 
i ubrzaju carinske formálnosti i formálnosti 
sa pasošima, i starace se o održavanju brzog 
i pravilnog prevoza robe.

Č 1 a n 21.
Sa pomorskim brodovima Kraljevine Srba, 

Hrvata i Slovenaca, njihovim tovarima, za- 
povednicima i posadom u čehoslovačkoj repu- 
blici, i sa pomorskim brodovima čehoslovač- 
kim, njihovim tovarima, zapovednicima i po
sadom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, 
postupače se u svému podjednako kao i sa do
mácím pomorskim brodovima i njihovim to
varima, zapovednicima i posadom ili kao sa 
pomorskim brodovima, njihovim tovarima, za
povednicima i posadom največma povlašcene 
državě.

č 1 a n 22.
Pomorski brodoví jedne ugovorne straně, 

kóji ulaze u pristaništa druge ugovornice, da 
dopune tovar namenjen za inostranstvo, ili 
da istovare jedan deo svoga tovara kóji do-, 
lazi iz inostranstva, pri čemu je dozvoljeno i
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kládání, mohou podrželi, zachovávajíce platné 
zákony a nařízení, onu část nákladu, která jest 
určena do některého jiného přístavu této 
smluvní strany nebo některého jiného státu 
a mohou ji opětvyvézti, aniž by platily za tuto 
část svého nákladu nějakých poplatků kromě 
poplatků za dozor, které nesmějí býti vyšší 
než sazby platné pro domácí lodi nebo pro lodi 
některého třetího státu.

Za týchž podmínek mohou se plaviti z jed
noho do druhého přístavu téže smluvní strany, 
abý tam vylodily cestující přicházející z ci
ziny, nebo aby tam nalodily cestující, kteří 
cestují do ciziny.

článek 23.
S loďmi, plavebními společnostmi nebo vy- 

stšhovaleckými podniky jedné smluvní strany 
bude se zacházeti v přístavech a na území 
druhé smluvní strany ve všem, co se týče do
pravy vystěhovalců, kteří přicházejí z jejího 
území, nebo jím projeli a naloďují se v jejich 
přístavech, jako s loďmi, plavebními společ
nostmi a vystěhovaleckými podniky státu, po
žívajícího nejvyšších výhod.

Tím však nejsou nikterak dotčena ustano
vení zákonů a nařízení o podmínkách, kterým 
je podrobeno buďto oprávnění k přepravě vy
stěhovalců nebo zřizování jednatelství těmito 
plavebními společnostmi nebo vystěhovatel- 
skými podniky.

článek 24.
Národnost námořních lodí bude uznávána 

vzájemně na podkladě průkazů a lodních listin, 
vydaných příslušnými úřady, podle zákonů a 
nařízení každé smluvní strany.

Rovněž tak se budou uzná váti vzájemně i 
cejchovní listy námořních lodí, vydané pří
slušnými úřady každé smluvní strany.

článek 25.
Pro vzájemný styk poštovní platí ustano

vení mezinárodních poštovních smluv a úmluv, 
pokud není styk tento pro jisté druhy zásilek 
upraven zvláštní dohodou mezi poštovními 
správami obou smluvních stran. Poštovní 
správy smluvních stran poskytnou vzájemné 
výměně poštovních zásilek všelikého druhu 
veškeré úlevy, jež nejsou v odporu s jejich 
zákony a nařízeními, aby mohly po každé 
stránce a zejména co do pravidelnosti a rych
losti dopravy úplně dostáli povinnostem, pře
vzatým mezinárodními poštovními konvence
mi nebo zvláštními vzájemnými poštovními 
dohodami.

direktno pretovarivanje, moci ce, pridržava- 
juci se važečih zakona i propisa, žadržati na 
brodu onaj deo tovara kóji je namenjen za 
neko drugo pristanište te ugovornice ili neke 
druge državě, i moči če ga ponova izvesti, 
neplácáj uči za taj deo svoga tovara nikakve 
takse sem kontrolnih pristojbi, koje ne mogu 
biti vece od onih koje váže za domace ili za 
brodové neke trece državě.

Pod istim uslovima oni če moci ploviti iz 
jednog u drugo pristanište iste ugovornice, da 
tamo iskrcaju putnike kóji dolaze iz inostran- 
stva, ili da ukrcaju putnike kóji putuju u ino- 
stranstvo.

Č 1 a n 23.
Sa brodovima, brodarskim društvima ili 

preduzecima za převoz iseljenika jedne od ugo- 
vornih strana postupače se u pristaništima i 
na teritoriji druge ugovornice, u pogledu svega 
što se odnosi na převoz iseljenika, kóji dolaze 
sa ili preko njene teritorije i ukrcavaju se 
u njenim lukama kao i sa brodovima, brodar
skim društvima ili preduzecima za převoz ise
ljenika najvecma povlaščene državě.

No ovim nisu ni u koliko staví jene van 
snage odredbe zakona i propisa o uslovima, 
kóji se traže za davanje prava za převoz ise
ljenika ili za otvaranje agentura brodarskih 
društava ili preduzeča za iseljavanje.

Č 1 a n 24.
Národnost pomorskih brodová priznavace se 

uzajamno na osnovu isprava i brodskih doku- 
menata, izdatih od straně nadležnih vlasti 
prema važecim zakoniifia i propisima svake od 
ugovornica.

Isto tako priznavace se uzajamno i certifi- 
kati o zapremini pomorskih brodová izdati od 
straně nadležnih vlasti svake od ugovornica.

č 1 a n 25.
Za uzajamni poštanski promet váže odredbe 

medjunarodnih poštanskih konvencija i spora- 
zuma, u koliko ni je ovaj promet za izvesne 
vrsti pošiljaka uredjen posebnim sporazu- 
mom izmedju poštanskih úprava obeju ugo- 
vornih strana. Poštanske úpravě ugovornih 
strana pružíce uzajamnoj razmeni švih vrsta 
poštanskih pošiljaka sve olakšice, koje nisu 
u opreci sa njihovim zakonima i propisima, 
kako bi mogle u svakom pogledu, a osobito 
u pogledu pravilnosti i brzine prometá, pot- 
puno odgovarati dužnostima, primljenim me- 
ďjunarodnim konvencijama ili posebnim uza- 
jamnim poštanskim sporazuminia.
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Poštovní zásilky veškerého druhu, jež po
cházejí z území jedné smluvní strany a mají 
býti doručeny v území druhé smluvní strany, 
budou, pokud jsou podrobeny celnímu řízení, 
vycleny co možná nej rychleji a bez zbyteč
ných obtíží, aby se zamezil každý neodůvod
něný průtah v jejich doručení.

Mimořádné otázky vzájemného poštovního 
styku, jež by vyžadovaly úpravy zvláštní nebo 
spolupůsobení také jiných správních oborů, 
budou obapolně řešeny s největší blahovůlí.

Článek 26.
Každá smluvní strana se zavazuje, že učiní 

veškerá nutná opatření, aby účinně zabezpe
čila zboží, produkty přírodní nebo výrobky, 
pocházející z druhého smluvního státu, proti 
nekalé soutěži v obchodě a zejména, že po
tlačí a zamezí zabavením nebo jinými vhod
nými trestními opatřeními v souhlasu s vlast
ním zákonodárstvím, dovoz, uložení a vývoz, 
jakož i výrobu, oběh, prodej a uvedení do 
prodeje uvnitř země všeho zboží, opatřeného 
přímo nebo na jeho vnitřním nebo vnějším 
obalu známkami, jmény, nápisy nebo jakými- 
koliv označeními, obsahujícími přímo nebo 
nepřímo nesprávná označení původu, druhu, 
podstaty nebo zvláštních, vlastností tohoto 
zboží.

článe k 27.
Smluvní strany se shodují v tom, že ve 

svých vzájemných stycích budou používali 
ustanovení mezinárodní úmluvy o zjedno
dušení celních formalit, uzavřené v ženevě
3. listopadu 1923.

článek 28.
Smluvní strany se shodly, že při vzájemná 

ochraně literárního a uměleckého vlastnictví 
(autorské právo) se budou řídili ustanove
ními revidované bernské dohody, z 13. listo
padu 1908.

článek 29.
Spory, jež by vznikly mezi smluvními stra

nami o aplikaci nebo výkladu ustanovení této 
smlouvy i jejich dodatků, příloh a závěreč
ného protokolu, budou předloženy rozhodčímu 
soudu, pokud je nelze vyříditi cestou diplo
matickou. Podrobnosti o sestavení rozhodčího 
soudu a jeho řízení budou sjednány v jednot
livých případech.

Poštanske pošiljke svake vršte, koje dolaze 
sa teritorije jedne ugovorne straně i koje 
třeba da se uruče na teritoriji druge ugovor- 
nice biče, u koliko su podvrgnute carinskom 
postupku, ocarinjene sto je moguce brže i bez 
izlišnih teškoča, kako bi se sprečilo svako su- 
višno odugovlačenje pri njihovom uručivanju.

Spécijalna pitanja uzajamnog poštanskog 
prometá, koj a bi iziskivala posebno reguli- 
sanje ili sudelovanje i drugih upravnih grana, 
rešavace se sa obe straně sa največim blago- 
voljenjem.

Č1 a n 26.
Svaka ugovorna strana obavezuje se, da če 

preduzeti sve potrebne mere, da efikasno za
štítí robů, prirodne produkte ili izrade, porek- 
lom iz druge ugovornice, od nelojalne konku
renci je u trgovačkim poslovima, i da uzapčen- 
jem robe ili drugim pogodnim kázněním me- 
rama, koje su u saglasnosti sa njenim zakono- 
davstvom, suzbije i spreči úvoz, smeštaj i izvoz, 
kao i proizvodnju, promet, prodajů i puštanje 
u unutrášnji promet svake robe, koja bi, ne- 
posredno na sebi ili na svojim unutrašnjim ili 
spoljnim zavojima, bila snabdevena markama, 
i menima, natpisima ili ma kojím znacima, kojí 
bi, neposredno ili posredno, sadržavali netačne 
oznake o poreklu, vrsti, suštini ili specijalnim 
svojstvima te robe.

č 1 a n 27.
Ugovorne straně saglasile su se u tome, 

da ce u svojim uzajamnim odnosima primenji- 
vati odrědbe medjunarodnog sporazuma o 
uprošcavanju carinskih formálnosti, zaključe- 
nog u Ženevi 3. novembra 1923 godine.

Č 1 a n 28.
Ugovorne straně saglasile su se u tome, da 

če se u cilju uzajamne záštitě literárně i umet- 
ničke svojine (autorsko právo) upravljati po 
odredbama revidirane Bernske konvenci je od
13. novembra 1908 godine.

Č 1 a n 29.
Sporovi, kojí bi nastupili izmedju ugovornih 

strana pri přímeni ili tumačenju odredaba 
ovog ugovora i njegovih aneksa, priloga i za- 
ključnih protokola, podneče se na rešavanje 
izbornom sudu, u koliko ne bi bilo moguce 
otkloniti ih diplomatskim putem. Pojedinosti 
o obrazovánju izbornog suda i o njegovom 
postupku ugovorice se za svaki pojedini slu- 
čaj.
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článek 30.
Tato smlouva bude ratifikována a ratifi

kace budou vyměněny v Bělehradě co nej
dříve. Nabude působnosti patnáctého dne po 
výměně ratifikačních listin a bude platiti po 
dobu tří let. Po> uplynutí této doby se prodlu
žuje mlčky a zůstane v účinnosti ještě šest 
měsíců po výpovědi.

Smlouva tato jest sepsána ve dvou stejně 
znějících původních exemplářích v jazyku 
československém a srbochorvatském.

Čemuž na svědomí plnomocníci obou stran 
tuto smlouvu podepsali a přitiskli své pečeti.

Dáno v Praze, dne 14. listopadu 1928.

Za republiku československou: 

Dr. JUL. FRIEDMANN v. r. L. S.

Za království Srbů, Choryatů 
a S 1 o v i n c ů:

Prof. M. TODOROVIÓ v. r. L. S.

Závěrečný protokol.

Přistupujíce k podpisu obchodní a plavební 
smlouvy, sjednané dnešního dne, podepsaní 
plnomocníci učinili tyto výhrady a prohlá
šení, jež budou tvořiti nedílnou část vlastní 
smlouvy:

K čl. 1.
Touto smlouvou nejsou dotčena ustano

vení smlouvy o úpravě vzájemných právních 
styků, sjednané v Bělehradě dne 17. března 
1923.

Ustanovení tohoto článku neomezuje v ni
čem práva každé smluvní strany odepříti 
příslušníkům druhé strany povolení k pobytu 
v zemi anebo je v případech platnými zákony 
a nařízeními připuštěných ze svého území 
vyhostiti.

Pokud jde o usazování a nastupování ob
chodu, živností a plavby, bude každá smluvní 
strana s příslušníky druhé strany postupo- 
vati s největší blahovůlí.

č 1 a n 30.
Ovaj če ugovor biti ratifikován i ratifikaci je 

ce se izmeniti što je moguce pre u Beogradu. 
On če stupiti na snagu petnaestog dana po 
izmeni ratifikacija i trajače tri godine. Posle 
ovoga roka on ce se produžiti prečutrio i 
ostače na snazi još šest meseci od dana otkaza.

Ovaj ugovor izradjen je u dva ravnoglasna 
originalna primerka na čehoslovačkom i srp- 
sko-hrvatskom jeziku.

U potvrdu ovoga obostrani punomocnici pot- 
pisali su ovaj ugovor i stavili svoje pečate.

U P r a g u, 14. Novembra 1928.

Za čehoslovaěku republiku:

Dr. JUL. FRIEDMANN m. p. L. Š.

Za K r a 1 j e v i n u Srba, H r v a t a 
i Slověnaca:

Prof. M. TODOROVIÓ m. p. L. S.

Završni protokol.

Pristupajuči potpisu ugovora o trgovini 
i plovidbi zaključenog pod današnjim datu- 
mcm, potpisani Punomocnici učinili su sledeče 
reserve i izjave, koje ce sačinjavati .sastavni 
deo samog ugovora:

Uz čl. 1.
Ovim ugovorom nisu tangirane odredbe 

ugovora o uredjenju uzajamnih pravnih odno- 
šaja, zaključenog u Beogradu 17. marta 1923 
godine.

Odredba ovoga člana ne ograničava ni 
u koliko právo svake ugovorne straně, da 
državljanima druge ugovornice odřekne do- 
zvolu za boravak u zemi ji, odnosno da ih, 
u sluěajevima predvidjenim važečim zakoni- 
ma i propisima, protera sa svoje teritorije.

U pogledu na nastanjivanje i sticanje 
prava obavljanja trgovine, obrta i plovidbe 
svaka ugovorna strana postupače sa državlja
nima druge ugovornice sa najvecim blago- 
voljenjem.
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S příslušníky jedné smluvní strany, kteří 
měli v den vstupu v účinnost této smlouvy 
oprávnění na území druhé smluvní strany se 
usaditi nebo provozovati obchod, živnost nebo 
plavbu nebo kteří tam byli zaměstnáni jako 
dělníci nebo zaměstnanci, se bude zacházeti, 
pokud jde o výkon dotyčné jejich činnosti, 
jako s vlastními příslušníky.

K čl. 1. a 2.
Smluvní strany vySovují ochotu, že budou 

g největší blahovůlí rozhodovat! o žádostech 
jednotlivých podniků, ať patří jednotlivcům 
nebo společnostem, kterým se již dostalo 
práva působnosti na jejich území, ve věci 
zaměstnávání dělníků a zaměstnanců, kteří 
jsou příslušníky druhé smluvní strany.

K čl. 3.
Vybírá-li jedna smluvní strana od obchod

ních cestujících druhé strany zvláštní daně 
nebo dávky, může- druhá strana učiniti ob
dobná opatření, aby se sjednala vzájemnost.

Se vzorky a modely podléhajícími clu, jichž 
dovoz není zakázán, bude nakládáno po roz
umu ustanovení čl. 10 úmluvy o zjednodu
šení celních formalit, podepsané v ženevě 8. 
listopadu 1923.

Pro vzorky, jež s sebou přinášejí osoby 
opatřené živnostenskou legitimací, zůstávají 
v platnosti fytopathologické předpisy o do
vozu.

K čl. 4.
Příslušníci jedné smluvní strany, zaměst

naní jako dělníci nebo zaměstnanci na území 
druhé strany, budou, pokud jde o zdanění, po
staveni na roven vlastním příslušníkům.

Zaměstnavatelé^ kteří by takové dělníky 
nebo zaměstnance zaměstnávali, nebudou z to
hoto důvodu více zdaněni, než kdyby zaměst
návali vlastní příslušníky.

K čl. 6.
Až do doby, než bude tato dohoda sjednána 

a než nabude účinnosti, budou smluvní strany 
postupovat! s největší blahovůlí.

K čl. 7.
Uznala-li by jedna smluvní strana z nalé

havých důvodů hospodářských za nutné za-

Sa državljanima jedne ugovorne straně, 
kóji su na dan stupánja ovoga ugovora u ži
vot užívali na teritoriji druge ugovornice prá
vo nastanjivanja, odnosno obavljali trgovinu, 
obrt ili plovidbu, ili su bili tamo zaposleni kao 
radnici ili nameštenici, postupače se, u pogledu 
vršenja dotične delatnosti, kao sa vlastitim 
državljanima.

Uz čl. li 2.
Ugovorne straně izjavljuju svoju gotovost, 

da ce sa najvecim blagovoljenjem rešavati 
rnolbe pojedinih preduzeéa, pojedinačnih ili 
društvenih, koj a vec imaju prava rada na nji- 
hovoj teritoriji, u pogledu na zaposlenje rad- 
nika i nameštenika, kóji su državljani druge 
ugovorne straně.

Uz čl. 3.
Ako jedna ugovorna strana opterecuje 

trgovaČke putnike druge ugovornice porezama 
ili dažbinama, druga strana može preduzeti 
odgovarajuče mere, da bi se uspostavio reci- 
procitet.

Sa ugledima i modelima, kóji podleže ca- 
rini, a čiji úvoz nije zabranjen, postupače se 
prema odredbama čl. 10. medjunarodnog spo- 
razuma o uprošcenju carinskih formálnosti, 
zaključenog u ženevi 3. novembra 1923 go- 
dine.

Za uglede koje sa sobom donose lica 
snabdevena jednom legitimacijonom kartom 
važiče i na dal je fitopatološki propisi o uvozu.

Uz čl. 4.
Državljani jedne ugovorne straně, zaposleni 

kao radnici ili nameštenici na teritoriji druge 
straně, biče u pogledu porezivanja naprosto 
izjednačeni sa vlastitim državljanima.

Poslodavci, kóji bi takve radnike ili name- 
štenike zaposlili, nece po tome osnovu biti jače 
pořezáni no što bi bili da su .zaposlili vlastite 
državljane.

Uz čl. 6.
Do zaključenja i stupanja na snagu pome- 

nutog sporazuma ugovorne straně postupače 
sa najvecim blagovoljenjem.

U z č 1. 7.
Ako bi jedna ugovorna strana smatrala za 

potrebno, da iz nužnih privrednih razloga za
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chovali nebo zavěsti pro některé zboží zákazy 
neb omezení dovozu nebo vývozu, sdělí druhé 
smluvní straně, pokud se tak již nestalo, sez
nam takového zboží a dohodne se s ní o kon
tingentech, v (jichž mezích budou tyto pří
padné zákazy' zrušeny. Rozumí se, že každé 
zrušení zákazu neb omezení, poskytnuté jed
nou smluvní stranou, byť i dočasně, pro jaké
koliv zboží kterékoli třetí země, jež by jinak 
zůstalo podrobeno povolovacímu řízení, bude 
okamžitě a bezpodmínečně platiti i pro zboží 
stejného druhu druhé smluvní strany.

Poplatky a jiné podmínky, předepsané pro 
udílení uvedených povolení, nebudou v žád
ném případě méně příznivé než poplatky a 
podmínky, platné pro kteroukoliv jinou zemi.

K čl. 8.

I.
Zásada nej vyšších výhod neplatí:

1. pro zvláštní výhody, které jedna smluvní 
strana poskytla nebo poskytne některému 
sousednímu státu k ulehčení pohraničního 
styku,

2. pro zvláštní výhody, které jedna smluvní 
strana poskytla nebo poskytne některému 
třetímu státu na základě smlouvy o celní unii.

II.

Za zboží jedné‘ze smluvních stran budou 
považovány též takové výrobky, jež tam byly 
získány zpracováním cizozemských surovin 
nebo přepracováním cizozemských látek (ma
teriálu) v zušlechťovacím styku.

U zboží, jež má býti při dovozu do území 
druhé smluvní strany podrobeno smluvnímu 
nakládání, musí býti původ zboží prokázán.

Oba smluvní státy nebudou zpravidla po- 
žadovati osvědčení původu. Každý smluvní 
stát si vyhražuje, že bude požadovat! tato 
osvědčení, jestliže jest původ zboží směrodat
ným pro použití příznivějších celních sazeb, 
nebo z jiných důležitých důvodů.

Platnost osvědčení původu, vydaných pro 
'výrobky získané v zušlechťovacím styku, ne
může býti brána v pochybnost z důvodu, že 
toto zboží se vyváží ve vázaném oběhu ( v zá
znamním řízení).

Osvědčení původu budou vydávati příslušné 
obchodní komory nebo celní úřady, jakož 
i jiné úřady nebo ústavy vývozního státu, jež

drží ili zavede za izvesnu robu zabrané ili 
ograničenja uvoza ili izvoza, ondá če ona, u ko
liko to nije vec raní je učinila, saopštiti spisak 
te robe drugoj úgovornici i sporazumece se sa 
njom o kontingentima, u čijim če se grani- 
cama ove eventualne zabrané ukinuti. Razume 
se samo po sebi, da svako ukidanje zabrana ili 
ograničenja, koje bi jedna od ugovornih stra
na, ma i privremeno, izvršila za ma koju vrstu 
robe poreklom iz neke trece državě, koja bi 
inače ostala podvrgnuta režimu- dozvola, ima 
da váži odmah i bezuslffvno za robu iste vršte 
poreklom iz druge ugovornice..

Takse i drugi úsloví, kojí váže za davanje 
dozvola, neče biti ni u kom slučaju man je po- 
voljni od taksa i uslova, kojí váže za ma koju 
trecu državu.

Uz čl. 8.

I.
Največe povlaščenje ne váži:

1. za specijalne povlastice, koje. je jedna 
ugovorna strana dala ili bude dala nekoj su- 
sednoj državi rádi olakšanja pograničnog pro
metá; i

2. za specijalne povlastice, koje je jedna 
ugovorna strana dala ili bude dala nekoj trečoj 
državi na osnovu ugovora o carinskoj uniji.

II.
Kao roba jedne od ugovornih strana sma- 

trace se i takvi proizvodi, kóji su ovde izra- 
djeni preradom stranili sirovina, ili kóji su do- 
biveni obradom stranih materija (materijala) 
u prometu oblagorodjavanja.

Da bi se za robu pri uvozu u oblast druge 
ugovornice mogao primeniti ugovorni postu- 
pak, mora se dokazati poreklo robe.

Ugovorne straně nece po pravilu zahtevati 
uverenja o poreklu, ali svaka ugovorna strana 
zadržava sebi právo, da može zahtevati podno- 
šenje tih uverenja, ako je poreklo robe mero- 
davno za přiměnu povoljnijih carinskih sta
vová, ili ako za to postoje drugi vážni razlozi.

Vážnost uverenja o poreklu, izdatih za pro- 
izvode izradjene u prometu oblagorodjavanja, 
neée biti osporena usled tóga, što se takvi pro
izvodi izvoze u vezanom prometu, (uvozu- 
izvozu na povratak).

Uverenja o poreklu izdavace nadležne trgo- 
vačke komoře ili carinarnice, kao i druge vlasti 
i ustanove državě izvoznice, koje ce od nadlež-
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k tomu budou určeny dohodou příslušných 
ústředních úřadů.

Osvědčení původu mohou býti vydána buď 
v jazyce dovozního státu nebo v jazyce státu 
vývozního, při čemž si celní úřady dovozního 
státu ponechávají právo požadovati překlad, 
jakmile by měly o obsahu dokumentu po
chybnosti.

Každá smluvní strana si vyhrazuje, že bude 
požadovati v případech, kdy by to bylo žá
doucí, aby byla osvědčení původu vidována 
jejími diplomatickými nebo konsulárními 
úřady. Toto visum se uděluje bezplatně.

K čl. 9.
K bodu 3. Jako známkování přicházejí 

v úvahu převážně značky pořízené stranou 
samou, jako na př. začáteční písmena, 
ochranné známky a pocl.

K čl. 10.
K bodu 1. Za lodní inventář se považují 

i jeřáby, a to i tehdy, jestliže se s plavidel 
dočasně sejmou, aby se jich použilo na břehu.

K čl. 11.
K bodu 1.—5. V záznamním řízení může 

býti totožnost zjištěna též popisem, odpočí
táním nebo podle soukromých značek, pokud 
se příslušný zjišťovací způsob jeví spolehli
vým.

Celní poplatky se zajišťují těmito způsoby:

u předmětů uvedených v bodech 1 až 3 
kromě složením hotovosti též cennými papíry 
nebo bankovní zárukou;

u předmětů uvedených v bodu 4 pouze slo
žením hotovosti;

u nábytkových vozů (bod 5) kromě slože
ním hotovosti, cennými papíry nebo bankovní 
zárukou též generelním nebo specielním ru
čením některé tuzemské špediterské firmy.

K bodli 1. Osvobození jiných obalů se řídí 
autonomními ustanoveními obou smluvních 
států, avšak za předpokladu vzájemnosti.

Cejchovní značky obalů, jež jsou dováženy 
v záznamním styku, budou vzájemně uzná
vány.

Ochrannými pokrývkami uvedenými v bodě 
1 se rozumějí jen takové, jež netvoří inven
tář železnice.

nařízeni, č. |©3.

nih centralnih vlasti biti sporazurnno odre- 
djene.

Uverenja o poreklu mogu biti izdata ili na 
jeziku uvozne, ili na jeziku izvozne državě; ca- 
rinarnice uvozne državě mogu zahtevati, da im 
se podnese převod, ako posumnjaju u sadržinu 
isprave.

Svaka ugovorna strana žadržava sebi právo, 
da može, ako to bude našla za potrebno, zahte
vati, da uverenja o poreklu budu vizirana od 
straně njenih diplomátskih ili konzularnih 
vlasti. Ova se víza daje besplatno.

U z č 1. 9.
Uz tačku 3. Pod obeležavanjem podrazume- 

váju se prvenstveno znaci, stavljeni od stra- 
naka, kao što su: početná slova, zaštitne marke 
itd.

Uz čl. 10.
Uz tačku 1. Kao brodski inventář smatraju 

se i dizalice, pa i ondá, ako se privremeno ski- 
daju sa plovnih objekatá i upotrebe na obali.

Uz čl. 11.
V z tač. 1—5. Istovetnost pri uvozu-izvozu na 

povratak može se utvrditi i opisom, prebroja- 
vanjem ili privátním obeležavanjem, u koliko 
bi takav náčin utvrdjivanja bio pouzdan.

Carinske dažbine obezbedjivace se na ovaj 
náčin:

Za predmete pomenute u tač. 1—3 sem pola- 
ganjem u gotovom noven još i polaganjem 
hartija od vrednosti ili bankovně garancije;

Za predmete pomenute u tač. 4 samo pola
ganjem u gotovom novcu;

Za kola za přenos pokučanstva iz tač. 5. 
sem polaganjem u gotovom novcu, hartija od 
vrednosti ili bankovně garancije još i generel- 
nim ili specijalnim jemstvom jedne od doma- 
čih špedicionih firmi#

Uz tač. 1. U pogledu oslobodjavanja ostalih 
zavoja upravljače se obe ugovornice po svo- 
jim autonomním propisima, a pod uslovom 
uzajamnosti.

Baždarski žigovi na závoj jma, kóji se uvoze- 
izvoze na povratak, priznače se medjusobno.

Pod ciradama pomenutim u tač. 1. podrazu- 
mevaju se samo one cirade, koje -nisu unete 
u inventář železnice.
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K bodu 2. Jest shoda v tom, že přídatky 
v cizině přibylé se vyclívají.

K bodu 5. Lhůta ku zpětnému vývozu může 
býti stanovena až šesti měsíci.

K čl. 8.—11.
Smluvní strany si navzájem oznámí úřady, 

jež jsou oprávněny a povinny na žádost stran 
dávati jim závazné vysvětlivky k jednotli
vým celně-tarifním položkám a vyslovili se 
závazně o tarifování určitě označeného zboží.

K čl. 12.
Mezi vnitřní daně patří i daň z obratu.

K čl. 19.
Smluvní strany se shodují, že doložce 

článku 19 jest rozuměli takto: V případě, že 
by jedna ze smluvních stran přiznala tře
tímu státu v obchodní nebo tarifní úmluvě 
příznivější zacházení než podle doložky 
o paritě ve smyslu článků 15. a 16., bude 
druhá smluvní strana míti plné právo žá
dali, aby jí bylo přiznáno totéž zacházení.

K čl. 21. a 22.
Zásada stejného zacházení jako s domácími 

námořními loďmi i jejich náklady nebude se 
vztahová ti :

1. na výhody, jež se dávají domácímu ry
bářství,

2. na pobřežní plavbu.

K č 1. 21.—24.
Ustanovení čl. 21.—24. se vztahují jen na 

námořní plavbu.
Pro říční plavbu budou platiti ustanovení 

mezinárodních dunajských smluv.
Smluvní strany prohlašují, že jsou ochotny 

autonomně odstraňovati překážky, jež by 
ztěžovaly říční plavbu. Za tím účelem budou 
smluvní strany sdělovali jedna druhé pře
kážky, jež časem se objeví.

K č 1. 8., 14. a 27.
Ustanovení těchto článků nedotýkají se 

v ničem zvláštních podmínek platných pro 
dovoz vína.

Dáno v Praze, dne 14. listopadu 1928.

Dr. Jul. FRIEDMANN v. r.
Prof. M. TODOROVIČ v. r.

Uz tač. 2. Postoji sporazum o tome, da če 
se naplačivati carina na sve što je predmeti- 
ma dodato u inostranstvu.

V z tač. 5. Rok za ponovan izvoz može se 
utvrditi do šest meseci.

Uz čl. 8—11.
Ugovorne straně saopštiče jedna drugoj 

vlasti, koje su ovlašéene i dužne, da na molbu 
stranaka daju obavezna objašnjenja o poje- 
dinim stavovima earinske tarife kao i oba
vezna obaveštenja o tarifiranju tačno nazna
čené robe.

Uz čl. 12.
U unutrašnje pořeze spada i pořeza na po- 

slovni promet.
Uz čl. 19.

Ugovorne straně saglasne su, da se čl. 19 
ima razumeti ovako: U slučaju da jedna ugo- 
vorna strana přizná nekoj trečoj državi pu- 
tem trgovinskog ili tarifnog ugovora povoljni- 
je postupanje od onoga koje váži na osnovu 
pariteta po čl. 15. i 16. ovog ugovora, druga 
ugovorna strana imace právo zahtevati da se 
isto postupanje přizná i njoj.

Uz čl. 21 i 22.
Načelo jednakog postupanja kao i sa domá

cím pomorskim brodovima i njihovim tovari- 
ma neče se primenjivati:

1. na pogodnosti, koje se daju domacem ri- 
barstvu, i

2. na obalnu plovidbu.

Uz čl. 21 do 24.
Odredbe čl. 21—24 odnose se samo na po- 

morsku plovidbu.
Za rečnu plovidbu važiče odredbe medjuna- 

rodnih dunavskih ugovora.
Ugovorne straně izjavljuju svoju gotovost, 

da autonomním putem odklanjaju smetnje, 
koje bi otežavale rečnu plovidbu. U tom cilju 
ugovorne straně saopštavače jedna drugoj 
smetnje, koje u toku vremena nástupe.

Uz čl. 8, 14 i 27.
Odredbe ovih članova ne tangiraju posebne 

uslove kóji váže za úvoz vina.

U P r a g u, 14. novembra 1928. '

Dr. JUL. FRIEDMANN, m. p.
Prof. M. TODOROVIČ, m. p.
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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 v Bělehradě dne 11. listopadu 
1929 a že smlouva se závěrečným protokolem nabývá podle článku 80. smlouvy mezinárodní 
působnosti dnem 26. listopadu 1929.

Dr. Beneš v. r.

104.

Vyhláška ministerstva financií 

zo dňa 6. novembra 1929
o přeložení inspektorátu kaíasírálneho vy- 
meriavania z Bratislavy do Turčianskeho 

Svatého Martina.

Podlá ustanovenia 2. odseku §u 103 zá
kona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. 
z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení 
(katastrálneho zákona), sa oznamuje, že in
spektorát katastrálneho vymeriavania sa 
dňom 1. decembra 1929 překládá z Bratislavy 
do Turčianskeho Svátého Martina.

165.

Vyhláška nurvstra vnitra 
ze dne 12. listopadu 1929

o rozšíření zrušení visové povinnosti ve styku 
s Francií.

Posud platné- zrušení visové povinnosti ve 
styku s Francií, čítajíc v to Alžír a Maroko, 
rozšiřuji na základě ustanovení § 16, odst. 3., 
a § 11, odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, 
č. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, v dohodě 
s ministerstvem zahraničních věcí, minister
stvem národní obrany a ministerstvem so
ciální péče na maj etniky francouzských ná
rodních pasů ze všech francouzských kolonií, 
zemí protektorátních a mandátních s vylou
čením francouzské Indočíny a francouzského 
mandátního území v Levantě.

černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.


