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193.

Smlouva
sjednaná mezi československou republikou a republikou Polskou o úpravě vzájemného

železničního' styku.

Smlouva
sjednaná mezi československou republikou 
a republikou Polskou o úpravě vzájemného 

železničního styku.

Československo’ s jedné strany a Polsko 
s druhé strany, prodchnuty přáním, upraviti 
vzájemný železniční styk, rozhodly se sjeánati 
příslušnou smlouvu a jmenovaly za tím úče
lem tyto plnomocníky:

č é s k o s 1 o v e n s k o:

Pana Dr. Kamila Krofíu, 
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, 

a

pana Dr. Emila Novotného, 
odborového přednostu v ministerstvu železnic,

* Polsko:

p. Bronislawa Chodkiewicze, 
přednostu odboru,

kteří prozkoumavše a vyměnivše si navzájem 
plné moci a shledavše je obsahem i formou 
správnými, dohodli se na tomto :

Článek 1.

Z á k ony a všeobecné předpisy.

1. Pro železniční přepravu osob, zavazadel 
a zboží mezi Československem a Polskem platí 
ustanovení této smlouvy. Kromě toho bude

Konwencja
zawarta pomiedzy Rzecz^pospoíit^, Polsky a 
Republiky Czeskoslowacka w przedmioeie ure- 
gulowania wzajemnej komimikacji kolejowej.

Polska z jednej strony a Czechoslowacja 
z drugiej strony, kierowane ch§cia u.regulo- 
wánia vvzajemnej komunikaci i kolejowej, 
postanowily zawrzec odpowiednia umowe i za- 
mianowaly w tym celu nastepujaeych Pdno- 
mocników:

Polska:

Naczeinika Wydzialu

P. Bronislawa Chodkiewicza,

Czechoslowacja:

Pana Dr. Kamila Krofí§,
Posla nadzv/yezajnego i Ministra pelnomocnego, i

Pana Dr. Emila Novotnego,
Szefa Sekcji w Ministerstwie Kolei želaznych,

którzy po zbadaniu i wymianie peinomocnictw, 
uznaných za dobře i naležjte, zgcwMli sie na 
nastupujíce postanowie«ia:

Ar tykni 1.

Ustawy i przepisy ogólne.

1. W komunikacji kolejowej osobowej, 
bagažowej i towarowej pomiedzy Polska a 
Czechoslowacja obowiazuja postánowienia ni-
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používáno ustanoveni těch právě platných 
mezinárodních úmluv o železniční dopravě, ke 
kterým obě smluvní strany přistoupily, dále 
mezi smluvními stranami sjednaných'dohod 
takové povahy a tarifů; konečně zákonů a 
předpisů každého ze států na jeho území, po
kud^ tato smlouva neobsahuje jiných ustano
vení (viz závěrečný protokol).

2. Třetí osoby nemohou z této smlouvv od- 
vozovati práv.

článek 2.
Vlastnictví a užívání železnic- 

n í c h z a říze n í.

Veškeré pozemky, budovy, stavby a zaří
zeni ve výměnných stanicích a na přilehlých 
traťových úsecích až ke státní hranici zůstá
vají vlastnictvím správy toho státu, na jehož 
území leží (vlastnická, domácí správa) . Správa 
sousedního státu (cizí, přípojová, sousední 
správa)^ ješt oprávněna jich užívá ti nebo 
spoluužívat! podle ustanovení této smlouvy 
nebo zvláštních smluv.

článek 3.

Provádění doprav y.

^ Obě smluvní strany budou přilili zeti k po
třebám ^vzájemné a přímé přepravy a budou 
míti péči o to, aby železniční styk mezi oběma 
státy prováděl se bez jakýchkoliv zbytečných 
průtahů. Zejména budou železniční a poštovní 
manipulace, celní, pasové a jiné formality 
prováděny tak, aby přeprava osob, zavazadel 
a zboží byla uskutečněna podle možnosti 
s největším urychlením.

článek 4.

Průběžné t r a t ě.

1. Obě smluvní strany zaručují si navzájem 
nerušený a svobodný železniční provoz a pře
pravu stran těch železničních dílčích tratí, 
které probíhají v určitém úseku územím dra
hého státu, & to v ten způsob, že železniční 
provoz na těchto územím druhého státu pro- 
bí ha jí cích traťových úsecích bude vykonáván 
provožovatelskou správou nezměněně a za 
stejných podmínek jako na kmenové trati. 
I jinak budou obě smluvní strany, bez újmy a 
při úplném zachování výsostných a dozorčích 
práv státu, na jehož území průběžná trať leží,

niejszej Konwencji. Ponadto maj^ každora- 
zowo zastosowanie postanowienia tych umów 
miedzynarodowych o komunikacji kolejowej 
ao których przystapiíy obie Umawiajaee sie 
Strany, oraz podobu ego rodzaju úklady i ta- 
ryfy, zawarte mi§dzy obu Um.awiajacemi sie 
Stranami, wreszcie ustawy i przepisy každego 
Panstwa na jsgo obszarze, o ile niniejsza 
Konwencj a nie zawiera odmiennych postano- 
wieň (patrz protokol koňcowy).

2. Osoby trzecie nie moga wysnuwač žád
ných praw z niniejszej Konwencji.

Artykul 2.
\ v' i a s n o á c i u ž y w a n i e urzadzeň 

kolejowych.

Wszelkie grunta, budynki, budowle i urza- 
dzema na stacjach zdawczo-odbiorczych oraz 
na^przylegajacych odcinkach až do granicy, 
paňstwowej pozostaja wíasnošcia Zarzadu 
tego Panstwa, na którego obszarze leža (Za- 
rzad wlasny, Zarz^d miejscowy). Zarzadowi 
Panstwa sasiedniego (Zarzad obcy, Zarzad 
sasiedni) przysiuguj e prawo ich užywania lub 
wspólužywania w granicach postanowieň 
niniejszej Konwencji lub urnów osobných.

Artykul 3:
S p r a w n o š c kom u n i k a c j i.

Obie Umawiajaee sie Strany uwzgledniaé 
bgda, potrzeby wzajemnej i bezpošredniej ko- 
munikaeji oraz doleza staraú, aby komuni- 
kacja kolejov/a miedsy obydwoma Paňstwami 
odbywaía sie bez wszelkiej niepotrzebnej 
zwíoki. W szczególnošci czynnosci kolej owe, 
poeztowe tudziež celne, paszportowe oraz inne 
formalnosei běda. tak wykonywane, aby prze- 
wóz osob, bagažu i towarów odliywal si§ 
možliwie najszybciej.

Artykul 4.
O d c i n k i t r a n z y t o w e.

1; Oble Umawiajq.ce sie Strany zapewniajq 
sobie wzajemnie wolnosc i lyykonywanie bez 
przeszkód ruchu kolej owego na cz§šciach 
szlaków kolejowych, Móre przebiegaja na 
pewnym o deníku przez obszar drugiego Paň- 
stiva i to w taki sposób, že ruch kolejowy na 
odcinkach tych, biegnqcych przez obszar dra- 
giego Panstwa, bgdzie wykonywany przez 
Zarzad prowadzqey ruch w taki sani sposób 
i pod. těmi samemi warunkami, jak na glów- 
nym szlaku. Pozatem obydwie Umawiajaee 
si§ Strany bedq wzajemnie uznawaíy sto&unki
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uznávati navzájem vzhledem k těmto průběž
ným tratím platné právní poměry podle pří
slušných koncesí a úmluv platných pro kme
novou trať (viz závěrečný protokol).

2. Pokud se týče jednotlivých těchto prů
běžných tratí, zjišťuje se toto:

a) část železniční trati soukromé místní 
dráhy Svinuv Vítkovice—český Těšín v pro
vozu československých státních drah probíhá 
od km 1'057 až do km 5'935, tudíž v délce 
4'878 km polským územím.

Polská část trati Cieszyn Boforówka—-český 
Těšín od státní hranice u Těšína až k odbočné 
výhybce jmenované místní dráhy zůstává ve 
společném užívání (peáž) P. K. P. a jmeno
vané místní dráhy, případně provozovatelské 
správy.

Udržování obou pohraničních mostů ve
doucích přes řeku Olzu a hranicí (Olzou)- 
proťatých upraví se v ten způsob, že udržo
vání mostu u českého Těšína, a to železné 
mostní konstrukce i s kolejemi a jízdní drá
hou bude prová.děti úplně na svůj náklad 
správa polských státních drali (P. K. P.), 
udržování druhého mostu (u MarMovic) zase 
správa československých státních drah (č. S. 
JJ.) ve stejném rozsahu a za stejných pod
mínek. Bližší podmínky, zejména též ohledně 
udržování mostů, peážní trati a ostatních 
částí průběžné trati, jakož i ohledně úpravy 
provozu, jest stanovit! v příslušné připojové 
smlouvě (český Těšín).

b) Trať polských státních drah Tarnów— 
Lei uchow přechází v km 117'278 mezi stani- 
zemi Piwniczna a Zegiestów v obvodu kat. 
obce Kašce na československé území, probíhá 
zde v délce 179'0 m a přetíná opět hranici 
v km 117'457.

c) Trať soukromé malodráhy Nowy Lup- 
ków—Cisna v provozu polských státních 
drah přechází v km 15'883 hranici, probíhá 
v délce 1137 m československým územím 
v kat. obcích Telepovce a Mníšek a vrací se 
v km 17‘020 zpět na polské území.

nařízení, č. |@3

prawne, istniéjace w zwiazku z těmi oddin- 
kami tranzytowemi na zasadzie istniejacych 
koncesyj i umów, dotyczacych szlaku glów- 
nego, bez naruszenia i z calkowitem zachowa- 
niem suwerennych i nadzorczych praw Paň- 
stwa, na którego obszarze lezy odcinek tran- 
zytowy (patrz protokol koňcowy).

^ l
2. Co do poszczególnych odcinków tranzyto- 

wych ustala si§, že:

a) Cz§šč szlaku kolejowego prywatnej kolei 
lokalnej Svinov Vítkovice—český Těšín, b§- 
dacej w Zarzadzie czeskoslov/ackidi kolei 
paňstwowych, przebiega przez polski obszar 
rniedzy km'. 1'057 a km. 5'935 a zatern na 
diugošci 4’878 km.

Polski odcinek szlaku. Cieszyn Bobrówka—- 
český Těšín od granicy panstwowej pod Cie- 
szynem do zwrotnicy na oágaíezienie rze- 
czonej kolei lokalnej, pozostaje we wspólnem 
užjrvvaniu (péage) Polskách Kolei Paňstwo- 
Avych i pomienionej kolei lokalnej, wzglednie 
Zarzadu, prowadzacego na niej ruch ko
lejowy.

Utrzymanie obydwu mostów granicznych 
na rzece Olza, przecietych przez granice 
(Olza), zosťaje w taki sposób nregulowane, že 
most kolo stacji český Těšín, a mianowicie 
želazna konstrukcje mosto-wa lacznie z tórami 
oraz drogři kolowa bedzie w caíošci i na 
wlasny rachunek utrzymywaí Zarzad polsldch 
kolei paňstwowych (P. K. P.), natomiast 
drugi most (kolo Marklowic) Zarzad czesko- 
slowackich kolei paňstwowych (č. S. D.) 
w tym samym zakresie i pod těmi samemi 
v/arunkami. Bližsze warunki a w szczegól- 
ncšci odnošnie do utrzymania mostów, wspól- 
v žywanego szlaku i pozostalych cz§šci odcinka 
tiT.nzytowego oraz co do uregulowania ruchu 
naležy ustalič w odnošnej umowie granicznej 
(dla stacji český Těšín).

b) Szlak Polskich Kolei Paňstwowych 
Tarnów—Leluchów wkracza na obszar czes- 
kcslowaeki w km. 117'278, pomi§dzy stacjami 
Piwniczna a žegiestowem na terenie gminy 
kat. Kašce, przebiega tam na diugošci 179 0 m. 
i przecina powtórnie granice w lun. 117'457.

c) Szlak kolejki prywatnej Nowy Lupków 
—Cisna, bedacej w Zarzadzie Polskich Kolei 
Paňstwowych, przekracza granice w km. 
15'883, przebiega obszar czeskosiowacki na 
terenie gminy kat. Telepovce i Mníšek na 
diugošci 1137 m. i wraca.w km. 17'020 na 
obszar polski.
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3. Udržování a dozor traťových úseků uve
dených v odst. 2. pod b) a c) opatří správa 
polských státních drah na svůj náklad.

4. Pro překročení hranic a prodlévání pra
covního personálu na jmenovaných průběž
ných tratích platí ustanovení sjednaná 
ohledně ostatního personálu (čl. 13.). Před 
zahájením příslušných prací jest vyrozumět! 
příslušné pohraniční kontrolní úřady.

(Viz závěrečný protokol.)

článek 5.

Výkup a nápad průběžných 
tratí.

1. Pokud průběžné tratě zmíněné v čl. 4. 
jsou vlastnictvím soukromé dráhy, bude v pří
padě výkupu této soukromé dráhy před uply
nutím koncesní doby nabyto s kmenovou 
tratí též části nalézající se na území druhého 
státu (průběžná trať), ale s tím omezením, 
že co se týče této průběžné trati zůstanou za
chována v plném rozsahu výsostná a dozorčí 
práva státu, na jehož území leží takto spolu- 
vykoupená průběžná trať, jakož i podmínky 
původní koncese. Naproti tomu po uplynutí 
koncesní doby připadne podle koncesních pod
mínek každému státu na jeho území se nalé
zající část.dřívější soukromé dráhy. Stát, jenž 
nabude průběžné trati podle práva nápadu, 
ponechá však tuto provozovatelské správě 
k dalšímu užívání bez náhrady a za podmí
nek odst. 1. čl. 4.

2. Obě smluvní strany zaručují si navzájem 
právo přeložiti traťový úsek nalézající se na 
území druhého státu (průběžná trať) na 
území vlastního státu. Bližší podmínky, tak 
zejména také ohledně úpravy vlastnických 
poměrů, nutno stanovití pro tento případ oba- 
polnou dohodou zvlášť.

článek 6.

železniční přechody a výměnné 
stanice. 1

Pro každý železniční přechod mezi oběma 
státy stanoví se jedna výměnná stanice, a to:

3. Utrzymanie i nadzór nad odcinkami 
szlaków, wymienionemi pod b) i c) ustepu 2, 
dokonywane běda na wiasny koszt przez 
Zarzad Polskich Kolei Panstwowych.

4. Przy przekraczaniu granicy i przeby- 
waniu personelu robotniczego na wymienio- 
nych odcinkach tranzytowych obowiazuja po- 
stanowienia, umówione z uwagi na personel 
w ogólnošci (artykul 13). Przed rozpcczeciem 
odnošnych robot nálezy powiadomič wlasciwe 
pograniczne urz§dy kontrolně.

(Patrz protokol koncowy.)

Artykul 5.

Wygasnigcie koncesyj na odcin
kach tranzytowych i i c h w y k u p.

1. O ile odcinki tranzytowe, wymienione 
w art. 4 sa wlasnošcia piywatnej kolei, to 
w razie wykupu tej prywatnej kolei przed 
wygašnifciem koncesji, wraz z iinja gíówna 
zostanie nabyta i cz§šc szlaku, ležaca na 
obszarze drugiego Paňstwa (odcinek tranzy- 
towy), z tem jednak zastrzeženiem, že zo- 
stana utrzymane w calej pelni tak suwerenne 
j nadzorcze prawa Paňstwa, na którego 
obszarze znajduje si§ ten tak wykupiony 
odcinek tranzytowy, jak i warunki pierwotnej 
koncesji, odncszqce si§ do tego odcinka tran- 
zytowego. Po wygašni§ciu koncesji przy- 
padnie natomiást na wíasnošc každému z obu 
Paňstw cz§sč dav/nej kolei prywatnej, polo
žena na jego obszarze, stosownie do postano- 
wieň koncesyjnycli. Paňstwo, nabywajace 
odcinek tranzytowy przez wygašni§cie kon
cesji, pozostawi go jednak do dalszego bez- 
platnego užywania Zarzadowi, prowadzacemu 
na nim ruch, pod waruhkami ustepu 1. ar- 
tykulu 4.

2. Obie Umawiajace sie Strony przyznaja 
sobie wzajemnie prawo przeniesienia odcinka 
szlaku, položonego na obszarze drugiego Paň
stwa (odcinek tranzytowy), na obszar wlas- 
nego Paňstwa. Bližsze warunki a w szczegól- 
nošci te, które odnosza si§ do uregulowania 
stosunków wlasnošci, naležy w tym wypadku 
umówic osobno.

Artykul 6.

Przejscia k o 1 e j o w e i s t a c j e 
zdawczo-odbiorcze. ,

Dia každego przejscia kolejowego miedzy 
obu Paňstwami wyznacza sie jedna stacj§ 
zdawczo-odbiorcza, mianowicie: -
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pro přechod: dla przejšcia:

Z ebrzydowice—Petrovice 
Gieszyn Bobrówka—český Těšín 
Zwardoň—Skalité 
Czarny Dunajec—Suchá Hora 
Muszyna—Orlov na Slov.
Lupków—Medzilaborce 
Sianki—Užok 
Lawoczne—Volovec 
Woronienka—J asina

/
(viz závěrečný protokol).

stanice: stacje:

Z ebrzydowice 
Český Těšín 
Zwardoň 
Suchá Hora 
Orlov na Slov. 
Medzilaborce 
Sianki 
Lawoczne 
Jasina

(patrz protokol koňcowy).

článek 7.

Stanice pro celní a pasové 
odbavování.

Artykul 7.

Stacje odprawy celnej i rewizji 
p a s z p o r t o v/ e j.

1. Pro celní a pasové odbavování stanoví se 
tyto stanice:

pro přechod: na przejšciu kolejowem:

Z ebrzydowice-—Petrovice 
Cieszyn Boforówka—český Těšín 
Zwardoň—Skalité 
Czarny Dunajec—Suchá Hora 
Muszyna—Orlov na Slov.
Lupków—Medzilaborce 
Sianki—Užok 
Lawoczne—V ol ovec 
W oronienka—Jasina

1. Dia odprawy celnej i rewizji paszporto- 
wej przeznacza sie nastepujace stacje:

na polské straně: 
po stronie polskiej:

Zebrzydowice
Cieszyn Bobrówka
Zwardoň
Czarny Dunaj ec
Muszyna
Lupków
Sianki
Lawoczne
Woronienka

na československé straně: 
po stronie 

ezeskoslowackiej:

Petrovice 
Český Těšín 
Skalité 
Suchá Hora 
Orlov na Slov. 
Medzilaborce 
Užok 
Volovec 
Jasina

2. Odchylky a změny ustanovení tohoto 
článku mohou býtd sjednány podle místních 
podmínek a potřeb zvláštními smlouvami.

3. Zařízení a výkon oboustranné celní, 
pasové a cizinecké policejní služby na území 
jednoho z obou států jest upraviti zvláštními 
smlouvami (viz závěrečný protokol).

článek 8.

Tarifní styčný bod. — Doprava 

vlaků od státní hranice do vý
měnné stanice.

1. Tarifním styčným bodem jest státní hía- 
nice; shodně s tím připadnou tarifní příjmy 
z pohraničních přípojových tratí v plném roz
sahu vlastnické správě.

2. Dopravu vlaků, zprostředkujících vzá
jemný železniční styk, obstará od státní hra
nice až do výměnné stanice sousední správa

2. Odchylenia od postanowieň niniejszego 
artykulu i ich zmiany moga byc uzgodnione 
w osobných umowaeh odpowiednio do warun- 
ków i wymagaň miejscowych.

3. Urzadzanie i wykonywanie obustroupej 
služby celnej, paszportowej oraz služby 
nadzoru nad obcokrajowcami na obszarze 
jednego z obu Paňstw winny byč uregulowane 
oscbnemi umowarni (patrz protokol koňcowy).

Artykul 8.

T a r y f o w y punkt rozdzielczy. 
P r o w a d z e n i e p o c i a g ó w m i § d z y

g r a n i c a pa ň s t w o w a a s t a c j a 
z d a w c z o - o d b i o r c z a.

1. Taryfowy punkt rozdzielczy stanowi 
granica paňstwowa; stosownie do tego oplaty 
taryfowe ze szlaków pogranicznych przy- 
padaja w calej pelni Zarzadowi wfasnemu.

2. Prowadzenie pociagów, služacych do 
wzajemnej komunikacji kolejowej, od granicy 
paňstwowej do stacji zdawczo-odbiorczej
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za náhradu trakčních výloh (viz závěrečný 
protokol).

3. Trakční výlohy, jež nutno nahraditi podle 
předchozího odstavce, budou vyměřeny podle 
jednotkových sazeb.. Pro výpočet jest rozhod
nou trať od státní hranice až ke středu vý
měnné stanice. Způsob počítání jednotkových 
sazeb a vzájemného vyrovnání zůstává vy
hrazen zvláštní obapolné dohodě železničních 
správ.

článek 9.
Obstarávání železniční služby 
ve výměnné stanici. — Zastupi

telství sousední správy.

1. železniční službu ve výměnné stanici ob
stará zásadně domácí správa. Vyjmuty bu
dou jen zvláštní služební výkony, které podle 
své povahy vyžadují, aby byly prováděny 
vlastními zaměstnanci každé správy, jako 
odevzdávací a kontrolní služba vozová, nákla
dová odevzdávací služba a podobně.

2. Mimo to může sousední správa pro há- 
jejjí svých zájmů, zejména vzhledem k výkonu 
přípojové služby, ustanoviti ve výměnné sta- 
niO zastupitelství, jehož poměr k domácí 
správě bude upraven v jednotlivých přípojo- 
vých smlouvách.

3. Při úpravě přípoj ové a přechodové 
služby jest hleděti k tomu, aby na území dru- 
hého státu byli vysíláni zaměstnanci jen 
v nej nutnějším počtu, jak toho nezbytně vy
žaduje výkon služby.

wiř^cznie bgdzie dokonywane przez Zarzad 
s^siedni za zwroíem kosztów prowadzema 
pociagw (patrz protokol koňcowy).

3. Nalezne w mysl poprzedniego ust§pu 
koszta prowadzenia pociag-ów běda obliczane 
na ^ podstawie stawek jednostkowych. Przy 
obliczaniu stawek jest miarodajna dlugošc 
szlaku od granicy paňstwowej do šrodka 
stacji zdawczo-odbiorczej. Sposób obliczenia 
stawek jednostkowych i wzajemnego roz- 
rachunku pozostawia sie osobnej obopólnej 
umowie Zarzadów kolejowych.

Artykul 9.
W y k o n y w a nie služby na stacji

zdawczo-odbiorczej. Zast§p- 
stwo síjsiedniego Zarz^du.

P Službg kolejow^ na stacji zdawczc- 
odbiorczej wykenywa w zasadzie Zarzad 
miejscowy. Wyjatek stanowia tylko te spe- 
cjalne czynnoáci službowe, które ze wzglcdu 
na swa istot§ wymagaja wykonywania przez 
wíasne organy každego Zarzadu, jak zdawcza 
i kontrclna služba wagonowa, zdawanie tc- 
warów i t. p.

2. Póza tem može Zarzad sasiedni dla ochra
ny swoich interesów, v/ szczególnosci ze wzgl§- 
du na wykonywanie služby granicznej na sta
cji zdawczo-odbiorczej, ustanowic zastepstwo, 
którego stosunek do Zarzadu miejscowego 
uregulowany b§dzie w poszczególnych umo- 
wach granicznych.

3, Przy regulowaniu služby granicznej i 
przejšciowej naležy baczyč na to, žeby na ob- 
szar drugiego Paňstwa wysyíani byli pracow- 
nicy tylko w ilošci niezb^dnie potrzebnej clo 
wykonywania služby.

článek 10.
Právní poměry zaměstnanců 

sousedního státu.

1. Státní příslušnost, jakož i služební a pra
covní poměry zaměstnanců obou stran nemění 
se pobytem a služebním přidělením na území 
druhého státu. Zejména zůstávají zaměst
nanci služebně vyslaní na území druhého 
státu, pokud se týče služebních a disciplinár
ních provinění, podrobeni úřadům, předpisům 
a zákonům svého státu.

2. Jinak jsou tito zaměstnanci povinni za- 
chovávati všeobecné zákonné předpisy, ze-

Artykul 10.
S t a n o w i s k o p r a w n e p r a c o w n i- 

ków Paňstwa s^siedniego.

1. Przynaležnošc paňstwowa oraz stosunki 
službowe i warunki pracy pracowników obu 
Stron nie ulegna žadnej zmianie z powodu po
bytu i przydziatu službowego na obszarze dru
giego Paňstwa. W szczególnosci w razie uchy- 
bieň službowych i dyscyplinarnych podlegaja 
pracownicy, wyslani službowo na obszar dru- 
giego Paňstwa, wiadzom, przepisom i usta- 
wom swojego Paňstwa.

2. Pracownicy ci sa jednak obowiazani clo 
przestrzegania ogólnych przepisów uštawo-
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jména trestní zákony a policejně-správní na
řízení a předpisy státu, na jehož území do
časně nebo trvale byli vysláni, a podléhají 
v té příčině pravomoci úřadů tohoto státu. 
Jest jim však též zaručena stejná zákonná 
ochrana jako zaměstnancům vlastního státu.

3. Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, 
pokud mají cizí státní příslušnost, jsou osvo
bozeni na území druhého státu pd jakékoli 
vojenské služby v branné moci cizího státu a 
ode všech dávek stanovených místo osobního 
výkonu vojenské služby. Naopak nebude jim 
nijak bráněno, plniti svoje vojenské povin
nosti ve státě, jehož jsou příslušníky. V míru 

j,i ve válce budou podrobeni jiným úkonům, 
než jak v první větě jsou označeny, a vojen
ským rekvisicím jen do té míry a podle týcnž 
zásad jako tuzemci, ale má se tak státi vždy 
pouze za náhradu.

4. Osoby jmenované v odst. 1.—3. budou 
dále osvobozeny od veškerá povinnosti přijí- 
mati veřejnoprávní funkce u soudů, správních 
úřadů státních hebo samosprávných insti
tucí na cizím území, s výjimkou převzetí po
ručnictví (kuratel) nad příslušníky vlastního 
státu.

5. Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci 
jsou oprávněni, nikterak však povinni, uží
vat! kulturních zařízení na území druhého 
státu. Pokud se týče povinné školní návštěvy 
dětí těchto zaměstnanců, rozhodují předpisy 
vysílajícího státu.

6. Zaměstnanci a jejich ve společné domác
nosti s nimi žijící rodinní příslušníci, pokud 
jsou příslušníky vysílajícího státu, jsou osvo
bozeni na místě svého pobytu v sousedním 
státě ode všech tam vybíraných přímých stát
ních daní s výjimkou těch státních daní, kte
rým by byli podrobeni v sousedním státě 
i tehdy, kdyby žili ve svém domovském státě 
(na př. reální daně).

7. Předchozí ustanovení platí obdobně také 
ohledně služebných osob v domácnosti, pokud 
jsou příslušníky vysílajícího státu.

(Viz závěrečný protokol.)

wych, w szczególnošci ůstaw kárných i rozpo- 
rzřidzeň tudziež przepisów administracyjno- 
policyjnych tego Parts twa, na obszar którego 
zostali wyslani na pewien czas lub na stale i 
w tym wzgl§dzie podlegaja oni mocy prawnej 
wladz tego Paňstwa. Zapewnia si§ im jednak 
tak^ sam§ ochron§ prawna, jak pracownikom 
wlasnego Paňstwa.

3. Pracownicy oraz czlonkowie ich rodzm,
0 íle posiadaja obca przynaležnošč panstwowa, 
wolni sa na obszarze drugiego Paňstwa od 
wszelkiej služby w wojsku obcego Paňstwa i 
od wszelkich oplat, wyznaezonych zamiast oso- 
bistych šwiadezeň wojskowych. Natomiast nie 
b§da im czynione žadne przeszkody w wyko- 
nywaniu obowiazków wojskowych w Paň- 
stwie, do którego przynaleža. W czasach po
koj owych i wojennych běda oni pociagani do 
swňadczeň innych od tych, które sa wymienio- 
ne w pierwszem zdaniu, oraz do rekwizycyj 
wojskowych tylko w takirn samym rozmiarze
1 wecllug tych samych zasad, co i obywatele 
miejscowi, przyczem zawsze z wynagrodze- 
niern szkody.

4. Osoby, ■wymienione w ust§pach 1.—3. 
běda pozatem uwolnione od wTszeikiego obo- 
wiazku przyjmowania publiczno-prawnych 
funkcyj w sadach, w paňstwowych wíadzach 
administraeyj nych, lub w instytucjach samo- 
rzqdowých na obszarze 'Paňstwa sasiedniego, 
z wyjatkiem przyjmowania opieki (kurateli) 
nad przynaležnymi do wlasnego Paňstwa.

5. Pracownicy o^az czlonkowie ich rodzin 
sa uprawnieni ale nie obowi^zani korzystač 
z urzadzeň kulturalnych na obszarze drugiego 
Paňstwa. Co do przymusu szkolnego dla dzieci 
tych pracowników decyduja przepisy Paňstwa 
wysylajacego.

6. Pracownicy oraz czlonkowie ich rodzin, 
žyjacy z nimi we wspólnem gospodarstwie do- 
mowem, o ile sa przynaležnymi do PaňstwTa 
wysylajacego, w;olni sa w miejscu sv/ego po
bytu w Paňstwie sasieclniem od wszystkich 
pobieranych tam bezpošrednich podatków 
paňstwowych, z wyjatkiem takich podatków 
paňstwowych, którym podlegaliby w Paňstwie 
sasiedniem takže wówczas, gdyby žylj w swem 
Paňstwie ojczystem (np. podatki od nierucho- 
mošci).

7. Powyžsze postanowienia maja odpowied- 
nie zastosowanie takže do služby domowej, 
o ile posiada ona przynaležnošč Paňstwa wy
sylajacego.

(Patrz protokol koňcowy.)
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Povinnosti zaměstnanců čin
ných v přípoj ové službě.

1. Správy uloží zaměstnancům a budou 
dbáti toho, aby v zájmu obapolné služby by] 
zachováván poměr přátelského sousedství a 
aby při služebním i mimoslužebním styku bylo 
vystupováno taktně, zejména aby zaměst
nanci podle možnosti vycházeli si vstříc a 
podporovali se ve výkonu služby. Zaměst
nanci, kteří by se prohřešili proti těmto no- 
vinnostem, budou odvoláni na žádost přísluš
ného úřadu sousedního státu.

Článek 11.

2. Taktéž budou na žádost domácí správy 
odvoláni zaměstnanci vyslaní na území dru
hého státu, porusí-li vážně služební povin
nosti, zvláště též pro trvalou služební nebo 
jazykovou nezpůsobilost.

3. Strojní a vlakový personál jest podřízen 
za svého služebního pobytu na cizím území 
vzhledem k výkonu své služby rozkazům pří
slušných orgánů cizí správy, pokud tito podle 
ustanovení příslušných přípojových smluv 
nebo podle těchto smluv sjednaných služeb
ních řádů jsou k tomu oprávněni.

. f • Stížnosti domácí správy proti chování se 
cizího personálu, vznesené na vysílající 
správu, jest co nejrychleji vyříditi a výsledek 
oznámit! stěžující sí správě.

článek 12.

Scátní výsost. — Ochrana 
uřadů sousedního státu.

. Státní výsostná práva ve výměnných sta 
mcích a. na přípojových tratích až po státní 
hranici přísluší, pokud tato smlouva neobsa- 
huje odohylhých ustanovení, tomu státu, na 
jehož území leží výměnná stanice a přípojová
tlel L.

2.^ Použití cizí branné nebo policejní moci 
na území sousedního státu je vyloučeno. Vy- 
skytnedi se odpor proti orgánům pohranič- 
men uradů nebo proti jejich služebním naří- 
zemin, potlačí domácí stát odpor svými pří
slušnými ^orgány a zabezpečí svobodný a ne
rušený výkon služby. Stejnou podporu po-

O b o w i £i z k i pracowników z a j q- 
t y ch w s 1 u ž b i e granieznej.

1. Zarzady zobowigža pracowników oraz 
b§d^, o to dbaly, aby w interesie wzajemnej 
služby utrzymywany byl przyjazny stosunek 
sasiedzki, oraz aby tak w službowem jak i po- 
zasíužbowem zetkni§ciu si§ wzajemnem prze- 
gtrzegano taktownego zachowania si§, a w 
szczególnošci, aby pracownicy szli sobie na 
r§k§ w_miar§ možnošci i wspierali si§ w wyke- 
nywaniu služby. Pracownicy, którzy dopu- 
szez-a si§ wykroezeň przeciw tym obowiazkom, 
b§da odwoiani na žadanie wlašciwych wíadz 
sasiedniego Paňstwa.

2. Równiež odwoiani běda na žadanie Zarz?s- 
du miejscowego pracownicy, wyslani na ob- 
szar drugiego Paňstwa, w razie powažnego 
nai uszenia o o o wi az k o w síužbowych, a w szcze
gólnošci takže z powodu ciaglej niezdatnošci 
pod wzgl§dem službowym i j§zykowym.

3. Personel, obslugujacy parowozy i poeiagi, 
podlega w ezasie síužbowego pobytu na obeym 
obszarze, o ile chodzi o wykonywanie jego 
služby, zarzadzeniom wla.šciwych organów ob- 
cego Zarzadu, o ile upowažnione sžj do ich wy- 
dawania wediug postanov/ieň umów graniez- 
nych, wzglgdnie wediug przepisów službo- 
wych, sporzřjdzonych na ich podstawie.

4. Zažalenia na zachowanie si§ obcego per
sonálu, zglaszane przez Zarzad miesjcov/y do 
Zarzadu wysyíajacego, winny byč poddané 
niezwloeznemu zaíatwieniu i wynik jego wi- 
nien byc zakomunikowany žalacemu sie Za- 
rzadowi.

Artykul 12.

Paňstwowa w i a d z a z w i e r z c h n i- 
c z a. O c h r o n a posterunków síuž
bowych sasiedniego Paňstwa.

. 1- Paňstwo-we prawa zwierzchnicze na sta- 
cjach zdawczo-odbiorczych i na szlakach po- 
granieznych až do granicy paňstwowej naleža, 
o ile niniejsza Konwencja nie zawiera odmien- 
nych postanowieň, do tego Paňstv/a, na obsza
rze którego lezy stacja zdawczo-odbiorcza i 
szlak pograniezny.

2. Užycie sily zbrojnej albo policyjnej jed- 
nego Paňstwa na obszarze drugiego Paňstv. a 
jest niedopuszczalne. W razie oporu přzeciw 
organom granicznych posterunków službo- 
wych jednego Paňstwa albo przeciw ich za
rzadzeniom službowym na obszarze drugiego 
Paňstwa, usunie to ostatnie Paňstwo przez

Artykul 11.
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skytne při provádění dozoru na dráhu a při 
provádění železniční policie.

8. Obě sinluvní strany zavazují se zajistiti 
úřadům sousedního státu ve výměnných sta
nicích nerušený výkon jejich služby, zejména 
přijímání a odesílání úředních peněz, hodnot, 
služebních zpráv a dokladů, a postarali se 
o zabezpečení těchto stejně jako pro vlastní 
službu.

4. Zaměstnanci vyslaní na území soused
ního státu jsou oprávněni nositi tam ve službě 
i mimo službu předepsaný služební stejno
kroj nebo služební odznak. Pokud jsou opráv
něni nebo povinni nositi zbraň, smějí tuto 
míti u sebe jen při výkonu svá služby.

článek 13.

Prekročování hranice a pobyt 
v sousedním státě.

Zaměstnancům pohraničních úřadů a slu
žeben, bydlícím na území druhého státu, a za
městnancům překročujícím ve výkonu své 
služby hranici, jakož i orgánům vyšších 
úřadů, pověřeným dohledem na výkon pohra
niční služby, povoluje se volný výstup i vstup 
přes hranici u pohraniční stanice na pouhé 
úřední ověření jejich služební povahy, slu
žební činnosti a totožnosti. Příslušná bližší 
ustanovení jsou uvedena v příloze A.

Článek 14.

Ručení za škody.

1. Ručení za škody a nehody v polsko-česko- 
slovenském železničním styku řídí se — pokud 
nejsou stanoveny výjimky (čl. 15.) — podle 
zákonů a předpisů platných na místě, kde 
byla škoda způsobena nebo kde se stala ne
hoda (viz čl. 1.).

2. V poměru mezi oběma železničními sprá
vami bude ručení a povinnost k náhradě 
škody, jakož i právo postihu upraveno 
zvláštní úmluvou, případně přípoj ovými 
smlouvami.

swe wíašciwe organy opor i zabezpieczy swo- 
bodne wykonywanie služby bez'przeszkód. Ta- 
kiego samego poparcia udzieli ono prsy wyko- 
nywaniu nadzoru kolejowego i kolejowej služ
by policyjnej.

3. Obie Umawiajace sie Strony zobowiazuja 
sie zabezpieezyč posterunkom síužbowym sa- 
siedniego Paňstwa wykonywanie ich služby 
bez przeszkód na stacjach zdawczo-odbior- 
czych a w szczególnošci zabezpieezyč przyjmo- 
wanie i wysyíanie pieni§dzy urz§dowych, pa- 
pierów wartošciowych, zawiádomien službo- 
wych i zaíaczników do nich oraz troszezyc sie 
o ich calošc w taki sam spošób, jak o swoje 
wlasne.

4. Pracownicy, wysíani na obszar sasiednie- 
go Panstwa, sa uprawnieni nosič tam w služ- 
bie i póza služby przepisane ubranie službowe 
lub službowe odznaki. O ile sa uprawnieni lub 
obowiazani nosič broň, wolno im j a mieé przy 
sobie tylko w ezasie wykonywania služby.

Artykul 13.

Przekraczanie granicy i poby't 
wsasiedniemPaňstwie.

Pracownikom urzedów granicznych' i poste- 
runków síužbowych, zamieszkalym na obsza- 
rze drugiego Panstwa, oraz pracownikom, 
przekraczaiacym granice w celu wykonywania 
služby, tudziež organom przeíožonych urze
dów, którym powierzono nadžór nad wykony- 
waniem služby granieznej, dozwolone jest 
przekraczanie granicy pod staeja graniezna 
jedynie na podstawie urz§dowego zašwiadcze- 
nia ich stanowiska síužbowego, czynnošci 
službowej i tožsamoáci osoby. Bližsze posta- 
nowienia zawarte sa w zalaczniku A.

Artykul 14.

O d p o w i e d z i a 1 n o š č w w y p a d k a c h 
s z k o d y.

1. Odpowiedzialnošč za szkody i wypadki w 
polsko-ezeskoslowackiej komunikaeji kolej o- 
wej okrešla sie, o ile nie ustal ono wyjatków 
(art. 15), wedlug ustaw i przepisów, obowia- 
zujacych w miejscu powstania szkody lub wy- 
padku (patrz art. 1).

2. Odpowiedzialnošč i obowiazek odszkodo- 
wania obu Zarzadów wzgiedem sisbie oraz 
prav/o regresu bed^ uregulowane w osobnej 
umowie, wzgl§dnie w umowach granicznych.



1362 Sbírka zákonů a nařízení, č. 893.

článek 15.

v S o c i á 1 n í pojištění.

1. Pro sociální pojištění (sociální, úrazové 
zaopatření) zaměstnanců použitých trvale 
nebo přechodně na území sousedního státu 
platí^ výlučně právní předpisy onoho státu, na 
jehož území jest sídlo správy, u níž jsou tito 
zaměstnanci ustanoveni. Odchylky a výjimky 
z této zásady mohou býti stanoveny dohodou 
nejvyšších správních úřadů obou států.

2. K provádění sociálního pojištění zmíně- 
ného v odst. 1., jakož i k rozhodování sporných 
případů jsou příslušní nositelé pojištění (no
sitelé zaopatření), správní úřady nebo soudy 
onoho státu, jehož právních předpisů jest 
užiti podle předchozího odstavce.

3. Pojištění (zaopatření) provedené podle 
předchozích ustanovení dle právních předpisů 
druhého státu má, pokud se týče soukromo
právního ručení podnikatele provozu, stejný 
právní účinek, jako pojištění (zaopatření) 
provedené podle tuzemských právních před
pisů; podle toho jest-v té příčině pokládati 
sousední dráhu, v jejímž provozu utrpěl cizí 
železniční zaměstnanec úraz, za jeho domácí 
dráhu. V tomto případě nelze proto bráti 
v úvahu právo postihu mezi oběma soused
ními správami.

článek 16.

Péče v případech nemoci 

a ú r a z u.

1. Při onemocnění a úrazech jest pečovati 
o ^personál sousední správy a o jeho rodinné 
příslušníky stejně jako o vlastní personál a 
jeho rodinné příslušníky.

2. Při tom vynaložené výlohy budou pomoc 
poskytující správě nahrazeny správou, které 
naleží personál, případně prostřednictvím 
teto správy k tomu povinnou nemocenskou 
pokladnou. ■

3. Podmínkou pro náhradu výloh podle 
odsh 2. jest potvrzení ošetřujícího lékaře, že 
ošetření nemocného bylo nutné a nemoci nebo 
zranění, jakož i poměrům nemocného při
měřené.

Artykul 15.

Ubezpieczenia socjalne.

Dia ubezpieczeň socjalnych (zabezpieczenie 
spoieczne i od wypadków) pracowników, za
jatých stale lub czasowo na obszarze sasied- 
niego Paňstwa, sa miarodajne wyíacznie prze- 
pisy prawne tego Paňstwa, na którego obsza
rze ma swa siedzib§ Zarz^d, przez który ci 
pí acownicy zostali ustanowieni. Odchylenia i 
wyjatki od tej zasady moga byč ustalone w 
drodze porozumienia mi§dzy najwyžszemi 
wíadzami administracyjnemi obu Paňstw.

2. Do przeprowadzenia ubezpieczeň socjal
nych, wymienionych w ust§pie 1, oraz do roz- 
strzygania odnošnych sporów sa wlašciwymi 
ubezpieczajacy (ponoszacy ciežar zabezpiecze- 
nia), wladze administracyjne lub sady tego 
Paňstwa, którego przepisy prawne nálezy sto- 
sowac w myši poprzedniego ust§pu.

8. Ubezpieczenie (zabezpieczenie), przepro- 
wadzone-zgodnie z powyžszemi postanovAenia- 
mi wedíug przepisów prawnych drugiego Paň
stwa, ma pod wzglgdem prawno-cywilnej od- 
powiedzialnošci przedsi^biorcy taki sam sku
tek prawňy, jak ubezpieczenie (zabezpiecze- 
nie), przeprowadzone wedlug miejscowych 
przepisów prawnych; stosownie do tego nale- 
žy w tym wzgl§dzie traktowac kolej sasiedniq,, 
w službie której obcy pracownik kolejowy do
znal wypadku, narówni z koleja ojczysta. Pra- 
wo regresu nie može przeto byč stosowane w 
tym wypadku pomiedzy oboma Zarzadami sa- 
siedniemi.

Artykul 16.

O p i e k a w razie choroby i w y- 

p a d k ó w.

1. W razie choroby i wypadków nálezy dbac
0 personel sasiedniego Zarzadu i jego czlon- 
ków rodziny tak, jak o swój Wíasny personel
1 jego czlonków rodziny.

2. Koszty z tego wynikle zwróci Zarzadowi, 
udzielaj^cemu pomocy, Zarzg,d, do którego ná
lezy personel, wzglednie za pošrednictwem 
tego Zarzadu obowiijzana do tego kasa cho
rých.

3. Dia zwrotu kosztów w mysl ust^piv 2 jest 
potrzebne zašwiadczenie lekarza konsultuja- 
cego, že pomoc lekarska byla potrzebna i od- 
powiadala chorobie lub urazowi, tudziež sto- 
sunkom chorego.
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Ú p r a v a v z á j e m n é h o styku po 
jazykové stránce.

1. železniční správy užívají ve vzájemném 
styku každá, své služební řeči.

2. Vzájemná telegrafická a písemná sdě
lení, týkající se železniční služby a sepsaná 
v služební řeči odesílajícího státu, zahrnuje 
v to korespondenci výměnné stanice, budou 
vždy ve výměnné stanici přeložena orgány 
přijímajícího státu do jejich služební řeči a 
s překladem dále odeslána. Telegrafická a pí
semná sdělení určená ministerstvům, ředitel
stvím a provozním správám, jakož i případně 
v jiném jazyku sepsaná a územím jednoho 
nebo obou států jen probíhající (tramsitu- 
jící), nebudou překládána.

Článek 17.

3. Výprava vlaků ve výměnné stanici bude 
se prováděti podle předpisů a v řeči, která 
jest služební řečí správy obstarávající vlako
vou dopravu. Odchylky od toho jest stanovití 
v přípoj ových smlouvách.

4. Pro pojmenování a nápisové označení vý
měnných stanic jsou rozhodný vnitřní před
pisy státu, na jehož území stanice leží. Jinaké 
nápisy, obeznámil jící cestující obecenstvo, jest 
prcvésti ve služebních řečech obou správ, při 
čemž jest služební řeč domácí správy uvésti 
na prvním místě.

5. Pohraniční úřady (pohraniční služebny) 
sousedního státu, jakož i zastupitelství sou
sední správy (čl. 9.) jsou oprávněny v obvodu 
výměnných stanic označiti svoje úřední míst
nosti nápisy též ve své služební řeči, každým 
způsobem též v barvách a s připojením znaku 
svého státu.

6. Zaměstnanci téhož státu smějí mezi se- 
bou na území druhého státu též ve služebním 
styku užívati své vlastní řeči.

7. Správa výměnné stanice je povinna vy- 
věsiti na vhodném nebo obvyklém místě úřed
ní vyhlášky, nástěnné jízdní řády a pod., 
které jí budou přípojovou drahou v její slu
žební řeči za tím účelem zaslány.

Uregulowanie wzajemnych sto- 
s u n k ó w p o d w z g 1 § d e m j e z y k o- 

w y m.

1. Zarz^dy kolejowe posluguja si§ we wza
jemnych stosunkach každý swoim j §zykiem 
urz§dowym.

2. Wzajemne zawiadomienia telegraficzne i 
pisemne, dotyczace služby kolej owej i zreda- 
gowane w jezyku urzgdowym Paňstwa wysy- 
íajacego, běda tlumaezone, nie wylaczajac 
korespondeneji stacji zdawczo-odbiorcsej, za- 
wsze na stacji zdawczo-odbiorezej przez orga
ny Paňstwa odbierajacego, na jego j§zyk urz§- 
dowy i b§da dalej wysyiane wraz z tlumacze- 
niem. Nie b§d§ tlumaezone zawiadomienia te- 
legraficzne i pisemne, przeznaczone dla Mini- 
sterstw, Dyrekcyj i Kierownictw ruchu, oraz 
zawiadomienia, sporzadzone w innym j§zyku 
i przebiegaja.ee tylko w tranzycie obszar jed- 
nego lub obu Paňstw.

3. Odprawa pociagów na stacji zdawczo-od- 
biorezej odbywa sie wedlug przepisów oraz w 
jezyku urzedowym Zarzadu, v/ykonywujacegó 
síužb§ trakcyjna. Odchylenia od tego powin- 
ny byč ustalone vf umowach granicznych.

4. Dia nazw i napisów stacyj zdawczo-od- 
biorczych s?ž miarodajne wewn^trzne przepisy 
tego Paňstwa, na którego obszarae íež^ te sta- 
cje. Inne nápisy, informuj ace podróžujaca 
publieznoše, naležy wykonywač w jazykách 
urzfdowych obu Zarz^dów, przyczem napiš 
w jazyku urzedowym Zarzadu miejscowego 
winien byč umieszczony na pierwszem miejscu.

5. Pograniczne urzedy (pbgraniczne poste- 
runki síužbowe) Paňstwa sasiedrnego oraz 
zastepstwo sasiedniego Zarzadu (art. 9) sa 
uprawnione oznaezač swoje lokále urz^dowe 
na obszar ze stacji zdawczo-odbiorczej takže 
napisami w swoim jezyku urzedowym, oraz 
zaopatrzyc je každorazowo w barwy i godlo 
swego Paňstwa.

6. Pracownikom tego samego Paňstwa 
wolno we wzajemnych stosunkach na obszarze 
drugiego Paňstwa porozumiewac sie miedzy 
sob§ v/ ich wtasnym jezyku takže w stosun
kach službowych.

7. Zarzad stacji zdawczo-odbiorczej jest 
obowiazany w'ywieszač na odpowiedniem lub 
zwykle do tego užywanem miejscu obv/iesz- 
ezenia urzedowe, šcienne rozklady jazdy 
i t. p., dostarezone mu do tych celów przez 
kolej sasiednia w jej j§zyku urzedowym.

nařízení, č. S93

Artykul 17.
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Provozní služba ve výměnných 
stanicích a na pohraničních pří

ponových tratích.

1. Podrobnosti používání výměnné stanice 
pro provoz, odevzdávání a přejímání vozů, za
vazadel a zboží,, seřaďovací služby a přibrání 
cizího personálu, jakož i podrobnosti vlakové 
dopravní služby na trati mezi státní hranicí 
a výměnnou stanicí budou upraveny přípoj0- 
vými smlouvami.

Článek 18.

2. Zásadně nesmí býti použito vlakových 
strojů sousední správy pro účely seřaďovací 
služby ve výměnné stanicí.

3-, Pokud se týče způsobilosti personálu a 
strojů pro výkon služby na cizím území, bu
dou navzájem uznány příslušné předpisy a 
zkoušky, pro stroje však s tou podmínkou, že 
tyto musí vyhovovali technickým zařízením 
v úvahu přicházejících tratí.

,4. Cizí personál, - výjimečně použitý k pro
vádění služebních úkonů domácí správy, bude 
obstarávali tyto na zodpovědnost této správy.

článek 19.

Služební předpisy a jejich 

změny.

1. železniční správy dodají si navzájem 
bezplatně a včas služební předpisy, návody a 
pomůcky, potřebné k výkonu přípojové 
skížby. V naléhavých případech může vý
měnná stanice obrátiti se přímo na železniční 
správu druhé strany.

2. Domácí správa jest povinna zpravili včas 
sousední správu o veškerých změnách týkají
cích se výkonu přípojové a přechodové služby, 

^k, aby sousední správa byla s to po- 
učici svůj personál. Zejména jest oznámit! 
zrněny^ dopravních předpisů, jakož i změny 
na zařízeních výměnných stanic a přípojo- 
vých tratí, pokud tyto změny jsou důležité 
pro výkon služby.

Služba ruchu na stačjach 

zdawczo-odbiorczych
i na s z lákách p o g r a n i e z n y c h.

1. Szczególy, dotyczace užywania stacji 
zdawczo-odbiorczej pod wzgledem ruchu oraz 
szczególy zdawania i przyjmowania wagonów, 
bagažu i towarów, wykonywania služby 
przetokowej tudziež zatrudniania ofccego per- 
sonelu jak równiež szczególy prowaclzenia 
ruchu pociagów na szlaku pomiedzy granica 
paústwowa a stacja zdawczo-odbiorczři, zo- 
stana uregulowane w umowach granicznych.

2. W zasadzie nie wolno užywač parowožów 
pociagów Zarz^du sasiedniego do služby prze
tokowej na stacji zdawczo-odbiorczej.

3. Przy ocenie zdatnošci personelu i paro- 
wozów do pelnienia služby na obeym obszarze 
běda wzajemnie uznawane odnošne przepisy 
i egzaminy, .co do parowožów jednak tylko 
pod warunkiem, že odpowiadaja one tech- 
nicznym urzadzeniom szlaków, wchodzacych 
w rachub§.

4. Personel obcy, užywany wyjatkowo do 
wykonywania czynnošci službowych Zarzadu 
mjejscowego, b§dzie je wykonywaí na odpo- 
wiedzialnošc tego Zarzadu.

Artykuí 18.

Artykul 19.

Przepisy s 1 u ž b o w e i ic h 

z m i a n a.

1. Zarzady kolejowe dostarcza sobie wza
jemnie zawczasu i bezplatnie przepisów, 
okólników i podr§czników, potrzebnych do 
wykonywania služby pogranicznej. W naglych 
wypadkach može stacja zdawczo-odbiorcza 
zwrócic sie w tym wzgledzie bezpošřednio do 
drugiego Zarzadu.

2'. Zarzad miejscowy ma obowiazek zawia- 
domič Zarzad sasiedni zawczasu o wszystkich 
zmianach, dotyczacych wykonywania služby 
granicznej na przejšciach kolejowych i to tak, 
aby Zarzad sasiedni mial možnošč pouczyč 
swój personel. W szczególnošci naležy po- 
dawaé do wiadomošci zmiany przepisów 
ruchu, jakotež zmiany w urzadzeniach na 
stacji zdawczo-odbiorczej i na szlakach po- 
granicznych, o ile zmiany te maja znaczenie 
dla wykonywania služby.
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Článek 20.

Dozor a udržování železničních 
zařízení. Služební místnosti a 
odpočívá my pro sousední sprá

vu. — Plány.

1. Každá železniční správa dohlíží na 
veškerá zařízení výměnné stanice ležící na je
jím území, jakož i na trať jsoucí mezi touto 
a státní hranicí a udržuje tyto v náležitém 
upotřebitelném stavu. Bližší podmínky, ze
jména případné odchylky v příčině objektů 
proťatých hranicí, jako mosty, tunely atd., 
jest sjednati v příslušných přípojových 
smlouvách (viz též čl. 4.).

2. Vlastnická správa poskytne úřadům sou
sedního státu ve výměnných stanicích po
třebné služební místnosti, jakož i odpočívárny 
a noclehárny potřebné pro umístění cizího per
sonálu, dále podle možnosti místa ve výtopnách 
potřebná pro umístění strojů. Služební míst
nosti, odpočívárny a noclehárny musí býti po- 
stačitelně prostranné, osvětlené, vytápěné a za
řízené, jakož i poskytovali záruku zdravého 
pobytu. V přístřeších nebo v bezprostřední je
jich blízkosti jest opatřili personálu možnost 
vařili si, mýti se á vykonávali potřebu.

3. V přípojových smlouvách bude stanoveno, 
jak a za jakých podmínek mají býti .zařízeny, 
případně vypraveny v 2. odst. zmíněné, k vý
konu výlučné služby sousední správy potřebné 
služební místnosti, objekty a zařízení, jakož 
i jakou náhradu má poskytovali užívající sou
sední správa za užívání, po případě též za 
osvětlování, vytápění a čištění.

4. V přípojových smlouvách jest též stano
vili, zda a za jakých podmínek budou také 
pro účely služby vozební odevzdávány druhé 
správě spotřební hmoty (palivo, svítivo a ma
zivo, voda a pod.). Stejně jest zde také stano
vití ohledně náhrad za případné osobní výkony.

5. Dále jest domácí správě pečovati o to, aby 
opatřila pro zaměstnance sousedního státu vy
slané na její území k trvalému výkonu pohra
niční služby a pro jejich rodiny patřičné mož
nosti bydlení za přiměřenou náhradu.

Artykui 20.

N a d z ó r t u d z i e ž u t r z y m a n i e b u- 
dowli i urzadzeň kolejowych, 
pomieszczeň službowych o raz 
d y ž u r n y c h d 1 a Z a r z a d u s»asied- 

n i e g o. Piany.

1. Každý Zarzad kolejowy nadzoruje 
wszelkie budowle i urzadzenia na stacji 
zdawczo-odbiořezej, poiožonej na jego ob- 
szarze oraz na szlaku, položeným pomipdzy 
ni^, a granica paňstwowa i utrzymuje je 
w stanie normalnym, zdatným do užytku. 
.Bližsze warunki, w szczególnosci ewentualne 
zmiany odnošnie do objektów, przecietych 
granica, jak mosty, tunele i t. d. nálezy 
umówič w odnošnych umowach granicznyeh 
(patrz takže artykui 4).

2. Zarzad miejscowy udziela posterunkom 
službowym sasieaniago Paňstwa na stacjach 
zdawczo-odbiorczych pomieszczeň službowych, 
w miar§ potrzeby, tudziež dyžurnych i nocle- 
gowych, potrzebnych dla obcego personelu, 
oraz o ile možnošci takže stanowisk w paro- 
wozowniach, potrzebnych dla umieszczenia 
parowozów. Pomieszczenia službowe, dyžurne 
i noclegowe winny byč došc obszerne tudziež 
dostateeznie ošwietlone, ogrzane i urzadzone, 
oraz zapewniač odpowiednie warunki zdrc- 
wotne. W pomieszczeniach lub w ich bez- 
pošredniej blizkošci nalsžy umožliwic perso- 
nelowi gotowanie i mycie si? i urzadzic 
ust§py.

3. Umowy graniezne ustala jak i pod ja- 
kiemi warunkami majabyc urzadzone wzgl?d- 
nie w co zaopatrzone pomieszczenia službo
we, objekty, budowle i urzadzenia wymie- 
nione w ustepie 2, služace wyíacznie do ce- 
lów službowych Zarzadu sasiedniego, oraz 
jakie wynagrodzenie nálezy si? za užywanie, 
a ewentualnie takže za ošwietlenie, ogrzewa- 
nie oraz oczyszczanie od Zarzadu sasiedniego, 
który z tego korzysta.

4. W umowach granicznyeh nálezy takže 
ustalač czy i na jakich warunkach wydawane 
b?da drugiemu Zarzqdowi materjaly eksploa- 
tacyjne i trakcyjne (paliwo, šwietliwo, smary, 
woda i t. p.). W ten sam sposób nálezy ustalič 
kwestj? zaplaty za ewentualne šwiadczenia 
personálně.

-5. Póza tem Zarzad miejscowy ma troszczyc 
sí? o dostarezenie za odpowiedniem wynagro- 
dzeniem odpowiednich mieszkaň dla pracow- 
ników drugiego Paňstwa, wysíanych na jego 
obszar z rodzinami do staíego pelnienia obo- 
wiazków w službie pogranieznej. .
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6. Pro každou výměnnou stanici jest vyhoto- 
viti plán, v kterém jest různobarevné vyzna- 
čiti, která zařízení slouží společnému užívání 
a která byla přikázána cizí správě k výluč
nému užívání. K plánu, který jest přiloží ti 
k přípoj o vé smlouvě, jest připoj iti seznam těch 
zařízení, která mají býti společně užívána, a 
těch, která jsou přikázána cizí správě k vý
lučnému užívání.

článek 21.

Telegrafní, telefonní a návěstní- 
vedení.

1. Mezi oběma pohraničními stanicemi má 
býti zpravidla železniční telegrafní vedení pro 
dopravu železničních služebních telegramů. Po
drobnosti, jako také služební doby, za kterých 
telegrafní a případně telefonní přístroje mají 
býti obsazeny, jakož i postup pro hlášení a od
straňování poruch ve vedení jest stanovití 
v přípojových smlouvách.

Sbírka zákonů a

2. Telegrafní, telefonní a návěstní vedení po
dél pohraničních přípoj ových tratí až ke státní 
hranici spravuje a udržuje příslušná správa 
státu, na jehož území tato vedení jsou, a to bez 
rozdílu, zda tato vedení slouží účelům želez
niční služby či státní telegrafní správy. Nová 
zařízení a připnutí provede rovněž každá 
územní správa na svůj náklad.

3. Personál sousední správy konající službu 
ve výměnné stanici jest oprávněn používati 
zdarma telegrafních a telefonních zařízení 
mezi výměnnou stanicí a pohraniční stanicí 
sousedního státu pro služební účely.

Článek 22.

Složení a výzbroj vlaků. — 
Opravy cizích strojů.

1. Složení, čištění, osvětlování a vytápění 
vlaků bude stanoveno pro každý přechod při 
poradách zúčastněných železničních správ 
o jízdních řádech.

_ 2. Pro sestavování vlaků jsou rozhodný před
pisy pro jízdní službu správy, která obstarává 
vlakovou dopravu.

nařízení, č. S93.

6. Dia každej stacji zdawczo-odbiorczej 
naležy sporzadzič pian, na którym nálezy 
oznaczyč róžnemi kolorami budowle i urzadze- 
nia, przeznaezone do wspólnego užywania 
i te, które przekazano obcemu Zarzadowi do 
wyíacznego užywania. Do planu, który wi- 
nien byč doíaczony do umowy granicznej, na
ležy dodač wykaz budowli i urzadzeň, maja- 
cych služyč do wspólnego užywania i tych, 
które przekazano obcemu Zarzadowi do wy- 
kicznego užywania.

Artykuí 21.

Przewody t e 1 e g r a f i c z n e, telefo
nie z n e i s y g n a í o w e.

1. Pomi§dzy obustronnemi stacjami gra- 
nieznemi powiniem w zasadzie znajdowač sie 
kolejowy przewód telegrafiezny dla wymiany 
kolejowych telegramów síužbowyeh. Szcze- 
góly oraz okresy ezasu, w których winny byc 
obsadzone aparaty telegrafiezne i ewentualnie 
telefoniezne, tudziež post§powanie przy zgia- 
szaniu i usuwaniu przeszkód w dzialaniu 
przewodów, naležy uregulowac w umowach 
granicznych.

2. Przewody telegrafiezne, telefoniezne 
i sygnaíowe, wzdluž szlaku pogranieznego až 
do granicy paňstwowej becla w zarz§dzie 
i utrzymaniu wíašciwego Zarzadu tego Paň- 
átwa, na którego obszarze przewody te sie 
znajduja i to niezaležnie od tego, czy služa 
do celów služby kolej owej, czy zarzadu tele
grafová paňstwowych. Nowe budowle i urza- 
dzenia tudziež nov/e przewody běda równiež 
wykonywane przez Zarzad miejscowy na 
koszt wlasny.

3. Personel Zarzadu sasiedniego, peini^cy 
službě na stacji zdawczo-odbiorczej, ma prawo 
korzystac bezpíatnie w celách síužbowyeh z 
urzadzeň telegraficznych i telefonicznych 
miedzy stacja z da wc z o-o db i o r c za a stacja gra- 
niezna Panstwa sasiedniego.

Artykuí 22.

Zestawianie i wyposažanie po- 
c i a g ó w. N a p r a w a o b c y c h paro- 

w o z ó w.

1. Zestawianie, oczyszezanie, ošwietlaníe 
i ogrzewanie pociagów b^dzie ustalane dla 
každego przejscia kolejowego na naradach 
interesowanych Zarzqdów kolejowych nad 
rozkíadami jazdy poci^gow.

2. Dla ustawienia pociagu miarodajne sa 
przepisy ruchu Zarzadu, prowadzacego ruch 
pociagów. __
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3. Ohledně možnosti menších oprav cizích 
strojů ve výměnné stanici jest podrobněji sta
novití v přípojových smlouvách.

článek 23.
Doby pro odevzdávání a přejí

mán í.

1. Pro každou výměnnou stanici jest sjed- 
nati úřední hodiny pro odevzdání i převzetí 
nákladů se zřetelem na potřebu dopravy a vý
konnost drážních zařízení.

2. Služba o nedělích a svátečních dnech 
bude upravena podle potřeby pro každý po
hraniční přechod.

Článek 24.

Přechod vozů.

1. Přechod vozů děje se podle zásad právě 
platných úmluv o vzájemném užívání osob
ních a zavazadlových vozů nebo nákladních 
vozů v mezinárodní dopravě, nebo podle ujed
nání, jak tato budou stanovena všeobecnými 
nebo zvláštními úmluvami obou smluvních 
stran.

2. Náhradní součástky, požadované podle 
mezinárodních úmluv o vzájemném užívání 
vozů u cizích železničních správ pro výměnu 
u poškozených vozidel, jakož i zpět zasílané 
poškozené součástky jsou osvobozeny od cla.

Článek 25.

'.Doprava služební koresponden
ce a železničních služebních 

tiskopisů.

1. Obapolná doprava železničních služeb
ních telegramů, telefonických zpráv a služeb
ních dopisů, jakož i doprava železničních 
tiskopisů (jízdenky, tarify a pod.) jest bez
platná, pokud jest k tomu použito zařízení ur
čených k účelům železnice.

2. Služební korespondenci železniční správy 
převezme ve výměnné stanici podle seznamu 
sousední správa a dopraví ji dále.

Článek 26.

Dozorčí úředníci.

Každá ze zúčastněných železničních, cel
ních, pasových a poštovních správ jest opráv-

3. Možliwošč wykonywania mniejszych na
pru w obcych parowozów na stacji zdawczo- 
odbiorczej nálezy bližej ustalic w umowach 
granicznych.

Artykul 23.

Go džiny urzpďowe zalatwiania 
czy n nosci zdawcz o-o dbiorczych.

1. Dia každej stacji zdawczo-odbiorczej 
naležy uzgodnič godziny urz§dowe dla zda- 
wania i przyjmowania towarów, z uwzglednie- 
niem potrzeb komunikacji i sprawnošci urza- 
dzeň kolejowych.

2. Paich pociagów w niedziele i dni šwi§- 
teczne zostanie uregulowany dla každego 
przejšcia kolejowego zgodnie z potrzeb^.

Artykul 24.

s W y m i a n a w a g o ; ó, w.

1. Wymiana wagonów odbywač sie b§dzie 
na zasadzie postanowieň každoczešnie obowia- 
zujacých urnów o wzajemnem užywaniu wa
gonów osobowych i bagažowych oraz towaro- 
wych w komunikacji miedzynaro dowe j, 
wzgi§dnie na zasadzie ukíadów, jakie běda 
uzgodnione przez ogólne lub szezególne poro- 
zumienia obu Umawiajacych sie Strou.

2. Cz§šci zapasowe, zažadane od obcych 
Zarzadów kolejowych wr mysl miedzynarodo- 
wych konwencyj o wzajemnem užywaniu wa
gonów čelem ich wymiany na uszkodzonym 
taborze^ jakotež zwracane uszkodzone czešci, 
wolne sa od oplat celných.

Artykul 25.

Przesylanie k o r e s p o n d e n c ji 
s 1 u ž b o vr ej i službo w y'c h d r u k ó w 

k o 1 e j o w y c h.

1. Przesylanie wzajemne kcrespondencji 
službowej, telegraficznej, telefonicznej i listo- 
wej jak równiež przewóz druków kolejiňvych 
(bilety, taryfy i t. p.), sa wolne od oplaty, o 
ile užyte běda clo tego urzadzenia kolejowe.

2. Službowa korespondencj§ Zarzadów ko
lejowych b§dzie Zarzad sasiedni na stacji 
zdawczo-odbiorczej za wykazem zdawczym 
przyjmowal i dalej ja przesylal.

Artykul 26.

U r z e d n i c y s p r a w u j a c y n a d z ó r.

Každý z interesowanych Zarzadów kolej o- 
wych, celných, paszportowych i pocztowych
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něna dáti přezkoumati svými úředníky slu- i 
žební výkony prováděné jejich vlastními za- j 
městnanci na cizím státním území v přípojové j 
dopravě. Ti musí se zdržeti jakéhokoliv zásahu i 
do provozu.

článek 27.

Provozní poruchy. Poskytování 
pomoci.

1. železniční správy jsou povinny oznámiti 
si navzájem veškeré dopravní překážky, které 
obmezují, ztěžují nebo znemožňují pravidelný 
železniční styk mezi oběma státy, nebo které 
by mohly míti za následek nepříznivé účinky 
pro železniční dopravu sousedního státu. Podle 
potřeby dohodnou se železniční správy o nut
ných opatřeních.

2. Zúčastněná ředitelství dohodnou se pro 
každé období jízdního řádu o potřebných opa
třeních, aby bylo zamezeno při provozních po
ruchách a obtížích uváznutí dopravy na želez
ničních sítích obou správ.

3. železniční správy budou si poskytovat! na
vzájem pomoc při provozních nehodách a po
ruchách na jejich tratích a nádražích. Místo, 
až ke kterému se má tak státi, a další podrob
nosti poskytování pomoci budou mezi zúčast
něnými železničními správami sjednány v pří
poj ových smlouvách.

4. Pomocné jízdy, též při sněhových závě
jích, budou podniknuty na cizím území na žá
dost druhé strany nebo v určitých, připojo- 
vými smlouvami předem stanovených přípa
dech.

5. Pomocné vlaky a jejich personál překro- 
cují hranici za zjednodušených pasových a cel
ních formalit a musí se po skončení poskytnuté 
pomoci ihned vrátiti. Jejich příjezd do pohra
niční stanice musí býti ohlášen pasovým a cel
ním úřadům pokud možno nejdříve.

článek 28.

Dovoz a opětný vývoz předmětů 
nutných pro službu.

Pro nářadí, hmoty a jiné služební předměty 
určené k vybavení, udržování a provozování 
služeben a zařízení nalézajících se na území 
druhého státu, dále pro služební stejnokroje a 
služební výzbroj zaměstnanců těchto služeben,

nařízení, p. Igg.

ma prawo wykonywac przez wíasnych urz§d- 
ników kontrol? czynnošci stužbowych swoich 
wíasnych pracowników, dokonywanych. w ru
chu granicznym na obszarze sasiedniego Paň- 
stwa. Urzednicy ci winni sie wstrzymywac od 
wszeikiego bezpošredniego mieszania si? do 
služby eksploatacji.

Artykul 27.

Przeszkody w ruchu. U d z i e 1 a n i e 
p o m o c y.

1. Zarzady kolejowe obowiazane sa powia- 
damiaé si? wzajemnie o wszelkich przeszko- 
dach wr ruchu, które badžto zmuszaja do ogra- 
niczenia reguíamego ruchu kolejowego mi?- 
dzy obu Paňstwami, wzgl?dnie go utrudniaj§, 
albo uniemožliwiaja, badž taž moglyby wy- 
wclač niekorzystne nastepstwa dla ruchu 
kolejowego sasiedniego Panstwa. Zarzady ko- 
lejowe porozumieja sie w razie potrzeby co 
do koniecznych šrodków zapobiegawczych.

2. Aby zapobiec zatorom na sieciach kole- 
jowych obydwu Zarzgdów w razie przeszkód 
i utrudnien w ruchu, uzgodnia interesov/ane 
Dyrekcje dla každego okresu rozkladu jazdy 
potrzebne zarzadzenia.

3. Zarzady kolej owe běda sobie udzielaly 
nawzajem pomocy w razie wypadków kolejo- 
wych i przeszkód w ruchu na ich szlakach 
i stacjach. Miejsce, do którego pomoc ma sie- 
gač oraz dalsze szczegóiy udzielania pomocy 
uzgodni^ interesowane Zarzady w umowach 
granicznych.

4. Jazdy pomocnicze, jak równiež wyjazdy 
w razie zav/ieji šniežnych, dokonywáne běda 
na obcym obszarze na ž%danie drugiej Střeny, 
albo w wypadkach, przewidzianych w umo
wach granicznych.

5. Poeiagi ratownicze i ich personel prze- 
kraczaj§ granic? z uproszczonemi formalnoš- 
ciami paszportowemi i celnemi i winny wrócič 
niezwíocznie po udzieleniu pomocy. Przybycie 
ich na stacj? graniezn^ winno byč možliwie 
wezešnie zgloszone wladzom paszportowym 
i celným.

Artykul 28.

P r z y w ó z i w y w ó z p r z y b o r ó w 
službowych.

Przyrzady, mater jaly i inne przybory služ- 
bowe, przeznaczone do wyposaženia, utrzy- 
mania i kierowania znajdujacych si? na 
obszarze drugiego Panstwa službowych poste- 
runków, budowli i urzadzeň, ubrania službo-
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posléze pro stěhované svršky těchto zaměst
nanců a jejich rodinných příslušníků žijících 
s nimi ve společné domácnosti a jimi vydržo
vaných, jakož i pro svršky zasílané jimi do 
vlasti ke správce a čištění a odtud se opět vra
cející, zaručují obě strany navzájem nerušený, 
dávek prostý dovoz a zpětný vývoz na po
tvrzení představeného vlastního příslušného 
úřadu.

Článek 29.

S ú č t o v án í v ý d a j ů a vyrovnání 
plateb.

1. Všechny platby a peněžité náhrady, které 
jest jedna železniční správa povinna platiti 
podle této smlouvy nebo podle jiných na této 
smlouvě spočívajících úmluv, jest vyúčtovati 
v měně toho státu, ve kterém k vyúčtování 
oprávněná správa má své sídlo. Vyrovnání 
děje se v měně věřitele.

2. železniční správy ručí za ony náhrady, 
které mají býti poskytovány jinými služebními 
odvětvími hraniční přechodové služby, a zpro
středkují podle potřeby splnění těchto zá
vazků.

Článek 30.

Celní a poštovní uzávěry.

Celní a poštovní uzávěry, pokud nejsou po
rušeny, vzájemně še uznávají.

článek 31.

Změna podnikatele provozu.

Při prodeji železničního podniku nebo při 
změně podnikatele provozu zavazuje se ta 
smluvní strana, u níž taková událost nastane, 
podrobiti svého právního nástupce ustanove
ním této smlouvy.

článek 32.
Zvláštní železniční úmluvy (pří

poj o v é smlouvy).

_ Zvláštní železniční úmluvy, které budou 
sjednány za účelem provedení ustanovení této 
smlouvy, zejména vzhledem ke zvláštním po
měrům a místním podmínkám jednotlivých 
přechodů, jest sjednati podle ustanovení této

we i przedmioty ekwipunku službowego pra- 
cowników na tyeh posterunkach, wreszcie 
przedmioty przesiedlenia i osobistego užytku 
pracowników oraz czíonków rodziny, žyja- 
cych z nimi we wspólnem gospodarstwie 
i przez nich utržymywanych, wyslane do 
ojczystego krajů do naprawy i oezyszczenia 
tudziež stamtad zwrácane>. maja przez obie 
Umawiajace sie Strony zapewniony w drodze 
wzajemnošci, wolny od oplat przywóz i po- 
nowny wywóz bez przeszkód na zasadzie za- 
šwiadczenia wíašciwej wíasnej zwierzehnošci 
urzfdowej.

Artykul 29.

R o z r a c h u n e k k o s z t ó w i w y r ó w- 
n y w a n i e w y p 1 a t.

1. Wszelkie wyplaťy i odszkodowania pie- 
ni§žne, platné wzajemnie przez Zarzady ko
lej owe na zasadzie niniejszej Konwencji lub 
w mysl umów, na niej opartych, italežy obli- 
czač w walucie tego Paňstwa, w którem ma 
siedzibe Zarzad, uprawniony do przedstawia- 
nia rachunku. Wyrównanie nastupuje w wa
lucie wierzyciela.

2. Zarzady kolejowe sa odpowiedzialne za 
wyplaty, które winny byč dokonywane przez 
inne gaí§zie službowe w ruchu pogranieznym 
i čelem wypelniania tych zobowiazaň běda 
pošredniczyíy zgodnie z potrzeba.

Artykul 30.

Z a m k n i § c i a c e 1 n e i p o c z t o w e.

Zamkniecia celne i pocztowe b§da wzajem
nie uznawane, o ile nie maja šladów naru- 
szenia.

Artykul 31.

Zmiana przedsi^biorcy kolej o- 
w e g o.

W razie sprzedaiy przedsiebíorstwa kole- 
jowego albo w razie zmiany przedsi§biorcy 
kolej owego Umawiaj^ca si§ Strona, u której 
zajdzie wypadek tego rcdzaju, jest zobowiq- 
zana przelac na swego nast§pc§ prawnego 
zobowiazania z niniejszej Konwencji.

Artykul 32.

S p e c j a 1 n e u m o w y kolejowe 
(u m o w y g r a n i c z n e).

Specjalne umowy kolejowe, które maja byč 
zawarte dla wykonania postanowieň niniej
szej Konwencji, w szezególnošci ze wzgl§du 
na odr§bne stosunki a warunki miejscowe na 
poszczególnych przejšcíach kolejowych, winny

137 ,
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smlouvy příslušnými železničními správami, 
případně za součinnosti ostatních zúčastněných 
správ.

článek 33.

Rozhodčí soud.

1. Případné rozpory mezi oběma smluvními 
stranami při výkladu a o použití ustanovení 
této smlouvy nebo smluv a úmluv o předmětu 
této smlouvy sjednaných, které ani zakročením 
nadřízených úřadů nemohou býti urovnány, 
jest rozhodnouti s vyloučením pořadu práva 
rozhodčím soudem.

2. Rozhodčí soud, skládající se z předsedy a 
dvou přísedících, bude utvořen podlé potřeby, 
a to tak, že každá smluvní strana jmenuje jed
noho přísedícího, kteří dohodou zvolí před
sedu. Nebude-li dosaženo dohody, obrátí se obě 
vlády na presidenta švýcarských spolkových 
drah se žádostí, aby jmenoval předsedu.

3. Návrh jedné správy, aby bylo zavedeno 
rozhodčí řízení, nemůže býti druhou smluvní 
stranou odmítnut.

4. Způsob řízení před rozhodčím soudem určí 
rozhodčí soud podle volného uvážení. Proti ná
lezu rozhodčího soudu není opravného pro
středku.

článek 34.

Jazyk smlouvy.

Tato smlouva jest vyhotovena v českoslo
venském a v polském jazyku, a to ve dvou ku
sech, z nichž každá smluvní strana obdrží je
den v československém a v polském jazyku. 
Československý a polský text se shodují a jsou 
rovnocenné.

byč uzgodnione przez wlašciwe Zarzady kole- 
jowe, ewentualnie z udziaíem innych zainte- 
resowanych Zarz^dów, na zasadzie postano- 
wieň niniejszej Konwencji.

Artykul 33.

S ři d r o z j e m c z y.

1. Róžnice zdaň mogace powstač pomi§dzy 
obu Umawiajacemi si§ Stronami przy wy- 
kladni i stosowaniu postanowieň .niniejszej 
Konwencji lub umów i ukladów, zawartych 
na zasadzie niniejszej Konwencji, któreby 
nie mogíy byč usunipte mimo interwencji 
przeložonych wiadz, winny byc rosztrzygniete 
z wykluczeniem drogi prav/nej przez Sad 
rozjemczy.

2. Sad rozjemczy, skladajacy si§ z prze- 
wodniczaéego i dwu asesorów, bedzie tworzo- 
ny w miar§ potrzeby, przyczem každa z Uma- 
wiajacych si§ Stron wyznaczy jednego ase- 
sora a ci obior% przewodniczacego we v ::v- 
jemnenx porozumieniu. W braku zgody oba 
Rzady zwróca^ si§ do Prezydenta szwajcar- 
skich kolei zwiazkowych z prosba o wyzna-
czenie przewodniczacego.

«
3. Wniosek Zarzadu o wdroženie postepc- 

wania rozjemczego nie može byc odrzucony 
przez drug^ Umawiaj%c§. si§ Stron§.

4. Procedura Sadu rozjemčzego bedzie ustá
lená przez Sad Rozjemczy, wedíug wlasnego 
uznaniaf--Przeciw orzeczeniu rozjemczemu 
niema šrodków prawnych.

Artykui 34.

J§zyk konwencji.

Konwencjg niniejsza spisano w jazyku gol- 
skim i czeskoslowackim w dwu egzemplarsr.eh, 
z których každa Umawiajaca sie Strona otrzy- 
muje po jednym egzemplarzu w polskim i cze- 
skosiowackim jezyku. Tekst polski i czesko- 
slowacki sa, ze soba zgodne i jednoznaczne.

Článek 35.

Závěrečná ustanovení.

1. Tato smlouva bude ratifikována. Ratifi- 
kační listiny budou vyměněny ve Varšavě.

2. Smlouva nabude platnosti patnáctého dne 
po výměně ratifikačních listin a bude platiti, 
pokud nebude j ednou ze smluvních stran vypo
vězena. Bude-li vypovězena, zůstane však ještě 
v platnosti po dobu kalendářního roku násle
dujícího bezprostředně po výpovědi. Smluvní

Artykui 35.

Postáno v/ienia k o ň c o w e.

1. Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji. 
Dokumenty ratyfikacyjne bed§ wymienione 
w Warszawie.

2. Konwencja zyska moc prawna pietna- 
stego dnia po wymianie dokumentów ratyfi- 
kacyjnych i bedzie obowi^zywala. tak dlugo, 
dopóki nie zostanie wypowiedziang, przez 
jedna z Umawiajacych si§ Stron. W razie 
wypowiedzenia b§dzie ona jednak jeszcze
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strany postarají se o to, aby v takovém pří
padě byla pokud možno ještě před uplynutím 
této lhůty sjednána nová smlouva, odpovídající 
potřebám vzájemné dopravy a společné služby.

3. Na přání j.eclné ze smluvních stran bude 
smlouva podrobena revisi (viz závěrečný pro
tokol) .

Dáno v Praze cíne třicátého května roku ti- 
síeíhodevítistéhodvacátéhosedmého.

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

L. S. Dr. EMIL NOVOTNÝ v. r.

obowiazywala przez rok kalendarzowy po wy- 
powiedzeniu. Úmawiajace sie Strony posta- 
raja si§, aby w takim wypadku zostala za- 
warta nowa Konwencja, odpowiadajaca po- 
trzebom wzajemnej komunikacji i wspóínej 
služby o ile možnošci przed upíywem rzeczo- 
nego terminu.

3. Na žyczenie každej z 'Umawiajacych sie 
Stron Konwencja b§dzie poddawana rewizji 
(patrz protokol koncowy).

/
Sporzadzono w Pradze dnia trzydziestego 

rnaja tysiac dziewiecset dwudziestego siód- 
mego roku.

L. S. BRONISLAW CHODKIEWICZ m. p.

Příloha A.

(K čl. 13.)
Pokud nebudou zavedeny jiné pasové úlevy, 

platí, tato ustanovení:

1. Zaměstnanci železniční, poštovní, tele
grafní, celní a pasové služby, zaměstnaní ve 
styčné službě mezi Československem a Pol
skem, jsou oprávněni překročovati státní hra
nici za účelem výkonu svých služebních povin
ností a návratu ze služebního místa do bydliště 
na průkaz úředních služebních legitimací nebo 
průkazek totožnosti opatřených podobiznou.

2. Tito zaměstnanci mají kromě toho míti 
u sebe průkaz vystavený jejich úřadem a opa
třený podpisem i razítkem, ve kterém jest po
znamenáno, že tito jsou používáni pro výkon 
služby v přípojové dopravě na některé v prů
kaze jmenované železniční trati. Jízdní a prů
vodčí personál vlaků a strojní personál jest 
však oprávněn překročovati hranici a zdržo- 
vati se v obvodu výměnné stanice výkonem 
této své služby, že vykonává skutečně tuto 
službu, potvrzuje se úředními zápisy do prů
vodních vlakových listin (vlakopis) a přísluš
ným záznamem v jízdních knížkách tohoto per
sonálu.

3. K opuštění obvodu železnice jest zapotřebí 
výkazu pasového kontrolního úřadu v nádraží, 
který bude vydán pouze tehdy, bude-li ode
vzdán výkaz uvedený v prvním odstavci, a

Zal^cznik A.

(do artykulu 13)

Dopóki nie běda wprowadzone inne ulatwie- 
nia paszportowe, obowiazuj^ nastupujíce po- 
stanowienia:

1. Personel služby kolejowej, pocztowej, 
telegraficznej, celnej i paszportowej, zajety 
w sasiedzkiej komunikacji mi§dzy Polsky a 
Czeehoslowaeja uprawniony jest, w celách 
peínienia obowiazków službowych i powrotu 
z miejsca služby do miejsca zamieszkania, 
przekraczac granice panstwowa na zasadzie 
urzedowych legitymacyj službowych, wzgl§d- 
nie " dowodów tožsamošci, zaopatrzonych w 
fotograf je.

2. Personel ten winien póza tem posiadac 
zašwiadczenie, wystawione przez jego wladz§ 
i zaopatrzone w podpis tudziež w piecz§c, w 
którem bfdzie zaznaczone, že personel ten 
czynny jest síužbowo w ruchu pogranicznym 
na szlaku kolejowym, oznaczonym w zašwiad- 
czeniu. Personel pociagowy: konduktorski i 
parowozowy uprawniony jest jednakže do 
przekraczania granicy i pobytu w obr^bie 
stacji zdawczo-odbiorczej na obszarze sasied- 
nim przez samo wykonywanie swej služby, 
že si§ istotnie znajduje w tej síužbie pošwiad- 
czonem b§dzie przez wpis z urzedu do_ doku
mentová pociagowych (raport z jazdy) i przez 
odpowiedniě zaznaczenie w ksiažeczkach 
godzinowo-kilometrowego tego personelu.

3. Dia wyjšcia póza teren kolejowy po- 
trzebne jest zašwiadczenie policyjnego poste- 
runku stacyjnego, które b^dzie wystawione • 
za zloženiem zašwiadczenia, wymienionego w

137*
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který platí pouze pro obvod obce, ke které vý
měnná stanice náleží, nebo která jest teto nej
blíže. Zbraně jest před opuštěním obvodu želez
nice odložiti.

« 4. Zaměstnanci sousedního státu, bydlící 
trvale ve výměnné stanici, obdrží pro volný 
pohyb na cizím území další úlevy, které budou 
podrobněji uvedeny v příslušných přípojových 
smlouvách.

5. Zaměstnanci jsou oprávněni — s výhra
dou celní prohlídky — vžiti sebou přes hranici 
bez proclení takové předměty, které jsou 
zřejmě určeny pro jejich osobní denní potřebu 
za služby a při jízdě ze služby a do služby.

_6. Visum sousedního státu nebude požado
váno od zaměstnanců používaných v přípoj ové 
službě, pokud jde o pobyt na území označe
ném v odst. 3. tohoto článku.

Závěrečný protokol.
Při podpisu této smlouvy dohodli se plno- 

mocníci obou stran o tomto:

K čl. 1. smlouvy.

Obě smluvní strany učiní včas zákonodárná 
nebo správní opatření nutná k provedení této 
smlouvy.

K Č1. 4. smlouvy.

1. Pokud se týče uznání uvedeného v odst. 
1. čl. 4., zjišťuje se ve vzájemné dohodě vý
slovně, že obě správy vyhrazují si právo spolu- 
užívati průběžných tratí uvedených v čl. 4., 
zejména zříditi též odbočky.

2. Vlaky jedoucí z Československa přes Mar- 
klowice do českého Těšína nebo opačně nesmějí 
zastavovati na polském území a zůstane proto 
stanice Marklowice pro tuto dopravu uzavřena 
jako před tím. Tato nepřerušená průběžná do- 
pravabude v celní, pasové a cizinecko-policejní 
službě s obou., stran osvobozena od jakéhokoliv 
vstupního, průběžného nebo výstupního odba- 
v?nh 9^°ystrann® Pohraniční dozorčí službě 
zůstává však i nadále vyhraženo právo k při
měřeným dohlédacím opatřením. Totéž platí

ust§pie pierwszym i b§dzie wažne jedynie na 
obszarze gminy, do której nálezy stacja 
zdawczo-odbiorcza, lub która lezy najbližej 
tej stacji. Broň nálezy zložyč przed opuszcze- 
niem terenu kolejowego.

4. Pracownicy sasiedniego Panstwa, za- 
mieszkali stale n^, terenie stacyj, zdawczo- 
odbiorczych, otrzymaj§ dalsze ulatwienia. w 
zakresie swobody ruchu na obcym terenie, 
które bed§ bližej okrešlone w poszczególnych 
umowaeh granicznyčh.

5. Z zastrzeženiem rewizji celnej, personel 
ma prawo zabierač ze soba przez granic§ bez 
oplaty cla takte przedmioty,. które oczywišcie 
sa przeznaczone do osobistego užytku jedno- 
dniowego podczas služby i podczas. jazdy do 
i ze služby.

_ 6. Posiadanie wizy • Paňstwa sasiedniego 
nie bgdzie wymagane od perSonelu zaj§tego 
w ruchu sasiedzkim, o ile chodzi o pobyt na 
obszarze, bkrešlonym w ustepie trzecim tego 
artykuíu.

Protokol' koňcowy.
Przy podpisaniu niniejszej Konwencji Peí- 

nomocnicy obu Stron. ugodzili si§ co do na- 
st§pujacych postánowien:

Do Artykuíu 1. Konwencji.

Obie Umawiajace si§ Strony wydadza 
zawczasu ustawodawcze lub administracyjne 
zarzadzenia, potrzebne do wykonania niniej
szej Konwencji.

Do Artykuíu 4. Konwencji.

1. Co do uznania, o którem mpwa w ustppie 
1. Artykuíu 4, stwierdza sie wyražnie za obo- 
pólna; zgoda, že obustronne Zarzady zastrze- 
gajžj sobie prawo wspólužywania odcinków 
tranzytowych, wymienionych w art. 4, w 
szczególnošci prawo budowania odgai§zieň.

2. Pociagów, jadacych z Czechoslowacji 
przez Marklowice do stacji český Těšín lub 
w kierunku odwrotnym, nie wolno zatrzymy- 
wac na polskim obszarze i dlatego stacja 
Marklowice pozostanie nadal zamkni§tg, dla 
tego ruchu. Ten nieprzerywany ruch tranzy- 
towy zwolniony b§dzie obustrannie od wszel- 
kiej odprawy wejšciowej, tranzytowej i wyj- 
šciowej w zakresie služby celnej, paszporto- 
wej i nadzoru nad obcokrajowcami. Obu- 
stronnej stražy pogranicznej zastrzega sig
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ohledně polských průběžných tratí na českoslo
venském území.

K č l. 5. s m 1 o u v y.

1. Stát získávající průběžnou trať na cizím 
území vstupuje stran této do soukromopráv
ního poměru dřívějšího vlastníka této průběž
né trati v každém směru; podléhá tudíž co do 
této trati .soudní pravomoci druhého státu.

2. Použije-li se práva, zaručeného v odst. 2., 
zaniká koncesní povinnost udržovati provoz na 
průběžné trati.

K č 1. 6. smlouvy.

1. Obě smluvní strany uznávají, že výkon 
služby sousedními správami ve výměnných 
stanicích bude možno uskutečniti teprve 
tehdy, až budou splněny podmínky nutné pro 
umístění příslušných služeben.

2. Pokud však výměnná stanice nebude do
statečným způsobem vybudována, bude provoz 
prováděn dosavadním způsobem, nebo bude 
sjednána bez újmy pro konečnou úpravu 
zvláštní prozatímní úprava.

3- Přechod Užok—Sianki a přechod přes 
Jasinu—Woronienku bude po podpisu této 
smlouvy otevřen co nejdříve.

4. Pokud se týče podmínek irro přepravu 
pošty, ambulantních poštovních vozů a poštov
ních zaměstnanců na přípojových tratích až do 
výměnné stanice na cizím území, budou tyto 
podmínky sjednány mezi příslušnou poštovní 
správou a železniční správou, obstarávající 
provoz. Obě smluvní strany uznají příslušné 
smlouvy, zejména též ohledně výkazů pro vol
nou jízdu poštovního personálu ve výkonu am
bulantní poštovní služby.

K č 1. 6. a 7. s m I o u v y.

Obě smluvní strany shodují se v tom, že 
v příhodném okamžiku budou uvažovati o pří
padné nové úpravě podle zásady společenství 
(společné stanice).

jednak prawo wykonywania nadal odpowied- 
niego nadzoru. To samo dotyczy polskich 
odcinków tranzytowych, ležacych na obszarze 

. czeskoslowackim.

Do A r t y k u 1 u 5. Konwencji.

1. Paňstwo, nabywajace wlasnošč odcinka 
tranzytowego na obcym obszarze, wstepuje 
co do niego pod každým wzgl§dem w prawno- 
prywatne stanowisko poprzedniego wlasciciela 
tego odcinka; podlega zatem odnošnie do tego 
odcinka sadownictwu drugiego Paňstwa.

2. W razie skorzystania z prawa, przyzna- 
nego w ustgpie 2., wygasa obowiazek konce- 
syjny prowadzenia ruchu na tym .odcinku 
tranzytowym.

Do A r t y k u 1 u 6. K o n w e n c j i.

1. Obie TJrnawiajace si§ Strony uznaja, že 
Zarzady sasiednie běda mogly rozpcczqč wy- 
konywanie služby na stacjach zdawczo-od- 
biorczyeh dopiero wówczas, gdy dopeínione 
zqstana warunki przedwstepne, konieczne dla 
pomieszezenia posterunków službowych, które 
wchodza w rachubg.

2. Dopóki zas stacja zdawczo-odbiorcza nie 
bpdzie urzadzona w dostatecznej mierze, ko- 
munikacja bedzie dokonywana w sposób do- 
tychczasowy, albo tež umówione b§dzie od- 
ipbne jej uregulowanie tymczasowe, które nie 
przesadzi ostatecznego uregulowania.

3. Przejšcie kolejowe Sianki—Užok oraz 
przejšcie kolejowe Woronienka—Jasina zo- 
stan§ otwarte' jaknajrychlej po podpisaniu 
niniejszej Konwencji.

4. Warunki przewozu poczty, ambulansów 
pocztowych oraz pracowników pocztowych po 
szlakach pogranicznych až do stacji zdawczo- 
odbiorczej na sasiednim obszarze, bgd^ umó
wione pomigdzy wlašciwym Zarzadem poczto- 
wym a Zarzadem kolej owym, dokonywuj ^cym 
tego przewozu. Obie umawiaj ace siq Strony 
uznaja odnošne umowy, a w szczególnošci 
takže te, które sie odnosza do zašwiadczeň, 
potrzebnych dla wolnej jazdy personelu pocz- 
towego w wykonywaniu ambulansowej služby 
pocztowej.

Do A r t y k u 1 u 6. i 7. Konwencji.

Obie Umawiaj ace si§ Strony s^ zgodne co 
do tego, žeby we wlašciwym czasie wziač pod 
uwage ewentualnie nowe uregulowanie sto- 
sunków na zasadzie wspólnošci (stacyj wspól- 
nych).
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K čl. 7. s m 1 o u v y.

1. Obě smluvní strany shodují se v tom, že 
jsou oprávněny ponechati i nadále celní a pa
sové úřady jsoucí na území sousedního státu.

2. železniční správy oznámí včas celním a 
pasovým úřadům jak jízdní řády pravidel
ných vlaků, tak každou zamýšlenou nebo sku
tečně provedenou změnu těchto jízdních řádů. 
Pohraniční stanice ohlásí kromě toho včas 
uvedeným pohraničním úřadům příjezd kaž
dého mimořádného vlaku (včetně jízd strojů 
a dresin).

K č 1. 7. a 8. smlouvy.

1. Obě železniční správy se postarají, aby 
ve vzájemné železniční dopravě byly přiloženy 
k zásilkám zboží předepsané celní doklady, 
které jest odevzdat! celnímu úřadu soused
ního státu.

2. Pokud nebude ohledně těchto celních do
kladů jinými smlouvami stanoveno něco ji
ného, nutno přiložiti k zásilkám zboží dva 
exempláře prvotní prohlášky (celní prohlášky 
odesilatele), které jest odevzdat! celnímu 
úřadu sousedního státu. Není-li prohlášení 
o obsahu přesně udáno v nákladním listě, 
musí odesilatel přiložiti ke sběrnému zboží po
drobný výkaz obsahu ve čtyřech vyhotove
ních. Kromě toho má železnice, sprostředku- 
jící dopravu přes celní hranici, odevzdati cel
nímu úřadu druhého státu při příjezdu kaž
dého vlaku, jenž má kromě služebního vozu 
alespoň jeden ložený vůz, dva exempláře vla
kového soupisu. U sběrného zboží a u zásilek 
v krytých vozech jest kromě toho vyhotovit! 
a odlvzdati přechodový seznam ve dvou exem
plářích.

3. Cestovní zavazadla budou ohlášena cel
nímu úřadu přechodovým soupisem ve dvou 
exemplářích.

4. Formuláře železničně-celních předávacích 
dokladů buďtež dvojjazyčné; vzory těchto 
dokladů budou stanoveny obapolnou dohodou 
příslušných správ.

K č 1. 8. smlouvy.

1. Bude-li na tratích sbíhajících se ve vý
měnné stanici zavedena elektrická vozba, má 
stát, .na jehož území tato stanice leží, právo 
určití, jaká soustava proudu má býti zvolena,

DoArtykuíu7. Konwencji.

1. Obie Umawiajace sie Strony sq zg-odne 
co do tego, že sa uprawnione pozostawič nadal 
posterunki celne i paszportowe, znajdujíce 
sie na obszarze sasiedniego Paňstwa.

2. Zarzady kolej ov/e podadza wtadzom cel
ným i paszportowym zawczasu do wiadomošci 
tak rozklady j azdy regularnych pociagów, j ak 
i každa zamierzona albo rzeczywišcie doko
naná zmian§ tych rozkiadów jazdy. Stacje 
graniczne běda póza tem zawczasu zgiaszac 
wymienionym posterunkom granicznym przy- 
bycie každego nadzwyczajnego pociagu 
(wlacznie z jazdami parowozów i drezyn).

Do A r t y k u 1 u 7. i 8. Konwencji.

1. Oba Zarzady kolej owe doloža staraň, aby 
we wzajemnej komunikacji kolej owej byly 
dol^czane do przesyíek towarowyeh przepi- 
sane dokumenty celne, które maj a byč wre- 
czane Urz§dowi celnemu Paňstwa sasiedniego.

2. O ile sprawa tych dokumentów celných 
nie bedzie uregulowana inaczej osobnemi 
umowami, nálezy do przesyíek towarowyeh 
doíaezac dwa egzemplarze deklaraci i pierwot- 
nej (deklaracji celnej nadawcy), które wr§cza 
sie Urzedowi celnemu Paňstwa sasiedniego. 
Przý przesylkach zbiorowych, o ile zav/artošc 
tychže nie jest wyszczególnion^ w lišeie prze- 
wozov/ym, nadawca jest. obowiazany doíaczyč 
specyfikacje w 4 egzemplarzach. Póza tem 
kolej prowadzaea ruch przez granice celná, po
vinna po przybyciu každego pociagu, w sklad 
którego oprócz wagonu síužbowego wehodzi 
conajmniej jeden wagon naíadowany, wre- 
czyc Urzedowi celnemu drugiego Paňstwa 
dwa egzemplarze wykazu zdawczego. Na la- 
dunki zbiorowe oraz przesyíki w wagonach" 
krytych nálezy ponadto sporzadzač i wreczác 
wykaz íadunkowy w dwóeh egzemplarzach.

3. Bagaže winny byc zgíosžone Urzedowi 
celnemu przez wreczenie wykazu zdawczego 
w dwóeh egzemplarzach.

4. Formularze kolej owo-celnych wykazów 
zdaw^zych maj a byč dwmj^zyczne; wzory 
tych formularzy běda ustalone w porozumie- 
niu wzajemnem wlašciwych Zarzadów.

Do A r t y k u 1 u 8. Konwencji.

1. W razie zaprowadzenia trakeji elektrycz- 
nej na szlakach, schodz^cych si§ na stacji 
zdáwrczo-odbiorczej. Paňstv/o, na obszarze 
którego lezy ta stacja, ma prawo decyzji co
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jakož i druh a způsob elektrické výzbroje této 
stanice. Cizí správa vjíždějící do výměnné 
stanice opatří svoje zařízení pro elektrickou 
vozbu vhodně a takovým způsobem, aby pra
videlný provoz domácí správy byl rušen po
kud možno nejméně. Všechny vyšší stavební 
náklady vyplývající ze styku s cizí soustavou 
proudu bude hraditi železniční správa vjíždě
jící na cizí území a to i tehdy, když elektri- 
sace byla provedena správou vjíždějící na cizí 
území ve výměnné stanici dříve, než domácí 
správa opatřila elektrickou vozbu pro svoji 
trať. Bližší ustanovení pro provádění, jakož 
i pro úpravu vlastnictví, držení a udržování 
budou sjednána zvlášť.

- 2. Obě železniční správy budou navzáj em 
uznáváti na pohraničních přípoj ovýeh tratích 
jízdní průkazy vydané sousední správou že
lezničním, poštovním, celním, finančním a 
bezpečnostním zaměstnancům pro jejich slu
žební cesty. Pro- strojní a jízdní personál 
vozbu obstarávající správy stačí pro služební 
jízdy na pohraniční přípojové trati zápis ve 
vlakopisu onoho vlaku.

K č 1. 10. smlouvy.

Pokud v polsko-československé obchodní 
smlouvě budou příznivější ustanovení o vý
konu práv státních příslušníků na cizím 
území, budou rozhodnými tato ustanovení.

f N
K čl. 35. s m to u v y.

1. Ohledně jednotlivých přechodů nabude 
smlouva působnosti od 15. dne běžného nebo 
od 1. dne nejblíže příštího měsíce po obou
stranném schválení příslušné přípo j ové 
smlouvy.

Smluvní strana, jež podá návrh na změ
nu, předloží příslušný návrh druhé smluvní 
straně. Druhá smluvní strana zaujme k tomu 
stanovisko nej později do dvou měsíců a může 
případně předložití protinávrh. Potom bude 
jednání zahájeno.

V Praž e, dne 30. května 1927.

Dr. K. KROFTA v. r. ■

Dr. EMIL NOVOTNÝ v. r.

do wyboru systému pračhi i co do rodzaju i 
sposobu elektrycznego wyposaženia tej stacji. 
Obcy Zarzad, wježdžajacy na stač je zdáwczo- 
odbiorcza, wykona swoje urzadzenia dla trak
ej! elektryeznej w sposób odpowiedni i tak, 
aby normalny ruch Zarzadu miejscowego do- 
znawal možliwie najmniejszych przeszkód. 
Wszelka nadwyžk§ koszíów budowlanych, 
wynikla z zetkniecia z obeym systémem pr%- 
du, poniesie Zarzad kolejowy, wježdžajacy na 
obcy obszar i to takže wówczas, gdyby Zarzad 
wježdžajacy na obcy obszar wprowadzii elek- 
tryfikaeje na stacji zdawczo-odbiořezej zanim 
miejscowy Zarzad postaral sie o trakej § elek- 
tryezna na swoim szlaku. Biižsze postanowie- 
nia co do wykonania, jak równiež co do ure- 
gulowania kwestji wlasnošci, posiadania i 
utrzymania b§d% umpwione ospbno.

2. Obustronne Zarzady kolejowe běda uzna- 
waly wzajemnie na szlakach pogranicznych 
zašwiadczenia wolnej jazdy, wydane pracow- 
nikom kolej owym, pocztowym, celným, finan- 
sowym i službie bezpieczeňstwa dla podróžy 
siužbowych. D!a jazd službbwych na szlaku 
pogranieznym sasiedniego Zarzadu, dokony- 
wanych przez parowozówy i konduktorski 
personel Zarzadu, prowadzacego pociagi do 
stacji zdawczo-odbiorczej, wystareza wpis do 
raportu z jazdy odnošnego pociagu.

Do Artykulu 10. K o n w e n c j i.

O ile w -polsko-ezeskosíowaekiej Konwencj i 
handlowej b§da przewidziane korzystniejsze 
postanowienia co do praw obywateli Panstwa 
na obeym obszarze, b§d^ one miarodajne.

Do Artykulu 35. Konwencj i.

1. Konwencj a wejdzie w žycie co do po- 
szczególnych przejšč poczawssy od dnia 15. 
miesiaca biežacego albo od 1. dnia miesiaea 
nastupuj acego po dokonaném obustronnem 
zatwierdzeniu odnošnej umowy granieznej.

UmawiajEtca sie Strona, która przedstawila 
wniosek o zmiang, zložy Stronie drugiej od
powiedni projekt. Druga Umawiajaca sig 
Strona wypowie sie co do niego najpóžniej 
w ciagu dwóch miesigey i w daným razie može 
przedstawic projekt przeciwny. Nastgpnie 
rozpoezna sig rokowania.

P r a g a, dnia 30. maja 1927 r.

BRONISLAW CHODKIEWICZ m. p.
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Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 23, listopadu 1929, 
a že smlouva se závěrečným protokolem dle cl. 35. nabyla působnosti dnem 8. prosince 
1929.

Před výměnou ratifikací bylo notami, vyměněnými ve Varšavě dne 11. října 1929, 
dohodnuto toto:

1. výrazy „úřady'’" i „služebny" v textu československém a „posterunki síužbowe" 
a „urzedy graniczne" v textu polském, použité v čl. 12. a v některých následujících člán
cích značí veškerá stanoviště jednoho státu (wszélkie placówki jednego Paňstwa) ve 
výměnné stanici druhého státu;

2. slova „ve výkonu" a „w celu wykonywania" použitá v čl. 13. v souvislosti s úle
vami při přechodu hranic vztahují se na úlevy příslušející oprávněným jak při překro
čení, tak i po překročení hranic za pobytu na pohraničním traťovém úseku a ve výměnné 
stamci sousedního státu;

3. slova „materjaíy eksploatacyjne i trakeyjne" použitá v odst. 4. čl. 20. znamenají 
shodně s textem československým hmoty potřebné také pro účely služby vozební na po
hraničním traťovém úseku;

4. druhá věta čl. 26. má ten smysl, že dozorčí úředníci nemají práva ani osobně 
vykonávali službu, ani dávati personálu rozkazy nebo návody na území sousedního státu;

5. slovo „wywóz" použité v nadpisu čl. 28. znamená shodně s textem českosloven
ským „opětný vývoz": „wywóz ponowny".

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


