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V Y H L AÂ SÏ K A

ministerstva zdravotnictvõÂ a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏ eskeÂ socialistickeÂ republiky

ze dne 2. brÏezna 1990

o zaÂvaznosti Oprav a zmeÏn CÏ eskoslovenskeÂho leÂkopisu ± cÏtvrteÂho vydaÂnõÂ

v CÏ eskeÂ socialistickeÂ republice

Ministerstvo zdravotnictvõÂ a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏ eskeÂ
socialistickeÂ republiky stanovõÂ v dohodeÏ s minister-
stvem zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy CÏ eskeÂ socialistickeÂ repu-
bliky podle § 70 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb.,
o peÂcÏi o zdravõÂ lidu:

§ 1

Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ pro uÂzemõÂ CÏ eskeÂ socialis-
tickeÂ republiky zaÂvaznost Oprav a zmeÏn CÏ eskosloven-
skeÂho leÂkopisu ± cÏtvrteÂho vydaÂnõÂ (daÂle jen ¹Opravy a
zmeÏnyª).1)

1) Opravy a zmeÏny spolecÏneÏ vydaÂvajõÂ ministerstvo zdravotnictvõÂ a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏ eskeÂ socialistickeÂ republiky a ministerstvo
zdravotnictvõÂ a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky v Avicenu, zdravotnickeÂm nakladatelstvõÂ.



§ 2

Opravy a zmeÏny tvorÏõÂ nedõÂlnou soucÏaÂst CÏ eskoslo-
venskeÂho leÂkopisu ± cÏtvrteÂho vydaÂnõÂ.2)

§ 3

Opravy a zmeÏny jsou ulozÏeny na krajskyÂch,

okresnõÂch a meÏstskyÂch naÂrodnõÂch vyÂborech, v uÂstavech
naÂrodnõÂho zdravõÂ a v dalsÏõÂch organizacõÂch, pro ktereÂ je
CÏ eskoslovenskyÂ leÂkopis ± cÏtvrteÂ vydaÂnõÂ zaÂvaznyÂ.3)

§ 4

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
1990.

Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.
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2) VyhlaÂsÏka ministerstva zdravotnictvõÂ CÏ eskeÂ socialistickeÂ republiky cÏ. 10/1987 Sb., o zaÂvaznosti CÏ eskoslovenskeÂho leÂkopisu
± cÏtvrteÂho vydaÂnõÂ v CÏ eskeÂ socialistickeÂ republice.

3) § 2 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 10/1987 Sb.
*) Zde se uverÏejnÏ uje cÏeskyÂ prÏeklad.
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S D EÏ L E N IÂ

federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 28. brÏezna 1989 byla v BratislaveÏ podepsaÂna
Smlouva mezi CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou a Mad'arskou lidovou republikou o praÂvnõÂ pomoci a
uÂpraveÏ praÂvnõÂch vztahuÊ ve veÏcech obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky a prezident
CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ listiny byly vymeÏneÏny v BudapesÏti dne 13. ledna
1990.

Smlouva vstoupõÂ v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 93 dnem 12. uÂnora 1990. TõÂmto dnem pozbude platnosti
Smlouva mezi CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou a Mad'arskou lidovou republikou o uÂpraveÏ praÂvnõÂch
vztahuÊ ve veÏcech obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch z 2. listopadu 1961, vyhlaÂsÏenaÂ cÏ. 91/1962 Sb.

SlovenskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.*)

S M L O U VA

mezi CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou a Mad'arskou lidovou republikou o praÂvnõÂ pomoci

a uÂ praveÏ praÂvnõÂch vztahuÊ v obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch veÏcech

Prezident CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ repu-
bliky
a
PrezidiaÂlnõÂ rada Mad'arskeÂ lidoveÂ republiky
vedeni prÏaÂnõÂm co nejvõÂc upevnit vsÏestranneÂ

prÏaÂtelskeÂ vztahy a rozvõÂjet spolupraÂci mezi obeÏma staÂty
a jejich naÂrody v souladu se Smlouvou o prÏaÂtelstvõÂ,
spolupraÂci a vzaÂjemneÂ pomoci mezi CÏ eskoslovenskou
socialistickou republikou a Mad'arskou lidovou repu-
blikou ze dne 14. cÏervna 1968,

ve snaze prohloubit a zdokonalit poskytovaÂnõÂ
praÂvnõÂ pomoci a praÂvnõÂ styk mezi justicÏnõÂmi a jinyÂmi
orgaÂny cÏinnyÂmi v praÂvnõÂch veÏcech a ochranu praÂv a zaÂ-
jmuÊ staÂtnõÂch obcÏanuÊ

se rozhodli uzavrÏõÂt tuto smlouvu a
k tomuto uÂcÏelu jmenovali sveÂ zplnomocneÏn-
ce:
Prezident CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ repu-
bliky
akademika Milana CÏ icÏ e ,
ministra spravedlnosti SlovenskeÂ socialistickeÂ
republiky,
PrezidiaÂlnõÂ rada Mad'arskeÂ lidoveÂ republiky
akademika KaÂlmaÂna KulcsaÂ ra,
ministra spravedlnosti,

kterÏõÂ po vyÂmeÏneÏ svyÂch plnyÂch mocõÂ, ktereÂ shledali v
rÏaÂdneÂ a naÂlezÏiteÂ formeÏ, se dohodli takto:



CÏ AÂ ST PRVNIÂ

VsÏ eobecnaÂ ustanovenõÂ

CÏ laÂ nek 1

PraÂvnõÂ ochrana

(1) StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany pozÏõÂvajõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany stejnou praÂvnõÂ ochranu v
osobnõÂch a majetkovyÂch veÏcech jako staÂtnõÂ obcÏaneÂ
druheÂ smluvnõÂ strany.

(2) StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany majõÂ praÂvo
obracet se volneÏ a bez prÏekaÂzÏek na orgaÂny druheÂ
smluvnõÂ strany cÏinneÂ v obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trest-
nõÂch veÏcech, vystupovat prÏed nimi, podaÂvat zÏaÂdosti a
naÂvrhy a vykonaÂvat jineÂ procesnõÂ uÂkony za stejnyÂch
podmõÂnek jako staÂtnõÂ obcÏaneÂ druheÂ smluvnõÂ strany.

(3) UstanovenõÂ teÂto smlouvy se pouzÏijõÂ obdobneÏ i
na praÂvnickeÂ osoby.

(1) Pro uÂcÏely teÂto smlouvy se obcÏanskyÂmi veÏcmi
rozumeÏjõÂ i pracovnõÂ veÏci a druzÏstevnõÂ cÏlenskeÂ vztahy.

CÏ laÂ nek 2

PraÂvnõÂ pomoc

(1) Soudy, prokuratury, staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ (daÂle
¹justicÏnõÂ orgaÂnyª) a jineÂ orgaÂny cÏinneÂ v obcÏanskyÂch,
rodinnyÂch a trestnõÂch veÏcech si poskytujõÂ v teÏchto veÏ-
cech praÂvnõÂ pomoc.

(2) V pracovnõÂch veÏcech si navzaÂjem poskytnou
praÂvnõÂ pomoc jen prÏõÂslusÏneÂ justicÏnõÂ orgaÂny.

CÏ laÂ nek 3

ZpuÊ sob styku

(1) JusticÏnõÂ orgaÂny smluvnõÂch stran se prÏi provaÂ-
deÏnõÂ teÂto smlouvy styÂkajõÂ navzaÂjem prÏõÂmo, pokud nenõÂ
v teÂto smlouveÏ stanoveno jinak.

(2) JineÂ orgaÂny cÏinneÂ v obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a
trestnõÂch veÏcech se prÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto smlouvy styÂkajõÂ
prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏnyÂch justicÏnõÂch orgaÂnuÊ , pokud
nenõÂ v teÂto smlouveÏ stanoveno jinak.

(3) UÂ strÏednõÂmi orgaÂny ve smyslu teÂto smlouvy
jsou ze strany CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky
GeneraÂlnõÂ prokuratura CÏ eskoslovenskeÂ socialistickeÂ
republiky, ministerstvo spravedlnosti CÏ eskeÂ socialis-
tickeÂ republiky a ministerstvo spravedlnosti SlovenskeÂ
socialistickeÂ republiky; ze strany Mad'arskeÂ lidoveÂ re-
publiky ministerstvo spravedlnosti Mad'arskeÂ lidoveÂ
republiky a GeneraÂlnõÂ prokuratura Mad'arskeÂ lidoveÂ re-
publiky.

CÏ laÂ nek 4

PouzÏ õÂvaÂnõÂ jazyka

(1) OrgaÂny smluvnõÂch stran pouzÏõÂvajõÂ ve vzaÂjem-

nyÂch stycõÂch prÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto smlouvy vlastnõÂ uÂrÏednõÂ
jazyk nebo ruskyÂ jazyk.

(2) Pro ulehcÏenõÂ praÂvnõÂho styku se podle mozÏ-
nosti prÏipojujõÂ prÏeklady põÂsemnostõÂ v jazyku dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany i v teÏch prÏõÂpadech, ve kteryÂch je
smlouva povinneÏ neprÏedepisuje.

CÏ laÂ nek 5

Rozsah praÂvnõÂ pomoci

SmluvnõÂ strany si poskytujõÂ praÂvnõÂ pomoc vyÂko-
nem jednotlivyÂch uÂkonuÊ , zejmeÂna sepisovaÂnõÂm, zasõÂlaÂ-
nõÂm a dorucÏovaÂnõÂm listin, provaÂdeÏnõÂm prohlõÂdek, odnõÂ-
maÂnõÂm a odevzdaÂvaÂnõÂm veÏcnyÂch duÊ kazuÊ , zõÂskaÂvaÂnõÂm a
provaÂdeÏnõÂm znaleckyÂch posudkuÊ , vyÂslechem uÂcÏastnõÂ-
kuÊ , obvineÏnyÂch, sveÏdkuÊ , znalcuÊ a jinyÂch osob a vyÂko-
nem rozhodnutõÂ.

CÏ laÂ nek 6

Obsah dozÏaÂdaÂnõÂ o praÂvnõÂ pomoc

(1) DozÏaÂdaÂnõÂ musõÂ obsahovat:

a) oznacÏenõÂ dozÏadujõÂcõÂho orgaÂnu,
b) oznacÏenõÂ dozÏaÂdaneÂho orgaÂnu,
c) oznacÏenõÂ veÏci, ve ktereÂ se zÏaÂdaÂ o praÂvnõÂ pomoc,
d) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ , mõÂsto jejich trvaleÂho

nebo prÏechodneÂho pobytu, jejich staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
povolaÂnõÂ a v trestnõÂch veÏcech u obvineÏnyÂch, obzÏa-
lovanyÂch nebo odsouzenyÂch podle mozÏnosti
i mõÂsto a datum narozenõÂ a jmeÂna rodicÏuÊ ; u praÂv-
nickyÂch osob jejich naÂzev a sõÂdlo,

e) jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a adresy sveÏdkuÊ a zaÂstupcuÊ osob
uvedenyÂch v põÂsmenu d),

f) prÏedmeÏt dozÏaÂdaÂnõÂ a uÂdaje, ktereÂ jsou potrÏebneÂ k
vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ,

g) v trestnõÂch veÏcech i opis a oznacÏenõÂ spaÂchaneÂho
trestneÂho cÏinu.

(2) DozÏaÂdaÂnõÂ musõÂ byÂt opatrÏeno podpisem opraÂv-
neÏneÂ uÂrÏednõÂ osoby a otiskem uÂrÏednõÂho razõÂtka dozÏadu-
jõÂcõÂho orgaÂnu.

(3) SmluvnõÂ strany mohou prÏi poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ
pomoci pouzÏõÂvat dvoujazycÏneÂ tiskopisy.

CÏ laÂ nek 7

ZpuÊ sob vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ

(1) PrÏi vyrÏizovaÂnõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ pouzÏije dozÏaÂdanyÂ or-
gaÂn praÂvnõÂ prÏedpisy sveÂho staÂtu. Na zÏaÂdost dozÏadujõÂ-
cõÂho orgaÂnu bude dozÏaÂdaÂnõÂ vyrÏõÂzeno zpuÊ sobem uvede-
nyÂm v dozÏaÂdaÂnõÂ, pokud to nenõÂ v rozporu s praÂvnõÂm
porÏaÂdkem dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.

(2) JestlizÏe dozÏaÂdanyÂ orgaÂn nenõÂ kompetentnõÂ,
dozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle kompetentnõÂmu orgaÂnu a uveÏdomõÂ o
tom dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn.

(3) JestlizÏe nenõÂ znaÂma prÏesnaÂ adresa osoby uve-
deneÂ v dozÏaÂdaÂnõÂ, dozÏaÂdanyÂ orgaÂn ucÏinõÂ potrÏebnaÂ opa-
trÏenõÂ k jejõÂmu zjisÏteÏnõÂ. JestlizÏe nemuÊ zÏe zjistit adresu,
uveÏdomõÂ o tom dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn a soucÏasneÏ vraÂtõÂ dozÏaÂ-
daÂnõÂ.
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(4) Na pozÏaÂdaÂnõÂ dozÏadujõÂcõÂho orgaÂnu dozÏaÂdanyÂ
orgaÂn vcÏas oznaÂmõÂ dozÏadujõÂcõÂmu orgaÂnu i zuÂcÏastneÏ-
nyÂm stranaÂm mõÂsto a cÏas vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ.

(5) Po vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ vraÂtõÂ dozÏaÂdanyÂ orgaÂn
spisu dozÏadujõÂcõÂmu orgaÂnu; v prÏõÂpadech, ve kteryÂch
nebylo mozÏno dozÏaÂdaÂnõÂ vyhoveÏt, s vraÂcenõÂm spisuÊ
soucÏasneÏ oznaÂmõÂ duÊ vody, ktereÂ zabraÂnily jeho vyrÏõÂze-
nõÂ.

CÏ laÂ nek 8

Ochrana sveÏdkuÊ a znalcuÊ

(1) PrÏedvolaÂnõÂ sveÏdka nebo znalce, kteryÂ maÂ by-
dlisÏteÏ na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany, prÏed justicÏnõÂ or-
gaÂn druheÂ smluvnõÂ strany nemuÊ zÏe obsahovat hrozbu
pouzÏitõÂ donucovacõÂch prostrÏedkuÊ pro prÏõÂpad nedosta-
venõÂ se.

(2) SveÏdek nebo znalec, kteryÂ se na zaÂkladeÏ prÏed-
volaÂnõÂ dostavõÂ prÏed dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ
strany, nesmõÂ byÂt bez ohledu na sveÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
stõÂhaÂn podle trestnõÂch ani spraÂvnõÂch prÏdpisuÊ za trestnyÂ
cÏin, ktereÂho se dozÏaÂdaÂnõÂ tyÂkaÂ, ani za jinyÂ cÏin, kteryÂ
spaÂchal prÏed prÏekrocÏenõÂm staÂtnõÂch hranic dozÏadujõÂcõÂ
smluvnõÂ strany, a nenõÂ mozÏneÂ na neÏm vykonat trest
ulozÏenyÂ za takovyÂ cÏin.

(3) Tuto ochranu vsÏak sveÏdek nebo znalec ztratõÂ,
kdyzÏ neopustõÂ uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany do
tyÂdne po tom, kdy mu dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn oznaÂmõÂ, zÏe
jeho prÏõÂtomnost uzÏ nenõÂ nutnaÂ. Do teÂto lhuÊ ty se neza-
pocÏõÂtaÂvaÂ doba, beÏhem ktereÂ sveÏdek nebo znalec nemohl
opustit uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany bez sveÂho za-
vineÏnõÂ.

(4) SveÏdek nebo znalec maÂ praÂvo na naÂhradu naÂ-
kladuÊ za cestu a pobyt, jakozÏ i usÏleÂho vyÂdeÏlku a znalec
mimo toho i na znalecÏneÂ. V prÏedvolaÂnõÂ se uvede, jakeÂ
naÂhrady patrÏõÂ sveÏdkovi nebo znalci. Na jeho zÏaÂdost se
mu poskytne zaÂloha na naÂhradu naÂkladuÊ .

CÏ laÂ nek 9

DorucÏovaÂnõÂ

DozÏaÂdanyÂ orgaÂn dorucÏõÂ põÂsemnosti podle praÂv-
nõÂch prÏedpisuÊ sveÂho staÂtu, jestlizÏe dorucÏovanaÂ põÂsem-
nost je napsanaÂ v jazyku dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany nebo
je k nõÂ prÏipojenyÂ oveÏrÏenyÂ prÏeklad do tohoto jazyka. Ji-
nak dorucÏõÂ põÂsemnost adresaÂtu, pokud je ochoten prÏe-
vzõÂt ji dobrovolneÏ. CÏ laÂnek 6 a 7 teÂto smlouvy se pou-
zÏije prÏimeÏrÏeneÏ.

CÏ laÂ nek 10

Doklad o dorucÏenõÂ

DorucÏenõÂ se prokaÂzÏe potvrzenõÂm podepsanyÂm
prÏõÂjemcem a opatrÏenyÂm otiskem uÂrÏednõÂho razõÂtka do-
zÏaÂdaneÂho orgaÂnu, datumem a podpisem opraÂvneÏneÂ
uÂrÏednõÂ osoby nebo potvrzenõÂm vydanyÂm dozÏaÂdanyÂm
orgaÂnem, kteryÂm se prokaÂzÏe zpuÊ sob, mõÂsto a cÏas doru-

cÏenõÂ. JestlizÏe se dorucÏovanaÂ põÂsemnost zasÏle ve dvou
vyhotovenõÂch, muÊ zÏe se prÏijetõÂ põÂsemnosti a provedeneÂ
dorucÏenõÂ potvrdit i na druheÂm stejnopise.

CÏ laÂ nek 11

DorucÏovaÂnõÂ vlastnõÂm staÂtnõÂm obcÏanuÊ m

SmluvnõÂ strany mohou dorucÏovat põÂsemnosti
svyÂm staÂtnõÂm obcÏanuÊ m i prostrÏednictvõÂm svyÂch diplo-
matickyÂch misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ .

CÏ laÂ nek 12

NaÂklady praÂvnõÂ pomoci

(1) Za vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ nebude dozÏaÂdanaÂ
smluvnõÂ strana zÏaÂdat naÂhradu naÂkladuÊ . KazÏdaÂ ze
smluvnõÂch stran nese vsÏechny naÂklady vznikleÂ prÏi po-
skytovaÂnõÂ praÂvnõÂ pomoci na sveÂm uÂzemõÂ.

(2) DozÏaÂdanyÂ orgaÂn oznaÂmõÂ dozÏadujõÂcõÂmu or-
gaÂnu vyÂsÏi vzniklyÂch naÂkladuÊ . JestlizÏe dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn
vymuÊ zÏe naÂhradu naÂkladuÊ od osoby, kteraÂ je povinna ji
zaplatit, naÂhrada naÂkladuÊ zuÊ stane dozÏaÂdajõÂcõÂ smluvnõÂ
straneÏ.

CÏ laÂ nek 13

PraÂvnõÂ informace

UÂ strÏednõÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si na zÏaÂdost po-
skytujõÂ informace o praÂvnõÂch prÏedpisech, ktereÂ platõÂ,
nebo platily na jejich uÂzemõÂ, jakozÏ i informace o praÂvnõÂ
praxi justicÏnõÂch orgaÂnuÊ a o jinyÂch praÂvnõÂch otaÂzkaÂch.

CÏ laÂ nek 14

ZjisÏt'ovaÂnõÂ adres a jinyÂch uÂ dajuÊ

(1) JusticÏnõÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si na zÏaÂdost
poskytujõÂ pomoc prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ adres osob zdrzÏujõÂcõÂch
se na jejich uÂzemõÂ, jestlizÏe je to nutneÂ k uplatneÏnõÂ praÂv
jejich staÂtnõÂch obcÏanuÊ .

(2) JestlizÏe se v justicÏnõÂm orgaÂnu jedneÂ smluvnõÂ
strany uplatnõÂ naÂrok na vyÂzÏivneÂ proti osobeÏ, kteraÂ se
zdrzÏuje na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, justicÏnõÂ orgaÂn
teÂto smluvnõÂ strany na zÏaÂdost poskytne pomoc i prÏi
zjisÏteÏnõÂ zameÏstnavatele teÂto osoby, jakozÏ i vyÂsÏi jejõÂho
prÏõÂjmu.

CÏ laÂ nek 15

Platnost listin

(1) Listiny, ktereÂ vydal nebo oveÏrÏil prÏõÂslusÏnyÂ or-
gaÂn jedneÂ smluvnõÂ strany a ktereÂ jsou opatrÏeny otiskem
uÂrÏednõÂho razõÂtka a podpisem opraÂvneÏneÂ uÂrÏednõÂ osoby,
se na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany pouzÏijõÂ bez dalsÏõÂho
oveÏrÏovaÂnõÂ. ToteÂzÏ platõÂ i pro opisy a prÏeklady listin,
ktereÂ oveÏrÏil prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn.

(2) Listiny, ktereÂ se na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ
strany povazÏujõÂ za verÏejneÂ, majõÂ na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany duÊ kaznõÂ moc verÏejnyÂch listin.
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ZasõÂlaÂnõÂ dokladuÊ o osobnõÂm stavu

CÏ laÂ nek 16

(1) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si budou na-
vzaÂjem zasõÂlat vyÂpisy z matrik tyÂkajõÂcõÂ se zaÂpisu o staÂt-
nõÂch obcÏanech jedneÂ smluvnõÂ strany v matrikaÂch druheÂ
smluvnõÂ strany. VyÂpisy se budou zasõÂlat ihned po pro-
vedenõÂ zaÂpisu do matrik, a to bezplatneÏ diplomatickou
cestou. To platõÂ i pro dodatecÏneÂ zaÂpisy, zmeÏny nebo
opravy zaÂpisuÊ .

(2) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny jedneÂ smluvnõÂ strany zasÏlou
na zÏaÂdost orgaÂnuÊ druheÂ smluvnõÂ strany zÏaÂdaneÂ vyÂpisy
pro uÂrÏednõÂ potrÏebu bezplatneÏ diplomatickou cestou.

(3) ZÏ aÂdosti staÂtnõÂch obcÏanuÊ jedneÂ smluvnõÂ strany
o zaslaÂnõÂ vyÂpisu z matriky je mozÏneÂ zaslat prÏõÂmo prÏõÂ-
slusÏneÂmu orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ strany. VyzÏaÂdaneÂ do-
klady se zÏadateli zasÏlou prostrÏednictvõÂm diplomatickeÂ
mise nebo konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ or-
gaÂn doklad vydal. DiplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ
uÂrÏad prÏi odevzdaÂnõÂ vybere od zÏadatele poplatek za vy-
hotovenõÂ dokladu.

CÏ laÂ nek 17

PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si budou zasõÂlat
opisy pravomocnyÂch rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se osob-
nõÂho stavu staÂtnõÂch obcÏanuÊ druheÂ smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 18

ZÏ aÂdosti staÂtnõÂch obcÏanuÊ jedneÂ smluvnõÂ strany o
vydaÂnõÂ a zaslaÂnõÂ listin o vzdeÏlaÂnõÂ, o trvaÂnõÂ pracovnõÂho
pomeÏru vcÏetneÏ mzdy nebo jinyÂch listin o osobnõÂch
nebo majetkovyÂch praÂvech a zaÂjmech teÏchto staÂtnõÂch
obcÏanuÊ je mozÏneÂ zaslat prÏõÂmo prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
druheÂ smluvnõÂ strany. JestlizÏe orgaÂn nenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ k
vydaÂnõÂ a zaslaÂnõÂ teÏchto listin, zasÏle zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu a uveÏdomõÂ o tom zÏadatele. VyzÏaÂdaneÂ doklady
se zÏadateli zasÏlou prostrÏednictvõÂm diplomatickeÂ mise
nebo konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂn
doklad vydal. DiplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad
prÏi odevzdaÂnõÂ vybere od zÏadatele poplatek za vyhoto-
venõÂ dokladu.

CÏ laÂ nek 19

VydaÂnõÂ veÏcõÂ a prÏevod peneÏz

JestlizÏe podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy dojde k
odevzdaÂnõÂ, vyÂvozu nebo prÏevodu veÏcõÂ, platebnõÂch pro-
strÏedkuÊ nebo pohledaÂvek, provede se to podle praÂv-
nõÂho rÏaÂdu dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.

CÏ AÂ ST DRUHAÂ

ObcÏ anskeÂ a rodinneÂ veÏ ci

HLAVA PRVNIÂ

PrÏekaÂzÏky zahaÂjeneÂho rÏõÂzenõÂ a rozhodnutõÂ veÏci

CÏ laÂ nek 20

JestlizÏe je daÂna pravomoc justicÏnõÂch orgaÂnuÊ obou
smluvnõÂch stran podle teÂto smlouvy a zahaÂjõÂ se rÏõÂzenõÂ v
teÂzÏe veÏci mezi tyÂmizÏ uÂcÏatnõÂky prÏed justicÏnõÂmi orgaÂny
obou smluvnõÂch stran, justicÏnõÂ orgaÂn, prÏed kteryÂm se
rÏõÂzenõÂ zahaÂjilo pozdeÏji, podle praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho
staÂtu bud' rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, nebo naÂvrh zamõÂtne. To ob-
dobneÏ platõÂ o pravomocneÏ rozhodnuteÂ veÏci.

HLAVA DRUHAÂ

VeÏci osobnõÂho stavu

ZpuÊ sobilost k praÂvuÊ m a praÂvnõÂm uÂkonuÊ m

CÏ laÂ nek 21

(1) ZpuÊ sobilost fyzickeÂ osoby k praÂvuÊ m a praÂv-
nõÂm uÂkonuÊ m se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, je-
jõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je tato osoba.

(2) ZpuÊ sobilost praÂvnickeÂ osoby k praÂvuÊ m a
praÂvnõÂm uÂkonuÊ m se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ stra-
ny, podle ktereÂho praÂvnickaÂ osoba vznikla.

CÏ laÂ nek 22

Pokud tato smlouva nestanovõÂ jinak, je k rÏõÂzenõÂ o
zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ sobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m
daÂna pravomoc soudu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm ob-
cÏanem je osoba, o jejõÂzÏ zpuÊ sobilosti se maÂ rozhodnout.

CÏ laÂ nek 23

(1) JestlizÏe soud jedneÂ smluvnõÂ strany zjistõÂ, zÏe
jsou duÊ vody pro zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ sobilosti k
praÂvnõÂm uÂkonuÊ m staÂtnõÂho obcÏana druheÂ smluvnõÂ stra-
ny, kteryÂ maÂ bydlisÏteÏ na jejõÂm uÂzemõÂ, uveÏdomõÂ o tom
prÏõÂslusÏnyÂ soud druheÂ smluvnõÂ strany. To platõÂ i v tom
prÏõÂpadeÏ, kdyzÏ soud ucÏinõÂ docÏasneÂ opatrÏenõÂ potrÏebneÂ k
ochraneÏ tohoto staÂtnõÂho obcÏana nebo jeho majetku.

(2) JestlizÏe soud druheÂ smluvnõÂ strany, kteryÂ byl
uveÏdomen o duÊ vodech pro zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ -
sobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m, nezahaÂjõÂ do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ rÏõÂ-
zenõÂ nebo se v teÂto lhuÊ teÏ nevyjaÂdrÏõÂ, zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ o zba-
venõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ sobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m
soud teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ tento staÂtnõÂ
obcÏan bydlisÏteÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ muÊ zÏe byÂt vyslo-
veno rozhodnutõÂ o zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ sobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m jen z duÊ voduÊ , ktereÂ jsou stanoveny
praÂvnõÂmi rÏaÂdy obou smluvnõÂch stran. RozhodnutõÂ o
zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊ sobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m
se zasÏle prÏõÂslusÏneÂmu soudu druheÂ smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 24

UstanovenõÂ cÏlaÂnku 23 teÂto smlouvy se pouzÏije ob-
dobneÏ i prÏi rozhodovaÂnõÂ o vraÂcenõÂ zpuÊ sobilosti k praÂv-
nõÂm uÂkonuÊ m.
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CÏ laÂ nek 25

ProhlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho, nezveÏstneÂho a duÊ kaz smrti

(1) ProhlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byla osoba,
kteraÂ maÂ byÂt prohlaÂsÏena za mrtveÂho, v dobeÏ, kdy podle
poslednõÂch zpraÂv byla jesÏteÏ na zÏivu.

(2) Pravomoc k rÏõÂzenõÂ o prohlaÂsÏenõÂ staÂtnõÂho ob-
cÏana za mrtveÂho je daÂna soudu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ
staÂtnõÂm obcÏanem byla osoba, kteraÂ maÂ byÂt prohlaÂsÏena
za mrtveÂho, v dobeÏ, kdy podle poslednõÂch zpraÂv byla
jesÏteÏ nazÏivu.

(3) Soud jedneÂ smluvnõÂ strany muÊ zÏe prohlaÂsit
staÂtnõÂho obcÏana druheÂ smluvnõÂ strany za mrtveÂho:

a) na naÂvrh osoby, kteraÂ hodlaÂ uplatnit naÂrok vyplyÂ-
vajõÂcõÂ z deÏdickeÂho nebo manzÏelskeÂho majetkoveÂho
praÂva na nemovitost nezveÏstneÂho nachaÂzejõÂcõÂ se na
uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂn provaÂdõÂ rÏõÂzenõÂ,

b) na naÂvrh manzÏela nezveÏstneÂho, kteryÂ v dobeÏ po-
daÂnõÂ naÂvrhu maÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany,
jejõÂzÏ orgaÂn provaÂdõÂ rÏõÂzenõÂ.

(4) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 3 se pouzÏije
praÂvnõÂ rÏaÂd podle odstavce 1. RozhodnutõÂ vynesenaÂ
podle odstavce 3 majõÂ praÂvnõÂ duÊ sledky jen na uÂzemõÂ
smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ soud o veÏci rozhodl.

(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 se pouzÏijõÂ
obdobneÏ na prohlaÂsÏenõÂ za nezveÏstneÂho a duÊ kaz smrti.

HLAVA TRÏ ETIÂ

VeÏci rodinneÂ

CÏ laÂ nek 26

UzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ

(1) PodmõÂnky uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ se rÏõÂdõÂ pro
kazÏdeÂho staÂtnõÂho obcÏana, kteryÂ hodlaÂ uzavrÏõÂt manzÏel-
stvõÂ, praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ je staÂtnõÂm ob-
cÏanem.

(2) Forma uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂ-
dem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se manzÏelstvõÂ
uzavõÂraÂ.

CÏ laÂ nek 27

OsobnõÂ a majetkoveÂ vztahy manzÏeluÊ

(1) OsobnõÂ a majetkoveÂ vztahy manzÏeluÊ , kterÏõÂ
jsou staÂtnõÂmi obcÏany jedneÂ smluvnõÂ strany a majõÂ by-
dlisÏteÏ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ jsou staÂtnõÂmi obcÏany.

(2) Je-li jeden z manzÏeluÊ staÂtnõÂm obcÏanem jedneÂ
smluvnõÂ strany a druhyÂ staÂtnõÂm obcÏanem druheÂ
smluvnõÂ strany, rÏõÂdõÂ se jejich osobnõÂ a majetkoveÂ vztahy
praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ majõÂ
nebo naposledy meÏli spolecÏneÂ bydlisÏteÏ. JestlizÏe tako-

veÂto spolecÏneÂ bydlisÏteÏ nemeÏli, pouzÏije soud praÂvnõÂ rÏaÂd
sveÂho staÂtu.

(3) K rÏõÂzenõÂ o osobnõÂch a majetkovyÂch vztazõÂch
manzÏeluÊ je daÂna pravomoc souduÊ obou smluvnõÂch
stran.

CÏ laÂ nek 28

Rozvod

(1) Rozvod manzÏelstvõÂ manzÏeluÊ , kterÏõÂ jsou staÂt-
nõÂmi obcÏany jedneÂ smluvnõÂ strany a v dobeÏ podaÂnõÂ naÂ-
vrhu majõÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, se
rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂmizÏ staÂtnõÂmi
obcÏany jsou v dobeÏ podaÂnõÂ naÂvrhu.

(2) Je-li jeden z manzÏeluÊ staÂtnõÂm obcÏanem jedneÂ
smluvnõÂ strany a druhyÂ staÂtnõÂm obcÏanem druheÂ
smluvnõÂ strany, pouzÏije soud praÂvnõÂ rÏaÂd sveÂho staÂtu.

(3) Pravomoc k rÏõÂzenõÂ o rozvodu je daÂna souduÊ m
obou smluvnõÂch stran.

CÏ laÂ nek 29

UrcÏenõÂ neexistence manzÏelstvõÂ a neplatnosti

manzÏelstvõÂ

(1) UrcÏenõÂ neexistence manzÏelstvõÂ a vyslovenõÂ ne-
platnosti manzÏelstvõÂ pro nedostatek zaÂkladnõÂch podmõÂ-
nek uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem, kteryÂ
se meÏl pouzÏõÂt podle cÏlaÂnku 26 odst. 1 teÂto smlouvy.

(2) UrcÏenõÂ neexistence manzÏelstvõÂ a vyslovenõÂ ne-
platnosti manzÏelstvõÂ pro porusÏenõÂ formy prÏi uzavrÏenõÂ
manzÏelstvõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem platnyÂm v mõÂsteÏ, kde
bylo manzÏelstvõÂ uzavrÏeneÂ.

(3) K rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ neexistence manzÏelstvõÂ a ne-
platnosti manzÏelstvõÂ je daÂna pravomoc souduÊ obou
smluvnõÂch stran.

CÏ laÂ nek 30

PraÂvnõÂ vztahy mezi rodicÏi a deÏtmi

(1) UrcÏenõÂ, uznaÂnõÂ a poprÏenõÂ otcovstvõÂ se rÏõÂdõÂ
praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se dõÂteÏ
narodilo.

(2) Pokud jde o formu uznaÂnõÂ otcovstvõÂ, postacÏõÂ,
jestlizÏe se postupovalo podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ k uznaÂnõÂ dosÏlo.

(3) OstatnõÂ praÂvnõÂ vztahy mezi rodicÏi a deÏtmi, ze-
jmeÂna uÂprava vyÂchovy a vyÂzÏivy dõÂdeÏte, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ dõÂteÏ bydlisÏ-
teÏ.

(4) K rÏõÂzenõÂ o praÂvnõÂch vztazõÂch mezi rodicÏi a
deÏtmi je daÂna pravomoc orgaÂnu smluvnõÂ strany, na je-
jõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ dõÂteÏ bydlisÏteÏ. V prÏõÂpadeÏ rozvodu man-
zÏelstvõÂ rodicÏuÊ je daÂna pravomoc toho orgaÂnu, prÏed kte-
ryÂm se konaÂ rÏõÂzenõÂ o rozvod manzÏelstvõÂ.
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CÏ laÂ nek 31

OstatnõÂ druhy vyzÏ ivovacõÂ povinnosti

(1) OstatnõÂ druhy vyzÏivovacõÂ povinnosti podle
rodinneÂho praÂva se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany,
jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osoba, kteraÂ uplatnÏ uje naÂrok
na vyÂzÏivneÂ.

(2) Pravomoc k rÏõÂzenõÂ je daÂna soudu smluvnõÂ stra-
ny, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ bydlisÏteÏ osoba, kteraÂ uplatnÏ uje
naÂrok na vyÂzÏivneÂ.

CÏ laÂ nek 32

OsvojenõÂ

(1) OsvojenõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ stra-
ny, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osvojitel v dobeÏ podaÂnõÂ
naÂvrhu na osvojenõÂ.

(2) K osvojenõÂ musõÂ daÂt souhlas dõÂteÏ, jakozÏ i jineÂ
osoby a orgaÂny, vyzÏadujõÂ-li to praÂvnõÂ prÏedpisy smluvnõÂ
strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osvojovaneÂ dõÂteÏ.

(3) JestlizÏe dõÂteÏ osvojujõÂ manzÏeleÂ, z nichzÏ jeden je
staÂtnõÂm obcÏanem jedneÂ smluvnõÂ strany a druhyÂ staÂtnõÂm
obcÏanem druheÂ smluvnõÂ strany, musõÂ byÂt splneÏny pod-
mõÂnky stanoveneÂ praÂvnõÂmi rÏaÂdy obou smluvnõÂch stran.

(4) K rÏõÂzenõÂ o osvojenõÂ je daÂna pravomoc orgaÂnu
smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osvojitel v
dobeÏ podaÂnõÂ naÂvrhu na osvojenõÂ; v prÏõÂpadeÏ, zÏe dõÂteÏ
osvojujõÂ manzÏeleÂ, z nichzÏ jeden je staÂtnõÂm obcÏanem
jedneÂ smluvnõÂ strany a druhyÂ staÂtnõÂm obcÏanem druheÂ
smluvnõÂ strany, je daÂna pravomoc orgaÂnu smluvnõÂ stra-
ny, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ majõÂ nebo naposledy meÏli manzÏeleÂ
spolecÏneÂ bydlisÏteÏ.

(5) UstanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ se obdobneÏ
vztahujõÂ i na zrusÏenõÂ osvojenõÂ.

OpatrovnictvõÂ a porucÏnictvõÂ

CÏ laÂ nek 33

(1) Vznik a zaÂnik opatrovnictvõÂ a porucÏnictvõÂ se
rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ srany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏa-
nem je opatrovanec a porucÏenec.

(2) PraÂvnõÂ vztahy mezi opatrovnõÂkem a opatro-
vancem a mezi porucÏnõÂkem a porucÏencem se rÏõÂdõÂ praÂv-
nõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂn ustanovil opa-
trovnõÂka nebo porucÏnõÂka.

(3) Povinnost prÏijmout funkci opatrovnõÂka a po-
rucÏnõÂka se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ
staÂtnõÂm obcÏanem je osoba, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena za
opatrovnõÂka nebo porucÏnõÂka.

(4) K rÏõÂzenõÂ o opatrovnictvõÂ a porucÏnictvõÂ je daÂna
pravomoc orgaÂnu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏa-
nem je opatrovanec nebo porucÏenec.

(5) MaÂ-li opatrovanec nebo porucÏenec bydlisÏteÏ na

uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany, muÊ zÏe se za opatrovnõÂka
nebo porucÏnõÂka ustanovit i staÂtnõÂ obcÏan druheÂ smluvnõÂ
strany, a to za prÏedpokladu, zÏe maÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ
smluvnõÂ strany, kde se maÂ opatrovnictvõÂ nebo porucÏ-
nictvõÂ vykonaÂvat, a zÏe jeho ustanovenõÂ nejleÂpe vyho-
vuje zaÂjmuÊ m opatrovance nebo porucÏence.

CÏ laÂ nek 34

(1) Jsou-li k ochraneÏ zaÂjmuÊ staÂtnõÂho obcÏana jedneÂ
smluvnõÂ strany, jehozÏ bydlisÏteÏ nebo majetek je na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, potrÏebnaÂ opatrovnickaÂ
nebo porucÏnickaÂ opatrÏenõÂ, orgaÂn teÂto smluvnõÂ strany o
tom bez odkladu uveÏdomõÂ orgaÂn uvedenyÂ v cÏlaÂnku 33
odst. 4 teÂto smlouvy.

(2) V neodkladnyÂch prÏõÂpadech muÊ zÏe orgaÂn druheÂ
smluvnõÂ strany ucÏinit prÏimeÏrÏenaÂ docÏasnaÂ opatrÏenõÂ
podle praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho staÂtu, musõÂ vsÏak o tom bez
odkladu uveÏdomit orgaÂn uvedenyÂ v cÏlaÂnku 33 odst. 4
teÂto smlouvy. Tato opatrÏenõÂ zuÊ stanou v platnosti azÏ do
jineÂho rozhodnutõÂ tohoto orgaÂnu.

CÏ laÂ nek 35

(1) OrgaÂn, jehozÏ pravomoc je daÂna podle cÏlaÂnku
33 odst. 4 teÂto smlouvy, muÊ zÏe prÏeneÂst porucÏnictvõÂ
nebo opatrovnictvõÂ na orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany, je-
stlizÏe osoba, ktereÂ byl ustanoven porucÏnõÂk nebo opa-
trovnõÂk, maÂ na uÂzemõÂ teÂto smluvnõÂ strany bydlisÏteÏ, prÏe-
chodnyÂ pobyt nebo majetek. PrÏenesenõÂ porucÏnictvõÂ
nebo opatrovnictvõÂ nabude uÂcÏinnost, jestlizÏe dozÏaÂdanyÂ
orgaÂn prÏevezme porucÏnictvõÂ nebo opatrovnictvõÂ a uveÏ-
domõÂ o tom dozÏadujõÂcõÂ orgaÂn.

(2) OrgaÂn, kteryÂ podle odstavce 1 prÏevzal vedenõÂ
opatrovnictvõÂ nebo porucÏnictvõÂ, jej vede podle praÂv-
nõÂho rÏaÂdu sveÂho staÂtu.; pokud jde o zpuÊ sobilost k praÂ-
vuÊ m a praÂvnõÂm uÂkonuÊ m, postupuje vsÏak podle praÂv-
nõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je
opatrovanec nebo porucÏenec. NenõÂ opraÂvneÏn k vydaÂ-
vaÂnõÂ rozhodnutõÂ o osobnõÂm stavu; muÊ zÏe vsÏak udeÏlit
souhlas k uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ, jestlizÏe se to vyzÏaduje
podle praÂvnõÂho rÏaÂdu staÂtu, jehozÏ staÂtnõÂm obcÏanem je
opatrovanec nebo porucÏenec.

HLAVA CÏ TVRTAÂ

MajetkoveÂ veÏci

CÏ laÂ nek 36

Forma praÂvnõÂch uÂ konuÊ

(1) Forma praÂvnõÂch uÂkonuÊ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, kteryÂm se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂ uÂkon saÂm. StacÏõÂ
vsÏak, postupuje-li se podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ stra-
ny, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byl praÂvnõÂ uÂkon ucÏineÏn.

(2) Forma praÂvnõÂch uÂkonuÊ tyÂkajõÂcõÂch se nemovi-
tostõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ je nemovitost.
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CÏ laÂ nek 37

PraÂvnõÂ vztahy k nemovitostem

(1) PraÂvnõÂ vztahy k nemovitestem se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je nemovitost.

(2) K rÏõÂzenõÂ o praÂvnõÂch vztazõÂch k nemovitostem
je daÂna pravomoc orgaÂnu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ je nemovitost.

CÏ laÂ nek 38

SmluvnõÂ zaÂvazkoveÂ vztahy

(1) SmluvnõÂ zaÂvazkoveÂ vztahy, s vyÂjimkou zaÂ-
vazkuÊ tyÂkajõÂcõÂch se nemovitostõÂ, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, kteryÂ si zvolõÂ uÂcÏastnõÂci smlouvy.

(2) JestlizÏe k takoveÂto volbeÏ praÂva nedosÏlo,
smluvnõÂ zaÂvazkoveÂ vztahy se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se smlouva uzavrÏela.
UzavrÏela-li se smlouva mezi neprÏõÂtomnyÂmi, rÏõÂdõÂ se
praÂvnõÂm rÏaÂdem bydlisÏteÏ (sõÂdla) prÏõÂjemce naÂvrhu na uza-
vrÏenõÂ smlouvy.

(3) K rÏõÂzenõÂ o smluvnõÂch zaÂvazkovyÂch vztazõÂch je
daÂna pravomoc soudu smluvnõÂ strany, na neÏmzÏ se
uÂcÏastnõÂcõÂ smlouvy põÂsemneÏ dohodli. NenõÂ-li takoveÂto
dohody, pravomoc je daÂna soudu smluvnõÂ strany, na
jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ bydlisÏteÏ (sõÂdlo) odpuÊ rce. Pravomoc je
daÂna i soudu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ by-
dlisÏteÏ (sõÂdlo) zÏalobce, je-li na tomto uÂzemõÂ prÏedmeÏt
sporu nebo majetek odpuÊ rce.

CÏ laÂ nek 39

OdpoveÏdnost za sÏkodu

(1) OdpoveÏdnost za sÏkodu zpuÊ sobenou mimo
smlouvu se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na je-
jõÂmzÏ uÂzemõÂ dosÏlo k vzniku sÏkody. Jsou-li sÏkuÊ dce a po-
sÏkozenyÂ staÂtnõÂmi obcÏany druheÂ smluvnõÂ strany a majõÂ
na jejõÂm uÂzemõÂ bydlisÏteÏ, pouzÏije se praÂvnõÂ rÏaÂd teÂto
smluvnõÂ strany.

(2) UplatneÏnõÂ regresnõÂho naÂroku vznikleÂho v sou-
vislosti s posÏkozenõÂm na zdravõÂ nebo smrtõÂ se rÏõÂdõÂ praÂv-
nõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany, kteraÂ poskytla sluzÏby
podle svyÂch prÏedpisuÊ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ nebo
podle jinyÂch prÏedpisuÊ , ktereÂ jsou praÂvnõÂm zaÂkladem
pro regres.

(3) K rozhodovaÂnõÂ sporuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch ze sÏkody
zpuÊ sobeneÂ mimo smlouvu je daÂna pravomoc soudu
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ dosÏlo k vzniku sÏkody
nebo na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ sÏkuÊ dce bydlisÏteÏ (sõÂdlo). Pra-
vomoc je daÂna i soudu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
maÂ bydlisÏteÏ (sõÂdlo) posÏkozenyÂ, maÂ-li sÏkuÊ dce na tomto
uÂzemõÂ majetek.

HLAVA PAÂ TAÂ

DeÏdickeÂ veÏci

CÏ laÂ nek 40

ZaÂsada rovnosti

(1) StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany majõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany stejneÂ postavenõÂ jako
vlastnõÂ staÂtnõÂ obcÏaneÂ, jde-li o nabyÂvaÂnõÂ majetku nebo ji-
nyÂch praÂv nachaÂzejõÂcõÂch se na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ
strany deÏdeÏnõÂm ze zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ vyporÏaÂdaÂnõÂ
pro prÏõÂpad smrti, jakozÏ i v prÏõÂpadeÏ zpuÊ sobilosti zrÏõÂdit
nebo zrusÏit vyporÏaÂdaÂnõÂ pro prÏõÂpad smrti.

(2) StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany mohou v
zaÂveÏti naklaÂdat se svyÂm majetkem nachaÂzejõÂcõÂm se na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 41

PouzÏ itõÂ praÂva

(1) DeÏdeÏnõÂ movitostõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl zuÊ stavitel v
dobeÏ smrti.

(2) DeÏdeÏnõÂ nemovitostõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se nachaÂzõÂ nemovitost.

(3) PosouzenõÂ toho, zda jde o movitost nebo ne-
movitost, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na je-
jõÂmzÏ uÂzemõÂ se majetek nachaÂzõÂ.

CÏ laÂ nek 42

OduÂ mrt'

ZuÊ stalo-li deÏdictvõÂ a podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ
strany, kteryÂm se rÏõÂdõÂ deÏdeÏnõÂ, nenõÂ deÏdicuÊ , movitosti
nabude smluvnõÂ strana, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl zuÊ -
stavitel v dobeÏ smrti, a nemovitosti smluvnõÂ strana, na
jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se nachaÂzejõÂ.

CÏ laÂ nek 43

ZaÂveÏt'

(1) ZpuÊ sobilost zrÏõÂdit nebo zrusÏit zaÂveÏt', nebo vy-
deÏdit, jakozÏ i praÂvnõÂ uÂcÏinky nedostatkuÊ v projevu vuÊ le
se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm ob-
cÏanem byl zuÊ stavitel v dobeÏ projevu vuÊ le. Toto praÂvo
je rozhodujõÂcõÂ i prÏi urcÏenõÂ, ktereÂ druhy vyporÏaÂdaÂnõÂ pro
prÏõÂpad smrti jsou prÏõÂpustneÂ.

(2) Forma zrÏõÂzenõÂ nebo zrusÏenõÂ zaÂveÏti nebo vydeÏ-
deÏnõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂt-
nõÂm obcÏanem byl zuÊ stavitel v dobeÏ praÂvnõÂho uÂkonu.
StacÏõÂ vsÏak, bylo-li postupovaÂno podle praÂvnõÂho rÏaÂdu
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byl uvedenyÂ praÂvnõÂ
uÂkon ucÏineÏn.
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CÏ laÂ nek 44

Pravomoc v deÏdickyÂch veÏcech

(1) K projednaÂnõÂ moviteÂho deÏdictvõÂ, s vyÂjimkou
prÏõÂpadu uvedeneÂho v odstavci 4, je daÂna pravomoc jus-
ticÏnõÂmu orgaÂnu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ staÂtnõÂm obcÏanem
byl zuÊ stavitel v dobeÏ smrti.

(2) K projednaÂnõÂ nemoviteÂho deÏdictvõÂ je daÂna pra-
vomoc justicÏnõÂho orgaÂnu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ se nemovitost nachaÂzõÂ.

(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ i pro urcÏenõÂ
pravomoci k projednaÂvaÂnõÂ sporuÊ , ktereÂ vzniknou v
souvislosti s deÏdictvõÂm.

(4) Jsou-li prÏedmeÏtem deÏdictvõÂ movitosti, ktereÂ
jsou po smrti staÂtnõÂho obcÏana jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, a souhlasõÂ-li s tõÂm vsÏichni
znaÂmõÂ deÏdici a odkazovnõÂci, projednaÂ deÏdictvõÂ na naÂvrh
deÏdice nebo odkazovnõÂka prÏõÂslusÏnyÂ justicÏnõÂ orgaÂn teÂto
smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 45

OznamovaÂnõÂ uÂ mrtõÂ

ZemrÏe-li staÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, uveÏdomõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
bez odkladu prÏõÂmo diplomatickou misi nebo konzu-
laÂrnõÂ uÂrÏad druheÂ smluvnõÂ srany o uÂmrtõÂ a oznaÂmõÂ mu
vsÏechno, co je znaÂmeÂ o deÏdicõÂch a odkazovnõÂcõÂch, o je-
jich bydlisÏti nebo pobytu a o rozsahu deÏdictvõÂ, jakozÏ i
o prÏõÂpadneÂm vyporÏaÂdaÂnõÂ pro prÏõÂpad smrti. MaÂ-li tento
orgaÂn veÏdomost o tom, zÏe po zemrÏeleÂm zuÊ stal majetek
i v jineÂm staÂtu, oznaÂmõÂ i tuto okolnost.

CÏ laÂ nek 46

OpraÂvneÏnõÂ diplomatickeÂ mise nebo konzulaÂrnõÂho

uÂ rÏadu v deÏdickyÂch veÏcech

(1) V deÏdickyÂch veÏcech vcÏetneÏ deÏdickyÂch sporuÊ
jsou diplomatickeÂ mise a konzulaÂrnõÂ uÂrÏady smluvnõÂch
stran opraÂvneÏny zastupovat, s vyÂjimkou praÂva odmõÂt-
nout deÏdictvõÂ, bez zvlaÂsÏtnõÂho zplnomocneÏnõÂ prÏed or-
gaÂny druheÂ smluvnõÂ strany staÂtnõÂ obcÏany sveÂho staÂtu,
jsou-li tito staÂtnõÂ obcÏaneÂ neprÏõÂtomnõÂ a nemajõÂ-li zplno-
mocneÏnce.

(2) ZemrÏe-li staÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany v
dobeÏ prÏechodneÂho pobytu na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ
strany, odevzdajõÂ se veÏci, ktereÂ meÏl u sebe, bez dalsÏõÂho
rÏõÂzenõÂ spolu s jejich seznamem diplomatickeÂ misi nebo
konzulaÂrnõÂmu uÂrÏadu smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ byl staÂtnõÂm
obcÏanem. Pro vyÂvoz teÏchto veÏcõÂ se obdobneÏ pouzÏije
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 19 teÂto smlouvy.

CÏ laÂ nek 47

VyhlaÂsÏenõÂ zaÂveÏti

K vyhlaÂsÏenõÂ zaÂveÏti je daÂna pravomoc justicÏnõÂho or-
gaÂnu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je zaÂveÏt'. JusticÏ-
nõÂmu orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu projednat deÏdictvõÂ je trÏeba
zaslat oveÏrÏenyÂ opis zaÂveÏti a zaÂpis o jejõÂm vyhlaÂsÏenõÂ.

CÏ laÂ nek 48

OpatrÏenõÂ k zabezpecÏenõÂ deÏdictvõÂ

(1) OrgaÂn smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je deÏ-
dictvõÂ po staÂtnõÂm obcÏanu druheÂ smluvnõÂ strany, ucÏinõÂ
podle praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho staÂtu opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k
zabezpecÏenõÂ deÏdictvõÂ a k jeho spraÂveÏ. StejneÏ budou prÏõÂ-
slusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran postupovat i v prÏõÂpa-
dech, prÏichaÂzõÂ-li jako deÏdic nebo odkazovnõÂk do uÂvahy
staÂtnõÂ obcÏan druheÂ smluvnõÂ strany.

(2) O opatrÏenõÂch podle odstavce 1 je trÏeba uveÏdo-
mit diplomatickou misi nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad druheÂ
smluvnõÂ strany, ktereÂ mohou prÏi jejich vyÂkonu spolu-
puÊ sobit prÏõÂmo nebo prostrÏednictvõÂm zplnomocneÏnce.
Na jejich naÂvrh se mohou opatrÏenõÂ zmeÏnit nebo zrusÏit,
nebo jejich vyÂkon odlozÏit.

(3) Podle zÏaÂdosti orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂho projednat
deÏdictvõÂ se opatrÏenõÂ podle odstavce 1 zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ,
nebo se jejich vyÂkon odlozÏõÂ.

CÏ laÂ nek 49

VydaÂnõÂ deÏdictvõÂ

(1) DeÏdictvõÂ skaÂdajõÂcõÂ se z movitostõÂ nebo vyÂteÏzÏek
z prodeje movitostõÂ a nemovitostõÂ patrÏõÂcõÂch do deÏdictvõÂ
na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany se po skoncÏenõÂ deÏdic-
keÂho rÏõÂzenõÂ vydaÂ deÏdicuÊ m nebo odkazovnõÂkuÊ m, kterÏõÂ
majõÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany. NenõÂ-li
mozÏno odevzdat deÏdictvõÂ nebo jeho vyÂteÏzÏek prÏõÂmo
jeho deÏdicuÊ m, odkazovnõÂkuÊ m nebo jejich zplnomoc-
neÏncuÊ m, vydaÂ se diplomatickeÂ misi nebo konzulaÂrnõÂmu
uÂrÏadu druheÂ smluvnõÂ strany.

(2) Vydat deÏdictvõÂ podle odstavce 1 je mozÏneÂ teh-
dy, jestlizÏe:

a) vsÏechny pohledaÂvky veÏrÏiteluÊ zuÊ stavitele prÏihlaÂsÏeneÂ
ve lhuÊ teÏ stanoveneÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany,
jejõÂzÏ justicÏnõÂ orgaÂn maÂ pravomoc k rÏõÂzenõÂ o deÏdic-
tvõÂ, byly zaplaceny nebo zajisÏteÏny,

b) vsÏechny dluzÏneÂ daneÏ a poplatky byly zaplaceny
nebo zajisÏteÏny,

c) prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny daly souhlas k vyÂvozu veÏcõÂ patrÏõÂ-
cõÂch do deÏdictvõÂ nebo k prÏevodu vyÂteÏzÏku z jejich
prodeje, je-li takovyÂto souhlas potrÏebnyÂ.

HLAVA SÏ ESTAÂ

PracovnõÂ veÏci

CÏ laÂ nek 50

(1) Nedohodnou-li se uÂcÏastnõÂci jinak, pracovnõÂ
pomeÏr se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ vykonaÂvaÂ pracovnõÂk praÂci.

(2) JestlizÏe staÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany vy-
konaÂvaÂ praÂci na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, rÏõÂdõÂ se
pracovnõÂ pomeÏr praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, kde
maÂ sõÂdlo vysõÂlajõÂcõÂ organizace, s vyÂjimkou, jestlizÏe i by-
dlisÏteÏ pracovnõÂka je na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, kde vy-
konaÂvaÂ praÂci.
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(3) PracovnõÂ pomeÏr pracovnõÂka, kteryÂ vykonaÂvaÂ
praÂci na vodnõÂm nebo vzdusÏneÂm dopravnõÂm prostrÏed-
ku, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, kde byl do-
pravnõÂ prostrÏedek registrovaÂn; pracovnõÂ pomeÏr pracov-
nõÂka zÏeleznicÏnõÂho nebo silnicÏnõÂho dopravce se rÏõÂdõÂ
praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, kde maÂ sõÂdlo dopravce.

(4) Podle praÂvnõÂho rÏaÂdu majõÂcõÂho rozhodujõÂcõÂ vyÂ-
znam pro pracovnõÂ pomeÏr se posuzujõÂ materiaÂlnõÂ a for-
maÂlnõÂ naÂlezÏitosti platnosti pracovnõÂ smlouvy, naÂsledky
neplatnosti pracovnõÂ smlouvy, jakozÏ i obsah a zaÂnik
pracovnõÂho pomeÏru vcÏetneÏ sporuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z pra-
covnõÂho pomeÏru.

(5) K rÏõÂzenõÂ v pracovnõÂch veÏcech je daÂna pravo-
moc soudu nebo jineÂho orgaÂnu smluvnõÂ strany opraÂv-
neÏneÂho k projednaÂvaÂvnõÂ pracovnõÂch sporuÊ , na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ maÂ odpuÊ rce bydlisÏteÏ (sõÂdlo). Pravomoc je daÂna
i soudu (orgaÂnu) smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ vy-
konaÂvaÂ pracovnõÂk praÂci.

HLAVA SEDMAÂ

NaÂklady rÏõÂzenõÂ

CÏ laÂ nek 51

OsvobozenõÂ od zaÂlohy na naÂklady rÏõÂzenõÂ

StaÂtnõÂm obcÏanuÊ m jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ vy-
stupujõÂ prÏed orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, pokud majõÂ
bydlisÏteÏ, pobyt nebo sõÂdlo na uÂzemõÂ jedneÂ ze smluvnõÂch
stran, nelze ulozÏit slozÏenõÂ zaÂlohy na naÂklady rÏõÂzenõÂ jen
z toho duÊ vodu, zÏe jsou cizinci nebo zÏe na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany nemajõÂ bydlisÏteÏ, pobyt nebo sõÂdlo.

OsvobozenõÂ od poplatkuÊ

CÏ laÂ nek 52

(1) StaÂtnõÂm obcÏanuÊ m jedneÂ smluvnõÂ strany se prÏi-
znaÂvaÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany osvobozenõÂ od
soudnõÂch, notaÂrÏskyÂch a spraÂvnõÂch poplatkuÊ a dalsÏõÂ vyÂ-
hody tyÂkajõÂcõÂ se poplatkuÊ , jakozÏ i jinyÂch naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
za stejnyÂch podmõÂnek jako vlastnõÂm staÂtnõÂm obcÏanuÊ m.
To sameÂ se vztahuje na osvobozenõÂ od placenõÂ hoto-
vyÂch vyÂdajuÊ zaÂstupce a placenõÂ odmeÏny za zastupovaÂ-
nõÂ.

(2) OsvobozenõÂ se vztahuje i na rÏõÂzenõÂ o vyÂkonu
rozhodnutõÂ.

CÏ laÂ nek 53

(1) OsvobozenõÂ podle cÏlaÂnku 52 teÂto smlouvy se
poskytuje na zaÂkladeÏ osveÏdcÏenõÂ o osobnõÂch, rodinnyÂch
a majetkovyÂch pomeÏrech zÏadatele. Toto osveÏdcÏenõÂ vy-
daÂvaÂ prÏõÂslusÏny orgaÂn smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
maÂ zÏadatel bydlisÏteÏ nebo pobyt.

(2) NemaÂ-li zÏadatel bydlisÏteÏ ani pobyt na uÂzemõÂ
zÏaÂdneÂ ze smluvnõÂch stran, osveÏdcÏenõÂ muÊ zÏe vydat

diplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad smluvnõÂ stra-
ny, jejõÂzÏ je staÂtnõÂm obcÏanem.

(3) OrgaÂn, kteryÂ rozhoduje o zÏaÂdosti o osvoboze-
nõÂ, muÊ zÏe od orgaÂnu, kteryÂ osveÏdcÏenõÂ vydal, zÏaÂdat do-
plneÏnõÂ uÂdajuÊ nebo potrÏebneÂ objasneÏnõÂ.

CÏ laÂ nek 54

(1) JestlizÏe staÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany po-
daÂvaÂ zÏaÂdost o osvobozenõÂ podle cÏlaÂnku 52 teÂto
smlouvy prÏed prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem druheÂ smluvnõÂ stra-
ny, muÊ zÏe tak ucÏinit prÏed prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem podle
mõÂsta sveÂho bydlisÏteÏ nebo pobytu. Tento orgaÂn po-
stoupõÂ zÏaÂdost spolu s osveÏdcÏenõÂm vydanyÂm podle
cÏlaÂnku 53 teÂto smlouvy prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu druheÂ
smluvnõÂ strany.

(2) ZÏ aÂdost o osvobozenõÂ podle cÏlaÂnku 52 teÂto
smlouvy je mozÏno podat soucÏasneÏ s naÂvrhem na zahaÂ-
jenõÂ rÏõÂzenõÂ, pro ktereÂ se osvobozenõÂ zÏaÂdaÂ.

CÏ laÂ nek 55

OsvobozenõÂ podle cÏlaÂnku 52 teÂto smlouvy prÏi-
znaneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem jedneÂ smluvnõÂ strany v ur-
cÏiteÂ veÏci se vztahuje na vsÏechny procesnõÂ uÂkony, ktereÂ
provede v tomto rÏõÂzenõÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany.

HLAVA OSMAÂ

UznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodnutõÂ

CÏ laÂ nek 56

UznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodnutõÂ ve veÏcech

nemajetkoveÂ povahy

(1) PravomocnaÂ a vykonatelnaÂ rozhodnutõÂ nema-
jetkoveÂ povahy v obcÏanskyÂch a rodinnyÂch veÏcech,
kteraÂ vydaly justicÏnõÂ orgaÂny jedneÂ smluvnõÂ strany, se
uznaÂvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany bez dalsÏõÂho rÏõÂ-
zenõÂ pod podmõÂnkou, zÏe justicÏnõÂ orgaÂny druheÂ smluvnõÂ
strany nevydaly pravomocneÂ rozhodnutõÂ v teÂzÏe veÏci
drÏõÂve, nebo pokud podle teÂto smlouvy, resp. v prÏõÂpa-
dech touto smlouvou neupravenyÂch podle praÂvnõÂho
rÏaÂdu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se o uznaÂnõÂ zÏaÂdaÂ,
nenõÂ rÏõÂzenõÂ ve vyÂlucÏneÂ pravomoci justicÏnõÂch orgaÂnuÊ
teÂto smluvnõÂ strany.

(2) JestlizÏe orgaÂn jedneÂ smluvnõÂ strany vydal pra-
vomocneÂ a vykonatelneÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ dõÂteÏte,
je toto rozhodnutõÂ trÏeba vykonat i na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany, kde dõÂteÏ zÏ ije, je-li dõÂteÏ staÂtnõÂm obcÏanem
jedneÂ ze smluvnõÂch stran. Pro vyÂkon teÏchto rozhodnutõÂ
se pouzÏije obdobneÏ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ v
majetkovyÂch veÏcech.

UznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodnutõÂ v majetkovyÂch veÏcech

CÏ laÂ nek 57

(1) SmluvnõÂ strany za podmõÂnek stanovenyÂch
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v teÂto smlouveÏ uznaÂvajõÂ a vykonaÂvajõÂ na sveÂm uÂzemõÂ
tato rozhodnutõÂ vydanaÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ stra-
ny:

a) rozhodnutõÂ souduÊ majetkoveÂ povahy v obcÏan-
skyÂch a rodinnyÂch veÏcech, jakozÏ i soudem schvaÂ-
leneÂ smõÂry v teÏchto veÏcech,

b) rozhodnutõÂ souduÊ v trestnõÂch veÏcech tyÂkajõÂcõÂ se
naÂhrady sÏkody.

(2) Za rozhodnutõÂ souduÊ ve smyslu odstavce 1 se
povazÏujõÂ i rozhodnutõÂ v deÏdickyÂch veÏcech vydanaÂ or-
gaÂny smluvnõÂ strany, ktereÂ majõÂ podle praÂvnõÂho rÏaÂdu
teÂto smluvnõÂ strany pravomoc k rÏõÂzenõÂ.

CÏ laÂ nek 58

SmluvnõÂ strany uzaÂvajõÂ a vykonaÂvajõÂ praÂvoplatnaÂ
rozhodnutõÂ rozhodcÏõÂch soudcuÊ vydanaÂ po nabytõÂ plat-
nosti smlouvy, jakozÏ i smõÂru uzavrÏeneÂ prÏed teÏmito sou-
dy, jestlizÏe podmõÂnky rozhodcÏõÂ smlouvy, prÏõÂpadneÏ do-
lozÏky jsou v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem obou smluvnõÂch
stran.

CÏ laÂ nek 59

RozhodnutõÂ uvedenaÂ v cÏlaÂnku 57 teÂto smlouvy se
budou uznaÂvat a vykonaÂvat pod podmõÂnkou, zÏe:

a) rozhodnutõÂ je pravomocneÂ a vykonatelneÂ podle
praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
bylo vydaneÂ; prÏedbeÏzÏneÏ vykonatelnaÂ rozhodnutõÂ a
prÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ je mozÏneÂ v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ
uznat a vykonat, i kdyzÏ podleÂhajõÂ rÏaÂdnyÂm oprav-
nyÂm prostrÏedkuÊ m, jsou-li vykonatelnaÂ podle
praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
byla vydanaÂ,

b) justicÏnõÂ orgaÂn smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
bylo rozhodnutõÂ vydaneÂ, meÏl pravomoc rozhod-
nout ve veÏci podle teÂto smlouvy a v prÏõÂpadech ne-
upravenyÂch touto smlouvou podle praÂvnõÂho rÏaÂdu
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se zÏaÂdaÂ o uznaÂnõÂ
nebo vyÂkon,

c) uÂcÏastnõÂk, proti ktereÂmu bylo rozhodnutõÂ vydaneÂ a
kteryÂ se jednaÂnõÂ nezuÂcÏastnil, byl k jednaÂnõÂ rÏaÂdneÏ a
vcÏas prÏedvolaÂn podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ stra-
ny, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ bylo rozhodnutõÂ vydaneÂ, a v
prÏõÂpadeÏ procesnõÂ nezpuÊ sobilosti byl rÏaÂdneÏ zastou-
pen,

d) o teÂzÏe veÏci mezi tyÂmizÏ uÂcÏastnõÂky jizÏ drÏõÂve pravo-
mocneÏ nerozhodl soud smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ uznat a vykonat,

e) v teÂzÏe veÏci mezi tyÂmizÏ uÂcÏatnõÂky nebylo uznaÂno
nebo vykonaÂno rohodnutõÂ justicÏnõÂho orgaÂnu trÏe-
tõÂho staÂtu.

CÏ laÂ nek 60

(1) NaÂvrh na uznaÂnõÂ nebo vyÂkon rozhodnutõÂ se
muÊ zÏe podat prÏõÂmo prÏõÂslusÏneÂmu soudu smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ uznat nebo vykonat,
nebo soudu, kteryÂ rozhodl v prvnõÂm stupni; v tomto

prÏõÂpadeÏ se naÂvrh postoupõÂ prÏõÂslusÏneÂmu soudu druheÂ
smluvnõÂ strany zpuÊ sobem uvedenyÂm v cÏlaÂnku 3 teÂto
smlouvy.

(2) NaÂlezÏ itosti naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ se
rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se
maÂ rozhodnutõÂ vykonat. V naÂvrhu na vyÂkon rozhod-
nutõÂ uklaÂdajõÂcõÂho zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ sumy opraÂvneÏnyÂ
uvede, jakyÂm zpuÊ sobem se maÂ vyÂkon rozhodnutõÂ
uskutecÏnit.

(3) K naÂvrhu na uznaÂnõÂ nebo vyÂkon rozhodnutõÂ je
trÏeba prÏipojit:

a) rozhodnutõÂ nebo oveÏrÏenyÂ opis tohoto rozhodnutõÂ
spolu s potrvzenõÂm o pravomocnosti a vykonava-
telnosti nebo prÏedbeÏzÏneÂ vykonatelnosti, pokud to
nevyplyÂvaÂ ze samotneÂho rozhodnutõÂ,

b) potvrzenõÂ o tom, zÏe uÂcÏastnõÂkovi, proti ktereÂmu
bylo rozhodnutõÂ vydaÂno a kteryÂ se jednaÂnõÂ ne-
zuÂcÏastnil, bylo rÏaÂdneÏ a vcÏas dorucÏeno prÏedvolaÂnõÂ
k prvnõÂmu jednaÂnõÂ a naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, ja-
kozÏ i rozhodnutõÂ ve veÏci podle praÂvnõÂho rÏaÂdu
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ bylo rozhodnutõÂ
vydaÂno, a v prÏõÂpadeÏ procesnõÂ nezpuÊ sobilosti byl
rÏaÂdneÏ zastoupen,

c) oveÏrÏenyÂ prÏeklad naÂvrhu na uznaÂnõÂ nebo vyÂkon
rozhodnutõÂ i listin uvedenyÂch v põÂsmenech a) a b)
tohoto odstavce do jazyka smluvnõÂ strany, na je-
jõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ uznat nebo vykonat.

(4) NaÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ je trÏeba prÏedlozÏit
s takovyÂm pocÏtem stejnopisuÊ s prÏõÂlohami, aby jeden
stejnopis zuÊ stal u soudu, kteryÂ bude rozhodovat o na-
rÏõÂzenõÂ vyÂkonu, a aby kazÏdyÂ uÂcÏastnõÂk, proti ktereÂmu naÂ-
vrh smeÏrÏuje, dostal jeden stejnopis.

ZpuÊ sob uznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodnutõÂ

CÏ laÂ nek 61

(1) Pravomoc uznat nebo narÏõÂdit vyÂkon rozhod-
nutõÂ maÂ soud smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ
rozhodnutõÂ uznat nebo vykonat.

(2) Soud, kteryÂ rozhoduje o uznaÂnõÂ nebo narÏõÂzenõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ, se omezõÂ na zjisÏteÏnõÂ, zda byly
splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v cÏlaÂncõÂch 57, 58 a 59 teÂto
smlouvy, a jestlizÏe zjistõÂ, zÏe tyto podmõÂnky byly splneÏ-
ny, rozhodnutõÂ uznaÂ nebo narÏõÂdõÂ jeho vyÂkon. VeÏcnaÂ a
mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost soudu se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ uz-
nat nebo vykonat.

(3) Pro vyÂkon rozhodnutõÂ se pouzÏije praÂvnõÂ rÏaÂd
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ vy-
konat.

(4) JestlizÏe byl na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ
soud vydal rozhodnutõÂ, jeho vyÂkon odlozÏen, uveÏdomõÂ
se o tom dozÏaÂdanyÂ soud druheÂ smluvnõÂ strany, kteryÂ
nebude ve vyÂkonu pokracÏovat.

(5) PovazÏuje-li to soud za potrÏebneÂ, muÊ zÏe prÏed-
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volat a vyslechnout uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ; muÊ zÏe si vyzÏaÂdat
i dalsÏõÂ informace od soudu, kteryÂ rozhodnutõÂ vydal.

CÏ laÂ nek 62

PovinnyÂ muÊ zÏe podat proti vyÂkonu rozhodnutõÂ naÂ-
mitky, je-li to prÏõÂpustneÂ podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ
strany, jejõÂzÏ soud rozhodnutõÂ vydal.

CÏ laÂ nek 63

VyÂvoz veÏcõÂ a prÏevod peneÏz

UstanovenõÂmi teÂto smlouvy o vyÂkonu rozhodnutõÂ
nejsou dotcÏeny praÂvnõÂ prÏedpisy smluvnõÂch stran ve
smyslu cÏlaÂnku 19 teÂto smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se prÏevodu pe-
neÏz nebo vyÂvozu veÏcõÂ zõÂskanyÂch vyÂkonem rozhodnutõÂ.

VyÂkon rozhodnutõÂ o naÂhradeÏ naÂkladuÊ

CÏ laÂ nek 64

(1) JestlizÏe uÂcÏastnõÂkovi osvobozeneÂmu podle
cÏlaÂnku 52 teÂto smlouvy bylo pravomocnyÂm rozhodnu-
tõÂm ulozÏeno na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany nahradit
naÂklady rÏõÂzenõÂ druheÂho uÂcÏastnõÂka, prÏõÂslusÏnyÂ soud
druheÂ smluvnõÂ strany narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ k vy-
mozÏenõÂ teÏchto naÂkladuÊ na naÂvrh opraÂvneÏneÂho bezplat-
neÏ.

(2) Do naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhod-
nutõÂ se pocÏõÂtajõÂ i naÂklady spojeneÂ s prÏekladem a oveÏrÏe-
nõÂm listin uvedenyÂch v cÏlaÂnku 60 odst. 3 põÂsm. c) a
cÏlaÂnku 65 odst. 2 teÂto smlouvy.

CÏ laÂ nek 65

(1) Soud, kteryÂ narÏõÂdil vyÂkon rozhodnutõÂ o naÂ-
hradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, omezõÂ sveÂ zkoumaÂnõÂ jen na to,
zda rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci a zda je vykonatel-
neÂ.

(2) K naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ se prÏipojõÂ roz-
hodnutõÂ nebo oveÏrÏenyÂ opis cÏaÂsti rozhodnutõÂ obsahujõÂcõÂ
vyÂrok o naÂkladech rÏõÂzenõÂ a potvrzenõÂ vydaneÂ soudem,
kteryÂ rozhodl v prvnõÂm stupni, zÏe vyÂrok o naÂkladech
rÏõÂzenõÂ je pravomocnyÂ a vykonatelnyÂ. Tyto doklady
musõÂ byt opatrÏeny oveÏrÏenyÂm prÏekladem do jazyka
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se maÂ rozhodnutõÂ vy-
konat.

(3) OrgaÂn smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ naÂ-
klady vznikly, pozÏaÂdaÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud druheÂ smluvnõÂ
strany, aby vymohl naÂklady rÏõÂzenõÂ. Soud odevzdaÂ vy-
mozÏenou sumu diplomatickeÂ misi nebo konzulaÂrnõÂmu
uÂrÏadu druheÂ smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 66

(1) NaÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ o naÂhradeÏ naÂ-
kladuÊ rÏõÂzenõÂ, ktereÂ se maÂ vykonat na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany, je mozÏneÂ podat na soudeÏ, kteryÂ vydal

rozhodnutõÂ o naÂkladech, nebo na soudeÏ, kteryÂ rozhodl
v prvnõÂm stupni.

(2) Soud uvedenyÂ v odstavci 1 zasÏle naÂvrh prÏõÂslusÏ-
neÂmu soudu druheÂ smluvnõÂ strany zpuÊ sobem uvede-
nyÂm v cÏlaÂnku 3 teÂto smlouvy.

CÏ laÂ nek 67

UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 56, 57 a 59 azÏ 66 teÂto smlouvy
se pouzÏijõÂ i na pravomocnaÂ a vykonatelnaÂ rozhodnutõÂ
vydanaÂ prÏed nabytõÂm platnosti smlouvy.

CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ

VeÏ ci trestnõÂ

HLAVA PRVNIÂ

PrÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

CÏ laÂ nek 68

Povinnost prÏevzõÂt trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ

(1) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana se na zÏaÂdost druheÂ
smluvnõÂ strany zavazuje zahaÂjit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ proti
sveÂmu staÂtnõÂmu obcÏanovi, jakozÏ i jineÂ osobeÏ, maÂ-li tato
osoba na jejõÂm uÂzemõÂ bydlisÏteÏ, je-li stõÂhaÂna pro duÊ -
vodneÂ podezrÏenõÂ z takovyÂch cÏinuÊ spaÂchanyÂch na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ jsou soudneÏ trestneÂ podle
praÂvnõÂho rÏaÂdu obou smluvnõÂch stran.

(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se pouzÏije i tehdy, je-
stlizÏe cÏin, v souvislosti s nõÂmzÏ se podaÂvaÂ zÏaÂdost o prÏe-
vzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ, se podle praÂvnõÂho rÏaÂdu dozÏadu-
jõÂcõÂ smluvnõÂ strany povazÏuje za soudneÏ trestnyÂ cÏin a
podle praÂvnõÂho rÏaÂdu dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany jen za
prÏestupek.

(3) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 prÏõÂ-
slusÏneÂ orgaÂny dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany postupujõÂ
podle sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu.

(4) NaÂroky posÏkozenyÂch na naÂhradu sÏkody,
byly-li uplatneÏny v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ, se stanou soucÏaÂstõÂ
prÏevzateÂho rÏõÂzenõÂ.

CÏ laÂ nek 69

ZÏ aÂdost o prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

(1) ZÏ aÂdost o prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ musõÂ obsa-
hovat zejmeÂna:

a) oznacÏenõÂ dozÏadujõÂcõÂho orgaÂnu;
b) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ osoby, kteraÂ meÏla spaÂchat cÏin,

jejõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, bydlisÏteÏ, jakozÏ i dalsÏõÂ osobnõÂ
uÂdaje;

c) popis cÏinu, v souvislosti s nõÂmzÏ se podaÂvaÂ zÏaÂdost
o prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ;

d) zneÏnõÂ ustanovenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu dozÏadujõÂcõÂ
smluvnõÂ strany, podle neÏhozÏ se cÏin povazÏuje za
soudneÏ trestnyÂ, jakozÏ i dalsÏõÂch ustanovenõÂ, kteraÂ
majõÂ podstatnyÂ vyÂznam prÏi prÏevzateÂm stõÂhaÂnõÂ;

e) rozsah zpuÊ sobeneÂ sÏkody a prÏõÂpadneÂ naÂroky
posÏkozenyÂch na jejich naÂhradu.
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(2) UstanovenõÂm odstavce 1 nenõÂ dotcÏeno ustano-
venõÂ cÏlaÂnku 6 teÂto smlouvy o naÂlezÏitostech dozÏaÂdaÂnõÂ.

(3) K zÏaÂdosti se prÏiklaÂdajõÂ trestnõÂ spisy nebo jejich
oveÏrÏeneÂ opisy a duÊ kazy, ktereÂ maÂ k dispozici dozÏadu-
jõÂcõÂ smluvnõÂ strana.

CÏ laÂ nek 70

OpatrÏenõÂ k naÂvratu obvineÏneÂho

(1) JestlizÏe je obvineÏny v dobeÏ podaÂnõÂ zÏaÂdosti o
prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ ve vazbeÏ na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ
smluvnõÂ strany, prÏeveze se na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ
strany.

(2) JestlizÏe je obvineÏnyÂ v dobeÏ podaÂnõÂ zÏaÂdosti o
prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ na svobodeÏ, dozÏadujõÂcõÂ stra-
na, je-li to potrÏebneÂ, ucÏinõÂ prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ podle
sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu k jeho naÂvratu na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 71

OznaÂmenõÂ vyÂsledkuÊ prÏevzateÂho trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana je povinna uveÏdomit do-
zÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ stranu o vyÂsledku prÏevzateÂho trest-
nõÂho stõÂhaÂnõÂ. Dojde-li k pravomocneÂmu odsouzenõÂ, za-
sÏle se na zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany i opis roz-
sudku.

CÏ laÂ nek 72

DuÊ sledky prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

(1) JestlizÏe byla podaÂna zÏaÂdost o prÏevzetõÂ trest-
nõÂho stõÂhaÂnõÂ podle cÏlaÂnky 68 teÂto smlouvy, nemuÊ zÏe se
po praÂvnõÂ moci konecÏneÂho rozhodnutõÂ orgaÂnu dozÏaÂ-
daneÂ smluvnõÂ strany zahaÂjit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ prÏed orgaÂny
dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany, a bylo-li zahaÂjeno, musõÂ byÂt
zastaveno.

(2) TrestnõÂ stõÂhaÂnõÂ na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany se muÊ zÏe znovu zahaÂjit, jestlizÏe se obvineÏnyÂ vy-
hne trestnõÂmu stõÂhaÂnõÂ na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ stra-
ny.

HLAVA DRUHAÂ

VydaÂvaÂnõÂ

CÏ laÂ nek 73

Povinnost k vydaÂnõÂ

(1) SmluvnõÂ strany se zavazujõÂ, zÏe za podmõÂnek
stanovenyÂch v teÂto smlouveÏ si budou na zaÂkladeÏ zÏaÂ-
dosti navzaÂjem vydaÂvat k provedenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ
nebo k vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody osoby, ktereÂ se
zdrzÏujõÂ na jejich uÂzemõÂ.

(2) VydaÂnõÂ k provedenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ je prÏõÂ-
pustneÂ jen u soudneÏ trestnyÂch cÏinuÊ , za ktereÂ muÊ zÏe byÂt
ulozÏen podle praÂvnõÂho rÏaÂdu obou smluvnõÂch stran trest
odneÏtõÂ svobody na jeden rok.

(3) VydaÂnõÂ k vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody je prÏõÂ-
pustneÂ jen u cÏinuÊ soudneÏ trestnyÂch podle praÂvnõÂho
rÏaÂdu obou smluvnõÂch stran, za ktereÂ byla vyzÏaÂdanaÂ
osoba odsouzena k trestu odneÏtõÂ svobody.

CÏ laÂ nek 74

OdmõÂtnutõÂ vydaÂnõÂ

(1) K vydaÂnõÂ nedojde, jestlizÏe:

a) vyzÏaÂdanaÂ osoba je staÂtnõÂm obcÏanem dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany v dobeÏ, kdy dojde zÏaÂdost o vydaÂnõÂ,

b) soudneÏ trestnyÂ cÏin byl spaÂchaÂn na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany,

c) podle praÂvnõÂho prÏedpisu dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany
nemuÊ zÏe byÂt trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zahaÂjeno nebo rozsu-
dek nemuÊ zÏe byÂt vykonaÂn z duÊ voduÊ promlcÏenõÂ
nebo jineÂho zaÂkonneÂho duÊ vodu,

d) proti osobeÏ, o jejõÂzÏ vydaÂnõÂ se zÏaÂdaÂ, byl pro tyÂzÏ
trestnyÂ cÏin na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany vy-
nesen pravomocnyÂ rozsudek nebo bylo trestnõÂ stõÂ-
haÂnõÂ pravomocnyÂm rozhodnutõÂm zastaveno.

(2) V prÏõÂpadeÏ odmõÂtnutõÂ vydaÂnõÂ uveÏdomõÂ o tom
dozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ stranu s
uvedenõÂm duÊ voduÊ , pro ktereÂ se vydaÂnõÂ odmõÂtaÂ.

CÏ laÂ nek 75

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ musõÂ obsahovat:

a) oznacÏenõÂ dozÏadujõÂcõÂho orgaÂnu,
b) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ vyzÏaÂdaneÂ osoby, jejõÂ staÂtnõÂ ob-

cÏanstvõÂ, jakozÏ i dalsÏõÂ osobnõÂ uÂdaje a podle mozÏ-
nostõÂ jejõÂ popis a jejõÂ fotografii.

c) zneÏnõÂ ustanovenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu dozÏadujõÂcõÂ
smluvnõÂ strany, podle neÏhozÏ se cÏin povazÏuje za
soudneÏ trestnyÂ,

d) rozsah zpuÊ sobeneÂ sÏkody.

(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ k provedenõÂ trestnõÂho rÏõÂ-
zenõÂ se prÏipojõÂ originaÂl nebo oveÏrÏenyÂ opis zatyÂkacõÂho
rozkazu s popisem skutku, v souvislosti s nõÂmzÏ se o vy-
daÂnõÂ zÏaÂdaÂ.

(3) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ k vyÂkonu restu odneÏtõÂ svo-
body musõÂ byÂt prÏipojen oveÏrÏenyÂ opis rozsudku s do-
lozÏkou o nabytõÂ jeho praÂvnõÂ moci. Vykonal-li odsou-
zenyÂ jizÏ cÏaÂst trestu odneÏtõÂ svobody, uvede se, jakou
cÏaÂst.

CÏ laÂ nek 76

DoplneÏnõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ

Neobsahuje-li zÏaÂdost o vydaÂnõÂ vsÏechny potrÏebneÂ
uÂdaje, muÊ zÏe dozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana zÏaÂdat o jejich do-
plneÏnõÂ, k cÏemuzÏ stanovõÂ lhuÊ tu do dvou meÏsõÂcuÊ . LhuÊ ta
stanovenaÂ na dobu kratsÏõÂ nezÏ dva meÏsõÂce se muÊ zÏe ze zaÂ-
vazÏnyÂch duÊ voduÊ prodlouzÏit, ani po prodlouzÏenõÂ vsÏak
nesmõÂ prÏesahovat dva meÏsõÂce.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 63/1990CÏ aÂstka 15 Strana 309



CÏ laÂ nek 77

ZatcÏenõÂ za uÂcÏelem vydaÂnõÂ

DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana po obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti
ucÏinõÂ bezodkladneÏ opatrÏenõÂ k zatcÏenõÂ vyzÏaÂdaneÂ osoby,
s vyÂjimkou teÏch prÏõÂpaduÊ , kdy k vydaÂnõÂ nemuÊ zÏe dojõÂt.

CÏ laÂ nek 78

PrÏedbeÏzÏneÂ zatcÏenõÂ

(1) ZatcÏenõÂ je mozÏno vykonat i prÏed tõÂm, nezÏ do-
jde zÏaÂdost o vydaÂnõÂ, jestlizÏe dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strana
o to vyÂslovneÏ pozÏaÂdaÂ a oznaÂmõÂ, zÏe na osobu byl vydaÂn
prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ nebo byl proti nõÂ vynesen rozsudek, na
jehozÏ zaÂkladeÏ zamyÂsÏlõÂ zÏaÂdat o vydaÂnõÂ. ZÏ aÂdost o prÏed-
beÏzÏneÂ zatcÏenõÂ je mozÏno podat posÏtou, telegraficky
nebo jinyÂm vhodnyÂm zpuÊ sobem vylucÏujõÂcõÂm jakeÂkoliv
pochybnosti.

(2) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran mohou i bez
podaÂnõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 1 zatknout osobu
zdrzÏujõÂcõÂ se na jejich uÂzemõÂ, kteraÂ podle jejich veÏdo-
mosti spaÂchala na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany soudneÏ
trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ se povoluje vydaÂnõÂ.

(3) O zatcÏenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 je trÏeba bezod-
kladneÏ uveÏdomit druhou smluvnõÂ stranu.

CÏ laÂ nek 79

PropusÏteÏnõÂ zatcÏeneÂ osoby

(1) DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana muÊ zÏe osobu zatcÏe-
nou podle cÏlaÂnku 77 teÂto smlouvy propustit na svobo-
du, jestlizÏe ve lhuÊ teÏ stanoveneÂ podle cÏlaÂnku 76 teÂto
smlouvy jõÂ dodatecÏneÏ nebyly zaslaÂny uÂdaje, o jejichzÏ
doplneÏnõÂ zÏaÂdala.

(2) Osobu zatcÏenou podle cÏlaÂnku 78 odst. 1 teÂto
smlouvy je mozÏno propustit na svobodu, jestlizÏe zÏaÂ-
dost o vydaÂnõÂ nedojde do jednoho meÏsõÂce ode dne, kdy
druheÂ smluvnõÂ straneÏ bylo oznaÂmeno prÏedbeÏzÏneÂ zatcÏe-
nõÂ.

(3) Osoba zatcÏenaÂ podle cÏlaÂnku 78 odst. 2 teÂto
smlouvy se propustõÂ na svobodu, jestlizÏe zÏaÂdost o vy-
daÂnõÂ nedojde do jednoho meÏsõÂce ode dne, kdy druheÂ
smluvnõÂ straneÏ bylo oznaÂmeno prÏedbeÏzÏneÂ zatcÏenõÂ.

CÏ laÂ nek 80

Odklad vydaÂnõÂ

JestlizÏe se proti vyzÏaÂdaneÂ osobeÏ vede trestnõÂ rÏõÂzenõÂ
nebo jestlizÏe byla odsouzena za jinyÂ trestnyÂ cÏin na
uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany, muÊ zÏe byÂt vydaÂnõÂ od-
lozÏeno do skoncÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ nebo ukoncÏenõÂ
vyÂkonu trestu.

CÏ laÂ nek 81

DocÏasneÂ vydaÂnõÂ

(1) DocÏasneÂ vydaÂnõÂ vyzÏaÂdaneÂ osoby se provede

na zaÂkladeÏ oduÊ vodneÏneÂ zÏaÂdosti dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany tehdy, jestlizÏe by odklad vydaÂnõÂ meÏl za naÂsledek
promlcÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ, nebo jestlizÏe by v zaÂvazÏneÂ
mõÂrÏe ztõÂzÏil vysÏetrÏenõÂ soudneÏ trestneÂho cÏinu.

(2) DocÏasneÏ vydanaÂ osoba se po vykonaÂnõÂ proces-
nõÂch uÂkonuÊ , pro ktereÂ byla vydaÂna, ihned vraÂtõÂ, nejpo-
zdeÏji vsÏak do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne docÏasneÂho vydaÂnõÂ.

CÏ laÂ nek 82

ZÏ aÂdost neÏkolika staÂtuÊ o vydaÂnõÂ

JestlizÏe o vydaÂnõÂ osoby zÏaÂdaÂ neÏkolik staÂtuÊ , dozÏaÂ-
danaÂ smluvnõÂ strana rozhodne, ktereÂ z teÏchto zÏaÂdostõÂ
vyhovõÂ. PrÏitom se prÏihlõÂzÏõÂ k staÂtnõÂmu obcÏanstvõÂ vyzÏaÂ-
daneÂ osoby, k mõÂstu spaÂchaÂnõÂ soudneÏ trestneÂho cÏinu a
k jeho zaÂvazÏnosti.

CÏ laÂ nek 83

Meze stõÂhatelnosti vydaneÂ osoby

(1) VydanaÂ osoba nesmõÂ byÂt bez souhlasu dozÏaÂ-
daneÂ smluvnõÂ strany trestneÏ stõÂhaÂna, ani nesmõÂ byÂt na nõÂ
vykonaÂn trest, ani nesmõÂ byÂt vydaÂna trÏetõÂmu staÂtu pro
jinyÂ soudneÏ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ prÏed vydaÂnõÂm, nezÏ
pro kteryÂ se vydaÂnõÂ povolilo.

(2) Souhlas dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany nenõÂ trÏeba,
jestlizÏe:

a) vydanaÂ osoba neopustõÂ do jednoho meÏsõÂce ode dne
skoncÏenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ nebo vyÂkonu trestu
uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany; do teÂto lhuÊ ty se
nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou vydanaÂ osoba ne-
mohla uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany opustit
bez sveÂho zavineÏnõÂ,

b) vydanaÂ osoba opustila uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany a znovu se na toto uÂzemõÂ dobrovolneÏ vraÂti-
la.

CÏ laÂ nek 84

ProvedenõÂ vydaÂnõÂ

DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana sdeÏlõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
straneÏ mõÂsto a dobu vydaÂnõÂ. VyzÏaÂdanou osobu je
mozÏno propustit na svobodu, jestlizÏe ji dozÏadujõÂcõÂ
smluvnõÂ strana neprÏevezme do 15 dnuÊ ode dne stanove-
neÂho pro vydaÂnõÂ.

CÏ laÂ nek 85

OpeÏtovneÂ vydaÂnõÂ

V prÏõÂpadeÏ, zÏe se vydanaÂ osoba jakyÂmkoliv zpuÊ so-
bem vyhne trestnõÂmu stõÂhaÂnõÂ nebo vyÂkonu trestu a
zdrzÏuje se na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany, bude na
novou zÏaÂdost opeÏtovneÏ vydaÂna, anizÏ by bylo trÏeba za-
slat listiny uvedeneÂ v cÏlaÂnku 75 teÂto smlouvy.

CÏ laÂ nek 86

OznaÂmenõÂ vyÂsledkuÊ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

DozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strana bezodkladneÏ uveÏdomõÂ
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dozÏaÂdanou smluvnõÂ stranu o vyÂsledcõÂch trestnõÂho stõÂ-
haÂnõÂ proti vydaneÂ osobeÏ zaslaÂnõÂm opisu pravomocneÂho
rozhodnutõÂ.

CÏ laÂ nek 87

PruÊ voz

(1) SmluvnõÂ strana povolõÂ na zÏaÂdost druheÂ
smluvnõÂ strany prÏes sveÂ uÂzemõÂ pruÊ voz osob, ktereÂ vy-
dal trÏetõÂ staÂt smluvnõÂ straneÏ zÏaÂdajõÂcõÂ o pruÊ voz. DozÏaÂ-
danaÂ smluvnõÂ strana nenõÂ povinna povolit pruÊ voz osob,
jejichzÏ vydanõÂ je mozÏno podle teÂto smlouvy odmõÂt-
nout.

(2) ZÏ aÂdost o povolenõÂ pruÊ vozu se podaÂvaÂ a vyrÏi-
zuje stejnyÂm zpuÊ sobem jako zÏaÂdost o vydaÂnõÂ.

(3) DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana provede pruÊ voz ta-
kovyÂm zpuÊ sobem, kteryÂ povazÏuje za nejvhodneÏjsÏõÂ.

(4) Souhlas k pruÊ vozu nenõÂ trÏeba, jde-li o prÏelet
bez meziprÏistaÂnõÂ.

CÏ laÂ nek 88

NaÂklady vydaÂnõÂ a pruÊ vozu

NaÂklady vydaÂnõÂ nese smluvnõÂ strana, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ vznikly. NaÂklady pruÊ vozu nese smluvnõÂ strana,
kteraÂ o pruÊ voz zÏaÂdala.

HLAVA TRÏ ETIÂ

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o praÂvnõÂ pomoci

v trestnõÂch veÏcech

CÏ laÂ nek 89

DodaÂnõÂ osob ve vazbeÏ nebo ve vyÂkonu trestu

odneÏtõÂ svobody

Je-li osoba prÏedvolanaÂ jako sveÏdek ve vazbeÏ nebo
ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany, tato smluvnõÂ strana zarÏõÂdõÂ jejõÂ dopra-
venõÂ na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany, jestlizÏe je jejõÂ
osobnõÂ vyÂslech bezpodmõÂnecÏneÏ nutnyÂ; tato osoba musõÂ
byÂt drzÏena ve vazbeÏ a po skoncÏenõÂ vyÂslechu musõÂ byÂt
bez mesÏkaÂnõÂ vraÂcena.

CÏ laÂ nek 90

VydaÂnõÂ veÏci

(1) VeÏci, ktereÂ pachatel zõÂskal trestnyÂm cÏinem,
pro kteryÂ se zÏaÂdaÂ jeho vydaÂnõÂ, nebo veÏci, ktereÂ nabyl
jako protihodnotu za tyto veÏci, jakozÏ i veÏci, ktereÂ
slouzÏõÂ jako duÊ kaz v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, budou vydaÂny do-
zÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ straneÏ, a to i v tom prÏõÂpadeÏ, zÏe k vy-
daÂnõÂ pachatele nedojde pro jeho smrt, uÂteÏk nebo z ji-
neÂho duÊ vodu.

(2) DozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana muÊ zÏe docÏasneÏ odlo-
zÏit vydaÂnõÂ zÏaÂdanyÂch veÏcõÂ, jsou-li potrÏebneÂ pro jineÂ
trestnõÂ rÏõÂzenõÂ.

(3) PraÂva trÏetõÂch osob k veÏcem, ktereÂ byly vydaÂny
druheÂ smluvnõÂ straneÏ, zuÊ staÂvajõÂ nedotcÏena. Po skoncÏenõÂ
trestnõÂho rÏõÂzenõÂ se tyto veÏci vraÂtõÂ smluvnõÂ straneÏ, kteraÂ
je zaslala, nebo se s jejõÂm souhlasem vydajõÂ prÏõÂmo
opraÂvneÏnyÂm osobaÂm.

CÏ laÂ nek 91

OznamovaÂnõÂ odsouzenõÂ

(1) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si navzaÂjem
podaÂvajõÂ zpraÂvy o pravomocnyÂch rozsudcõÂch v trest-
nõÂch veÏcech, ktereÂ soudy jedneÂ smluvnõÂ strany vydaly
proti staÂtnõÂm obcÏanuÊ m druheÂ smluvnõÂ strany.

(2) Na zaÂkladeÏ oduÊ vodneÏneÂ zÏaÂdosti si prÏõÂslusÏneÂ
orgaÂny smluvnõÂch stran navzaÂjem podaÂvajõÂ zpraÂvy o
pravomocnyÂch rozsudcõÂch a o pravomocnyÂch rozhod-
nutõÂch, jimizÏ bylo zastaveno rÏõÂzenõÂ i tehdy, tyÂkajõÂ-li se
osob, ktereÂ nejsou staÂtnõÂmi obcÏany dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany.

(3) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si navzaÂjem
zasõÂlajõÂ i zpraÂvy o pravomocnyÂch rozhodnutõÂch tyÂkajõÂ-
cõÂch se staÂtnõÂch obcÏanuÊ druheÂ smluvnõÂ strany, pokud se
trestnõÂ rÏõÂzenõÂ skoncÏilo zastavenõÂm.

(4) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si na zÏaÂdost
zasõÂlajõÂ podle mozÏnostõÂ otisky prstuÊ osob uvedenyÂch v
odstavcõÂch 1 a 2.

CÏ laÂ nek 92

ZasõÂlaÂnõÂ vyÂpisuÊ z rejstrÏ õÂku trestuÊ

PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran zasÏlou justicÏnõÂm
orgaÂnuÊ m druheÂ smluvnõÂ strany na jejich zÏaÂdost vyÂpisy
z rejstrÏõÂku trestuÊ .

CÏ AÂ ST CÏ TVRTAÂ

ZaÂ veÏ recÏ naÂ ustanovenõÂ

CÏ laÂ nek 93

Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci a nabude platnosti
trÏicaÂtyÂm dnem po vyÂmeÏneÏ ratifikacÏnõÂch listin. VyÂmeÏna
ratifikacÏnõÂch listin se uskutecÏnõÂ v BudapesÏti.

CÏ laÂ nek 94

Tato smlouva se uzavõÂraÂ na peÏt let. JejõÂ platnost se
prodluzÏuje vzÏdy na dalsÏõÂch peÏt let, jestlizÏe ji põÂsemneÏ
nevypovõÂ zÏaÂdnaÂ ze smluvnõÂch stran nejmeÂneÏ sÏest meÏ-
sõÂcuÊ prÏed uplynutõÂm praÂveÏ probõÂhajõÂcõÂho peÏtileteÂho ob-
dobõÂ.

CÏ laÂ nek 95

(1) V den, kteryÂm tato smlouva nabude platnosti,
pozbude platnosti Smlouva mezi CÏ eskoslovenskou so-
cialistickou republikou a Mad'arskou lidovou republi-
kou o uÂpraveÏ praÂvnõÂch vztahuÊ ve veÏcech obcÏanskyÂch,
rodinnyÂch a trestnõÂch z 2. listopadu 1961.
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(2) Pokud KonzulaÂrnõÂ uÂmluva mezi CÏ eskosloven-
skou socialistickou republikou a Mad'arskou lidovou
republikou ze dne 17. kveÏtna 1973 odkazuje na
Smlouvu mezi CÏ eskoslovenskou socialistickou repu-
blikou a Mad'arskou lidovou republikou o uÂpraveÏ praÂv-
nõÂch vztahuÊ v obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch veÏ-

Za

CÏ eskoslovenskou socialistickou

republiku:

Milan CÏ icÏ v. r.

cech, bude se tõÂmto odkazem rozumeÏt odkaz na tuto
smlouvu.

DaÂno v BratislaveÏ dne 28. brÏezna 1989 ve dvou vy-
hotovenõÂch, kazÏdeÂ v slovenskeÂm a mad'arskeÂm jazyku,
prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za

Mad'arskou lidovou

republiku:

KaÂhmaÂn KulcsaÂr v. r.
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