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Vážení a milí,
Je období vánoc. Už vás letos nebudeme trápit žádnými složitostmi ani novinkami. Přesto si vám ale dovolujeme poslat významnou úmluvu, která zajišťuje úsměvy na celém světě od těch nejmenších až po ty největší. Doufáme, že jsme vám splnili vaše očekávání a že jste od nás obdrželi řešení, které jste potřebovali.
Toto je letos poslední Newsletter. Jménem týmu Mašek advokáti vám přeji klidné prožití vánočních svátků
a těším se, že se s vámi ve zdraví setkám v roce 2010

…Váš Petr Mašek

Mezinárodní úmluva nadpřirozených bytostí o vzájemném uznání
a nerušení při výkonu svých povinností
Vysoké smluvní strany této smlouvy:
Děda Mráz, Ježíšek, Papa Noël, Santa Claus a Weihnachtsman
(Vysoké smluvní strany jsou uvedeny v abecedním pořadí bez jakéhokoliv upřednostňování)
Připomínajíce si vlastní společnou dlouhotrvající existenci,
Uznávajíce potřebu úpravy své činnosti při jejím výkonu,
Uznávajíce prospěšnost své činnosti,
Berouce v úvahu, že může dojít k diskrepancím,
se dohodly na této mezinárodní úmluvě:
Mezinárodní úmluva nadpřirozených bytostí o vzájemném
uznání a nerušení při výkonu svých povinností
(dále jen Úmluva)
Článek 1.

Účel

Vysoké smluvní strany (dále jen VSS nebo v jednotlivostech bytosti) se dohodly, že pro zjednodušení svojí činnosti si upraví vzájemná
práva, povinnosti v rámci kooperace za účelem zjednodušení globálního slavnostního provozu a doručování dárků. Pro účely této
Úmluvy se globálním doručováním rozumí i doručování do kosmu kosmonautům národností, kterým VSS doručují dárky.
Článek 2.

Vymezení činnosti

1. VSS doručují dárky, které jsou všeobecně považovány za akceptované právem pro účely působení radosti dětem i dospělým.
2. VSS se dohodly, že nebudou doručovat ani jinak přepravovat zejména:
a. Skutečné zbraně s výjimkou zbraní pro osoby, které tyto zbraně používají zejména pro sportovní a čistě obranné účely.
b. Zbraně hromadného ničení.
c. Omamné prostředky s výjimkou alkoholu v omezeném množství pro přímou konzumaci, přičemž množství alkoholu je
individuálně posuzováno VSS ve vztahu k obdarovanému a alkoholu pro zejména radost či investice.
Článek 3.

Termíny doručování dárků

1. VSS doručují dárky zpravidla v jeden konkrétní den v roce podle obyčejových, náboženských nebo jiných zvyklostí v období, které je
pro tyto účely v tom kterém státě považováno za radostné a slavnostní (dále jen slavnostní období).
2. Pokud se doručuje mimo obvyklé teritorium (článek 4) a v rámci časového posunu, bude se ta která VSS řídit pravidly této Úmluvy
při zachování maximální ohleduplnosti vůči domácí VSS maje na mysli maximální efektivitu a ohleduplnost doručování.
Článek 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Teritorialita a vstup na cizí teritorium

Domácím teritoriem se rozumí teritorium, ve kterém běžně doručuje ta která VSS.
VSS se tímto dohodly, že si navzájem poskytují bezvízový styk pro bytosti doručující dárky v souladu článkem 2 odst. 2. pís. a., b. a c.
VSS si navzájem doručí koridory pro vstup na cizí teritorium pro VSS.
Objem doručovaných dárků tou kterou VSS nesmí být omezujícím faktorem pro ostatní VSS a zejména domácí VSS.
VSS na cizí teritorium doručují dárky na zastupitelské úřady, konzuláty, obchodní mise, jakož i jiným osobám, které jsou přítomny
na cizím teritoriu, ve kterém působí cizí VSS, nebo ve kterém nepůsobí žádná VSS.
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Článek 5.

Doručování do kosmu

1. VSS se zavazují, že do kosmu platí stejná pravidla jako pro globální doručování, zejména dle článku 2.
2. VSS uznávají, že nebudou kosmický prostor využívat jinak než pro doručování a přepravu dárků a že si jej nebudou přivlastňovat
a to ani v části.
Článek 6.

Používání třetích osob, ochrana životního prostředí, hygienická pravidla

1. Pokud VSS využívají třetí osoby k plnění svojí činnosti, odpovídají za splnění úkolů jako by plnily samy.
2. VSS dbají na to, aby se maximálně šetřilo životní prostředí při:
a. přípravě a kompletaci dílů pro dárky;
b. zhotovení dárků;
c. doručování dárků;
d. výměně a přeměně dárků za jiné.
3. Pokud bude VSS využívat pro doručení jiné bytosti touto Úmluvou nedefinované, zavazuje se VSS k:
a. úklidu zejména žrádla nebo potravin, doplňků stravy či jiného zdroje energie a/nebo života;
b. úklidu exkrementů (zejména sobi Santa Clause), výměšků či jiných zdrojů možného znečištění živnostního prostředí,
c. odstranění veškerých odpadků, které mohou vzniknout z jeho činnosti,
d. zajistit neznečišťování ovzduší exhalacemi a jejich jímání do připravených nádob a jejich ekologické odstraňování, pokud VSS
používá dopravní prostředek s agregátem vypouštějícím exhalace do ovzduší.
4. Živnostním prostředím se rozumí prostředí, ve kterém se pohybují obdarovaní a VSS.
Článek 7.

Dopravní rychlost

Dopravní rychlost není stanovena či omezena. VSS se zavazují dbát nadřazenosti v domácí VSS při dávání přednosti při doručování dárků.
Článek 8.

Reklama a období

VSS se zavazují akceptovat přiměřenou reklamu sama sebe bez jakýchkoliv peněžních či jiných nároků ve slavnostním období.
Článek 9.

Ustanovení závěrečná

1. Tato Úmluva, jejíž české, anglické, francouzské a ruské znění má stejnou platnost, bude uložena u každé VSS.
2. Tato Úmluva platí dnem jejího podpisu a je tímto dnem účinná.

Podepsáno na věčnosti nebeské:
Ježíšek
V.r.

Santa Claus
V.r.

Papa Noël
V.r.

Děda Mráz
V.r.

Weihnachtsman
V.r.
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