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SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Č ES KÁ RE P UB L I KA
Částka 29

Rozeslána dne 20. října 2014

Cena Kč 50,–

O B S A H:
59. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana sdělila slovenské
straně změny v názvech a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne
27. ledna 2004 v Bratislavě
60. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské
straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou
republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané
dne 20. dubna 1959
61. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské
straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané
dne 21. června 2006 ve Varšavě
62. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé
straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech,
podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
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59
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 26 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně
státních hranic1) sdělila česká strana nótou ze dne 17. července 2014 slovenské straně změny v názvech a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 5 odst. 1 Smlouvy a článku 10 odst. 1
písm. a) a b) Smlouvy.
Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě ze dne 8. dubna
2010, vyhlášenou pod č. 85/2010 Sb. m. s.
České znění nóty se vyhlašuje současně.

1

) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného
pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě, byla vyhlášena pod č. 26/2005 Sb. m. s.,
opravena pod č. 8/2006 Sb. m. s. a změněna pod č. 76/2005 Sb. m. s. a č. 73/2008 Sb. m. s.
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60
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 35 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve
věcech trestních z 20. dubna 19591) sdělila česká strana nótou ze dne 8. srpna 2014 rakouské straně změny
v kompetenci a označení orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 5 písm. c) Smlouvy,
článku 6 odst. 3 Smlouvy a podle článku 27 odst. 2 a 4 Smlouvy.
Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky ve Vídni ze dne 7. dubna 2010,
vyhlášenou pod č. 86/2010 Sb. m. s.
České znění nóty se vyhlašuje současně.

1

) Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 14. července 2005 ve Vídni, byla vyhlášena pod
č. 65/2006 Sb. m. s. a změněna pod č. 57/2008 Sb. m. s.
Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, přijatá ve Štrasburku dne 20. dubna 1959, byla vyhlášena pod
č. 550/1992 Sb.
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61
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že česká strana informovala nótou ze dne 17. července 2014 polskou
stranu o změnách v označení a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 3 odst. 1
písm. c) Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při
ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech1) a článku 7 odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy.
Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě ze dne 18. května
2010, vyhlášenou pod č. 87/2010 Sb. m. s.
České znění nóty se vyhlašuje současně.

1

) Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného
pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná dne 21. června 2006 ve Varšavě, byla vyhlášena pod č. 62/2007
Sb. m. s. a změněna pod č. 87/2010 Sb. m. s.
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62
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 17 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních
hranic v příhraničních oblastech1) sdělila česká strana nótou ze dne 31. července 2014 německé straně změny
v označení a působnosti orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 1 a 4 Smlouvy.
Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 9. září
2002, vyhlášenou pod č. 131/2002 Sb. m. s., a nótu Velvyslanectví České republiky v Berlíně ze dne 9. dubna 2010,
vyhlášenou pod č. 88/2010 Sb. m. s.
Německé znění české nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících
při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně, byla vyhlášena pod č. 91/2002
Sb. m. s. a změněna pod č. 9/2013 Sb. m. s.
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