Ročník 2008

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 3

Rozeslána dne 29. ledna 2008

Cena Kč 73,–

O B S A H:
3. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
4. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky
a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 – 2009
5. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
o zřízení společného centra Mikulov – Drasenhofen
6. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
7. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci
Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě
nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické
republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě
a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979, sjednané výměnou nót
(Ulánbátar, 27. 6. 2006)
8. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany
9. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské
republiky
10. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České
republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci
při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
11. Sd ě l ení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2006 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
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3
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. května 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 23. listopadu 2007.
Podle článku 9 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou
a Republikou Slovinsko Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsaná v Bělehradě dne 5. října 1963, vyhlášená pod č. 89/1964 Sb.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY SLOVINSKO
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A LÉKAŘSKÝCH VĚD
Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen „smluvní strany“), hodlajíce rozvíjet spolupráci
mezi oběma státy v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, uzavřely následující Dohodu:
Článe k 1
Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd na základě rovnosti,
reciprocity a vzájemných výhod. Konkrétní oblasti spolupráce budou stanoveny po vzájemné dohodě, přičemž
budou brány v úvahu příslušné zájmy obou smluvních stran.
Článe k 2
Smluvní strany budou spolupracovat zejména v těchto oblastech:
– výměna informací v oblasti zdravotnictví, jako např. organizace zdravotnictví, veřejné zdravotnictví, zdravotní
pojištění, vzdělávání ve zdravotnictví a výchova ke zdraví,
– výměna odborníků za účelem studií a konzultací na základě plánů spolupráce sjednaných podle článku 5 této
Dohody,
– přímé kontakty mezi institucemi a organizacemi obou států,
– další vzájemně dohodnuté formy spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.
Článe k 3
Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a sympoziích s mezinárodní účastí, zabývajících
se zdravotnickou tematikou, které se budou konat v jejich zemích. Na požádání jedné smluvní strany budou jí
druhou smluvní stranou dodány příslušné materiály vydané v souvislosti s konáním takových akcí.
Člán e k 4
Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a filmy s tematikou péče
o zdraví a podpory zdraví, jakož i další písemné, vizuální nebo audiovizuální informativní materiály z oblasti
zdravotnických poznatků.
Člán e k 5
Za účelem provádění této Dohody budou ministerstva zdravotnictví obou států sjednávat plány spolupráce,
ve kterých budou, kromě jiných záležitostí, specifikovány finanční podmínky vyplývající z konkrétních činností
a spolupráce upravených v článcích 1 – 4 této Dohody.
Článe k 6
Všechny výměny a jiné formy spolupráce v rámci této Dohody budou probíhat v souladu s právními předpisy
obou států.
Článe k 7
Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran. Vstoupí
v platnost dnem poslední nóty informující druhou smluvní stranu o vnitrostátním schválení.
Článe k 8
Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv vypovědět písemně, diplomatickou cestou, přičemž platnost této Dohody skončí 6 (šest) měsíců od data nóty informující druhou smluvní
stranu o takovémto vypovězení.
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Člán e k 9
Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá platnosti „Úmluva mezi vládou Československé socialistické
republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví“, ze dne
5. října 1963.
Dáno v Praze dne 10. května 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, slovinském
a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující text
anglický.
Za vládu České republiky

Za vládu Republiky Slovinsko

PhDr. Jan Stráský v. r.
ministr zdravotnictví

MUDr. Božidar Voljč v. r.
ministr zdravotnictví
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4
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2007 byl v Lublani podepsán Program kulturní
spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období
2007 – 2009.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 25 dnem podpisu a bude v platnosti do 31. prosince
2009.
České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury
Republiky Slovinsko na období 2007 – 2009
V rámci Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko v oblasti vzdělávání, kultury a vědy, která byla podepsána 12. května 1994 v Praze, se Ministerstvo kultury České republiky
a Ministerstvo kultury Republiky Slovinsko (dále jen „strany“) dohodly na následujícím Programu kulturní spolupráce na období 2007 – 2009, který má vést k prohloubení a realizaci všestranné spolupráce, která je v zájmu obou
stran.
I. Kultura a umění
Článe k 1
Strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury v souladu s principem volné výměny
kulturních hodnot.
Článe k 2
Strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců v rámci studijních pobytů v celkovém trvání čtyři
týdny ročně, každý z nich po 7 dnech (čtyři pobyty po sedmi dnech).
Člán e k 3
Strany se budou pravidelně informovat o důležitých kulturních a uměleckých událostech a setkáních konaných v obou zemích a budou na ně zvát zástupce druhé země.
Česká strana pozve slovinskou stranu k účasti na Mezinárodní přehlídce scénografie a divadelní architektury
Pražské Quadriennale 2007.
Člán e k 4
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Slovinským muzeem divadla a Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze.
Člán e k 5
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním informačním a poradenským střediskem pro
kulturu v Praze a Veřejným fondem kulturních aktivit v Lublani (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti).
Člán e k 6
Strany budou podporovat hostování divadelních, hudebních a tanečních souborů a jednotlivců, především
v rámci festivalů pořádaných v obou zemích.
Člán e k 7
Strany budou podporovat v rámci svých možností vzájemné výměny mezi Slovinským filharmonickým
orchestrem a Českou filharmonií.
Člán e k 8
Strany budou podporovat výměnu výstav a návštěvy kurátorů, jejichž pobyt nepřesáhne sedm (7) dní, v době
platnosti programu. Na konkrétních projektech se domluví strany přímo.
Člán e k 9
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei, galeriemi, knihovnami a institucemi zodpovědnými
za ochranu kulturních památek, především v oblasti digitalizace, za účelem uchování národního kulturního
dědictví.
V souladu s právními předpisy platnými v obou zemích zajistí obě strany přístup ke studijní literatuře
a sbírkám těchto institucí.
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Člán e k 10
Strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními
knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou rozvíjet další spolupráci
v oblasti nových technologií s cílem zabezpečit přístup ke kulturnímu dědictví.
Článe k 11
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi spisovateli, překladateli literatury a jejich sdruženími
prostřednictvím pořádání literárních večerů, výstav a vydávání literárních překladů.
Česká strana uveřejní oznámení Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí grantu na podporu
překladů české literatury v zahraničí. O grant žádá zahraniční vydavatel.
Strany budou podporovat v rámci svých možností účast na Slovinském knižním veletrhu v Lublani a na
mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze.
Článe k 12
Strany budou podporovat spolupráci mezi nakladateli obou zemí, stejně jako organizacemi nakladatelů
a knihkupců, a to prostřednictvím pořádání výstav, profesních setkání, výměn odborníků apod.
Člán e k 13
Strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech a na retrospektivách konaných
v obou zemích. Dále budou podporovat přímou spolupráci mezi odbornými institucemi a sdruženími v oblasti
kinematografie.
Strany budou podporovat účast na následujících filmových festivalech:
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech,
Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně,
Mezinárodním filmovém festivalu LIFFE v Lublani.
Článe k 14
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním filmovým archivem v Praze a Slovinským
filmovým archivem Archívu Slovinské republiky a Slovinskou filmotékou. Strany budou také podporovat pořádání
národních filmových retrospektiv, výměnu filmových publikací a organizaci studijních pobytů filmových odborníků.
Člán e k 15
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií múzických umění – FAMU v Praze a Akademií
divadla, rozhlasu, filmu a televize v Lublani.
Článe k 16
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti médií, kterou dohodnou mezi sebou přímo profesní organizace obou zemí.
Článe k 17
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti interdisciplinárního umění, pokud jde o autory, producenty, sítě
a instituce, kteří reprezentují a rozvíjejí tento obor umění.
Člán e k 18
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti archívů, založenou na přímé dohodě mezi kompetentními
orgány obou zemí.
Článe k 19
Strany budou podporovat vzájemnou účast a spolupráci na multilaterálních projektech.
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II. Kulturní dědictví
Člán e k 20
Strany budou podporovat odbornou spolupráci a přímou výměnu odborníků mezi Národním památkovým
ústavem České republiky a Ústavem pro ochranu kulturního dědictví Republiky Slovinsko, jakož i mezi dalšími
institucemi České republiky a Republiky Slovinsko.
Článe k 21
Strany budou podporovat výměnu kurátorů a restaurátorů, kteří se podílejí na interdisciplinárních pracích
u jednotlivých památek.
Člán e k 22
Strany vyjadřují ochotu vzájemně konzultovat otázky právní ochrany plemenného stáda a hřebčína v Kladrubech na jedné straně a ochrany plemenného stáda a hřebčína v Lipici na straně druhé. Za tímto účelem si strany
budou vyměňovat relevantní právní předpisy týkající se ochrany kulturního dědictví.
Článe k 23
Strany budou podporovat výměnu těchto výstav:
Výstavu scénografického díla Josefa Svobody
Výstavu divadelní fotografie Viktora Kronbauera
Putovní výstavu slovinského architekta Jože Plečnika v České republice
Výstavu uměleckých děl českých sochařů Vojtěcha a Stanislava Suchardů z Národní galerie Republiky Slovinsko.
III. Finanční ustanovení
Článe k 24
Výměny uskutečňující se v rámci tohoto programu budou probíhat za následujících podmínek: cestovní
výlohy ponese vysílající strana, zatímco pobyt (ubytování, denní diety) bude hradit přijímající strana.
Na specifických podmínkách jiných forem výměny se dohodnou přímo zainteresované instituce.
IV. Závěrečná ustanovení
Člán e k 25
Tento program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude v platnosti do 31. prosince 2009.
Dáno v Lublani dne 10. prosince 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, slovinském
a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.
Za Ministerstvo kultury
České republiky

Za Ministerstvo kultury
Republiky Slovinsko

Ing. Jaromír Talíř v. r.
náměstek ministra kultury

Jelka Pirkovič v. r.
státní tajemnice
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5
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2007 bylo v Mikulově podepsáno Ujednání mezi
vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov – Drasenhofen.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2008.
České znění Ujednání se vyhlašuje současně.
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UJED NÁ NÍ
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o zřízení společného centra Mikulov – Drasenhofen
Vláda České republiky (dále „česká smluvní strana“) a Rakouská spolková vláda (dále „rakouská smluvní
strana“) se na základě
– 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 1959 (dále „Smlouva“),
jakož i při zohlednění
– rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím
rozkazu“),
– Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) z 12. listopadu 2004 a Protokolu k provádění Dohody
mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným
pobytem z 12. listopadu 2004 a
– Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003,
kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl
podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států z 9. prosince 2005, ve znění výměny
nót ze 16. srpna a 31. srpna 2006 (dále „Dublinské správní ujednání“),
dohodly takto:
Člán e k 1
Rakouská smluvní strana zřídí na rakouském státním území, na území politické obce Drasenhofen, v blízkosti
státních hranic s Českou republikou společné centrum.
Člán e k 2
(1) Úředníci vyslaní oběma smluvními stranami do společného centra budou v rámci svých kompetencí
poradensky a podpůrně působit zejména
a) při podpoře a zintenzivňování přeshraniční spolupráce a výměny informací v policejní oblasti;
b) při koordinaci činností společných kontrolních skupin a výkonu smíšené hlídkové služby, jakož i ostatních
operací na společných státních hranicích a v příhraničních oblastech ve smyslu Smlouvy;
c) v záležitostech předávání, resp. přebírání osob, které nelegálně vstoupily na území států smluvních stran nebo
nelegálně pobývají na území států smluvních stran, podle readmisní dohody;
d) v záležitostech předávání a přebírání osob za účelem trestního stíhání, resp. výkonu trestu podle rámcového
rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jakož i odsouzených osob za účelem výkonu trestu odnětí
svobody;
e) v záležitostech předávání a přebírání osob, které podaly žádost o azyl, podle Dublinského správního ujednání;
jakož i
f) při výměně informací za účelem odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost, jakož i předcházení
a objasňování trestných činů.
(2) Úředníci působící ve společném centru spolupracují při plnění svých úkolů. Nesmějí samostatně provádět
výsostná oprávnění a poskytují informace a vyřizují úkoly výlučně na základě pokynů, které jim byly uděleny
vysílající smluvní stranou.
(3) Komunikace mezi úředníky ve společném centru probíhá v českém a německém jazyce, přičemž úředníci
působící ve společném centru jsou oprávněni klást své dotazy v jazyce své země.
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Člán e k 3
(1) Rakouská smluvní strana bezplatně poskytne české smluvní straně místnosti ve společném centru potřebné k výkonu služby a bude hradit i veškeré provozní náklady s výjimkou nákladů na telekomunikace. Rakouská
smluvní strana umožní české smluvní straně instalaci a provoz telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat, jakož i zřízení nezbytného připojení na svou telekomunikační síť. Rakouská smluvní strana v zájmu
zabezpečení činností stanovených v tomto ujednání umožní provozovatelům českých telekomunikačních zařízení
a zařízení pro zpracovávání dat přístup na území státu za účelem instalace a údržby těchto zařízení.
(2) Investice vložené českou smluvní stranou do společného centra a movité předměty zůstávají ve vlastnictví
české smluvní strany.
(3) Společné centrum se označí v českém a německém jazyce.
Článe k 4
(1) Národní centrály uvedené v článku 2 odst. 4 Smlouvy jmenují vždy jednoho úředníka zodpovědného za
organizaci společných činností a provoz společného centra. Odpovědní úředníci se dohodnou na počtu úředníků
každé smluvní strany, kteří budou působit ve společném centru, vzájemně si vymění seznamy s jejich jmény
a budou se vzájemně informovat o změnách v personálním obsazení.
(2) Odpovědní úředníci společně vypracují do šesti měsíců po vstupu tohoto ujednání v platnost jednací řád
a učiní všechna opatření k zajištění fungování společného centra.
(3) Jednací řád se stane závazným po schválení národními centrálami uvedenými v článku 2 odst. 4 Smlouvy.
(4) Pro účely tohoto článku je národní centrálou uvedenou v článku 2 odst. 4 Smlouvy na české straně
Policejní prezidium České republiky.
(5) V záležitostech činnosti úředníků celní správy ve společném centru je třeba vždy konzultovat národní
centrály podle článku 27 odst. 2 Smlouvy.
Článe k 5
(1) Zástupci národních centrál podle článku 2 odst. 4, resp. 27 odst. 2 Smlouvy, jakož i odpovědní úředníci
jmenovaní na základě článku 4 odst. 1 tohoto ujednání, se budou setkávat alespoň jednou ročně, aby vyhotovili
bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného centra. V rámci těchto setkání
a) si budou mezi sebou vyměňovat statistické údaje o činnosti společného centra, jakož i o vývoji různých forem
trestné činnosti, a
b) vypracují nový společný pracovní program a odpovídající strategie pro společné aktivity na společných
státních hranicích, resp. v příhraničních oblastech.
(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a německém jazyce.
Článe k 6
(1) Toto ujednání vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po okamžiku podpisu.
(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran jej může vypovědět písemně
diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti devadesát dnů po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Toto ujednání pozbude platnosti nejpozději dnem, kdy pozbude platnosti Smlouva.
Dáno v Mikulově dne 6. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu
České republiky

Za Rakouskou
spolkovou vládu

MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra

Günther Platter v. r.
ministr vnitra
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SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2005 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi
vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu
a mládeže.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 2. srpna 2007.
Podle článku 16 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové
republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 22. října 1986 v Budapešti, vyhlášená pod č. 41/1987 Sb.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany“),
– přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,
– vedeny přáním prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství
a vědy, jakož i v oblasti mládeže a sportu,
– přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání, porozumění a tím k obohacení
a posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,
– v zájmu uplatňování zásad uvedených v závěrečných dokumentech Konferencí o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě, v Pařížské chartě za novou Evropu, v ustanoveních Evropské kulturní konvence, jakož i v doporučeních Rady Evropy,
se dohodly takto:
Článe k 1
Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi
kulturními, školskými, vědeckými, sportovními a mládežnickými institucemi a organizacemi obou států. Zvláště
budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.
Člán e k 2
Smluvní strany v zájmu usnadnění rozšiřování a popularizace kulturních a duchovních statků zajistí ochranu
práva autorského a s ním souvisejících práv občanů a právnických osob státu druhé smluvní strany podle mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány.
Člán e k 3
a)
b)
c)
d)
e)

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat zejména:
prohlubování vzájemných vztahů mezi institucemi a organizacemi působícími v oblasti kultury,
spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi odborníky, tvůrci a umělci ze všech oblastí kultury,
vzájemnou výměnu akcí pořádaných kulturními institucemi a organizacemi,
účast svých zástupců na mezinárodních kulturních akcích a odborných setkáních, resp. na činnosti tvůrčích
dílen, organizovaných ve státě druhé smluvní strany,
rozvoj spolupráce v souvislosti s ochranou a uchováváním kulturního dědictví.
Článe k 4

a)
b)
c)
d)
e)

V oblasti vzdělávání a vědy budou smluvní strany podporovat zejména:
přímou spolupráci mezi základními školami, středními školami a vysokoškolskými institucemi (včetně speciálních školských institucí a institucí odborného vzdělávání) a dále iniciativy pro vzdělávání dospělých,
pravidelnou výměnu informací, jakož i výměnu pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,
výuku českého jazyka, literatury a kultury v Maďarské republice a výuku maďarského jazyka, literatury
a kultury v České republice prostřednictvím přijímání hostujících učitelů, výměn učebních materiálů a studia
na letních jazykových kurzech,
vzájemnou výměnu studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
uskutečňovaných vysokými školami,
vzájemnou výměnu akademických pracovníků a vědeckých pracovníků zabývajících se výzkumem vzdělávání.
Člán e k 5

Smluvní strany budou spolupracovat ve snaze dosáhnout v učebnicích co nejobjektivnějšího poznání historie,
geografie a kultury státu druhé smluvní strany, které bude podporovat vzájemné porozumění mezi oběma národy.
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Člán e k 6
Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.
Člán e k 7
V zájmu rozvoje výměn a spolupráce v oblasti mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat:
a) přímou spolupráci mládeže a mládežnických organizací prostřednictvím účasti na společných akcích a projektech, na programu Evropské unie Mládež (Youth) a na konferencích a seminářích pořádaných ve státech
smluvních stran,
b) spolupráci mezi sportovními organizacemi,
c) účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany
a výměnu informací, dokumentů a odborníků v oblasti sportu.
Článe k 8
Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost uspokojování duchovních potřeb, podle možnosti v mateřském jazyce, maďarské národnostní menšiny žijící v České republice a českého kulturního společenství žijícího
v Maďarské republice, a dále uchování, respektive rozvoji identity, tradic a kulturního dědictví.
Článe k 9
Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci a pravidelnou výměnu zkušeností v rámci mezinárodních kulturních, školských a vědeckých organizací, jichž jsou státy smluvních stran členy, organizací mládeže
a sportovních organizací, a dále spolupráci v rámci programů Evropské unie, regionálních programů, programů
Rady Evropy, jakož i jiných programů v dané oblasti.
Článe k 10
Smluvní strany budou podporovat činnost Českého centra v Budapešti a Maďarského kulturního střediska
v Praze a budou usilovat o vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro jejich činnost.
Člán e k 11
Smluvní strany budou podporovat činnost občanských organizací a organizací příslušníků národnostních
menšin, která slouží rozvoji kulturních styků mezi oběma státy.
Člán e k 12
1. Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle
vzájemné dohody programy nebo protokoly/prováděcí plány spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, sportu
a mládeže, které stanoví formy a podmínky této spolupráce.
2. Příslušné orgány smluvních stran se o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnou
diplomatickou cestou.
Člán e k 13
Tato dohoda nevylučuje možnost navázání spolupráce i v jiných oblastech, pokud bude odpovídat cílům
a zásadám této dohody.
Článe k 14
Smluvní strany se zavazují provádět všechna ustanovení této dohody v souladu s právními předpisy platnými
ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.
Článe k 15
1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou a každá ze smluvních stran může dohodu písemně vypovědět
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na plnění závazků vzniklých na
jejím základě.
2. Závazky převzaté státy obou smluvních stran v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto
dohodou nedotčeny.
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Člán e k 16
Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou
platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 22. října 1986 v Budapešti.
Článe k 17
Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí
v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících její vnitrostátní schválení, přičemž za den vstupu
v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.
Dáno v Budapešti dne 21. června 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu
České republiky

Za vládu
Maďarské republiky

PhDr. Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky v Maďarské republice

János Jakab v. r.
zástupce státního tajemníka
Ministerstva školství
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7
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 26. dubna 2006 a ze dne 27. června 2006 byla
sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě
nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979 a Dohody mezi vládou Československé
socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice1) ze
dne 1. 9. 1979.
Dohoda vstoupila v platnost dne 28. června 2006.
Podle ustanovení Dohody dnem účinnosti vzniku akciové společnosti dojde k ukončení platnosti Rámcové
dohody a Dohody ze dne 1. 9. 1979.
Společný podnik „Mongolčechoslovakmetall“ byl transformován na „Mongolčechmetall“ ke dni 1. dubna
20072).
Dne 1. dubna 2007 tedy došlo k ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací,
těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979 a Dohody mezi vládou
Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení československo-mongolského společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979 ve vztazích mezi Českou republikou a Mongolskem.
České znění české nóty a anglické znění mongolské nóty a její překlad do českého jazyka, tvořících Dohodu,
se vyhlašují současně.

1

) Sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení československo-mongolského společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů
nerostných surovin v Mongolské lidové republice, podepsané v Ulánbátaru dne 1. 9. 1979, bylo oznámeno v částce
24/1979 Sb.
2
) S ohledem na obsah dopisů ze dne 23. dubna 2007 a 14. května 2007, vyměněných mezi generálním ředitelem Mongolčechmetallu a ředitelem státního podniku Intergeo a potvrzujících transformaci podniku, se jedná o akciovou společnost
v pojetí českého práva.
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Č. j. 111560/2006-MPO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Mongolska v Praze a s odvoláním na svoji nótu č. j. 105.249/94-MPO ze dne 19. 10. 1994 a nótu váženého Velvyslanectví č. 036/95 ze dne
3. 5. 1995 má čest předložit návrh na transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a na ukončení
platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské
lidové republice ze dne 1. 9. 1979 (dále jen „Rámcová dohoda“) a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne
1. 9. 1979 (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:
V souladu s výsledky dřívějších jednání dojde k transformaci (změně právní formy) Společného podniku
Mongolčechoslovakmetall na akciovou společnost, která bude právním nástupcem bez likvidace zrušeného společného podniku. Realizací transformace společného podniku je pověřena a odpovídá za ni smluvním stranám
Rada – nejvyšší orgán Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, který je při transformaci vázán těmito
základními zásadami:
1. akciová společnost bude právnickou osobou ve smyslu zákona Mongolské republiky o partnerství a podnicích,
2. zakladateli akciové společnosti budou účastníci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, tj. ze
strany České republiky Státní podnik Intergeo, podnik pro geologickou a těžební činnost v zahraničí
(IČ 00396389), pověřený Ministerstvem životního prostředí jako právním nástupcem Českého geologického
úřadu, správou předmětné majetkové účasti, a za mongolskou stranu je to Výbor státního majetku Mongolska.
Organizační změna na české straně byla mongolské straně oznámena na XXII. zasedání Rady Společného podniku
Mongolčechoslovakmetall, konaném v roce 1996 v Mongolsku,
3. na akciovou společnost, která vznikne transformací Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, přejde veškerý majetek, práva a závazky Společného podniku Mongolčechoslovakmetall,
4. majetková účast – podíly zakladatelů akciové společnosti budou zachovány v poměru, v jakém se podíleli
na Společném podniku Mongolčechoslovakmetall,
5. akciová společnost bude založena na dobu neurčitou.
Dnem účinnosti vzniku akciové společnosti dojde k ukončení platnosti Dohody a Rámcové dohody.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vlády Mongolska
s výše uvedeným, tato nóta a souhlasná odpověď mongolské strany tvořily Dohodu mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci
při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze
dne 1. 9. 1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů
nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979, která vstoupí v platnost dnem doručení
souhlasné odpovědní nóty.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví
Mongolska o své hluboké úctě.
V Praze dne 26. dubna 2006

Velvyslanectví Mongolska
Pr aha
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PŘEKL AD
MONGOLSKO
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

A/06-836

Ministerstvo zahraničních věcí Mongolska projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a má
čest informovat, že Ministerstvo zahraničních věcí Mongolska obdrželo nótu č. 111560/2006-MPO ze dne
26. dubna 2006 týkající se návrhu na transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a ukončení
platnosti „Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové
republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice“ ze dne 1. 9. 1979 a „Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou
Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě
a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice“ ze dne 1. 9. 1979 tohoto znění:

Společný podnik Mongolčechoslovakmetall bude transformován na akciovou společnost, která bude právním
nástupcem bez likvidace zrušeného společného podniku. Realizací transformace společného podniku je pověřena
a odpovídá za ni smluvním stranám Rada – nejvyšší orgán Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, který
bude při transformaci vázán následujícími zásadami:

1. akciová společnost bude právnickou osobou ve smyslu zákona Mongolské republiky o partnerství a podnicích,
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2. zakladateli akciové společnosti budou účastníci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, tj. na české
straně Státní podnik Intergeo, podnik pro geologickou a těžební činnost v zahraničí (IČ 00396389), pověřený
Ministerstvem životního prostředí, jako právním nástupcem Českého geologického úřadu, správou předmětné
majetkové účasti, a za mongolskou stranu je to Výbor státního majetku Mongolska. Organizační změna na české
straně byla mongolské straně oznámena na XXII. zasedání Rady Společného podniku Mongolčechoslovakmetall,
konaném v roce 1996 v Mongolsku,

3. na akciovou společnost, která vznikne transformací Společného podniku Mongolčechoslovakmetall, přejde
veškerý majetek, práva a závazky Společného podniku Mongolčechoslovakmetall,

4. majetková účast – podíly zakladatelů akciové společnosti budou zachovány v poměru, v jakém se podíleli
na Společném podniku Mongolčechoslovakmetall,

5. akciová společnost bude založena na dobu neurčitou.

Platnost výše zmíněných dohod bude ukončena dnem účinnosti vzniku akciové společnosti.

Mongolská strana souhlasí, aby výše uvedená ustanovení byla považována za základ Dohody mezi vládou
Mongolska a vládou České republiky o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení
platnosti „Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové
republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice“ ze dne 1. 9. 1979 a „Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou
Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě
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a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice“ ze dne 1. 9. 1979, která vstoupí
v platnost dnem doručení této nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí Mongolska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České
republiky o své hluboké úctě.

Ulánbátar 27. června 2006

Velvyslanectví České republiky
Ulánbátar
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SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 2007 byl v Panamě podepsán Protokol mezi
Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení
mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
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PROTOKOL
MEZI
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PANAMSKÉ REPUBLIKY
O USTAVENÍ MECHANISMU POLITICKÝCH KONZULTACÍ O OTÁZKÁCH
ZAJÍMAJÍCÍCH OBĚ STRANY
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Panamské republiky
– s přáním posílit a prohloubit vztahy přátelství a spolupráce mezi oběma státy v souladu s principy Charty
Spojených národů a s univerzálně přijatými principy mezinárodního práva;
– přesvědčeny o tom, že konstruktivní dialog o významných aspektech dvoustranných vztahů a též o regionálních
a mezinárodních otázkách oboustranného zájmu přispívá k lepšímu porozumění a podporuje větší spřízněnost
mezi oběma státy;
– vedeny snahou posílit a rozšířit spolupráci v různých oblastech svých kompetencí a na tomto základě rozvíjet
a posilovat ještě více přátelské svazky mezi Českou republikou a Panamskou republikou a jejich národy;
– pokládajíce za užitečné konání konzultačních schůzek a výměnu názorů mezi oběma ministerstvy ohledně
dvoustranných vztahů a mnohostranných otázek zajímajících obě strany a s úmyslem usnadnit přijímání
vzájemně prospěšných operativních rozhodnutí týkajících se otázek spolupráce
se dohodly takto:
Člán e k 1
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Panamské republiky budou
pravidelně konat konzultační schůzky s cílem analyzovat veškeré aspekty svých dvoustranných vztahů a vyměňovat
si názory o mezinárodních otázkách oboustranného zájmu.
Člán e k 2
Setkání se budou střídavě konat v Praze a v Panamě na úrovni vysoce postavených úředníků, kterou strany
předem dohodnou. Na konzultace budou strany moci přizvat zástupce jiných národních orgánů k pořádání setkání
ad hoc anebo vytvářet pracovní skupiny na řešení otázek zajímajících obě strany a na plnění specifických úkolů.
Článe k 3
Strany si budou vyměňovat informace o aktuálních otázkách diskutovaných v rámci programu zasedání
mezinárodních organizací, a to prostřednictvím svých stálých misí při Organizaci spojených národů a v dalších
mezinárodních organizacích. Diplomatičtí zástupci obou stran akreditovaní v třetích zemích budou rovněž rozšiřovat a prohlubovat své kontakty a výměnu informací.
Člán e k 4
S cílem zlepšit dvoustranné vztahy a zajistit jejich kontinuitu se obě strany budou snažit podporovat jednání
o nových smluvních dokumentech mezi oběma zeměmi a jejich sjednání.
Zvláštní pozornost budou obě strany věnovat účinnému rozvoji akcí a programů spolupráce v souladu
s platnými smlouvami.
Článe k 5
Strany umožní spolupráci v oblasti výzkumu o mezinárodní politice a budou podporovat spolupráci mezi
specializovanými institucemi každého státu při studiu mezinárodních vztahů.
Článe k 6
Tento Protokol vstoupí v platnost dnem jeho podpisu a bude platný po dobu neurčitou, pokud jedna ze stran
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nesdělí druhé straně diplomatickou cestou své rozhodnutí ukončit jeho platnost. Protokol pak pozbývá platnosti
po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty od data doručení výpovědi.
Dáno v Panamě dne 5. prosince 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Za Ministerstvo zahraničních věcí
Panamské republiky

Ing. Helena Bambasová v. r.
náměstkyně ministra

Samuel Lewis Navarro v. r.
1. viceprezident
a ministr zahraničních věcí
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9
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 2007 bylo v Praze podepsáno Memorandum
o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky
a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky.
Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.
České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
MEZI
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU
PERUÁNSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo zahraničního obchodu a cestovního ruchu
Peruánské republiky, dále jen Smluvní strany, uznávajíce důležitost rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na
hospodářském, sociálním a kulturním životě obou států a přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí spolupráci
mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Člán e k 1
Smluvní strany budou rozvíjet vzájemné vztahy v oblasti cestovního ruchu mezi Českou republikou a Peruánskou republikou za účelem vzájemné informovanosti a poznávání života, historie a kultury svých zemí.
Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci mezi organizacemi cestovního ruchu a jinými organizacemi podílejícími se na aktivitách cestovního ruchu.

Člán e k 2
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti výměny informací týkajících se legislativních a normativních předpisů, jež regulují aktivity cestovního ruchu v obou zemích, a rovněž legislativy spojené s ochranou
kulturního a přírodního dědictví.
Smluvní strany budou spolupracovat při výměně statistických údajů a dat týkajících se cestovního ruchu.

Člán e k 3
Smluvní strany vyjadřují svůj zájem podporovat soukromý sektor v oblasti investic do cestovního ruchu
prostřednictvím zakládání joint ventures a dalších forem, které jsou v souladu s legislativou obou zemí.
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Článe k 4
Smluvní strany vyjádřily svůj zájem organizovat výměny odborníků v oblasti cestovního ruchu za účelem
potvrzení potenciálu cestovního ruchu a organizování cestovního ruchu v každé zemi, jakož i novinářů a reportérů,
s cílem informovat veřejnost o turistických atrakcích obou zemí.

Článe k 5
Smluvní strany budou podporovat spolupráci při rozvoji lázeňského cestovního ruchu, především prostřednictvím vzájemné propagace a účasti na veletrzích, výstavách a workshopech zaměřených na oblast lázeňství
a rekreace. Smluvní strany budou dále podporovat setkávání a konzultace expertů působících v této oblasti.

Článe k 6
Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání a školení zaměstnanců
průmyslu cestovního ruchu.

Článe k 7
Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat prostřednictvím národních stánků účast svých zástupců
cestovního ruchu na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu pořádaných oběma zeměmi.

Článe k 8
Smluvní strany budou prostřednictvím zástupce agentury CzechTourism pro Latinskou Ameriku a zastupitelských úřadů obou zemí informovat veřejnost a odborníky o vzájemných možnostech v oblasti cestovního
ruchu.

Článe k 9
Za účelem provádění tohoto Memoranda o porozumění se Smluvní strany dohodly, že vytvoří Pracovní
skupinu sestávající z úředníků z obou zemí pracujících v oblasti cestovního ruchu, jež zpracují pracovní program
na období dvou let, ve kterém budou stanoveny priority vzájemné spolupráce.

Smluvní strany vyzvou rovněž odborníky a zástupce soukromého sektoru, aby se aktivit této Pracovní
skupiny zúčastnili.
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Článe k 10
Toto Memorandum o porozumění může být Smluvními stranami změněno pouze formou písemného dokumentu podepsaného oběma Smluvními stranami.

Článe k 11
Toto Memorandum o porozumění vstupuje v platnost dnem jeho podpisu. Sjednává se na dobu pěti let
a bude dále automaticky prodlužováno vždy na dalších pět let, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně
nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 5. prosince 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, španělském
a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.

Za
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky

Za
Ministerstvo zahraničního obchodu
a cestovního ruchu Peruánské republiky

Ing. Jiří Vačkář v. r.
1. náměstek ministra

José Antonio García Belaúnde v. r.
ministr zahraničních věcí
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10
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2007 bylo v Praze podepsáno Memorandum
o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání.
Memorandum vstupuje v platnost na základě svého článku 10 dne 1. února 2008.
České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEZI MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A
MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI
POTÍRÁNÍ PODVODŮ PŘI MEZINÁRODNÍM VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ A BOJI
PROTI NELEGÁLNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
a
Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království (dále jen „Smluvní strany“)

s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států ze zasedání Rady dne 22. dubna 1999
o „Kodexu chování pro zlepšenou spolupráci mezi úřady v boji proti nadnárodním podvodům v sociálních
dávkách a příspěvcích a neohlášené práci a v mezinárodním vysílání pracovníků“;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb, a zejména článek 4 odstavce 2 a 3 této směrnice jež uvádějí, že členské
státy upraví spolupráci mezi veřejnými orgány, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné
pro dohled nad pracovními podmínkami uvedenými v odstavci 3, a že tato spolupráce zejména spočívá v odpovědích na odůvodněné žádosti těchto orgánů o informace o nadnárodním poskytování pracovníků, včetně
informací o otevřeném zneužívání nebo o možných případech nezákonných nadnárodních aktivit;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

s ohledem na doporučení R (99)17 členským státům Rady Evropy ke zlepšení spolupráce mezi členskými
státy na poli sociálního zabezpečení, které bylo přijato dne 15. října 1999 na 679. zasedání Rady ministrů;

majíce na zřeteli, že v souvislosti s nárůstem přeshraniční práce a poskytování služeb je žádoucí posílit
přeshraniční spolupráci při uplatňování předpisů o sociální politice a za tímto účelem určit příslušné orgány
a způsoby spolupráce;
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majíce na zřeteli, že přeshraniční spolupráci ve vztahu k používání soustav sociálního zabezpečení a daní už
stanoví nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72 a smlouvy o daňových otázkách, doplňková opatření jsou tudíž
žádoucí pouze vzhledem k uplatňování předpisů o pracovních podmínkách v případě přeshraniční práce
a poskytování služeb;

majíce na zřeteli, že orgány zapojené do správy systémů sociálního zabezpečení by se však měly účastnit
posilování této spolupráce, jelikož tyto orgány již mají k dispozici část informací, jež mohou být důležité k uplatňování předpisů upravujících pracovní podmínky v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a k prosazování
předpisů o sociální pomoci;

se dohodly takto:

Článe k 1
Účel Memoranda
1. Účelem tohoto Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (dále jen
„Memorandum“) je zlepšit a posílit spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, v prosazování předpisů
upravujících pracovní podmínky v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a prosazování předpisů
o sociální pomoci.

2. Příloha 1 tohoto Memoranda obsahuje seznam předpisů účinných ke dni podpisu tohoto Memoranda, na
něž se spolupráce vztahuje.

Článe k 2
Územní platnost
1. Toto Memorandum platí na celém evropském území Nizozemského království.
2. Toto Memorandum platí na celém území České republiky.

Článe k 3
Správní orgány
Správní orgány, které v rámci tohoto Memoranda spolupracují, jsou uvedeny v Příloze 2.
Článe k 4
Formy spolupráce
Smluvní strany a správní orgány uvedené v Příloze 2 se mohou navzájem přímo kontaktovat a budou
spolupracovat za účelem dosažení cíle tohoto Memoranda, a to v závislosti na platném vnitrostátním právu,
zejména prostřednictvím:
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a) výměny informací o své organizaci, činnosti a pracovních metodách;
b) určení příslušných kontaktních osob v těchto orgánech;
c) společného plánování a provádění preventivních opatření ve svých příslušných oblastech činnosti;
d) provádění společného hodnocení rizik a srovnávání údajů s cílem napomoci tomuto hodnocení, a to v závislosti na platném vnitrostátním právu týkajícím se ochrany osobních údajů;
e) vzájemné pomoci a odpovědí na žádosti o informace;
f) sdělení z vlastního podnětu;
g) krátkodobých výměn svých pracovníků.

Článe k 5
Žádosti a sdělení z vlastního podnětu
1. Žádosti a sdělení z vlastního podnětu uvedené v článku 4 pod písmeny e) a f) budou v každém jednotlivém případě zahrnovat tyto informace:
a) identifikační údaje o společnostech nebo osobách vykonávajících přeshraniční aktivity, které jsou předmětem
žádosti nebo sdělení;
b) stručné odůvodnění žádosti nebo sdělení.
2. V žádostech bude rovněž uveden název orgánu, jenž podává žádost, předmět a důvod žádosti, stejně jako
informace, jež mají být zaslány, nebo úkony, jež mají být učiněny.
3 Žádosti a sdělení z vlastního podnětu je možné zaslat poštou, faxem nebo elektronicky.
4. Žádosti a sdělení z vlastního podnětu se nebudou vyřizovat:
a) pokud by to bylo nepřiměřeně administrativně náročné,
b) pokud by tím byla porušena ustanovení vnitrostátního práva.
5. Žádosti je třeba vyhovět pouze do té míry, pokud má dožádaný orgán přístup k požadované informaci
nebo pokud k ní může získat přístup podle vnitrostátního práva.
6. Pokud nemá dožadovaný orgán k požadované informaci přístup, ale některý z dalších spolupracujících
orgánů požadovanou informaci k dispozici má, bude žádost postoupena tomu orgánu, který k ní má přístup,
a dožadující orgán se o této skutečnosti uvědomí.

7. Dožadující orgán uvede přiměřenou lhůtu pro vyřízení žádosti. Pokud nelze žádost vyřídit během uvedené
lhůty z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, tato skutečnost společně s důvody bude dožadujícímu
orgánu sdělena.
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8. Žádosti a sdělení se sepisují přednostně v jazyce dožadovaného státu nebo v anglickém jazyce.

9. Příloha 3 obsahuje seznam informací, jež je možné si vyměňovat.

Článe k 6
Náklady
Provádění tohoto Memoranda je bezplatné.

Článe k 7
Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje získané na základě tohoto Memoranda mohou být použity pouze k účelům uvedeným
v článku 1.
2. Pokud některý z orgánů určených jednou ze Smluvních stran doručí některému z orgánů určených další
Smluvní stranou osobní údaje, elektronicky nebo jinak, použijí se předpisy doručujícího státu týkající se ochrany
osobních údajů. Právo přijímajícího státu týkající se ochrany osobních údajů se použije v každém jednotlivém
případě, v němž přijímající orgán zpracovává údaje.

Člán e k 8
Prováděcí opatření
1. Smluvní strany po podpisu tohoto Memoranda upraví postupy provádění tohoto Memoranda pro svou
oblast působnosti.
2. Smluvní strany se budou po podpisu tohoto Memoranda navzájem informovat o probíhajících změnách
v předpisech a orgánech uvedených v přílohách 1 a 2 v rozsahu nezbytném pro provádění tohoto Memoranda.

Článe k 9
Hodnotící schůzky
1. Za účelem podpory řádného fungování tohoto Memoranda budou zástupci Smluvních stran a orgánů
zmíněných v článku 3 periodicky hodnotit jeho provádění.
2. Smluvní strany, každá za sebe, jmenují osobu, která bude v procedurálních otázkách dotýkajících se tohoto
Memoranda sloužit jako kontaktní osoba.
3. Hodnotící schůzka se v každém případě uskuteční jeden rok po podpisu tohoto Memoranda a poté na
žádost jedné ze Smluvních stran.
4. Zástupci dalších národních orgánů, úřadů nebo institucí Smluvních stran nebo jiných členských států
Evropské unie, které mají zájem na dosažení cílů tohoto Memoranda, se mohou těchto jednání účastnit.
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Článe k 10
Vstup v platnost
Toto Memorandum vstoupí v platnost první den třetího měsíce po podpisu.
Článe k 11
Doba platnosti a ukončení platnosti
Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou. Platnost Memoranda může být ukončena písemným
oznámením druhé ze Smluvních stran. Platnost Memoranda skončí tři měsíce po doručení oznámení druhé
Smluvní straně.

Dáno v Praze dne 28. listopadu 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílů ve výkladu je
rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministr práce a sociálních věcí
České republiky

Ministr sociálních věcí a zaměstnanosti
Nizozemského království

RNDr. Petr Nečas v. r.

Piet Hein Donner v. r.
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Příloha 1
A. V Nizozemsku:
a) Zákon o pracovních podmínkách
b) Zákon o pracovní době
c) Zákon o zaměstnávání cizinců
d) Zákon o podmínkách přeshraničního zaměstnávání
e) Zákon o minimální mzdě
f) Zákon o kolektivních pracovních smlouvách
g) Zákon o umístění zaměstnanců zprostředkovateli
h) Zákon o práci a sociální pomoci
i) Zákony o sociálním pojištění spravované orgány uvedenými v Příloze 2A pod body c) a d) na základě kapitol 5 a 6 zákona o struktuře zaměstnanosti a příjmu (SUWI)

B. V České republice:
a) Zákoník práce
b) Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
c) Zákon o zaměstnanosti
d) Zákon o inspekci práce
e) Zákon o pomoci v hmotné nouzi
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Příloha 2
A. V Nizozemsku:
a) Inspekce práce (ústřední kontaktní místo k provádění předpisů uvedených v Příloze 1)
b) Sociálně informační a šetřící služba (SIOD) pro větší společné přeshraniční akce
c) Správní ústav pro pojištění zaměstnanců (UWV, oddělení IBF – Internationaal Bureau Fraude) jako ústřední
kontaktní místo k provádění předpisů o sociálním zabezpečení a sociální péči

d) Pojišťovna sociálního zabezpečení (SVB), ústřední kontaktní místo k provádění předpisů o sociálním zabezpečení osob s bydlištěm na území státu

B. V České republice:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Správa služeb zaměstnanosti (pro oblast nelegální práce
a zprostředkování zaměstnání)
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor sociální politiky (pro dávky sociální pomoci)
c) Česká správa sociálního zabezpečení (pro problematiku spojenou s pojištěním na sociální zabezpečení, výplatou dávek nemocenského a důchodového pojištění a pro oblast posuzování příslušnosti k právním předpisům podle nařízení Rady (EHS) 1408/71)
d) Státní úřad inspekce práce (pro oblast pracovních podmínek podle článku 3 odstavce 1 směrnice Rady 96/
/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)
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Příloha 3

A. Žádosti týkající se podniku s přeshraniční činností se mohou vztahovat zejména k:
a) datu založení podniku;
b) právní formě podniku;
c) oficiálně registrovanému předmětu činnosti;
d) sídlu podniku a všech jeho poboček;
e) statutárnímu orgánu podniku;
f) oprávněním udělených podniku k výkonu specifických činností;
g) oznámením a přihláškám k registraci podaným podnikem;
h) posouzení, zda v zemi, kde byl podnik založen, vyvíjí podstatnou činnost.

B. Žádosti týkající se pracovněprávního vztahu mezi podnikem a jakýmikoli jeho pracovníky vyslanými do přijímající země se mohou vztahovat zejména k:
a) povaze pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem;
b) datu, kdy pracovník nastoupil do zaměstnání;
c) tomu, zda je pracovník pojištěn v zákonném systému sociálního zabezpečení;
d) výkazům o počtu skutečně odpracovaných hodin za určitou dobu.
C. Žádosti týkající se vyslaného pracovníka se mohou vztahovat zejména k:
a) povolení k pobytu a pracovnímu povolení pro zemi, z níž je občan třetího státu vyslán;
b) kvalifikaci pracovníka, pokud se vyžaduje;
c) oprávnění vysílající agentury ke zprostředkování zaměstnání.

D. Žádosti na šetření okolností pracovního úrazu nebo v souvislosti s vyřizováním stížnosti se mohou týkat
následujících aspektů:
a) informací zohledňujících okolnosti úrazu;
b) dotazování oběti úrazu;
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c) dotazování svědků úrazu;
d) dotazování zaměstnavatele oběti;
e) dotazování stěžovatele nebo jeho zaměstnavatele.
E. Žádost ohledně žadatele nebo příjemce dávek sociální pomoci se může zejména týkat:
a) bydliště žadatele nebo příjemce;
b) rodinných poměrů žadatele nebo příjemce;
c) dávek nebo dalšího příjmu žadatele nebo příjemce a jeho rodinných příslušníků v rozsahu nezbytném pro
nárok na dávky sociální pomoci;
d) majetkových a finančních poměrů žadatele nebo příjemce a jeho rodinných příslušníků do té míry, jak jsou
relevantní pro nárok na dávky sociální pomoci.

F. Pouze v míře nezbytné ke spolupráci v boji proti nelegální práci a při uplatňování předpisů o pracovních
podmínkách v případě přeshraniční práce a poskytování služeb a v rozsahu, v jakém mají orgány uvedené
v Příloze 2 dané informace k dispozici, se mohou žádosti týkat také informací o sociálním zabezpečení.

Strana 84

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Částka 3

Částka 3

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Strana 85

Strana 86

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Částka 3

Částka 3

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Strana 87

Strana 88

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Částka 3

Částka 3

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Strana 89

Strana 90

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Částka 3

Částka 3

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Strana 91

Strana 92

Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2008

Částka 3

Částka 3

Sbírka mezinárodních smluv č. 11 / 2008

Strana 93

11
SDĚ L ENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2006 Sb. m. s.,
o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění
mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 98/2006 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy ve
formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu.
První odstavec sdělení Ministerstva zahraničních věcí má správně znít:
„Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu byla
sjednána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu.“.
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Václavské nám. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s.,
E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů,
Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskový.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková – YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan,
K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad
Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů
včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec:
Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné
dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 174. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

