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70
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. března 1995 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda
o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní
radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje
současně.
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Do hoda
o vědeckotechnické spolupráci
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a
Národní radou pro vědeckotechnický výzkum
Argentinské republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní rada pro vědeckotechnický výzkum
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Argentinské republiky, dále jen „obě
strany“, vyjadřujíce podporu rozvoji a vědeckotechnickému výzkumu, se dohodly na následujícím:
Článek 1. Obě strany budou podporovat:
a) Výzkumné projekty v prioritních oblastech společného zájmu.
b) Rozvoj přímé spolupráce v oblasti vědy, techniky, výzkumu a vývoje mezi vědeckými institucemi, vysokými
školami a výzkumnými pracovišti obou stran.
c) Vydávání vědeckých publikací, společných oběma stranám nebo jednotlivcům každé z nich.
d) Výměnu informací, publikací, vědeckých časopisů mezi oběma státy.
Článek 2. Činnosti uvedené v článku 1 budou stanoveny na jednáních zástupců nebo korespondenční formou.
Tato jednání se budou konat nejméně jednou za dva roky střídavě ve státech obou stran nebo na žádost druhé
strany, za účelem vytvoření společného plánu vědeckého výzkumu.
Článek 3. Společné výzkumné projekty budou předkládány ke schválení oběma stranami, které je zhodnotí,
posoudí jejich charakter, cíle a proveditelnost stejně jako možnosti zúčastněných vědců a institucí.
O zhodnocení obě strany vypracují podrobný zápis.
Článek 4. Výměna vědeckých pracovníků bude mít krátkodobý charakter podle povahy návštěvy zúčastněných
institucí a vědeckých pracovníků.
Článek 5. Rozsah a podmínky spolupráce budou upřesňovány v Prováděcích plánech k této dohodě. Tyto Prováděcí plány se budou zpracovávat na dvouleté období počínaje rokem 1995.
Článek 6. Obě strany budou spolupracovat v mezích svých právních předpisů při usnadňování příjezdů a odjezdů
vědeckých a technických odborníků a zajistí podmínky potřebné k dosažení cílů této dohody.
Článek 7. Obě strany zajistí přiměřenou a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného v rámci spolupráce
podle této dohody.
Článek 8. Tato dohoda bude v platnosti po dobu pěti let a bude automaticky prodlužována na stejné období,
pokud jedna ze stran písemně neoznámí druhé straně nejpozději šest měsíců před uplynutím platnosti dohody své
rozhodnutí smlouvu vypovědět.
Oznámení o vypovězení smlouvy nebude mít žádný vliv na probíhající projekty a/nebo činnosti schválené oběma
stranami.
Článek 9. Tato dohoda může být plně nebo částečně změněna po vzájemné dohodě obou stran.
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Článek 10. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Dáno v Buenos Aires dne 30. března 1995, ve dvou původních vyhotoveních, a to v jazyce českém a v jazyce
španělském, přičemž obě znění mají stejnou právní platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Za Národní radu pro vědeckotechnický
výzkum Argentinské republiky

prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc., v. r.

p. Liotta v. r.

náměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy

prezident Národní rady pro
vědeckotechnický výzkum

