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SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Č ES KÁ RE P UB L I KA
Částka 20

Rozeslána dne 8. června 2009

Cena Kč 29,–

O B S A H:
48. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
49. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
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48
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2005 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi
vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 18. července 2005.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen Smluvní strany,
majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční hospodářské vztahy,
přejíce si upevňovat a podporovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,
řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a ostatními principy mezinárodního práva,
se dohodly o následujícím:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet, upevňovat a diverzifikovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou
spolupráci ve všech oblastech řídíce se principy rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti v souladu s právním řádem
států každé ze Smluvních stran.
Článek 2
Berouce na vědomí dlouholeté vztahy a dosaženou úroveň hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické
spolupráce, Smluvní strany se shodly v tom, že budou spolupracovat na dlouhodobém základě zejména v následujících oblastech:
– lehký průmysl,
– doprava, včetně výroby dopravních prostředků,
– energetika, včetně společné spolupráce na třetích trzích,
– zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
– chemický a petrochemický průmysl,
– plynárenský průmysl,
– dřevozpracující průmysl, včetně papírenského průmyslu,
– výroba elektrozařízení a elektrických domácích spotřebičů,
– elektronický a elektrotechnický průmysl,
– metalurgie, včetně kovozpracujícího průmyslu,
– výroba průmyslových zařízení,
– agroprůmyslový komplex,
– výroba zemědělské a lesní techniky,
– výroba zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení zpracovatelského průmyslu,
– ochrana životního prostředí, včetně rozpracování a zavádění odpovídajících technologií,
– důlní průmysl,
– výroba stavebních materiálů a zařízení,
– modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně přenosových elektrických sítí,
– rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů, včetně výstavby a odkrývání nových nalezišť,
– průmyslová a občanská výstavba,
– vzdělávání a výcvik specialistů v různých odvětvích průmyslu,
– standardizace, metrologie a hodnocení shody.
Článek 3
Za účelem naplňování cílů uvedených v článku 1 této Dohody Smluvní strany zřizují smíšenou Mezivládní
komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále – Mezivládní komise), složenou ze
zástupců zainteresovaných orgánů státní moci, organizací a podnikatelských struktur.
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Článek 4
Mezivládní komise bude zasedat dle potřeby nejméně jednou ročně vždy střídavě v České republice a v Ruské
federaci. Mezivládní komise schvaluje svůj jednací řád.
Článek 5
1. Hlavními úkoly Mezivládní komise jsou:
a) posuzování stavu hospodářské spolupráce,
b) připravování návrhů, směřujících k dalšímu rozvoji hospodářské spolupráce,
c) specifikace problémů, omezujících rozvoj hospodářské spolupráce a příprava návrhů na přijetí odpovídajících
opatření s cílem odstranění těchto problémů.
2. Mezivládní komise se zaměří především na tyto směry činnosti:
a) posuzování otázek hospodářské, průmyslové, vědecko-technické spolupráce a inovační spolupráce v oblastech představující oboustranný zájem,
b) napomáhání vytváření podmínek na financování hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráce,
c) vypracování doporučení na podporu malého a středního podnikání v oblastech představujících oboustranný
zájem,
d) napomáhání vytváření nezbytných podmínek pro účast na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných
na území státu jedné ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně-průmyslových komor států obou
Smluvních stran,
e) napomáhání spolupráci při rozvoji infrastruktury, a to zejména v následujících oblastech:
• energetika,
• silniční a železniční doprava,
• námořní a vnitrozemské vodní cesty,
• letecká doprava,
• telekomunikací,
• sběru a užití průmyslových a komunálních odpadů, meliorace půdy a vodního hospodářství,
f) napomáhání racionálnímu využívání přírodních zdrojů, jakož i rozšíření sféry ekologicky čistých výrobních
provozů s přihlédnutím ke stávajícím, respektive připravovaným globálním a regionálním programům rozvoje průmyslu, ve kterých jsou zúčastněné obě Smluvní strany,
g) zpracování návrhů na zajištění bezpečnosti a stability dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu
a taktéž získávání potencionálních investorů. Přitom bude věnována zvláštní pozornost otázkám dodávek
elektrické energie, plynu, ropy a ropných produktů,
h) spolupráce v oblasti jaderné energetiky a jaderného strojírenství, včetně otázek zvýšení úrovně bezpečnosti
jaderných elektráren v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
3. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji jiných forem spolupráce, jakož i posuzovat všechny otázky,
spojené s použitím této Dohody.
Článek 6
Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků Smluvních stran, vyplývajících z jiných mezinárodních smluv,
jejichž účastníky jsou Česká republika a Ruská federace, a také z jejich členství v mezinárodních organizacích.
Ve vztahu k otázkám, upraveným Dohodou o partnerství a spolupráci, zakládající partnerství mezi Ruskou
federací na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsanou
24. června 1994 na ostrově Korfu, se všemi jejími následujícími změnami a doplňky, přednost mají ustanovení
uvedené Dohody o partnerství a spolupráci.
Článek 7
Smluvní strany se dohodly, že jejich zájmy v oblasti hospodářských vztahů zajišťují: z české strany na území
Ruské federace – odpovídající organizační složky Velvyslanectví České republiky a konzulárních úřadů České
republiky v Ruské federaci, z ruské strany na území České republiky – Obchodní zastupitelství Ruské federace,
které je nedílnou součástí Velvyslanectví Ruské federace v České republice, jejichž status se řídí příslušnými
ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961 nebo Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963.
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Článek 8
Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty informující o schválení Dohody
Smluvními stranami v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Článek 9
Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět doručením písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. Platnost Dohody skončí 6 měsíců ode
dne doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.
Dáno v Moskvě dne 26. května 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce,
přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky

Za vládu Ruské federace

Ing. Milan Urban v. r.

Sergej Jevgenijevič Naryškyn v. r.

ministr průmyslu a obchodu

vedoucí Úřadu vlády a ministr vlády Ruské
federace
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49
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2004 byla v Almaty podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. listopadu 2006.
České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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Do hoda
mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán, dále jen Strany,
majíce na vědomí ustanovení Dohody o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně
jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ze dne 23. ledna 1995,
s ohledem na dlouholeté tradiční ekonomické vztahy, ve snaze upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci, řídíce se základními zásadními principy mezinárodního práva,
se dohodly o následujícím:
Článek 1
Strany se snaží rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci v zájmu obou zemí na vzájemně výhodném základě v těchto oblastech:
– lehký průmysl,
– doprava, včetně dopravních prostředků,
– energetika, včetně vzájemné spolupráce na trzích třetích zemí,
– zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
– chemický a petrochemický průmysl,
– plynárenský průmysl,
– průmysl papíru a celulózy,
– elektrická zařízení a elektrické přístroje pro domácnost,
– elektronický a elektrotechnický průmysl,
– zemědělská technika,
– zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,
– ekologické strojírenství,
– důlní a hutní průmysl,
– výroba stavebních materiálů a zařízení,
– modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně sítí pro přenos elektrické energie,
– rozšiřování a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,
– stavební práce jak v průmyslu, tak i v občanském stavitelství,
– příprava odborníků pro různá průmyslová odvětví,
– rozvoj konkrétních směrů vědecko-technické spolupráce,
– jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2
1. Za účelem realizace směrů spolupráce, uvedených v článku 1 této Dohody, Strany vytvoří Česko-kazachstánskou mezivládní komisi pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen Komise)
na úrovni náměstků ministrů.
2. Pracovní postup Komise, včetně otázek financování, bude stanoven Statutem Česko-kazachstánské mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen – Statut Komise).
3. Statut Komise schválí spolupředsedové Komise na jejím prvním zasedaní.
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Článek 3
Zasedání Komise se budou konat podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok, střídavě v České republice
a v Republice Kazachstán.
Článek 4
1. Základní úkoly Komise jsou tyto:
a) projednání programů ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu,
b) vytvoření vzájemně přijatelných podmínek pro poskytování úvěrů a pro zajištění financování ekonomické,
průmyslové a vědecko-technické spolupráce,
c) zajištění vývoje a realizace společných programů pro podporu drobného a středního podnikání,
d) vytvoření příslušných podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích,
uskutečňovaných na územích států Stran a též pro spolupráci obchodních a průmyslových komor Stran
a jiných podnikatelských organizací,
e) rozšíření spolupráce v oblasti ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, mimo jiné i v oblasti:
– energetiky,
– silniční a železniční dopravy,
– letecké dopravy,
– telekomunikací,
– sběru a zpracování průmyslového odpadu a odpadků z domácností,
– zavlažovacích soustav a meliorací,
f) ochrana životního prostředí a otázky ekologické bezpečnosti, přitom bude věnována pozornost hlavně
racionálnímu využití přírodních zdrojů a také rozšíření sféry ekologicky čistých výrob v souladu s globálními
a regionálními programy rozvoje průmyslu,
g) zajištění vývoje speciálních programů, zaměřených na zvyšování úrovně bezpečnosti atomových reaktorů
v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
2. Komise napomáhá rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.
Článek 5
1. Spolupráce Stran se uskutečňuje v souladu s Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejích členskými státy ze dne 23. ledna 1995, na straně
druhé a ostatními mezinárodními smlouvami mezi Evropskými společenstvími nebo Evropskými společenstvími
a členskými státy, na straně jedné a Republikou Kazachstán, na straně druhé.
2. Spolupráce Stran v rámci této Dohody se nedotýká závazků zemí, vyplývajících z jiných mezinárodních
smluv, jichž jsou účastníky, včetně členství České republiky v Evropské unii.
Článek 6
Po vzájemné dohodě Stran muže být tato Dohoda změněna nebo doplněna ve formě zvláštních protokolů,
které budou nedílnou součástí této Dohody.
Článek 7
Pokud vzniknou spory nebo neshody při výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody, budou je Strany
řešit prostřednictvím vzájemných konzultací nebo jednání.
Článek 8
1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení o tom, že Strany provedly
vnitrostátní procedury, které jsou nezbytné k tomu, aby Dohoda vstoupila v platnost.
2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a je platná do doby uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna
Strana obdrží písemné oznámení druhé Strany o jejím záměru ukončit platnost této Dohody.
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Dáno v Almaty 8. září 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském,
kdy všechny texty jsou stejně autentické.
V případě, že vzniknou rozpory při výkladu ustanovení této Dohody, budou se Strany řídit textem v jazyce
ruském.
Za vládu
České republiky

Za vládu
Republiky Kazachstán

Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.

Adilbek Džaksybekov v. r.

náměstek ministra průmyslu a obchodu

ministr průmyslu a obchodu
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a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a.s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské
nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 8: 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: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; 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./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová
– EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; 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: Simona Novotná, Brázda-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 516 205 175. 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.

