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Částka 20

Rozeslána dne 11. května 2010

Cena Kč 30,–

O B S A H:
46. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky
o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
47. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o Změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2
Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
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46
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2009 byla v Baku podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 30. března 2010.
České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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DOHODA
mezi vládou České republiky
a vládou Ázerbájdžánské republiky
o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
Vláda České republiky a vláda Ázerbájdžánské republiky, dále jen „Smluvní strany“, přihlížejíce k tradičním
dlouhodobým hospodářským vztahům, snažíce se upevňovat a podporovat hospodářskou, vědeckotechnickou
a kulturní spolupráci, řídíce se zásadami rovnoprávnosti, vzájemných výhod a jinými zásadami mezinárodního
práva, se dohodly na následujícím:
Článek 1
Smluvní strany budou usilovat o rozvoj a upevňování hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráce
na dlouhodobém základě a v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran zejména v následujících
oblastech:
a) hospodářská a vědeckotechnická spolupráce
– strojírenství;
– doprava vč. dopravních prostředků;
– energetika;
– ropný, plynárenský a chemický průmysl;
– elektronický a elektrotechnický průmysl;
– komunální hospodářství;
– hutnictví a metalurgie;
– těžební průmysl;
– modernizace a rekonstrukce elektráren, vč. distribuční sítě;
– modernizace a rekonstrukce plynovodů a ropovodů;
– stavebnictví;
– zemědělství;
– standardizace, metrologie a posuzování shody;
– jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu;
b) kulturní spolupráce
– kultura a umění (divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění, tanec, kinematografie, památková péče, tradiční lidová kultura, knihovny, muzea, galerie);
– účast umělců a odborníků na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních
kulturního charakteru;
– výměna zkušeností a informací v oblasti kulturní politiky obou zemí;
– výměny výstav.
Článek 2
1. Za účelem splnění úkolů v oblastech stanovených v článku 1 této dohody vytvářejí Smluvní strany
Smíšenou komisi pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci (dále jen „Smíšená komise“).
2. Smíšená komise může vytvářet pracovní skupiny.
3. Způsob práce Smíšené komise bude upraven Statutem Smíšené komise.
4. Statut Smíšené komise bude schválen spolupředsedy Smíšené komise na jejím prvním zasedání.
Článek 3
Smíšená komise bude zasedat podle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně střídavě v České republice a Ázerbájdžánské republice.
Článek 4
1. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou:
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a) projednání a schválení programů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;
b) napomáhání vytváření příznivých podmínek pro poskytnutí vývozních úvěrů podnikatelským subjektům
a pro zabezpečení financování hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráce;
c) účast při přípravě a realizaci přijatých programů podpory malého a středního podnikání;
d) vytvoření podmínek pro účast podnikatelských subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích,
konaných na území státu kterékoli ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně průmyslových komor
ze států obou Smluvních stran;
e) projednání programů kulturní spolupráce;
f) vytváření příznivých podmínek pro účast obou států na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách
a knižních veletrzích.
2. Smíšená komise bude napomáhat rozvoji vzájemných kooperačních vztahů a jiných forem spolupráce.
Článek 5
1. Spolupráce Smluvních stran se bude uskutečňovat v souladu s mezinárodními závazky států Smluvních
stran včetně závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé.
2. Spoluprací Smluvních stran v rámci této dohody nejsou dotčeny závazky států Smluvních stran, vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřely, jakož i z členství České republiky v Evropské unii
a členství Ázerbájdžánské republiky v mezinárodních integračních seskupeních.
Článek 6
Na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran mohou být přijaty změny a doplňky této dohody formou
dodatkových protokolů, které budou nedílnou součástí této dohody a jež vstoupí v platnost dle postupu stanoveného v článku 8.
Článek 7
Smluvní strany budou řešit vzájemnými konzultacemi nebo vyjednáváním jakékoliv spory nebo rozdílnosti
vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody.
Článek 8
1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení diplomatickou cestou pozdější nóty potvrzující splnění
všech příslušných vnitrostátních procedur Smluvních stran, nezbytných pro vstup Dohody v platnost.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost končí uplynutím šestého měsíce po obdržení
písemného oznámení diplomatickou cestou jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně o úmyslu
vypovědět platnost této dohody.
Dáno v Baku dne 31. října 2009, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ázerbájdžánském
a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu této dohody je rozhodující znění v ruském jazyce.
Za vládu České republiky

Za vládu Ázerbájdžánské republiky

Radek Matula v. r.

Šahin Mustafajev v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Ázerbájdžánské republice

ministr ekonomického rozvoje
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47
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. listopadu 2009 sdělil generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), že v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel
o mezinárodní letecké přepravě1), byly přijaty Změny limitů odpovědnosti stanovených touto Úmluvou.
Změny vstoupily v platnost dne 30. prosince 2009 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijatá v Montrealu dne 28. května 1999, byla
vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.
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PŘEKLAD

Tel.: +1 (514) 954-8036
Č. j.:

LE 3/38.1-09/87

4. listopad 2009

Předmět: Revize limitů odpovědnosti podle
Montrealské úmluvy z roku 1999 – oznámení
data nabytí platnosti zrevidovaných limitů
Vyžadovaná činnost: a) zohlednit, že zrevidované limity odpovědnosti nabývají platnosti pro všechny smluvní strany Montrealské
úmluvy od 30. prosince 2009; a b) podle potřeby přizpůsobit prováděcí právní předpisy,
aby zaokrouhlené zrevidované odpovědnostní limity nabyly plné platnosti

Pane/Paní,
1.
Mám tu čest odkázat na dopis státům LE 3/38.1-09/47 ze dne 30. července 2009, kterým Mezinárodní
organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila výsledky přezkoumání limitů odpovědnosti podle článku 24
odstavec 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsané v Montrealu
28. května 1999 (Dok 9740).
2.
Jak je stanoveno v odstavcích 8 a 9 výše uvedeného dopisu státům, státy byly vyrozuměny, že limity
odpovědnosti stanovené Montrealskou úmluvou je nutné zrevidovat následně:
Staré limity (SDR)

Zrevidované limity (SDR)

Zaokrouhlené zrevidované limity (SDR)

17

x 13,1 %

19,227

19

1 000

x 13,1 %

1 131

1 131

4 150

x 13,1 %

4 693,65

4 694

100 000

x 13,1 %

113 100

113 100
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3.
Smluvním stranám bylo oznámeno, v souladu s tichým schvalovacím mechanismem objasněným v odstavci 2 článku 24 Montrealské úmluvy, že zmíněné revize nabudou platnosti pro všechny smluvní strany šest
měsíců po oznámení, pokud do tří měsíců po oznámení většina smluvních stran nevyjádří u ICAO svůj nesouhlas.

4.
Ke 30. září 2009 měla Montrealská úmluva 92 smluvních stran. Do 30. září 2009 obdrželo ICAO od
smluvních stran čtrnáct (14) nesouhlasných oznámení ohledně revize limitů odpovědnosti, z nichž jedno blíže
vymezilo rozsah svého nesouhlasu. Tím je prokázáno, že podmínka většiny stanovená v odstavci 3 výše není
splněna. Z toho důvodu, v souladu s článkem 24 odstavec 2, revidované limity odpovědnosti nabývají platnosti
od 30. prosince 2009 pro všechny smluvní strany Montrealské úmluvy, včetně pro ty, které oznámily ICAO
svůj nesouhlas.

5.
Smluvní strany se proto vyzývají podle potřeby přijmout opatření v souladu se svými vnitrostátními
právními požadavky, aby zaokrouhlené zrevidované limity nabyly od 30. prosince 2009 plné platnosti.

Raymond Benjamin
generální sekretář
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