Ročník 2009

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Č ES KÁ RE P UB L I KA
Částka 2

Rozeslána dne 15. ledna 2009

Cena Kč 39,–

O B S A H:
5. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
o spolupráci v oblasti obranného průmyslu
6. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008 – 2010
7. Sd ěle n í Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s.
a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2008 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou
republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
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5
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2006 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 29. listopadu 2007.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Částka 2
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DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU
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Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),
majíce na zřeteli ustanovení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou ze dne 26. dubna 1995,
zdůrazňujíce, že vztahy přátelství a spolupráce, jež budou nadále rozvíjeny a upevňovány na základě principů
vzájemného zájmu a rovnoprávnosti, přispějí ke společným zájmům obou států, jakož i míru a bezpečnosti ve
světě,
vyjadřujíce svůj zájem o rozvoj spolupráce na základě využití nejlepších výsledků vědy a techniky v oblasti
obranného průmyslu,
se dohodly na následujícím:
Článek 1
Účel Dohody
Účelem této Dohody je stanovení hlavních principů a postupů spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti
obranného průmyslu v rámci vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.
Článek 2
Vymezení pojmů
1. „Obranný materiál“ je vojenský materiál a zboží dvojího užití.
2. „Technické služby“ jsou služby, které mají vztah k výzkumu, vývoji, výrobě, modernizaci, opravám
a údržbě obranného materiálu.
3. „Katalogizace“ je proces, jehož podstatou je získávání, uchovávání a aktualizování údajů o výrobcích
podle principů, předpisů a postupů stanovených vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran a podle
vzájemně schválených dokumentů.
4. „Oprávněná osoba“ je podnikatelský subjekt a jiná právnická osoba, která má právo provádět mezinárodní ekonomickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu v souladu s vnitrostátními právními předpisy států
smluvních stran.
5. „Kompetentní orgány“ jsou centrální orgány výkonné moci odpovědné za provádění ustanovení této
Dohody podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.
Článek 3
Kompetentní orgány
Kompetentní orgány jsou:
za českou stranu:
Ministerstvo obrany České republiky,
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky;
za ukrajinskou stranu:
Ministerstvo průmyslové politiky Ukrajiny,
Ministerstvo obrany Ukrajiny.
Článek 4
Oblasti spolupráce
Smluvní strany budou spolupracovat v rámci vnitrostátních právních předpisů jejich států v následujících
oblastech:
a) výzkum, vývoj, modernizace, opravy a výroba v oblasti obranného průmyslu;
b) prodej obranného materiálu vyvinutého či vyrobeného v rámci společných projektů třetím státům na základě
vzájemné dohody;
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c) vyhledávání možností provádění společných programů vývoje, výroby a modernizace obranného materiálu
a souvisejících technických služeb v zájmu ozbrojených sil států smluvních stran a, bude-li to dohodnuto,
i třetích stran;
d) výměna vědeckých a technických informací, výměna informací o obranných průmyslových standardech
používaných smluvními stranami a systému ověřování jakosti, výměna katalogizačních údajů o výrobcích
vyráběných smluvními stranami a používaných druhou smluvní stranou, jakož i výměna dokumentů vztahujících se ke všem výše uvedeným oblastem;
e) účast na vojensko-průmyslových veletrzích, komerčních výstavách a sympoziích organizovaných na území
států smluvních stran;
f) spolupráce v dalších oblastech obranného průmyslu na základě vzájemné dohody smluvních stran.
Článek 5
Komise
Za účelem provádění ustanovení této Dohody smluvní strany zřizují společnou mezivládní česko-ukrajinskou Komisi (dále jen „Komise“). Komise v době určené smluvními stranami připraví a schválí Statut své činnosti.
Článek 6
Kontrakty
Podmínky spolupráce na společných projektech budou stanoveny v kontraktech uzavřených mezi oprávněnými
osobami. Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na realizaci již uzavřených kontraktů.
Článek 7
Duševní vlastnictví
Ochrana práv duševního vlastnictví pocházejících ze vzájemné aktivity v rámci této Dohody bude řešena
podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran a mezinárodního práva.
Článek 8
Výměna a ochrana utajovaných informací
Předávání a ochrana utajovaných informací smluvními stranami v rámci této Dohody budou realizovány
podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.
Článek 9
Ověřování jakosti
Způsob ověřování jakosti obranného materiálu bude určen v samostatné dohodě.
Článek 10
Řešení sporů
Jakékoliv spory týkající se výkladu a provádění ustanovení této Dohody budou do 90 dnů od přijetí písemného oznámení jedné ze smluvních stran řešeny jednáním mezi smluvními stranami.
Článek 11
Změny a dodatky
Tato Dohoda může být měněna vzájemně dohodnutými změnami nebo dodatky. Změny nebo dodatky
budou vypracovány ve formě samostatných protokolů, které budou nedílnou součástí Dohody a vstoupí v platnost způsobem stanoveným pro vstup této Dohody v platnost.
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Článek 12
Závěrečná ustanovení
Tato Dohoda zůstává v platnosti po dobu pěti let a vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího písemného
oznámení smluvní strany o ukončení příslušných vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup Dohody
v platnost.
Jestliže kterákoli smluvní strana neoznámí diplomatickou cestou v písemné formě druhé smluvní straně
nejpozději šest měsíců před ukončením příslušného pětiletého období svůj záměr tuto Dohodu vypovědět, Dohoda bude automaticky prodlužována na další pětiletá období.
Kterákoli smluvní strana může tuto Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně
se šestiměsíční lhůtou.
Dáno v Praze dne 17. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském
a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.
ZA VLÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY

ZA KABINET MINISTRŮ
UKRAJINY

JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr obrany

Volodymyr Mykolajovyč Šandra v. r.
ministr průmyslové politiky
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6
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. září 2008 byl ve Varšavě podepsán Program spolupráce
mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta
2008 – 2010.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 odst. 3 dnem podpisu.
České znění Programu se vyhlašuje současně.
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Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
na léta 2008 – 2010

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky (dále jen
„smluvní strany“),
vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými národy v oblasti kultury a v souladu s článkem 15 odstavcem 2
Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy,
podepsané dne 30. září 2003 v Praze,
se dohodly takto:
Článek 1
Spolupráce v oblasti kultury
1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi
českými a polskými tvůrci a sdruženími tvůrců, a také institucemi a organizacemi působícími v oblasti kultury
a umění.
2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby českých
a polských autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.
Článek 2
Divadlo, hudba a tanec
1. Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů
podporovat účast českých a polských jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních
akcích pořádaných v České republice a v Polské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto
akce:
1) v České republice:
a) Mezinárodní festival „Divadlo“ v Plzni,
b) Divadlo evropských regionů v Hradci Králové,
c) loutkářský festival „Skupova Plzeň“ (v sudých letech),
d) mezinárodní loutkářský festival „Spectaculo interesse Ostrava“ (v lichých letech),
e) Pražské quadriennale,
f) Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla „Tanec Praha“,
g) Mezinárodní hudební festival „Janáčkův máj“ v Ostravě,
h) Mezinárodní festival etnické hudby „Colours of Ostrava“,
i) Mezinárodní festival jazzového piana v Praze,
j) Mezinárodní hudební festival Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních,
k) Mezinárodní hudební soutěž „Pražské jaro“,
l) Svatováclavský hudební festival v Ostravě.
2) v Polské republice:
a) Festival divadel střední Evropy „Sousedé“ v Lublinu,
b) Divadelní festival „BEZ HRANIC“ v Těšíně,
c) Mezinárodní divadelní festival „Kontakt“ v Toruni,
d) Mezinárodní festival loutkového umění v Bielsko-Bialej,
e) Mezinárodní Chopinův festival v Lázních Duszniki (Duszniki Zdrój),
f) Mezinárodní festival staré hudby „Píseň našich kořenů“ v Jaroslavi,
g) Festival folkové hudby Polského rozhlasu „Nová tradice“ ve Varšavě,
h) Lodžská baletní setkání,
i) Mezinárodní festival „Wratislavia Cantans“,
j) Mezinárodní festival soudobé hudby „Varšavský podzim“;
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2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Divadelním ústavem v Praze
a Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě, zvláště pak v rámci projektu Středoevropská
divadelní architektura, jehož cílem je zmapovat a prezentovat vývoj divadelní architektury jako svébytného
architektonického tvaru.
Článek 3
Výtvarné umění
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti výtvarného umění a uvádění tvorby českých
výtvarných umělců v Polské republice a polských výtvarných umělců v České republice. Zvláštní pozornost
přitom zaměří na projekty, na kterých se společně podílejí Centrum pro současné umění v Praze a Centrum
pro současné umění ve Varšavě.
Článek 4
Muzea a galerie
1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a polskými galeriemi a muzei, jakož
i dalšími institucemi a organizacemi působícími v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Polské republiky.
2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a institucí uvedených v odstavci 1 při přípravě a realizaci výstav, zajišťování účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách.
Svou pozornost zaměří zejména na tyto akce:
1) výstavní projekt „Mezinárodní trienále současného umění“, které se uskuteční v Praze v roce 2008;
2) výstavní projekt „Barva a tvar“, na kterém spolupracuje Národní muzeum v Praze a Národní muzeum ve
Vratislavi (předpokládaný termín realizace – rok 2008 ve Vratislavi);
3) výstavní projekt „Svět afrických loutek“, na kterém spolupracuje Moravské zemské muzeum v Brně a Národní muzeum ve Štětíně (předpokládaný termín realizace – léta 2008 – 2009);
4) výstavní projekt o výzkumech Mezopotámie, na kterém spolupracuje Moravské zemské muzeum v Brně,
Národní muzeum ve Varšavě a Univerzita ve Varšavě (předpokládaný termín realizace – léta 2009 – 2010);
5) zpracování a vydání Lexikonu muzejníků Horního Slezska, jehož zpracovateli a koordinátory jsou Slezské
zemské muzeum v Opavě, Slezské muzeum v Katovicích a Slezsko-opolské muzeum v Opolí;
6) česká národní expozice „Vězni z českých zemí v Osvětimi“, která je instalována ve Státním muzeu Osvětim-Březinka v Osvětimi;
7) expozice „Česká moderna“, již organizuje Mezinárodní kulturní centrum v Krakově;
8) výstavní projekt „Tři sochařky – Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikow“, který organizuje
Správa Pražského hradu v rámci cyklu Figura XX v roce 2008;
9) Bienále grafického designu v Brně, které organizuje Moravská galerie v Brně.
3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a polským výborem Mezinárodní rady
muzeí (ICOM).
Článek 5
Kulturní dědictví
1. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého
i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Polské republiky.
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České
republiky a Polské republiky a o zkušenostech z této oblasti.
3. Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
České republiky a Polské republiky a budou si vyměňovat informace o pokroku této oblasti.
4. Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí bránit nelegálnímu obchodu
a vývozu kulturních statků nacházejících se na území těchto států. Rovněž si budou vyměňovat informace
a zkušenosti z této oblasti, se zvláštním zřetelem k aplikaci a účinnosti předpisů Evropské unie, které se týkají
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vývozu kulturních statků a navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území kteréhokoliv členského státu Evropské unie.
Článek 6
Spolupráce v rámci mezinárodních kulturních organizací
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými středisky Mezinárodního
divadelního institutu (ITI), Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT), Mezinárodní rady pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF),
Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM), Mezinárodního sdružení pro amatérský film a video
(UNICA) a Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA).
Článek 7
Autorské právo
Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti práva autorského a práv s ním souvisejících, zvláště pak za
účelem zamezení porušování těchto práv.
Článek 8
Tradiční lidová kultura, neprofesionální umělecké aktivity a estetické aktivity dětí a mládeže
1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících na
území České republiky a Polské republiky v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové
kultury a estetických aktivit dětí a mládeže.
2. Smluvní strany dle svých možností a dle dramaturgických plánů pořadatelů zajistí účast českých a polských
jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných akcích konaných v dané oblasti kultury v České
republice a v Polské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:
1) v České republice:
a) Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici,
b) festival českého amatérského divadla se zahraniční účastí „Jiráskův Hronov“,
c) festival amatérského loutkářství „Loutkářská Chrudim“,
d) Festival sborového umění Jihlava,
e) přehlídka českých amatérských filmů s mezinárodní účastí „Český lvíček“ v Ústí nad Orlicí,
f) Celostátní soutěž a výstava amatérské fotografie ve Svitavách.
2) v Polské republice:
a) Mezinárodní festival horských oblastí v Zakopaném v Polsku,
b) Týden beskydské kultury,
c) Mezinárodní folklórní festival v Zelené Hoře,
d) Festival regionálních dívčích sborů „Svátek dětí hor“ v Novém Saczu.
Článek 9
Audiovize
1. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí v souladu s právními předpisy platnými v České republice
a v Polské republice podporovat přímou spolupráci českých a polských filmových producentů, jejímž cílem je
realizace filmů a poskytování služeb v oblasti filmového průmyslu.
2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí, organizací a profesních
sdružení působících v oblasti audiovize, zejména především ve filmové produkci. Budou podporovat přímou
spolupráci českého a polského filmového archivu a výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě.
3. Smluvní strany budou podporovat účast českých a polských umělců a odborníků na mezinárodních filmových
festivalech, pořádaných v České republice a v Polské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:
1) v České republice:
a) Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,

Částka 2

b)
c)
d)
e)
f)

Sbírka mezinárodních smluv č. 6 / 2009

Strana 25

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
Mezinárodní festival animovaných filmů „Anifest“ v Třeboni,
Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě,
Mezinárodní studentský festival „FRESH FILM FEST“ v Karlových Varech,
Filmový festival „Třinecké filmové léto“.

2) v Polské republice:
a) Krakovský filmový festival,
b) Mezinárodní filmový festival „Lubuské filmové léto“ v Lagově,
c) Festival polských hraných filmů v Gdyni,
d) Varšavský mezinárodní filmový festival,
e) Mezinárodní festival umění kameramanů „CAMERIMAGE“ v Lodži,
f) Mezinárodní filmový festival „ERA NOVÉ HORIZONTY“.
4. Smluvní strany budou spolupracovat, také prostřednictvím příslušných institucí, na tvorbě nových právních
předpisů příznivých rozvoji národní kinematografie.
5. Smluvní strany budou podporovat vzájemné kontakty v oblasti veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní
televize, především ve formě sdílení a výměny televizních materiálů týkajících se kulturních událostí.
Článek 10
Literatura a knihovny
1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur.
2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci národních knihoven a dalších českých a polských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí, jakož i rozvoj konkrétní spolupráce v oblasti
nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.
3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými vydavatelskými organizacemi
zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Polské
republice.
4. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání děl české literatury do polského jazyka
a děl polské literatury do českého jazyka.
Článek 11
Kulturní aktivity národnostních menšin
Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity české národnostní menšiny
v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice a jejich vydavatelskou činnost v mateřském
jazyce.
Článek 12
Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy
Smluvní strany budou podporovat kulturní projekty realizované v rámci Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy.
Článek 13
Spolupráce v rámci Evropské unie
Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a polských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů Evropské unie.
Článek 14
Spolupráce v rámci UNESCO
Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Polské
komise pro UNESCO.
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Článek 15
Přeshraniční spolupráce
Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v rámci Pracovní skupiny pro kulturní rozvoj při Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci ve smyslu Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Polské republiky o přeshraniční spolupráci, podepsané dne 8. září 1994 ve Varšavě.
Článek 16
Výměna odborníků
1. Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům, každoročně šest odborníků z české strany a šest odborníků
z polské strany k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti dnů každý.
2. Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Polské
republice za těchto organizačních a finančních podmínek:
1) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně návrh na vyslání svých odborníků nejpozději dva
měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) název instituce nebo organizace, která bude v přijímajícím státu odborným garantem pobytu,
c) návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění,
d) jazykové znalosti kandidáta;
2) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta
k pobytu nejpozději 30 dní před datem plánovaného pobytu;
3) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob (dopravní prostředek)
dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu;
4) Vysílající smluvní strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět;
5) Přijímající smluvní strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné;
6) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana náklady na dopravu na území
svého státu.
Článek 17
Výměna výstav
Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich
organizátory.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
1. Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou nebo cestou pracovních kontaktů.
2. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany jednáním vedeným diplomatickou cestou.
3. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2010.
4. Platnost tohoto Programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového Programu
spolupráce, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Dáno ve Varšavě dne 29. září 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Ministerstvo kultury
České republiky

Ministr kultury a národního dědictví
Polské republiky

Ing. Jaromír Talíř v. r.
náměstek ministra

Bogdan Zdrojewski v. r.
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7
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 19/2008 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou
a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 14. listopadu 2008 a 1. prosince 2008
byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních
pobytů mládeže1) zvýšen původně stanovený počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2009, na 700 občanů z každého státu. Ostatní skutečnosti k provádění Dohody, uvedené ve sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s., zůstávají nezměněny.

1

) Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne
23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.
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