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42. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změněDohody
mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze

43. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

44. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.

45. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Mi-
nisterstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 2008 byl v Kyjevě podepsán Protokol mezi vládou
České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře
a vzájemné ochraně investic1), podepsané dne 17. března 1994 v Praze.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 17. května 2010.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
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1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března
1994 v Praze byla vyhlášena pod č. 23/1996 Sb.



Protokol
mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi

vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně
investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním zintenzívnit hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu,

uznávajíce povinnost České republiky vyplývající z článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství
uvést veškeré své mezinárodně právní závazky do souladu s evropským komunitárním právem,

se dohodly, že změní Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně
investic (dále jen „Dohoda“) následujícím způsobem:

ČLÁNEK 1

Odstavec 3 článku 3 Dohody se vypouští a nahrazuje se novými odstavci 3 až 5:

„3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebudou vztahovat na
výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové
unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo
měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy
nebo z dvoustranné smlouvy na základě vzájemnosti týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie,
společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této Dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé
smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může
smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“

ČLÁNEK 2

První věta prvního odstavce článku 6 Dohody bude mít následující znění:

„Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím, smluvní strany zajistí převod plateb spojených
s investicemi a výnosy.“

ČLÁNEK 3

Za článek 9 Dohody se vkládá nový článek 10. Jeho znění je následující:

„Základní bezpečnostní zájmy

1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které
považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,
a) týkající se trestných činů;
b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem,
službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování ato-
mových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení nebo
e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
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2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní,
hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“

Vzhledem ke vložení nového článku 10 budou následující články Dohody odpovídajícím způsobem přečíslovány.

ČLÁNEK 4

1. Tento Protokol je nedílnou částí Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze.

2. Protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem od data pozdější notifikace smluvní stranou o splnění nezbyt-
ných vnitrostátních právních požadavků. Protokol zůstane platný po stejnou dobu jako Dohoda.

Dáno v Kyjevě dne 16. září 2008 v dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém. V případě
jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu Za vládu
České republiky Ukrajiny

Ing. Mirek Topolánek Julia Tymošenková
předseda vlády předsedkyně vlády
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2008 byla po vyslovení souhlasu Parlamentem
České republiky a po podpisu prezidentem republiky učiněna výhrada České republiky v souladu s článkem 42
Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1), že nebude uplatňovat následující přípojky k Úmluvě:

CUI – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě –
Přípojek E k Úmluvě;

APTU – Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednot-
ných technických předpisů pro železniční materiál, určený k používání v mezinárodní dopravě – Přípojek F
k Úmluvě;

ATMF – Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu, určeného k používání
v mezinárodní dopravě — Přípojek G k Úmluvě.

Výhrada podle článku 42 § 2 Úmluvy nabyla účinnosti pro Českou republiku dne 31. prosince 2009.
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1) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá v Bernu dne 9. května 1980 byla vyhlášena pod č. 8/1985.
Změny a doplňky Úmluvy byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002
Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s., č. 34/2005 Sb. m. s. a č. 19/2007 Sb. m. s. Protokol týkající se změn
Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě přijatý v Bernu dne 20. prosince 1990 byl vyhlášen pod č. 274/1996 Sb.
Protokol o změněÚmluvy o mezinárodní železniční přepravě přijatý ve Vilniusu dne 3. června 1999 byl vyhlášen pod č. 49/
/2006 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním

postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením, přijaté 13. prosince 2006 v New Yorku a vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.

V článku 9 odst. 2 písm. e) ve druhém řádku se slova „znakové řeči“ nahrazují slovy „znakového jazyka“.

V článku 30 odst. 4 ve třetím řádku se slova „znakové řeči“ nahrazují slovy „znakového jazyka“.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 2010 bylo v Norfolku podepsáno Memorandum
o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
o přidělování styčných důstojníků.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11.8 dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.
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