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SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 5 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 49,–

O B S A H :

16. Sdě l en í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané
v Praze dne 10. září 1996

17. Sdě l en í Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou
Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008 – 2010

18. Sdě l en í Ministerstva zahraničních věcí o Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého

19. Sdě l en í Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních
pobytů mládeže

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. června 2001 a 14. února 2002 byla sjednána
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi
vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září
19961).

Dohoda vstoupila v platnost dne 14. února 2002.

Anglické znění americké nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dohodu, se
vyhlašují současně.

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 10. září
1996, byla vyhlášena pod č. 204/1999 Sb.
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PŘEKLAD

Velvyslanectví
Spojených států amerických

Vaše Excelence:

je mi ctí, že s odvoláním na Dohodu o letecké dopravě, s přílohami, mezi vládou Spojených států amerických
a vládou České republiky podepsanou v Praze dne 10. září 1996 (dále ,,Dohoda“) mohu navrhnout, aby tato
Dohoda byla novelizována následujícím způsobem:

1. Paragraf 8 odstavec 7 Dohody bude novelizován tak, že bude celý nahrazen následujícím textem:

7. Při provozování či nabízení autorizovaných služeb na dohodnutých linkách může kterákoli z určených
leteckých společností jedné smluvní strany vstoupit do kooperačních marketingových uspořádání, jako jsou vy-
mezení prostoru, společné označování linek nebo leasing s

(a) jakoukoli leteckou společností nebo společnostmi kterékoli smluvní strany;

(b) leteckou společností či společnostmi třetí země, pokud tato třetí země autorizuje nebo umožní srovnatelné
ujednání mezi aeroliniemi druhé smluvní strany a jinými aeroliniemi provozujícími služby do, z a přes tuto
třetí zemi; a

Jeho Excelence

Jan Kavan

ministr zahraničních věcí

České republiky

Praha
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(c) provozovatelem pozemní dopravy kterékoli země;

za předpokladu, že všichni zúčastnění v těchto ujednáních (i) jsou řádně autorizováni oběma smluvními stranami
a (ii) splňují požadavky obvykle uplatňované každou smluvní stranou.

2. Příloha I, Pravidelná letecká doprava, Dohody bude novelizována tak, že bude celá nahrazena následujícím
textem:

PŘÍLOHA I

Pravidelná letecká doprava

Oddí l 1

Linky

Aerolinie každé ze smluvních stran, autorizované podle této přílohy, jsou, v souladu s podmínkami jejich
určení, oprávněny k provozování pravidelné mezinárodní letecké dopravy mezi místy na následujících linkách:

A. Linky pro leteckou společnost či společnosti určené vládou Spojených států:

1. Z míst ležících za Spojenými státy přes Spojené státy a mezilehlá místa do místa či míst v České republice
a dále.

2. Pro výhradně nákladní dopravní službu či služby mezi Českou republikou a jakýmkoli místem či místy.

B. Linky pro leteckou společnost či společnosti určené vládou České republiky:

1. Z míst ležících za Českou republikou přes Českou republiku a mezilehlá místa do místa či míst ve
Spojených státech a dále.

2. Pro výhradně nákladní dopravní službu či služby mezi Spojenými státy a jakýmkoli místem či místy.

Oddí l 2

Provozní volnost

Každá designovaná letecká společnost může na jakémkoli letu či letech a dle své úvahy:

1. provozovat lety buď v jednom či v obou směrech;
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2. kombinovat různá čísla letů během nasazení jednoho letadla;

3. nalétávat na linkách místa ležící za, místa mezilehlá i ležící dál, jakož i místa na území smluvních stran
v jakékoli kombinaci a v jakémkoli pořadí;

4. vynechat mezipřistání v jakémkoli místě či místech;

5. přemístit přepravu z jakéhokoli svého letadla do jakéhokoli svého jiného letadla v kterémkoli místě na
linkách; a

6. nalétávat místa za kterýmkoli místem svého území a měnit či neměnit letadlo a číslo letu a může vy-
hlašovat a inzerovat své služby veřejnosti jako přímé lety;

bez směrových nebo zeměpisných omezení a bez ztráty jakéhokoli přepravního práva jinak povoleného touto
Dohodou; za předpokladu, že, s výjimkou výhradně nákladní dopravy, linka nalétává místo na území té smluvní
strany, která leteckou společnost určila.

Oddí l 3
Záměna typu letadla na lince

Na kterémkoli úseku či úsecích výše zmíněných linek může kterákoli designovaná letecká společnost pro-
vozovat mezinárodní leteckou dopravu bez jakýchkoli omezení stran změny typu či počtu provozovaných letadel
v kterémkoli místě na lince; za předpokladu, že, s výjimkou výhradně nákladní dopravy, při letu výchozím směrem
je doprava za toto místo pokračováním dopravy z území smluvní strany, která designovala tuto leteckou společ-
nost, a při letu nazpět je doprava na území smluvní strany, která designovala tuto leteckou společnost, pokračo-
váním dopravy z místa předchozího.

3. Oddíl 1 Přílohy II, Charterová letecká doprava, Dohody bude novelizován tak, že bude zcela nahrazen ná-
sledujícím textem:

Aerolinie každé ze smluvních stran určené touto Přílohou mají, v souladu s podmínkami jejich designace,
právo provozovat mezinárodní charterovou dopravu cestujících (a jejich spoluzavazadel) a/či carga [včetně, ale ne
výhradně, zasilatelské organizace a charterů dělených mezi uživatele či kombinovaných (cestující/cargo)]:

Mezi kterýmkoli místem či místy na území smluvní strany, která designovala aerolinie a jakýmkoli místem či
místy druhé smluvní strany; a



Sbírka mezinárodních smluv č. 16 / 2008Strana 184 Částka 5



Sbírka mezinárodních smluv č. 16 / 2008Částka 5 Strana 185

mezi jakýmkoli místem či místy na území druhé smluvní strany a kterýmkoli místem či místy ve třetí zemi či
zemích, za předpokladu, že, s výjimkou nákladních charterů, jsou tyto služby součástí souvislého provozu, se
změnou či beze změny letadla, a zahrnují služby do domovské země za účelem provozování místní dopravy mezi
domovskou zemí a územím druhé smluvní strany.

Při provozování služeb dohodnutých v této Příloze mají aerolinie designované touto Přílohou také právo:

1. mezipřistání v kterémkoli místě uvnitř nebo mimo území kterékoli smluvní strany;

2. provozovat transitní přepravu přes území druhé smluvní strany; a

3. kombinovat ve stejném letadle dopravu pocházející z území jedné smluvní strany, dopravu pocházející
z území druhé smluvní strany a dopravu pocházející ze třetích zemí.

Každá smluvní strana posoudí příznivě žádosti aerolinií druhé smluvní strany o provozování služeb, které
nespadají pod tuto Přílohu, na základě slušnosti a reciprocity.

Pokud je tento návrh přijatelný pro vládu České republiky, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a souhlasná
odpověď na ni podepsaná Vaší Excelencí tvořily smlouvu mezi našimi dvěma vládami, která by vstoupila v platnost
datem nóty, jíž Vaše Excelence odpoví.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Steven J. Coffey
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MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY
A MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

JAN KAVAN

V Praze dne 14. února 2002
Č. j.: 142793/2001-MPO

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit přijetí Vaší nóty ze dne 4. června 2001 následujícího znění:

Vaše Excelence,

je mi ctí, že s odvoláním na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a vládou České republiky
o letecké dopravě, s přílohami, podepsanou v Praze dne 10. září 1996 (dále ,,Dohoda“), mohu navrhnout, aby tato
Dohoda byla novelizována následujícím způsobem:

1. Článek 8 odstavec 7 Dohody bude změněn tak, že bude celý nahrazen následujícím textem:

7. Při provozování nebo nabízení k prodeji povolených služeb na dohodnutých linkách může každý určený
letecký podnik jedné Strany vstoupit do kooperačních marketingových ujednání, jako je vyblokování prostoru
(blocked-space), společné označení linek (code-sharing) nebo nájemní ujednání (leasing), s:
(a) leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli Strany;
(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí země za předpokladu, že tato třetí země opravňuje nebo

povoluje podobná ujednání mezi leteckými podniky druhé Strany nebo jinými leteckými podniky na službách
provozovaných do, z a přes tuto třetí zemi; a

(c) obstaravatelem pozemní dopravy jakékoli země;

za předpokladu, že všichni účastníci v takových ujednáních (i) mají příslušná oprávnění od obou Stran a (ii) splňují
požadavky obvykle uplatňované každou Stranou na taková ujednání.

2. Příloha I k Dohodě, Pravidelná letecká přeprava, bude změněna tak, že bude celá nahrazena následujícím
textem:

PŘÍLOHA I

Pravidelná letecká přeprava

Oddí l 1
Linky

Letecké podniky každé Strany budou podle této Přílohy oprávněny, v souladu s podmínkami jejich určení,
provozovat pravidelnou mezinárodní leteckou dopravu mezi místy na následujících linkách:

A. Linky provozované leteckým podnikem nebo podniky určenými vládou Spojených států:

1. Z míst před Spojenými státy přes Spojené státy a mezilehlá místa do místa nebo míst v České republice
a dále.

2. Mezi Českou republikou a kterýmkoli místem nebo místy pro služby týkající se výhradně zboží.

B. Linky provozované leteckým podnikem nebo podniky určenými vládou České republiky:

1. Z míst před Českou republikou přes Českou republiku a mezilehlá místa do místa nebo míst ve Spojených
státech a dále.

2. Mezi Spojenými státy a kterýmkoli místem nebo místy pro služby týkající se výhradně zboží.
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Oddí l 2
Provozní volnost

Každý určený letecký podnik může, při kterémkoli nebo všech letech, podle svého uvážení:

1. provozovat lety v jednom nebo obou směrech;

2. kombinovat různá čísla letů během nasazení jednoho letadla;

3. nalétávat na linkách místa před, mezilehlá místa a místa za, jakož i místa na území států Stran v jakékoli
kombinaci a jakémkoli pořadí;

4. vynechat přistání v kterémkoli místě nebo místech;

5. přeložit přepravu z kteréhokoli ze svých letadel na jakákoli jiná svá letadla v kterémkoli místě na linkách; a

6. nalétávat místa před kterýmkoli místem na území svého státu s nebo beze změny letadla nebo čísla letu
a vyhlašovat a propagovat takové služby pro veřejnost jako přímé lety;

bez směrového nebo zeměpisného omezení a bez ztráty jakéhokoli přepravního práva jinak povoleného podle této
Dohody za předpokladu, že linka nalétává místo na území státu Strany, která letecký podnik určila, s výjimkou
služeb týkajících se výhradně zboží.

Oddí l 3
Záměna typu letadla na lince

Na kterémkoli úseku nebo úsecích výše uvedených linek může kterýkoli určený letecký podnik provozovat
mezinárodní leteckou přepravu bez jakéhokoli omezení, pokud se týče změny typu nebo počtu používaných letadel
ve kterémkoli místě linky, za předpokladu, že při letu výchozím směrem je doprava za takovým místem záměny
pokračováním dopravy z území státu Strany, která určila letecký podnik, a při letu zpátečním směrem je doprava na
území státu Strany, která určila letecký podnik, pokračováním dopravy z místa předchozího, s výjimkou služeb
týkajících se výhradně zboží.
3. Oddíl 1 Přílohy II k Dohodě, Charterová letecká přeprava, bude změněn tak, že bude celý nahrazen ná-
sledujícím textem:

Letecké podniky každé Strany, určené podle této Přílohy, budou mít právo provádět, v souhlasu s podmín-
kami v jejich určení, mezinárodní charterovou dopravu cestujících (a jejich doprovázených zavazadel) a/nebo
zboží [včetně, avšak nikoli výlučně pro zasilatelskou organizaci, dělené mezi uživatele, nebo kombinované (osobní/
/nákladní) chartery]:

Mezi kterýmkoli místem nebo místy na území státu Strany, která určila letecký podnik, a kterýmkoli místem
nebo místy na území státu druhé Strany; a mezi kterýmkoli místem nebo místy na území státu druhé Strany
a kterýmkoli místem nebo místy ve třetí zemi nebo zemích za předpokladu, že taková dopravní služba tvoří část
souvislého provozu se změnou nebo bez změny letadla, přičemž zahrnuje službu do domovské země za účelem
přepravy místní dopravy mezi domovskou zemí a územím státu druhé Strany, s výjimkou pokud jde o nákladní
chartery.

Při provádění služeb zahrnutých v této Příloze letecké podniky každé Strany určené podle této Přílohy mají
rovněž právo:

1. provádět mezipřistání v kterémkoli místě, ať již na nebo mimo území států kterékoli ze Stran;

2. provádět tranzitní dopravu přes území státu druhé Strany; a

3. kombinovat ve stejném letadle dopravu pocházející z území státu jedné Strany, dopravu pocházející
z území státu druhé Strany a dopravu pocházející z třetích zemí.

Každá Strana bude rovněž příznivě posuzovat žádosti leteckých podniků druhé Strany k provádění dopravy,
která není zahrnuta v této Příloze, na základě zdvořilosti a reciprocity.

Pokud je tento návrh přijatelný pro vládu České republiky, mám tu čest navrhnout, aby tato nóta a souhlasná
odpovědní nóta Vaší Excelence tvořily dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost datem nóty,
jíž Vaše Excelence odpoví.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Je mi ctí, že mohu Vaši Excelenci informovat, že vláda České republiky souhlasí s návrhy uvedenými ve výše
citované nótě Vaší Excelence. Tato nóta a nóta Vaší Excelence tak tvoří Dohodu mezi vládou České republiky
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a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spo-
jených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996, která vstoupí v platnost datem
této odpovědní nóty.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Jan Kavan

Jeho Excelence
pan Craig Roberts Stap le ton
velvyslanec Spojených států amerických
Praha
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17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2008 byl v Praze podepsán Program dvoustranné
spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání
na léta 2008 – 2010.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 28 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.
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PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE

mezi

vládou České republiky

a

vládou Francouzské republiky

V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na léta 2008 – 2010

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

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouz-
ské republiky, podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,

přihlížejíce k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky
o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsané v Praze dne 13. září 1990,

vyjadřujíce plnou spokojenost s úrovní a výsledky vzdělávací a jazykové spolupráce od roku 1989,

vyjadřujíce uspokojení ze skutečnosti, že Česká republika se připojila k Mezinárodní organizaci Frankofonie
(OIF) jako pozorovatel a 28. dubna 2006 podepsala „Memorandum o provádění víceletého programu výuky
francouzštiny v české státní správě“,

projevujíce své odhodlání dát svým vztahům nový rozměr u příležitosti francouzského a následného českého
předsednictví v Evropské unii,

zavazujíce se podporovat jazyky a kultury států obou smluvních stran v oblasti školství, napomáhat mobilitě
studentů a učitelů a sbližovat své výukové systémy v rámci Evropské unie,

se dohodly takto:

I. SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO
A VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti jazykového vzdělávání smluvní strany budou, s cílem podporovat ve svých státech mnohojazyčnost
a zlepšovat výuku jazyků v rámci školských systémů svých států, přihlížet k Rezoluci Rady z 31. března 1995
o zlepšování a diverzifikování jazykového učení se a výuky jazyků uvnitř školských systémů Evropské unie,
k Rezoluci Rady ze dne 14. února 2002 o podpoře jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání a také ke
Sdělení Komise EU ze dne 22. listopadu 2005 – „Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost“.

Č l ánek 1
Spolupráce expertů na institucionální úrovni

1. Příslušné orgány států smluvních stran se budou vzájemně informovat o vývoji legislativy v oblasti zá-
kladního, středního a vyššího odborného vzdělávání a budou si vyměňovat na vyžádání texty právních předpisů.

2. Příslušné orgány států smluvních stran budou pokračovat ve spolupráci zmíněné v odstavci 1 tak, že
jednou ročně zorganizují setkání pro vedoucí pedagogické pracovníky, kteří stanoví harmonogram a témata
vzdělávacích seminářů.

3. Tyto semináře budou řízeny odborníky navrženými příslušnými orány států smluvních stran. Smluvní
strany se budou snažit podporovat uskutečnění seminářů uvedených v odstavci 2 z prostředků získaných v rámci
projektů mnohostranné spolupráce nebo z rozpočtu Evropské unie.

4. Příslušné orgány států smluvních stran budou dále podporovat kontakty v oblasti vzdělávání a školní
docházky žáků s tělesným nebo mentálním postižením a posoudí také možnosti rozvoje hlubší spolupráce,
zejména v oblasti jejich profesního začlenění.

Č l ánek 2
Francouzština na základních školách v České republice

1. Česká smluvní strana bude podporovat rozvoj výuky francouzského jazyka na českých základních školách,
zejména na školách s rozšířeným vyučováním jazyků od třetího ročníku základní školy.
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2. Česká smluvní strana se bude snažit v rámci svých možností vytvářet podmínky umožňující návaznost
výuky francouzského jazyka uskutečňované na středních školách na výuku uskutečňovanou na základních školách.

Č l ánek 3
Česká gymnázia s rozšířenou výukou francouzského jazyka a česko-francouzské dvojjazyčné třídy

v České republice

1. Česká strana bude na českých gymnáziích podporovat třídy s rozšířenou výukou francouzského jazyka
(s výukou jednoho či více nejazykových předmětů) a česko-francouzské dvojjazyčné třídy s výukou vybraných
předmětů ve francouzském jazyce až do úrovně dvojjazyčné maturity.

2. Smluvní strany budou přispívat ke zlepšení a rozvoji rozšířené výuky francouzského jazyka a dvojjazyč-
ného vzdělávání. Smluvní strany vezmou v úvahu v rámci svých rozpočtových možností zvláštní charakter
dvojjazyčných tříd a pedagogických a finančních potřeb nezbytných pro jejich další rozvoj.

3. Příslušné orgány států smluvních stran budou usilovat o zvýšení počtu tříd českých gymnázií s rozšířenou
výukou francouzského jazyka a tříd českých gymnázií s výukou vybraných předmětů ve francouzštině.

4. Smluvní strany budou podporovat počáteční a další vzdělávání českých učitelů, kteří na českých gymná-
ziích vyučují nejazykové předměty ve francouzštině nebo kteří vyučují francouzštinu ve dvojjazyčných třídách.

5. Francouzská smluvní strana zajistí ve spolupráci s českou smluvní stranou pedagogický dohled u výuky
předmětů, které jsou na českých gymnáziích vyučovány ve francouzštině, a další vzdělávání českých učitelů
prostřednictvím studijních pobytů v České republice a ve Francouzské republice.

6. Česká smluvní strana se bude snažit usnadnit podmínky pobytu v České republice francouzským učitelům
pověřeným vyučováním a také pedagogickým vzděláváním českých francouzsky mluvících učitelů česko-francouz-
ských dvojjazyčných tříd českých gymnázií.

7. Česká smluvní strana bude doklad o úspěšném vykonání zkoušky z francouzského jazyka v České
republice, jež byla součástí maturitní zkoušky ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské
dvojjazyčné třídě s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce, uznávat v rámci svého systému jazykové
kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované
jazykové zkoušky z francouzštiny.

8. Smluvní strany budou usilovat o zlepšení uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných v České
republice, které jsou dokladem o maturitní zkoušce ukončující vzdělávání v českém gymnáziu v česko-francouzské
dvojjazyčné třídě s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce, s cílem usnadnit přístup na vysoké školy
ve Francouzské republice.

Č l ánek 4
České třídy ve francouzských lyceích ve Francouzské republice

1. Francouzská smluvní strana každoročně přijme žáky gymnázií v České republice ke studiu v Lyceu Carnot
v Dijonu a v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes.

2. Výběr uchazečů provedou společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vel-
vyslanectví Francouzské republiky v České republice a ředitelé obou škol uvedených v odstavci 1. Počet míst
bude upřesněn řediteli škol před konáním výběrového řízení.

3. Smluvní strany se zavazují zajistit prostřednictvím lektora českého jazyka výuku českého jazyka pro české
a francouzské žáky Lycea Alphonse Daudeta v Nîmes a prostřednictvím lektora českého jazyka působícího na
Burgundské univerzitě výuku českého jazyka pro české žáky Lycea Carnot v Dijonu a také pro francouzské žáky
tohoto lycea, pokud si to lyceum bude přát.

4. Francouzská smluvní strana zabezpečí žákům lyceí přijatým ke studiu podle odstavce 1 možnost vykonat
v rámci maturitní zkoušky písemnou zkoušku z češtiny jako volitelného předmětu, a to pokud možno ve
zkušebním středisku, pod které tito žáci spadají.

5. Česká smluvní strana bude francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky na školách uvedených
v odstavci 1 uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České
republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

6. Česká smluvní strana bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke
specifické situaci českých absolventů Lycea Carnot v Dijonu a Lycea Alphonse Daudeta v Nîmes.
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Č l ánek 5
Francouzské lyceum v Praze

1. Smluvní strany budou usilovat, aby prostřednictvím činnosti Francouzského lycea v Praze bylo podpo-
rováno lepší vzájemné poznávání vzdělávacích systémů států smluvních stran a zejména spolupráce zaměřená na
oblast vzdělávání učitelů a dalšího směrování žáků dvojjazyčných česko-francouzských tříd.

2. Smluvní strany budou usilovat o vytvoření pedagogického propojení, které umožní českým žákům Fran-
couzského lycea v Praze po dobu, po niž budou v České republice plnit povinnou školní docházku, konat zkoušky
z českého jazyka a literatury, případně zkoušky z dalších předmětů, na základní škole působící v ulici Drtinova
v Praze 5 či na jiných českých základních školách, zapsaných v České republice do rejstříku škol a školských
zařízení.

3. V souladu s právními předpisy České republiky a za podmínky vydání příslušného rozhodnutí Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o pokusném ověřování metod, obsahu, forem a organizace
vzdělávání mohou žáci dvojjazyčných česko-francouzských tříd Francouzského lycea v Praze být osvobozeni od
povinnosti konat během své povinné školní docházky zkoušky uvedené v odstavci 2 za pátý až devátý ročník
základního vzdělávání v základní škole.

4. Česká smluvní strana bude francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky na Francouzském
lyceu v Praze uznávat v rámci svého systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech České
republiky jako doklad o složení 3. stupně standardizované jazykové zkoušky z francouzštiny.

Č l ánek 6
Střední a vyšší odborné školy

Cílem spolupráce smluvních stran v oblasti středních odborných škol s výukou francouzštiny, v oborech
strojírenství, obchodu a zejména zahraničního obchodu, hotelnictví a cestovního ruchu je:

a) podporovat výuku francouzštiny, zejména pomocí výměn žáků a stáží učitelů, financovaných z evropských
programů,

b) umožnit vzájemnou výměnu informací o studijních programech oborů ve středním vzdělávání a vyšším
odborném vzdělávání,

c) rozvíjet pomaturitní studijní programy se zaměřením na odbornosti uznávané v obou zemích, zejména
prostřednictvím vypracování společných evropských kompetenčních rámců.

Č l ánek 7
Další vzdělávání pedagogů v České republice

1. Smluvní strany budou nadále podporovat další vzdělávání pedagogů, kteří v České republice vyučují
francouzštinu či ve francouzštině učí nejazykový předmět.

2. Francouzská smluvní strana zorganizuje každoročně v České republice ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jím určenými zařízeními kurzy a semináře dalšího vzdělávání pro
učitele základních, středních, vyšších odborných a státních jazykových škol. Kurzy povedou zkušení čeští a fran-
couzští pedagogové.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučí ředitelům škol, prostřednictvím
školských odborů krajských úřadů, aby umožnili učitelům zúčastnit se těchto kursů během jejich pracovní doby.

Č l ánek 8
Pedagogická stipendia pro české učitele

1. Francouzská smluvní strana každoročně v rámci svých rozpočtových možností nabídne českým učitelům
francouzštiny (ze základních, středních a vyšších odborných škol) stipendia, která umožní jazykové a/nebo
pedagogické studijní pobyty ve Francouzské republice.

2. Francouzská smluvní strana diplomatickou cestou oznámí do 1. března každého roku počet stipendií,
přidělených pro jednotlivé druhy studijních pobytů, přičemž si ponechá právo přistoupit k částečným změnám
v přidělování těchto stipendií v závislosti na specifické povaze žádostí, navržených projektech nebo motivaci
uchazeče.

3. Výběr navržených uchazečů o stipendium ke studijnímu pobytu bude ve státech obou smluvních stran
provádět komise složená z představitelů příslušných orgánů států smluvních stran.
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Č l ánek 9
Školní výměny

1. Smluvní strany budou podporovat bilaterální vztahy a výměny učitelů a žáků základních a středních škol
uskutečňované na základě pedagogických projektů.

2. Smluvní strany doporučí organizátorům těchto výměn hledat finanční podporu v rámci evropských pro-
gramů, ale také u sponzorů a orgánů místní a územní samosprávy.

Č l ánek 10
Zvyšování zájmu o francouzský jazyk

1. Pro další zvyšování zájmu o francouzský jazyk budou příslušné orgány smluvních stran organizovat
„Olympiády ve francouzštině“ na krajské a celostátní úrovni. Vítězové budou v rámci rozpočtových možností
odměněni jazykovými a kulturními pobyty ve Francouzské republice. Francouzská smluvní strana uhradí pobytové
náklady vítězů soutěže, česká smluvní strana cestovní výdaje.

2. Smluvní strany doporučí organizátorům soutěže, aby se obrátili s výzvou o podporu této soutěže na
orgány místní a územní samosprávy a asociace učitelů.

Č l ánek 11
Sdružení učitelů francouzštiny

Smluvní strany uznávají význam českého Sdružení učitelů francouzštiny a budou usilovat o jeho zapojení do
česko-francouzské spolupráce uskutečňované v oblasti dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny a do zvyšování
zájmu o francouzský jazyk.

II. SPOLUPRÁCE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

Smluvní strany budou podporovat vytváření společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání
navržené v Sorbonské deklaraci (1998), stvrzené v Boloňské deklaraci (1999) a dále rozpracované konferencemi
evropských ministrů školství v Praze (2001), Berlíně (2003), v Bergenu (2005) a v Londýně (2007).

Č l ánek 12
Výměna informací a setkávání odborníků

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o platných právních předpisech svých států v oblasti
vysokého školství a na vyžádání si vyměňovat texty právních předpisů.

2. Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v oblasti vysokého školství a v případě potřeby uspořádají
setkání expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva vysokého školství
a výzkumu Francouzské republiky.

3. Setkání uvedená v odstavci 2 se budou týkat především problematiky budování společného Evropského
prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pak priorit stanovených v závěrečných dokumentech konferencí
evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství.

4. Smluvní strany budou podporovat setkávání zástupců České konference rektorů a Francouzské konfe-
rence prezidentů univerzit.

Č l ánek 13
Spolupráce mezi vysokými školami

1. Smluvní strany budou podporovat vysoké školy ve svých státech, aby rozvíjely svou spolupráci a zvyšovaly
mobilitu akademických pracovníků a studentů, zejména s pomocí evropských programů.

2. Pro podporu mobility studentů poskytnou příslušné orgány států smluvních stran v rámci svých roz-
počtových možností stipendia ke studijním pobytům studentů všech oborů, kteří jsou absolventy bakalářského
nebo magisterského studijního programu podle podmínek uvedených v Příloze 2.

3. Při výběru uchazečů o stipendium poskytované podle Přílohy 2 budou upřednostňováni studenti magis-
terských studijních programů uskutečňovaných společně českými a francouzskými vysokými školami a studenti
doktorských studijních programů společně vedení při svém studiu českým a francouzským akademickým pracov-
níkem.
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4. Výběr navržených uchazečů o stipendium ke studijnímu pobytu bude ve státech smluvních stran provádět
komise složená z představitelů příslušných orgánů států smluvních stran.

Č l ánek 14

Uznávání diplomů
1. Na základě Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu,

přijaté v Lisabonu dne 11. dubna 1997, (tzv. „Lisabonská úmluva“) budou smluvní strany prostřednictvím
podpory činnosti svých národních informačních středisek ENIC-NARIC usilovat o usnadnění vzájemného uzná-
vání vysokoškolských diplomů.

2. Příslušné orgány států smluvních stran se dohodly, že zahájí jednání s cílem uzavřít bilaterální dohodu
o vzájemném uznávání rovnocennosti vysokoškolských diplomů.

3. Smluvní strany podpoří vysoké školy, aby v souladu se závěry konference ministrů za vysoké školství,
konané v Berlíně (září 2003), vydávaly automaticky a bezplatně absolventům vysokoškolského studia kromě
vysokoškolského diplomu Dodatek k diplomu.

Č l ánek 15

Společné česko-francouzské vzdělávání

1. Smluvní strany budou usilovat o rozvoj nových partnerských vztahů za účasti českých a francouzských
vysokých škol. V tomto směru se obrátí na vysokoškolská zařízení svých států s výzvou k předkládání projektů
společných magisterských studijních programů typu „master conjoint“ nebo „double master“. Financováním
přijatých projektů budou smluvní strany podporovat zejména spolupráci českých a francouzských vysokých škol
při tvorbě a uskutečňování studijních programů, které povedou k získání společného nebo dvojnásobného vy-
sokoškolského diplomu.

2. Smluvní strany budou podporovat realizaci bakalářských a magisterských programů uskutečňovaných
českými vysokými školami ve francouzském jazyce. Francouzská smluvní strana se bude podílet na financování
pobytů francouzských vyučujících, kteří přednášejí odborné předměty ve francouzštině pro české studenty.

Č l ánek 16

Katedry francouzského jazyka v České republice

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku francouzského jazyka a odborného francouzského jazy-
ka na vysokých školách České republiky. Doporučí vysokým školám, zejména katedrám francouzštiny, aby při-
jímaly rodilé lektory. Seznam těchto škol je uveden v Příloze 1.

2. Smluvní strany doporučí katedrám francouzštiny, aby jednak rozvíjely výuku odborné francouzštiny, a tím
reagovaly na potřebu vzniklou zesílením francouzsko-českých vztahů, a jednak aby rozvíjely počáteční vzdělávání
učitelů, kteří jsou schopni přednášet nejazykové obory ve francouzštině.

3. Smluvní strany uznávají význam občanského sdružení GALLICA sdružujícího vysokoškolské učitele
francouzského jazyka a literatury a budou usilovat o jeho zapojení do úvah o tématech týkajících se rozvoje
francouzštiny v České republice.

Č l ánek 17

Výuka českého jazyka

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka na některých vysokých školách ve
Francouzské republice při zachování jejich autonomie. Seznam těchto vysokých škol se nachází v Příloze 1.

2. Česká smluvní strana přijme každoročně studenty francouzských vysokých škol, kteří studují český jazyk,
na Letní školy slovanských studií pořádané českými vysokými školami. Počet stipendií je uveden v Příloze 2.

3. Smluvní strany předpokládají, že vyučující, lektoři a pedagogičtí poradci působící na základě tohoto
programu, vedle svého úkolu zajišťovat jazykovou a vzdělávací spolupráci, plní také roli šiřitelů kultury svého
státu v zařízeních nebo regionech, kde působí.
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III. JAZYKOVÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY

Č l ánek 18
Francouzský jazyk v české státní správě

Smluvní strany budou nadále podporovat na základě bilaterálního plánu a v rámci Víceletého programu pro
francouzštinu v Evropské unii, vytvořeného Mezinárodní organizací pro frankofonii, výuku francouzštiny pro
české státní zaměstnance, zejména pro ty, kteří mají na starosti evropské záležitosti.

Č l ánek 19
Český jazyk ve francouzské státní správě

Česká strana s uspokojením vítá podporu, kterou má ve francouzské státní správě výuka českého jazyka,
zejména pak zařazení zkoušek z českého jazyka do přijímacích konkurzů francouzského Ministerstva zahraničních
a evropských záležitostí.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Č l ánek 20

Všem osobám, které budou vysílány v rámci tohoto Programu do státu druhé smluvní strany,
a) vysílající smluvní strana uhradí výdaje na dopravu do místa přijetí ve státu přijímající smluvní strany a zpět,
b) přijímající smluvní strana uhradí případné výdaje na dopravu po území svého státu podle schváleného pro-

gramu pobytu, a to v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

Č l ánek 21

Přijímající smluvní strana zajistí v rámci svých rozpočtových možností a v souladu s platnými právními
předpisy svého státu bezplatné ubytování a vyplácení stravného a kapesného expertům, vysílaným na žádost
přijímající smluvní strany (podle článku 1 odst. 2, článku 7 a článku 12 odst. 2).

Č l ánek 22

Osobám přijímaným podle článku 13 odst. 2 přijímající smluvní strana v souladu s platnými právními
předpisy svého státu

a) poskytne studium za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
b) poskytne stipendium, jehož výše bude stanovena podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní

strany; smluvní strany se budou navzájem informovat o vývoji výše poskytovaných stipendií.

Č l ánek 23

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijímaným podle článku 8 odst. 1 a článku 17 odst. 2 zápisné či
školné, ubytování, stravování a exkurze.

Č l ánek 24

1. Veřejné vysoké školy v České republice, které zajišťují výuku francouzského jazyka (Příloha 1), mohou na
základě tohoto Programu přijímat lektory francouzského jazyka z Francouzské republiky.

2. Vysoké a střední školy ve Francouzské republice (Příloha 1), které zajišťují výuku českého jazyka a dis-
ponují odpovídajícími finančními prostředky ve svém rozpočtu, mohou na základě tohoto Programu přijímat
lektory českého jazyka.

3. Přijímání lektorů uskutečňované na základě tohoto Programu se bude řídit následujícími pravidly:
a) žádosti o prodloužení doby trvání pracovního poměru lektorů, stejně jako nové kandidatury, budou před-

kládány vysílající smluvní stranou vždy do konce dubna aktuálního roku (Příloha 1),
b) přijímající smluvní strana oznámí stanovisko k nominaci lektorů v průběhu lhůty dvou měsíců od obdržení

nominace,
c) přijímající smluvní strana zajistí odměňování lektorů podle platných právních předpisů svého státu.

4. Francouzská smluvní strana poskytne pomoc školám v České republice při získávání francouzských
lektorů (prostřednictvím usnadnění administrativních kroků a pomoci při výběru uchazečů).
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Č l ánek 25

1. Příslušné orgány státu francouzské smluvní strany, po vzájemné dohodě s řediteli gymnázií s dvojjazyčnými
třídami v České republice (Příloha 1), zajistí francouzské učitele pro tyto třídy.

2. Příslušné orgány státu české smluvní strany zajistí francouzským učitelům dvojjazyčných tříd na gymná-
ziích v České republice plat, který přísluší učiteli stejného vzdělávacího stupně podle vnitrostátních právních
předpisů České republiky.

3. Příslušné orgány státu francouzské smluvní strany zajistí francouzským učitelům uvedeným v odstavci 1
dodatečnou část platu.

Č l ánek 26

1. Odpovědní pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na jedné straně
a Ministerstva zahraničních a evropských věcí, Ministerstva zdravotnictví, mládeže a sportu, Ministerstva školství,
Ministerstva vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky na straně druhé se budou setkávat, aby zajistili
pokračování tohoto Programu a zhodnotili jeho plnění.

2. Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí v oblasti vzdělávání, na kterých se smluvní
strany předem dohodnou diplomatickou cestou.

Č l ánek 27

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou přílohy 1 a 2.

Č l ánek 28

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2010. Pokud
do 31. prosince 2010 nevstoupí v platnost nový program spolupráce, prodlouží se automaticky platnost tohoto
Programu do 31. prosince 2011.

Dáno v Praze dne 15. února 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Za vládu
České republiky Francouzské republiky

Ing. Eva Bartoňová v. r. Anne Gazeau-Secret v. r.
státní tajemnice generální ředitelka

a I. náměstkyně ministra školství, mládeže sekce mezinárodní spolupráce a rozvoje
a tělovýchovy Ministerstva zahraničních a evropských věcí
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18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 1951 byl v Haagu přijat Statut Haagské konference
mezinárodního práva soukromého.

Souhlas s přístupem Československé socialistické republiky ke Statutu byl notifikován vládě Nizozemského
království, depozitáři Statutu, dne 29. května 1968.

Statut vstoupil v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 15. července 1955. Pro Československou
socialistickou republiku vstoupil v platnost na základě odstavce 3 téhož článku dne 29. května 1968.

V lednu 1993 oznámila Česká republika depozitáři Statutu, že se jako nástupnický stát České a Slovenské
Federativní Republiky považuje za smluvní stát Statutu. Dne 15. dubna 1993 oznámil depozitář Statutu, že od
1. dubna 1993 se Česká republika považuje za smluvní stát Statutu se zpětnou účinností od 28. ledna 1993.

Dne 30. června 2005 byly v Haagu přijaty Změny Statutu Haagské konference mezinárodního práva sou-
kromého.

Souhlas České republiky se Změnami Statutu byl depozitáři Statutu notifikován dne 30. března 2006.

Změny Statutu vstoupily v platnost na základě ustanovení článku 13 odst. 2 Statutu dne 1. ledna 2007 a tímto
dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Statutu ve znění Změn a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
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PŘEKLAD

Statut Haagské konference mezinárodního práva soukromého*),1)

Vlády níže uvedených zemí:

Spolkové republiky Německo, Rakouska, Belgie, Dánska, Španělska, Finska, Francie, Itálie, Japonska, Lucembur-
ska, Norska, Nizozemska, Portugalska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švédska a Švýcar-
ska,

s ohledem na trvalou povahu Haagské konference o mezinárodním právu soukromém,
přejíce si zdůraznit tuto povahu,

považujíce v tomto směru za vhodné, aby Konference měla vlastní Statut,
se shodly na této úpravě:

Č l ánek 1

Účelem Haagské konference je pracovat na postupném sjednocování pravidel mezinárodního práva sou-
kromého.

Č l ánek 2

1. Členy Haagské konference o mezinárodním právu soukromém jsou státy, které se účastnily jednoho nebo
více zasedání Konference a které přijímají tento Statut.

2. Členem může být jakýkoli další stát, jehož účast je z právního hlediska pro činnost Konference důležitá.
O přijetí nových členských států budou rozhodovat na základě návrhu jednoho nebo více států účastnících se
Konference vlády těchto států. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů odevzdaných ve lhůtě šesti měsíců od
okamžiku, kdy byl vládám návrh předložen.

3. Přijetí nabývá účinku, jakmile daný stát přijme tento Statut.

*) Statut byl přijat během 17. zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého dne 31. října 1951 a vstoupil
v platnost 15. července 1955. Dodatky byly přijaty během 20. zasedání 30. června 2005 (Závěrečný akt, C), schváleny členy
30. září 2006 a vstoupily v platnost 1. ledna 2007.

1) Ke 30. červnu 2005, kromě zakládajících členských států zmíněných v Preambuli, přijaly Statut následující státy: Albánie,
Argentina, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chile, Čínská lidová republika, Kypr,
Česká republika, Egypt, Estonsko, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Jordánsko, Korejská republika, Lotyšsko,
Litva, Malajsie, Malta, Mexiko, Monako, Maroko, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, Rumunsko, Ruská
federace, Srbsko a Černá Hora, Slovenská republika, Slovinsko, Jihoafrická republika, Srí Lanka, Surinam, Bývalá jugosláv-
ská republika Makedonie, Turecko, Ukrajina, Spojené státy americké, Uruguay, Venezuela.
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Č l ánek 3

1. Členské státy mohou na jednání týkajícím se obecných záležitostí a politiky, jehož se účastní většina
členských států, rozhodnout na základě většiny odevzdaných hlasů, že jako člena přijmou i organizaci regionální
hospodářské integrace, která předložila žádost o členství generálnímu tajemníkovi. Pokud tento Statut odkazuje na
členy, odkaz se vztahuje rovněž na tuto členskou organizaci, není-li výslovně stanoveno jinak. Přijetí nabývá
účinku, jakmile daná organizace regionální hospodářské integrace přijme tento Statut.

2. Aby byla organizace regionální hospodářské integrace způsobilá k členství v Konferenci, musí být tvořena
výlučně suverénními státy, které na ni přenesly pravomoc v oblasti spadající do oboru působnosti Konference, a to
včetně pravomoci přijímat rozhodnutí, jimiž v těchto oblastech budou její členské státy vázány.

3. Každá organizace regionální hospodářské integrace, která žádá o členství, předloží v okamžiku podání
žádosti prohlášení o pravomoci upřesňující, v jakých záležitostech členské státy přenesly na tuto organizaci
pravomoci.

4. Každá členská organizace a její členské státy zajistí, aby každá změna týkající se pravomoci členské
organizace nebo jejího členství byla oznámena generálnímu tajemníkovi, který toto oznámení předá ostatním
členům Konference.

5. Pokud nedošlo k výslovnému prohlášení nebo oznámení o přenesení pravomocí, předpokládá se, že si
členské státy členské organizace v těchto záležitostech své pravomoci ponechaly.

6. Jakýkoli člen Konference může požádat členskou organizaci a její členské státy, aby poskytly informace,
zda členská organizace má pravomoc týkající se jakékoli otázky předložené Konferenci. Členská organizace a její
členské státy zajistí, aby na základě takové žádosti byla informace poskytnuta.

7. Členská organizace bude vykonávat práva vyplývající z členství alternativně se svými členskými státy, které
jsou členy Konference, v oblastech jejich příslušných pravomocí.

8. Členská organizace může na jakémkoli zasedání Konference v záležitostech spadajících do její pravomoci
uplatnit počet hlasů odpovídající počtu jejích členských států, které na členskou organizaci v dané záležitosti
přenesly pravomoci, které mají hlasovací právo a na dané zasedání se přihlásily. Kdykoli členská organizace uplatní
své hlasovací právo, její členské státy jej neuplatní a naopak.

9. „Organizací regionální hospodářské integrace“ se rozumí mezinárodní organizace, kterou tvoří výlučně
suverénní státy a na niž členské státy přenesly pravomoci v některých záležitostech, včetně pravomoci přijímat
rozhodnutí, kterými jsou její členské státy v těchto záležitostech vázány.
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Č l ánek 4

1. Rada pro obecné záležitosti a politiku (dále jen „Rada“), kterou tvoří všichni členové, odpovídá za řízení
Konference. Jednání Rady se budou v zásadě konat jednou ročně.

2. Rada zajišťuje toto řízení prostřednictvím Stálého úřadu, jehož činnost řídí.

3. Rada přezkoumá všechny návrhy, které mají být zařazeny na jednání Konference. Má právo určit opatření,
která mají být ohledně těchto návrhů přijata.

4. Nizozemský stálý vládní výbor založený královskou vyhláškou ze dne 20. února 1897 s cílem prosazovat
kodifikaci mezinárodního práva soukromého určí po konzultaci se členy Konference datum konání diplomatických
zasedání.

5. Stálý vládní výbor se obrátí na vládu Nizozemska, aby svolala jednotlivé členy. Předseda stálého vládního
výboru předsedá zasedáním Konference.

6. Běžná zasedání Konference se zpravidla konají jednou za čtyři roky.

7. V případě potřeby může Rada po konzultaci se Stálým vládním výborem požádat vládu Nizozemska, aby
svolala mimořádné zasedání Konference.

8. Rada se může na Stálý vládní výbor obrátit s jakoukoli jinou záležitostí týkající se Konference.

Č l ánek 5

1. Sídlem Stálého úřadu je Haag. Tvoří jej generální tajemník a čtyři tajemníci, které jmenuje vláda Ni-
zozemska na základě návrhu Stálého vládního výboru.

2. Generální tajemník a tajemníci musí mít dostatečné právní znalosti a praktické zkušenosti. V rámci jejich
jmenování se rovněž zohlední různorodost zeměpisného zastoupení a právní odbornost.

3. Počet tajemníků může být po konzultaci s Radou a v souladu s článkem 10 zvýšen.

Č l ánek 6

Stálý úřad pod vedením Rady odpovídá za:

a) přípravu a organizaci zasedání Haagské konference, jednání Rady a jakýchkoli zvláštních komisí;

b) práci sekretariátu jednotlivých výše uvedených zasedání a jednání;
c) úkoly spočívající v činnosti sekretariátu.
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Č l ánek 7

1. Vláda každého členského státu určí vnitrostátní orgán a každá členská organizace kontaktní orgán za
účelem zjednodušení komunikace mezi členy Konference a Stálým úřadem.

2. Stálý úřad je v písemném kontaktu s orgány k tomu určenými a s příslušnými mezinárodními organiza-
cemi.

Č l ánek 8

1. Zasedání Konference a v období mezi jednotlivými zasedáními Rada mohou zřídit zvláštní komise za
účelem přípravy návrhů úmluv nebo studia veškerých otázek mezinárodního práva soukromého, které spadají do
oblasti působnosti Konference.

2. Zasedání Konference, Rada a zvláštní komise v co nejvyšší možné míře pracují na základě konsensu.

Č l ánek 9

1. Rozpočtové náklady Konference budou rozděleny mezi členské státy Konference.

2. Po členské organizaci se nepožaduje, aby přispívala do ročního rozpočtu spolu se svým členskými státy, ale
platí částku ke krytí dodatečných administrativních nákladů vyplývajících z jejího členství, která bude po konzul-
tacích s členskou organizací určena Konferencí.

3. Náklady na dopravu a ubytování zástupců v Radě a zvláštních komisích budou v každém případě hrazeny
zastupovanými členy.

Č l ánek 10

1. Rozpočet Konference bude každoročně předložen ke schválení Radě diplomatických zástupců členských
států v Haagu.

2. Zástupci také rozdělí náklady, které mají jednotlivé členské státy do rozpočtu zaplatit.

3. Diplomatičtí zástupci se k těmto účelům schází pod vedením ministra zahraničních věcí Nizozemského
království.

Č l ánek 11

1. Náklady na řádná a mimořádná zasedání Konference nese vláda Nizozemska.

2. Náklady na dopravu a ubytování zástupců v každém případě hradí příslušní členové.

Č l ánek 12

Zvyklosti Konference budou nadále dodržovány ve všech oblastech, pokud Statut nebo Řád nestanoví jinak.
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Č l ánek 13

1. Změny tohoto Statutu musí být přijaty na základě konsensu členských států, které se účastní jednání
ohledně obecných záležitostí a politiky.

2. Tyto změny vstoupí v platnot pro všechny členské státy tři měsíce poté, co je schválila dvoutřetinová
většina členských států v souladu s jejich příslušnými vnitřními postupy, ne však dříve než devět měsíců od jejich
přijetí.

3. Jednání uvedené v odstavci 1 může na základě konsensu změnit lhůty uvedené v odstavci 2.

Č l ánek 14

Ustanovení tohoto Statutu budou, za účelem jejich provádění, doplněna Řády. Řády vypracuje Stálý úřad
a předloží je diplomatickému zasedání, Radě diplomatických zástupců nebo Radě pro obecné záležitosti a politiku
ke schválení.

Č l ánek 15

1. Tento Statut bude předložen k přijetí vládám států, které se účastní jednoho nebo více zasedání Konfe-
rence. Statut vstoupí v platnost, jakmile bude schválen většinou států přítomných na sedmém zasedání.

2. Prohlášení o přijetí bude uloženo u vlády Nizozemska, která je oznámí vládám uvedeným v prvním
odstavci tohoto článku.

3. V případě přijetí nového člena vláda Nizozemska informuje všechny členy o prohlášení o přijetí tohoto
nového člena.

Č l ánek 16

1. Každý člen může tento Statut vypovědět po uplynutí pěti let od doby, kdy vstoupil v platnost za podmínek
uvedených v čl. 15 odst. 1.

2. Oznámení o výpovědi se předá Ministerstvu zahraničních věcí Nizozemského království nejpozději šest
měsíců před koncem rozpočtového roku Konference a nabude účinku ke konci tohoto roku, avšak pouze ve
vztahu k členu, který uvedené oznámení předložil.

Anglické a francouzské znění tohoto Statutu ve znění změn z 1. ledna 2007 mají stejnou platnost.
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SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 84/2007 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 18. ledna 2008 a ze dne 8. února
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
2008, na 600 občanů z každého státu. Ostatní skutečnosti k provádění Dohody, uvedené ve sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s., zůstávají nezměněny.
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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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