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O B S A H :

73. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Ázerbájdžánskou republikou

74. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Turkmenistánem

75. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Republikou Tádžikistán

76. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Arménskou republikou

77. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Republikou Kazachstán

78. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Uzbeckou republikou

79. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Běloruskem

80. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Kyrgyzskou republikou

81. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Moldavskou republikou

82. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
a Gruzií

83. Sdě lení 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. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi
Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
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73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Ázerbáj-
džánskou republikou o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Českosloven-
skem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická repu-
blika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká
strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republi-
ka počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž
jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na pozici druhé strany, sdělené v nótě ze dne 29. září
1999, a na vyjádření české strany v nótě ze dne 30. března 2004, nejsou tyto smlouvy od 30. března 2004
považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou.
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74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Turkmeni-
stánem o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem (kterým se
rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Česko-
slovenská republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela
do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje
1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze
stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na nótu české strany ze dne 31. března 2004 nejsou tyto smlouvy
od 31. března 2004 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem.
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75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Republikou
Tádžikistán o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem (kte-
rým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp.
Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vy-
cházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje
1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze
stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na nótu české strany ze dne 6. dubna 2004 nejsou tyto smlouvy od
30. května 2004 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán.
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76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Arménskou
republikou o právním nástupnictví do mezinárodních smluv sjednaných mezi bývalým Československem (kterým
se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Česko-
slovenská republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do
ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem
1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo
bývalé Československo, a s ohledem na pozici druhé strany vyjádřené v nótě ze dne 6. srpna 2002 a na vyjádření
obsažené v nótě české strany ze dne 28. dubna 2004 nejsou tyto smlouvy od 28. dubna 2004 považovány za platné
ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou.
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77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Republikou
Kazachstán o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem (kte-
rým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp.
Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vy-
cházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje
1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze
stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 20. června 2000 a ze dne 31. října 2000
nejsou tyto smlouvy od 1. ledna 2001 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou
Kazachstán.
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78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Uzbeckou
republikou o právním nástupnictví do mezinárodních smluv sjednaných mezi bývalým Československem (kterým
se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Česko-
slovenská republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do
ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem
1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo
bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 21. března 2000 a ze dne 24. března 2000 nejsou tyto
smlouvy od 24. března 2000 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou.
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79

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2001 byl v Minsku podepsán Protokol mezi Českou
republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv sjednaných
mezi bývalým Československem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika,
Československá socialistická republika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialis-
tických republik, podle něhož zůstávají nadále v platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskou
republikou následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

1. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických
republik (Moskva, 27. dubna 1972), vyhlášená pod č. 143/1973 Sb.;

2. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
o zamezení vzniku dvojího státního občanství1) (Moskva, 6. června 1980), vyhlášená pod č. 71/1981 Sb.;

3. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. srpna
1982), vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.

Ostatní dvoustranné mezinárodní smlouvy, sjednané mezi bývalým Československem a bývalým Svazem
sovětských socialistických republik, nejsou ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Běloruskou repu-
blikou platné.

Citovaný Protokol vstoupil v platnost dnem 25. listopadu 2002.

1) Ukončení platnosti Smlouvy ke dni 5. července 2006 bylo oznámeno pod č. 73/2006 Sb. m. s.
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80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Kyrgyz-
skou republikou o právním nástupnictví ohledně mezinárodních smluv sjednaných mezi bývalým Českosloven-
skem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická repu-
blika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká
strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká re-
publika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách,
v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 5. května 1999, ze dne
15. prosince 1999 a ze dne 30. dubna 2004 nejsou ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
tyto smlouvy od 30. dubna 2004 považovány za platné s tím, že v platnosti zůstávají pouze následující dvou-
stranné mezinárodní smlouvy:

1. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických
republik (Moskva, 27. dubna 1972), vyhlášená pod č. 143/1973 Sb.;

2. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
o zamezení vzniku dvojího státního občanství1) (Moskva, 6. června 1980), vyhlášena pod č. 71/1981 Sb.;

3. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná (Moskva,
12. srpna 1982), vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.

1) Ukončení platnosti Smlouvy ke dni 5. července 2006 bylo oznámeno pod č. 73/2006 Sb. m. s.



Sbírka mezinárodních smluv č. 81 / 2009Strana 4106 Částka 32

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Moldav-
skou republikou o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem
(kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika,
resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana
vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika
počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž
jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 23. června 2005 a ze dne 26. srpna
2005 nejsou tyto smlouvy od 26. srpna 2005 ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
považovány za platné s tím, že v platnosti zůstávají pouze následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

1. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických
republik (Moskva, 27. dubna 1972), vyhlášená pod č. 143/1973 Sb.;

2. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. srpna
1982), vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.;

3. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu Sovětských socialistických
republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Moskva, 8. června 1972), vyhlášená pod č. 126/1973 Sb.
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82

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Gruzií
o právním nástupnictví do mezinárodních smluv sjednaných mezi bývalým Československem (kterým se rozumí
někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Československá
republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do ukončení
zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993
považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé
Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 20. března 2004, ze dne 25. května 2004 a ze dne 9. září 2004
nejsou tyto smlouvy od 9. září 2004 považovány ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií za platné s tím, že
v platnosti zůstává pouze Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socia-
listických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva,
12. srpna 1982), vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.
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83

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. 7/2009 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 9. července 2009 a 6. srpna 2009 byl
podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů
mládeže1) dne 15. července 2009 zvýšen původně stanovený počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu
v kalendářním roce 2009, na 1000 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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Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice:
Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví ,,U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999;
Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHA-
NEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství
a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a.s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské
nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10:
BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana
Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová
– EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail:
kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Pro-
cházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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