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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2010 byl v Praze podepsán Program školské
a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 29 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
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PŘEKLAD

Program
školské a kulturní spolupráce

mezi
vládou České republiky

a
vládou Řecké republiky

na léta 2010 – 2013

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 5 Dohody
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci, podepsané
v Praze dne 10. února 1976, a ve snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolupráci v oblasti školství, vědy,
kultury, mládeže a sportu dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Článek 1

Smluvní strany si na požádání vymění informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států
a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami ve svých státech.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o nabídce studijních programů a dalších možnostech studia na
vysokých školách ve svých státech.

Článek 4

Smluvní strany si mohou každoročně vyměnit šest (6) pedagogických a výzkumných pracovníků akademií
věd a vysokých škol k pobytům v délce maximálně sedmi (7) dnů za účelem editace vědeckých publikací,
organizace společných výzkumných projektů, poskytování přednášek a/nebo účasti na konferencích a seminářích
ve státě druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany si navzájem každoročně nabídnou:

a) jedno (1) stipendium v délce deseti (10) měsíců k postgraduálnímu studijnímu nebo výzkumnému pobytu,
které může být rozděleno na dvě (2) stipendia v délce pěti (5) měsíců. Řecká smluvní strana každoročně
vyhlásí seznam postgraduálních studijních programů, z něhož si budou moci čeští kandidáti vybírat;

b) dvě (2) stipendia k účasti v letních jazykových kurzech.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat šíření jazyka a kultury státu druhé smluvní strany.

Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém
zkoušek pro účely hodnocení a certifikace znalosti novořečtiny.
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Zkouška vede k získání státního certifikátu o zběhlosti v novořečtině. Řecké ministerstvo oficiálně pověřilo
Centrum řeckého jazyka v Soluni prováděním zkoušek vedoucích k získání státního certifikátu.

Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní
strany tento certifikát jako doklad, který oficiálně stvrzuje úroveň zběhlosti v řeckém jazyce.

Článek 7

Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém
zkoušek pro účely hodnocení a certifikace znalosti moderních cizích jazyků.

Zkouška vede k získání státního certifikátu o zběhlosti v cizím jazyce. Cílem je sjednocení systému certifikace
znalosti cizích jazyků v Řecku a v ostatních evropských zemích.

Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní
strany tento certifikát jako doklad, který oficiálně stvrzuje úroveň zběhlosti v cizím jazyce.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy a knihovnami zřízenými na vysokých školách ve
svých státech a za tímto účelem si budou vyměňovat informační materiály a dokumenty, jež se příslušných
vysokoškolských archivů a knihoven týkají.

Článek 9

Smluvní strany budou usnadňovat rozvíjení spolupráce základních a středních škol a vyšších odborných škol
ve státech smluvních stran zprostředkováním kontaktů a informací.

Článek 10

Smluvní strany si prostřednictvím svých příslušných orgánů na vyžádání vymění učebnice a další didaktické
materiály.

II. KNIHOVNY

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi ná-
rodními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi.

III. KULTURA

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí i spolupráci v rámci mezinárodních
organizací v oblasti kultury.

Článek 13

Smluvní strany si budou prostřednictvím svých příslušných kompetentních orgánů vyměňovat informace
týkající se památkové péče, archeologie a systému ochrany movitého kulturního dědictví a způsobů státní pod-
pory těchto oborů ochrany kulturního dědictví. Za tímto účelem si budou vyměňovat také publikace.

Článek 14

Smluvní strany si během platnosti tohoto programu vymění nejvíce čtyři (4) odborníky z oblasti ochrany
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kulturního dědictví, zejména z oborů památkové péče, archeologie, ochrany movitého kulturního dědictví
a z oblasti místní a regionální kultury. Délka pobytu každé z těchto osob nepřesáhne sedm (7) dnů.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné informace o uměleckých festivalech ve státě
druhé smluvní strany a podpoří účast uměleckých souborů na těchto akcích v souladu s dramaturgickými plány
pořadatelů a s podmínkami platnými pro organizování těchto akcí. Smluvní strany budou v rámci svých možností
a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat také účast umělců a souborů z oblasti neprofesionálního
umění a tradiční lidové kultury na významných akcích konaných v této oblasti.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi a dalšími profesními organizacemi
sdružujícími výkonné umělce, autory uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké aktivity, a dále budou
podporovat přímou spolupráci českých a řeckých institucí působících v České republice a v Řecké republice
v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Článek 17

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a řeckými vydavatelskými organiza-
cemi.

2. Smluvní strany budou prostřednictvím programů připravených svými příslušnými orgány podporovat
iniciativy vydavatelství za účelem překladů a vydávání současných literárních děl ve druhé zemi. Za tímto účelem
se v průběhu platnosti tohoto programu uskuteční výměna jednoho nebo dvou odborníků z této oblasti. Délka
těchto pobytů nepřesáhne sedm (7) dní.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi spisovatelů a literárními institucemi.
Za tímto účelem smluvní strany uskuteční výměnu jednoho až dvou (1 – 2) spisovatelů na dobu sedmi (7) dnů pro
každého z nich, aby si vyměnili názory na záležitosti svého zájmu.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců na knižních veletrzích pořádaných ve státech
smluvních stran.

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinemato-
grafie a vzájemnou účast umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, představeních a filmových
kulturních akcích organizovaných ve státech obou smluvních stran v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů
a podmínkami platnými pro organizování těchto akcí.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat výměnu tří až čtyř (3 – 4) osobností z různých oblastí současné kultury
(kinematografie, divadlo, hudba, výtvarné umění, lidová kultura apod.) na dobu sedmi (7) dnů pro každého z nich,
aby si vyměnily názory na záležitosti svého zájmu.

Článek 22

Během platnosti tohoto programu si příslušné instituce obou smluvních stran vymění dle finančních mož-
ností jednu uměleckou výstavu, jejíž téma a podmínky realizace budou projednány příslušnými institucemi
smluvních stran diplomatickou cestou.
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IV. SPORT

Článek 23

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a tělesné výchovy a podporovat navazování
přímých kontaktů a užší spolupráce mezi sportovními organizacemi. O obsahu a podrobnostech této spolupráce
včetně finančních podmínek rozhodnou přímo tyto sportovní organizace.

V. MLÁDEŽ

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a řeckými organizacemi mládeže.
Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci příslušných mládežnických organizací.

Článek 25

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu budou uskutečňovány v souladu se
zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 27

Tento program nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou di-
plomatickou cestou.

Článek 28

Připojená příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn podle tohoto programu je nedílnou
součástí tohoto programu.

Článek 29

Tento program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2013. Platnost tohoto pro-
gramu bude poté prodloužena do doby, kdy vstoupí v platnost nový program, pokud jej jedna ze smluvních stran
písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto programu nebude mít vliv na
dokončení aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 16. listopadu 2010 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Za vládu
České republiky Řecké republiky

Ing. Eva Bartoňová v. r. Constantinos Kokossis v. r.

státní tajemnice a náměstkyně mimořádný a zplnomocněný
ministra školství, mládeže velvyslanec

a tělovýchovy Řecké republiky v České republice

Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Částka 50 Strana 3745



Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Strana 3746 Částka 50



Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Částka 50 Strana 3747



Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Strana 3748 Částka 50



Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Částka 50 Strana 3749



Sbírka mezinárodních smluv č. 98 / 2010Strana 3750 Částka 50



Sbírka mezinárodních smluv 2010Částka 50 Strana 3751



Sbírka mezinárodních smluv 2010

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02
Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Závěrečné vyúčtování se provádí
po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 5 000,–Kč, druhá záloha na rok 2010
činí 2 000,–Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176,
516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich
HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045;
Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno:
eL VaN, 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, Moskev-
ská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, 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 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, MONITORCZ,
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 do-
plňování 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 Procházka, 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.

Strana 3752 Částka 50

8591449 050029

10

ISSN 1801-0393


