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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 21. března 2008.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky

a
vládou Vietnamské socialistické republiky

o předávání a přebírání občanů obou států

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

vycházejíce z přátelských vztahů a tradiční spolupráce mezi oběma státy,

vedeny přáním upravit vzájemné předávání a přebírání občanů svých států, kteří nesplňují nebo přestali
splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany,

v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

respektujíce právní řády států smluvních stran,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o prohlubování mezinárodní spolu-
práce,

se dohodly takto:

Č lánek 1

(1) V souladu s ustanoveními této dohody každá smluvní strana převezme na území svého státu na žádost
druhé smluvní strany osobu, která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na
území státu druhé smluvní strany a o jejímž vyhoštění bylo pravomocně rozhodnuto příslušným orgánem žádající
smluvní strany v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, pokud je na základě dokumentů a jiných
prostředků stanovených v protokolu k provádění této dohody prokázáno, že tato osoba má občanství státu
žádané smluvní strany (dále jen „předávaná osoba“).

(2) Pokud jde o vietnamské občany, odstavec 1 se nepoužije, jestliže občan, který má být předán, nikdy
trvale nežil ve Vietnamské socialistické republice a má občanství třetího státu nebo ve třetím státě trvalý pobyt.

(3) V případě, že má předávaná osoba současně občanství třetího státu nebo trvalý pobyt ve třetím státě,
vezme žádající smluvní strana v úvahu přání této osoby být vydána do státu, do kterého chce být vydána.

Č lánek 2

(1) Smluvní strany se zavazují provádět předávání a přebírání osob řádným způsobem v souladu s mezi-
národním právem a zvyklostmi, principy veřejného pořádku a bezpečnosti, za respektování práv a důstojnosti
a brát přitom v úvahu humanitární hlediska a sjednocení rodiny předávaných osob.

(2) Předávaná osoba má nárok vzít si s sebou nebo převést na území státu žádané smluvní strany za pod-
mínek stanovených vnitrostátními právními předpisy žádající smluvní strany veškerý svůj legálně nabytý movitý
majetek, včetně peněžních prostředků.

(3) Pokud předávaná osoba prokáže, že je nezbytné, aby si vyřídila své osobní a majetkové záležitosti,
příslušné orgány žádající smluvní strany této osobě, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, umožní,
aby si tyto záležitosti před svým předáním vyřídila, resp. aby jejich vyřízením pověřila jinou osobu.
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(4) Žádající smluvní strana převezme bez zbytečného odkladu a jakýchkoli formalit předanou osobu zpět,
jestliže se dodatečně ve lhůtě 180 dnů od předání této osoby prokáže, že v době podání žádosti o převzetí nebo
oznámení o předání tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany nebo nesplňovala jiné podmínky pro
předání podle článku 1.

Č lánek 3

(1) Žádost o převzetí předávané osoby se podává písemně přímo příslušným orgánům žádané smluvní
strany. Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, a jsou-li zjištěna, i ostatní jména, pod kterými je předávaná osoba známa, datum a místo
narození, pohlaví, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu žádané smluvní strany, je-li
známo, a tři fotografie osoby,

b) datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou známy,
c) informaci o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávanou osobu vzhledem k jejímu

zdravotnímu stavu nebo věku,
d) informaci o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,
e) výňatek z rozhodnutí o vyhoštění obsahující údaje o předávané osobě a důvody vyhoštění,
f) návrh místa a termínu předání a převzetí.

(2) K žádosti se připojí, jsou-li k dispozici, kopie dokumentů týkající se totožnosti a státního občanství
předávané osoby a/nebo prohlášení předávané osoby obsahující údaje uvedené v odstavci 1 písm. a). Všechny
kopie, které nejsou v jazyce žádané smluvní strany, budou přeloženy do anglického jazyka, přičemž příslušné
orgány jsou odpovědné za správnost překladu.

(3) Příslušný orgán žádané smluvní strany odpoví na žádost neprodleně, nejpozději do 45 dnů ode dne přijetí
žádosti, a současně vydá pro předávanou osobu cestovní doklad s dobou platnosti alespoň 6 měsíců, který bude
tuto osobu opravňovat ke vstupu na území státu žádané smluvní strany. Případné zamítnutí žádosti musí být
písemně odůvodněno.

Č lánek 4

Žádost podle článku 3 odst. 1 se nevyžaduje v případě, že předávaná osoba je držitelem platného cestovního
dokladu státu žádané smluvní strany. Předání takové osoby písemně oznámí příslušný orgán žádající smluvní
strany příslušnému orgánu žádané smluvní strany alespoň 15 dnů před plánovaným předáním na tiskopise ob-
sahujícím údaje uvedené v článku 3 odst. 1 a 2 a místo a termín předání.

Č lánek 5

(1) Předání a převzetí předávané osoby se uskuteční v termínu dohodnutém v souladu s článkem 3 nebo
oznámeném v souladu s článkem 4. V případě právních či věcných překážek na straně žádající smluvní strany
může být datum uskutečnění předání a převzetí odloženo, a to po dobu trvání těchto překážek. Nový termín
předání a převzetí oznámí příslušný orgán žádající smluvní strany písemně příslušnému orgánu žádané smluvní
strany, a to alespoň 8 dní před datem plánovaného předání. V případě nutnosti velvyslanectví státu žádané strany
vydá předávané osobě do 15 dnů nový cestovní doklad.

(2) Předání a převzetí předávané osoby, která potřebuje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje
s doprovodem.

(3) O předání a převzetí předávané osoby podle odstavce 2 se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení, který
musí obsahovat následující informace:

a) jméno a příjmení předávané osoby,
b) datum a místo narození předávané osoby,
c) státní občanství předávané osoby,
d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má předávaná osoba u sebe,
e) zdravotní stav předávané osoby v době jejího předání,
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f) místo a čas předání a převzetí,
g) jména, příjmení, funkce a podpisy osob, které předávanou osobu předaly a převzaly.

Každá smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení záznamu o předání a převzetí.

(4) Doprovázející osobě bude na mezinárodním letišti bez poplatků vydáno vízum, pokud tato osoba opustí
tranzitní prostor, aby vstoupila na území státu žádané smluvní strany. Údaje o doprovázející osobě budou
v předstihu oznámeny příslušným orgánům žádané smluvní strany.

Č lánek 6

(1) Pokud je k provádění této dohody nutné předávat osobní údaje (dále jen „údaje“), mohou se tyto údaje
týkat pouze:

a) totožnosti předávané osoby a popřípadě jejích rodinných příslušníků (tj. jméno, příjmení, popřípadě dřívější
příjmení, přezdívky nebo pseudonymy, datum a místo narození, pohlaví, současné a popřípadě dřívější státní
občanství);

b) cestovního pasu, dokladu totožnosti, dalších cestovních a jiných úředních dokladů a propustek (číslo, doba
platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání apod.);

c) dalších informací potřebných k identifikaci předávané osoby, k prověření splnění podmínek pro předání
a převzetí osoby a k zabezpečení předání a převzetí, včetně jména, příjmení a funkce osob zajišťujících
doprovod;

d) místa pobytu a trasy cesty;
e) povolení k pobytu nebo víz.

(2) Předávání údajů potřebných k provádění této dohody se uskutečňuje v souladu s vnitrostátními právními
předpisy smluvních stran. Smluvní strany při předávání údajů a jejich dalším zpracování postupují podle ná-
sledujících zásad:

a) Smluvní strana přijímající údaje může tyto údaje použít pouze pro účely této dohody a za podmínek
stanovených předávající smluvní stranou.

b) Smluvní strana přijímající údaje poskytne na žádost předávající smluvní strany informace o použití předaných
údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Údaje mohou být předávány výlučně příslušným orgánům smluvních stran. Poskytnutí údajů jiným orgá-
nům je možné pouze s předchozím písemným souhlasem smluvní strany předávající tyto údaje.

d) Smluvní strana předávající údaje je povinna dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na to, zda je jejich
poskytnutí nezbytně nutné a adekvátní účelu předání. Smluvní strana předávající údaje neprodleně uvědomí
příslušné orgány přijímající smluvní strany, jakmile zjistí, že předané údaje jsou nesprávné nebo neměly být
poskytnuty. Přijímající smluvní strana musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být poskytnuty,
zničit.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly předány údaje, jsou na její žádost poskytnuty informace o předaných
údajích v souladu s právními předpisy smluvní strany, která je nebo byla o poskytnutí informace žádána.

f) Údaje vztahující se k dotčené osobě je třeba zničit nejpozději, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje
předány. Smluvní strana, která údaje předala, je informována o likvidaci předaných údajů. V případě skončení
platnosti této dohody musí být všechny údaje, jež byly na jejím základě převzaty, zničeny.

g) Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodi-
lému přístupu k údajům, k jejich ztrátě, k jejich neoprávněné nebo nahodilé změně či likvidaci, k jejich
neoprávněnému přenosu nebo zveřejnění, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či využití.

Č lánek 7

(1) Náklady vzniklé v souvislosti s předáním a převzetím předávané osoby podle článku 1 odst. 1 nese
žádající smluvní strana až do okamžiku, kdy předávaná osoba překročí hranici státu žádané smluvní strany.

(2) Náklady na zpětné předání a převzetí neoprávněně předané osoby podle článku 2 odst. 4 hradí žádající
smluvní strana od okamžiku, kdy dotčená osoba překročí hranici státu žádané smluvní strany.

Sbírka mezinárodních smluv č. 26 / 2008Strana 300 Částka 9



(3) Náklady uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují veškeré náklady na dopravu předávané osoby a případné
náklady na doprovod, stravu, lékařské ošetření a léky.

Č lánek 8

Smluvní strany do 180 dnů od podpisu této dohody uzavřou protokol k provádění této dohody, v němž
zejména stanoví:

a) dokumenty a jiné prostředky ve smyslu článku 1 odst. 1,
b) příslušné orgány, které budou tuto dohodu provádět, včetně způsobu jejich vzájemného vyrozumívání

a komunikace,
c) hraniční přechody, na nichž budou předávané osoby předávány a přebírány,
d) vzory tiskopisů (žádosti, oznámení, prohlášení předávané osoby, záznamu o předání a převzetí).

Č lánek 9

(1) Touto dohodou nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní
strany vázány.

(2) Ustanovení této dohody se nevztahují na občany státu jedné smluvní strany, kteří vstoupili na území státu
druhé smluvní strany, jestliže rozhodnutí o vyhoštění těchto osob byla příslušným orgánem druhé smluvní strany
vydána dříve, než tato dohoda vstoupila v platnost. Předání a převzetí takových občanů se řídí postupy platnými
před vstupem této dohody v platnost.

Č lánek 10

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody jsou řešeny přímým jednáním mezi Minis-
terstvem vnitra České republiky a Ministerstvem veřejné bezpečnosti Vietnamské socialistické republiky. Ne-
bude-li dosaženo dohody přímým jednáním, bude spor řešen diplomatickou cestou.

Č lánek 11

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí
v platnost 15 dní ode dne přijetí pozdějšího oznámení, kterým si smluvní strany vzájemně diplomatickou cestou
oznámí splnění podmínek nutných ke vstupu této dohody v platnost v souladu s jejich vnitrostátními právními
předpisy.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět písemným
oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti devadesátým dnem
od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 12. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském
a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílu ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.

Za Za
vládu České republiky vládu Vietnamské socialistické republiky

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r. Dao Viet Trung v. r.
náměstkyně ministra vnitra náměstek ministra zahraničních věcí

pro evropské záležitosti
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2007 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou
České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. března 2008.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL
mezi vládou České republiky

a
vládou Vietnamské socialistické republiky

k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
o předávání a přebírání občanů obou států

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

za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
o předávání a přebírání státních občanů obou států (dále jen „Dohoda“),

se v souladu s článkem 8 Dohody

dohodly takto:

Č lánek 1
Doklady a jiné prostředky prokazující státní občanství

(1) Pro účely provádění Dohody se občanství státu žádané smluvní strany prokazuje jedním z následujících
platných dokladů:

v případě občanů České republiky:
a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz),
b) občanským průkazem České republiky;

v případě občanů Vietnamské socialistické republiky:
a) cestovním dokladem (cestovní pas, propustka),
b) vietnamským průkazem totožnosti,
c) osvědčením o vietnamském státním občanství,
d) rozhodnutím o udělení vietnamského státního občanství nebo o jeho navrácení.

(2) Státní občanství se považuje za prokázané, jestliže je ověřeno příslušným orgánem žádané smluvní strany
na základě kteréhokoli z níže uvedených dokladů:

a) některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jehož doba platnosti uplynula,
b) kopie některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
c) v případě občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky, Československé socialis-

tické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným občanstvím České republiky,
jehož doba platnosti uplynula,
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d) v případě občanů České republiky osvědčení nebo potvrzení o státním občanství,
e) rodného listu,
f) vojenské knížky,
g) řidičského průkazu,
h) námořnické knížky,
i) v případě občanů České republiky osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm uveden

údaj o občanství České republiky,
j) prohlášení předávané osoby učiněného před orgánem žádající smluvní strany; v případě, že předávaná osoba

odmítne vyplnit toto prohlášení, písemného záznamu příslušného orgánu obsahujícího dostupné informace,
k) v případě státních občanů Vietnamské socialistické republiky domovské knížky,
l) jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

Č lánek 2
Způsob vyrozumívání a komunikace

(1) Žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody a odpovědi na ně, oznámení o předání podle článku 4 Dohody
a cestovní doklady vydané předávaným osobám se posílají cestou velvyslanectví státu žádající smluvní strany na
území státu žádané smluvní strany. Všechna další oznámení a komunikace týkající se provádění Dohody se
uskutečňují přímo mezi příslušnými orgány.

(2) Vzory žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody, oznámení o předání podle článku 4 Dohody, pro-
hlášení předávané osoby podle článku 3 odst. 2 Dohody a záznam o předání a převzetí uvedený v článku 5
Dohody tvoří přílohy 1, 2, 3 a 4 tohoto protokolu v příslušném pořadí.

Č lánek 3
Převzetí předávané osoby

Příslušný orgán žádající smluvní strany potvrdí předání předávané osoby alespoň 10 dnů předem. Zároveň
zašle všechny informace týkající se plánovaného letu a v případě předání a převzetí podle článku 5 odst. 2 Dohody
informace o doprovodu.

Č lánek 4
Orgány příslušné k provádění Dohody

(1) Orgány příslušnými k vyřizování žádostí podle článku 3 Dohody a oznámení podle článku 4 Dohody
jsou:

na české straně:
Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Olšanská 2, poštovní schránka 78
130 51 Praha 3
Telefon: +420 974 841 826
Fax: +420 974 841 839
Email: cocpp@mvcr.cz

na vietnamské straně:

Ministerstvo veřejné bezpečnosti
Imigrační odbor
40 A Hang Bai St., Hanoj, Vietnam
Telefon: +84 4 824 5055, 84 4 826 0922
Fax: +84 4 824 3288, 84 4 824 3287
Email: Vnimm@hn.vnn.vn

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vzájemně neprodleně informují o změnách ve svém názvu,
adrese a telefonním a faxovém spojení.
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Č lánek 5
Hraniční přechody určené k provádění Dohody

Předávání a přebírání státních občanů se uskutečňuje na následujících hraničních přechodech:

na české straně: letiště Praha-Ruzyně,

na vietnamské straně: mezinárodní letiště Noi Bai, Hanoj nebo
mezinárodní letiště Tan Son Nhat, Ho Či Minovo Město

Závěrečná ustanovení

Č lánek 6

Smluvní strany si do třiceti dnů po vstupu Dohody v platnost vymění vzory dokumentů, jimiž se prokazuje
státní občanství států smluvních stran.

Č lánek 7

(1) V případě, že je to nezbytné, příslušné orgány smluvních stran uskutečňují konzultace týkající se pro-
vádění Dohody a tohoto protokolu. Žádost o konzultaci je zasílána druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

(2) Při provádění Dohody a tohoto protokolu používají příslušné orgány ve vzájemném styku anglický
jazyk, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Č lánek 8

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Platnost tohoto protokolu skončí současně se skončením platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 12. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském
a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění
v anglickém jazyce.

Za Za
vládu České republiky vládu Vietnamské socialistické republiky

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r. Dao Viet Trung v. r.
náměstkyně ministra vnitra náměstek ministra zahraničních věcí

pro evropské záležitosti
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28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 5. listopadu 2007 a 15. ledna 2008 bylo
sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje
Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických
stezkách z 9. prosince 20051), ve znění jeho změny z 29. června 20072).

Ujednání vstoupilo v platnost dne 2. února 2008.

Německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Ujednání,
se vyhlašují současně.

1) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách,
podepsané v Mikulově dne 9. prosince 2005, bylo vyhlášeno pod č. 46/2006 Sb. m. s.

2) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou
České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005,
sjednané výměnou nót ze dne 11. dubna 2007 a 29. června 2007, bylo vyhlášeno pod č. 64/2007 Sb. m. s.
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PŘEKLAD

Rakouské velvyslanectví
Praha

Č.j.: GZ: 430/10/2007

VERBÁLNÍ NÓTA

Rakouské velvyslanectví projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest jménem
Rakouské spolkové vlády navrhnout sjednání Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České
republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007,
v následujícím znění:

Rakouská spolková vláda a vláda České republiky (dále „smluvní strany“) se na základě ustanovení článku 1
odst. 3 Smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických
stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005 dohodly na změně a doplnění
Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o zřízení určených míst na turistických
stezkách z 9. prosince 2005 (dále „Ujednání“) takto:

1. V článku 1 Ujednání se seznam určených míst na turistických stezkách doplňuje o následující určená místa
na turistických stezkách a stanoví se jejich následující rozsah užívání a provozní doby:

Určená místa na
turistických stezkách

Hraniční úsek/hraniční
znak

Rozsah užívání Provozní doby

Stříbrné Hutě –
Joachimsthal

IV/13-5 – IV/14 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 31. 10.
6.00 – 22.00
1. 11. – 31. 3.
8.00 – 18.00

Nové Hrady (Vyšné) –
Höhenberg

V/17 – V/17-1 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 11.
8.00 – 20.00
1. 12. – 31. 3.
8.00 – 18.00

České Velenice,
Vitorazská ul. –
Gmünd (Wielands)

V/30-0/1 – V/30-1 pěší,
cyklisté

Celoročně
6.00 – 22.00

České Velenice,
Hospodářský park –
Gmünd

V/43 – V/43-0/1 pěší,
cyklisté

Celoročně
6.00 – 22.00
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Artoleč –
Hirschenschlag

VI/46-5 – VI/47 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 11.
8.00 – 20.00
1. 12. – 31. 3.
8.00 – 18.00

Šafov –
Riegersburg

VIII/1 – VIII/1-1 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 9.
8.00 – 22.00
1. 10. – 31. 3.
8.00 – 20.00

2. V článku 1 Ujednání se u určeného místa na turistické stezce Horní Dvořiště – Eisenhut mění umístění
tohoto určeného místa a stanoví se takto:

Určená místa na
turistických stezkách

Hraniční úsek/hraniční
znak

Rozsah užívání Provozní doby

Horní Dvořiště –
Eisenhut

III/21 pěší,
cyklisté,
lyžaři

1. 4. – 31. 10.
6.00 – 22.00
1. 11. – 31. 3.
8.00 – 20.00

Rakouské velvyslanectví navrhuje, jestliže vláda České republiky vyjádří svůj souhlas se shora uvedeným,
aby tato nóta a souhlasná odpověď české strany na ni tvořily Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou
a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou
spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny
z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení odpovědní nóty České republiky
rakouské straně.

Rakouské velvyslanectví využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky svou hlubokou úctou.

Praha, dne 5. listopadu 2007

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Praha



Č.j. 100884/2008-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Rakouskému velvyslanectví v Praze a má čest
potvrdit přijetí jeho nóty č. GZ: 430/10/2007 ze dne 5. listopadu 2007, následujícího znění:

„Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje hlubokou úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
a dovoluje si jménem Rakouské spolkové vlády navrhnout uzavření Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou
a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou
spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny
z 29. června 2007, v následujícím znění:

Rakouská spolková vláda a vláda České republiky (dále „smluvní strany“) se na základě ustanovení článku 1
odst. 3 Smlouvy mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o překračování státních hranic na turistických
stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 17. září 2005 dohodly na změně a doplnění
Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o zřízení určených míst na turistických
stezkách z 9. prosince 2005 (dále „Ujednání“) takto:

1. V článku 1 Ujednání se seznam určených míst na turistických stezkách doplňuje o následující určená místa
na turistických stezkách a stanoví se jejich následující rozsah užívání a provozní doby:

Určená místa na
turistických stezkách

Hraniční úsek/hraniční
znak

Rozsah užívání Provozní doby

Stříbrné Hutě –
Joachimsthal

IV/13-5 – IV/14 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 31. 10.
6.00 – 22.00
1. 11. – 31. 3.
8.00 – 18.00

Nové Hrady (Vyšné) –
Höhenberg

V/17 – V/17-1 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 11.
8.00 – 20.00
1. 12. – 31. 3.
8.00 – 18.00

České Velenice,
Vitorazská ul. –
Gmünd (Wielands)

V/30-0/1 – V/30-1 pěší,
cyklisté

Celoročně
6.00 – 22.00

České Velenice,
Hospodářský park –
Gmünd

V/43 – V/43-0/1 pěší,
cyklisté

Celoročně
6.00 – 22.00

Artoleč –
Hirschenschlag

VI/46-5 – VI/47 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 11.
8.00 – 20.00
1. 12. – 31. 3.
8.00 – 18.00

Šafov –
Riegersburg

VIII/1 – VIII/1-1 pěší,
cyklisté,
lyžaři,
jezdci na koních

1. 4. – 30. 9.
8.00 – 22.00
1. 10. – 31. 3.
8.00 – 20.00

2. V článku 1 Ujednání se u určeného místa na turistické stezce Horní Dvořiště – Eisenhut mění umístění
tohoto určeného místa a stanoví se takto:
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Určená místa na
turistických stezkách

Hraniční úsek/hraniční
znak

Rozsah užívání Provozní doby

Horní Dvořiště –
Eisenhut

III/21 pěší,
cyklisté,
lyžaři

1. 4. – 31. 10.
6.00 – 22.00
1. 11. – 31. 3.
8.00 – 20.00

Rakouské velvyslanectví navrhuje, jestliže vláda České republiky vyjádří svůj souhlas se shora uvedeným,
aby tato nóta a souhlasná odpověď české strany na ni tvořily Ujednání mezi Rakouskou spolkovou vládou
a vládou České republiky, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou
spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny
z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení odpovědní nóty České republiky
rakouské straně.

Rakouské velvyslanectví využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky svou hlubokou úctou.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše
uvedeným návrhem a nóta Rakouského velvyslanectví č. GZ: 430/10/2007 ze dne 5. listopadu 2007 a tato nóta
tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání
mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách
z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007, které vstoupí v platnost patnáctého dne po dni doručení
této odpovědní nóty rakouské straně.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky žádá Rakouské velvyslanectví o sdělení dne doručení této
odpovědní nóty formou potvrzující nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Rakouské vel-
vyslanectví svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 15. ledna 2008

Velvyslanectví
Rakouské republiky
Praha
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3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyza-
konu.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, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví ,,U Kniho-
mila“, 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: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: TYPOS, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, 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 2: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5:
SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, 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; 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, Masarykova 15; 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: 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 516 205 207. 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 336 Částka 9

8591449 009027

08

ISSN 1801-0393


