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republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta
2008 – 2011
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29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 2008 bylo ve Vídni podepsáno Ujednání mezi
vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Sloven-
skou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční
a vodní dopravě ze dne 17. června 19911).

Ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2008.

Podle článku 4 odst. 1 Ujednání dnem vstupu tohoto ujednání v platnost pozbývají platnosti:

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu
Přední Výtoň – Guglwald, podepsané dne 20. září 1993 ve Vídni, oznámené pod č. 329/1993 Sb.,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
Zadní Zvonková – Schöneben, podepsané dne 20. září 1993 ve Vídni, oznámené pod č. 329/1993 Sb.,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním pře-
chodu Hnanice – Mitterretzbach, podepsané dne 20. září 1993 ve Vídni, oznámené pod č. 329/1993 Sb.,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním pře-
chodu Poštorná – Reintal, podepsané dne 20. září ve Vídni, oznámené pod č. 329/1993 Sb.,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě, o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Budějovice,
Kaplice, Horní Dvořiště, Summerau, Freistadt a Linz-hlavní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování
během jízdy na trase mezi nádražími České Budějovice a Linz-hlavní nádraží, podepsané dne 21. dubna
1994 ve Vídni, oznámené pod č. 177/1994 Sb.,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého rakous-
kého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck, pode-
psané dne 6. června 2000 v Praze, vyhlášené pod č. 77/2000 Sb. m. s.,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého českého
pohraničního odbavovacího stanoviště a předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště
na hraničním přechodu České Velenice – Gmünd, podepsané dne 6. června 2000 v Praze, vyhlášené pod
č. 76/2000 Sb. m. s.,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Velenice a Gmünd, jakož i o pohraničním odbavování
během jízdy na trase mezi nádražími Veselí nad Lužnicí a Schwarzenau a České Budějovice a Schwarzenau,
podepsané dne 7. června 2002 v Praze, vyhlášené pod č. 85/2002 Sb. m. s.,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/
/Vídeň-Jižní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Brno-hlavní
nádraží a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží, podepsané dne 9. prosince 2005 v Mikulově, vyhlášené
pod č. 9/2006 Sb. m. s.,

1) Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování
v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná dne 17. června 1991 ve Vídni, byla vyhlášena pod č. 27/1994 Sb.
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– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice – Fratres, podepsané dne 9. prosince 2005
v Mikulově, vyhlášené pod č. 10/2006 Sb. m. s.,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice – Grametten, podepsané dne 9. pro-
since 2005 v Mikulově, vyhlášené pod č. 11/2006 Sb. m. s.

Podle článku 4 odst. 2 Ujednání vstupem v platnost Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou
spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách2) pozbyla dne 7. května 2006 platnosti:

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
České Velenice – Gmünd/Bleylebenstrasse, podepsané dne 21. dubna 1994 ve Vídni, oznámené pod č. 177/
/1994 Sb.

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
Chlum u Třeboně – Schlag, podepsané dne 21. dubna 1994 ve Vídni, oznámené pod č. 177/1994 Sb.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

2) Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách,
podepsané dne 9. prosince 2005 v Mikulově, bylo vyhlášeno pod č. 46/2006 Sb. m. s. a doplněno sděleními Ministerstva
zahraničních věcí vyhlášenými pod č. 95/2006 Sb. m. s. a č. 111/2006 Sb. m. s.
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UJEDNÁNÍ
mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4

Dohody
mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou

a Rakouskou republikou
o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě

ze dne 17. června 1991

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda

podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou
o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991,

majíce na zřeteli potřebu zajistit provádění pohraničního odbavování pro případ znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic ve smyslu článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března
2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský
hraniční kodex), se dohodly takto:

Článek 1

České a rakouské pohraniční odbavování při vjezdu a výjezdu bude podle potřeby a účelnosti prováděno za
jízdy v osobních vlacích, a to na trase

a) mezi nádražími České Budějovice a Linz-Hauptbahnhof,
b) mezi nádražími Brno-hlavní nádraží a Wien-Südbahnhof.

Článek 2

Za prostor pro pohraniční odbavování pracovníky sousedního státu se považují
– vlaky na trasách uvedených v článku 1 na území územního státu,
– nástupiště, spojovací cesty a veřejné prostory nádraží, která leží na trasách uvedených v článku 1, jakož i
– místnosti policejních služeben v prostorách nádraží, která leží na trasách uvedených v článku 1.

Článek 3

(1) Pro účely dopravy na nádraží Wien-Südbahnhof mohou čeští pracovníci užívat železniční spojení mezi
Hohenau a Wien-Nord a železniční spojení mezi Wien-Nord a Wien-Südbahnhof, jakož i veřejné dopravní
prostředky mezi nádražími Wien-Nord a Wien-Südbahnhof.

(2) Zadržené osoby, jakož i zajištěné zboží a důkazní prostředky, smí být, pokud není účelná přeprava po
železnici, přepraveny pracovníky sousedního státu nejkratší cestou na nejblíže položený silniční hraniční přechod.

Článek 4

(1) Dnem vstupu tohoto ujednání v platnost pozbude platnosti

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu
Přední Výtoň – Guglwald ze dne 20. září 1993,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
Zadní Zvonková – Schöneben ze dne 20. září 1993,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním pře-
chodu Hnanice – Mitterretzbach ze dne 20. září 1993,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
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dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním pře-
chodu Poštorná – Reintal ze dne 20. září 1993,

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Budějovice,
Kaplice, Horní Dvořiště, Summerau, Freistadt a Linz-hlavní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování
během jízdy na trase mezi nádražími České Budějovice a Linz-hlavní nádraží ze dne 21. dubna 1994,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého rakous-
kého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck ze dne
6. června 2000,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého českého
pohraničního odbavovacího stanoviště a předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště
na hraničním přechodu České Velenice – Gmünd ze dne 6. června 2000,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Velenice a Gmünd, jakož i o pohraničním odbavování
během jízdy na trase mezi nádražími Veselí nad Lužnicí a Schwarzenau a České Budějovice a Schwarzenau
ze dne 7. června 2002,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/
/Vídeň-Jižní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Brno-hlavní
nádraží a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží ze dne 9. prosince 2005,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice – Fratres ze dne 9. prosince 2005,

– Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohra-
ničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice – Grametten ze dne 9. prosince
2005.

(2) Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda konstatují, že vstupem v platnost Ujednání mezi
vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách ze
dne 9. prosince 2005 pozbyla platnosti

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
České Velenice – Gmünd/Bleylebenstrasse ze dne 21. dubna 1994, jakož i

– Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní
dopravě o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu
Chlum u Třeboně – Schlag ze dne 21. dubna 1994.

Článek 5

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo
podepsáno.

(2) Ujednání může být kdykoliv vypovězeno diplomatickou cestou jednou z obou smluvních stran a v tomto
případě pozbude platnosti 90 dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Kromě toho pozbývá Ujednání
platnosti, jestliže pozbude platnosti Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou
republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991.

Dáno ve Vídni dne 31. března 2008 ve dvojím původním vyhotovení, každé v českém a německém jazyce,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky Za Rakouskou spolkovou vládu
RNDr. Jan Koukal v. r. Dr. Johanes Kyrle v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec generální sekretář
České republiky v Rakouské republice Ministerstva zahraničních věcí
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30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. března 2008 bylo v Hanoji podepsáno Ujednání mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské
socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 – 2011.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky

o spolupráci v oblasti školství
na léta 2008 – 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a výchovy Vietnamské
socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny společnými zájmy o rozvoj vzájemné spolupráce
v oblasti školství, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly
takto:

Článek 1
Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami, výzkumnými pracovišti a vý-

vojovými institucemi, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 2
Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní

strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou usilovat o vzájemné vysílání učitelů českého
jazyka a literatury a vietnamského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu
druhé smluvní strany.

Článek 3
Smluvní strany si na požádání vymění informace o vzdělávacích systémech a učebních plánech používaných

na školách různých typů. Smluvní strany si rovněž na požádání poskytnou informační materiály z oblasti vzdě-
lávání, výzkumu a vývoje včetně učebnic a materiály používané při výuce dějepisu a zeměpisu o zemi druhé
smluvní strany.

Článek 4
Smluvní strany se budou navzájem informovat o konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní

účastí v oblasti školství konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5
Smluvní strany si během platnosti tohoto Ujednání mohou vyměnit delegaci pracovníků ministerstev za

účelem výměny zkušeností a projednání realizace tohoto Ujednání na dobu maximálně 1 týdne.

Článek 6
Smluvní strany budou podporovat prohlubování znalostí z různých vědních oborů a za tímto účelem budou

usilovat o každoroční výměnu 2 akademických pracovníků k výzkumným nebo přednáškovým pobytům na dobu
maximálně 15 dnů. Tyto pobyty se mohou uskutečnit jen na základě pozvání příslušných vysokoškolských nebo
výzkumných institucí, které o to mají ve státu druhé smluvní strany zájem.

Článek 7
Smluvní strany budou každoročně na základě reciprocity podporovat výměny studentů bakalářských, magis-

terských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice
a studentů vysokoškolského studia a postgraduálního studia uskutečňovaného státními vysokými školami ve
Vietnamské socialistické republice poskytováním stipendií ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 36 měsíců.
Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

Článek 8
Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní

strany každoročně vzájemně poskytnou:

a) tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) tři místa na letních kurzech vietnamského jazyka a literatury ve Vietnamské socialistické republice.
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Článek 9

1. Všem osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana letenku z hlavního
města svého státu do hlavního města státu druhé smluvní strany a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 10

1. Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 2 tohoto Ujednání podléhá předpisům
platným na území státu přijímající smluvní strany, obzvláště právním předpisům o pracovněprávních vztazích,
zdravotním a sociálním pojištění.

2. Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana napomůže učitelům přijatým na základě článku 2 tohoto Ujednání při zajištění
bezplatného ubytování.

4. Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena
písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

Článek 11

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 5 a 6
tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň 3 měsíce před navrhovaným datem zahájení
pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro
zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu 2 týdny před
zahájením pobytu.

Článek 12

Osobám přijatým na základě článku 5 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana:

a) poskytne stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,

b) uhradí ubytování,

c) zajistí tlumočení.

Článek 13

Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,

b) bezplatné ubytování.

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 7
a 8 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany,
do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana bude informovat vysílající smluvní stranu o přijetí kandidátů nejpozději do
15. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně datum příjezdu kandidátů nejméně 2 týdny
před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka
schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou přijetí podle článku 8.
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Článek 15

Osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana:
a) poskytne studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany,
b) napomůže při zajištění ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké

mají občané státu přijímající smluvní strany,
c) poskytne stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 16

1. Česká strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 8 písm. a) tohoto Ujednání zápisné,
exkurze, ubytování, stravování a výuku.

2. Vietnamská strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 8 písm. b) tohoto Ujednání
zápisné, exkurze, ubytování, stravování a výuku.

Článek 17

Toto Ujednání nevylučuje uskutečnění dalších akcí, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplo-
matickou cestou.

Článek 18

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011. Platnost tohoto
Ujednání bude automaticky prodloužena o 3 roky, pokud je jedna ze smluvních stran nevypoví alespoň šest
měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

2. Výměnné programy, projekty a akce zahájené podle tohoto Ujednání zůstanou v platnosti až do svého
ukončení, a to bez ohledu na dobu platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Hanoji dne 21. března 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském
a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Za Ministerstvo školství a výchovy
České republiky Vietnamské socialistické republiky

JUDr. Ivo Žďárek v. r. Tran Van Nhung v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec náměstek ministra školství a výchovy

České republiky
ve Vietnamské socialistické republice
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