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O B S A H :

51. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra
Slovenské republiky o spolupráci

52. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky
a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném
využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku
a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
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51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 2010 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi
Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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DOHODA

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky

o spolupráci

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním přispět k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů,

vyjadřujíce oboustranný zájem využívat všechny formy policejní spolupráce při předcházení, odhalování,
objasňování a vyšetřování trestné činnosti,

s náležitým ohledem na ustanovení článků 39 a 40 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne
14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské
republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 19. června 1990, jakož i na platné
mezinárodně smluvní dokumenty upravující spolupráci příslušných orgánů v rámci policejní spolupráce a justiční
spolupráce v trestních věcech,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu předají dohodnutý počet tabulek
s registrační značkou/evidenčním číslem vozidla, které budou používány při předcházení, odhalování, objasňo-
vání a vyšetřování trestné činnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, na jehož území mají být
použity.

Článek 2

Příslušné orgány smluvních stran si počet tabulek s registrační značkou/evidenčním číslem vozidla, pře-
dávaných podle článku 1, jakož i dobu jejich užívání, způsob evidence a způsob předávání dohodnou přímo.

Článek 3

(1) V případě dopravní nehody se na vozidlo nevracejí tabulky se skutečnou registrační značkou/skutečným
evidenčním číslem vozidla.

(2) V každém případě je účastník dopravní nehody používající tabulku s registrační značkou/evidenčním
číslem vozidla státu druhé smluvní strany, předanou na základě této dohody, povinen ihned kontaktovat příslušný
orgán své smluvní strany, který informaci obratem předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 4

V případě ztráty, odcizení, poškození, jiného znehodnocení nebo zneužití tabulky s registrační značkou/
/evidenčním číslem vozidla, předané podle článku 1, je příslušný orgán smluvní strany užívající tabulku povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu druhé smluvní strany. Příslušné orgány smluvních stran
přijmou opatření nezbytná ke snížení nebo odvrácení škodlivého následku ztráty, odcizení nebo zneužití tabulky
s registrační značkou/evidenčním číslem vozidla.

Článek 5

Příslušnými orgány zodpovědnými za provádění této dohody jsou:

– za Ministerstvo vnitra České republiky

Policie České republiky
Útvar speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování
Strojnická 27
Poštovní přihrádka 62/USC
170 89 Praha 7
Česká republika
tel.: +420 974 835 886, +420 974 835 810
fax: +420 974 835 802
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– za Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Prezidium policejního sboru
Úřad zvláštních policejních činností
Račianska ul. č. 45
812 72 Bratislava
Slovenská republika
tel.:+421 9610 516 01
fax:+421 9610 590 41

Článek 6

Smluvní strany se navzájem informují o jakýchkoli změnách kontaktních údajů příslušných orgánů uvede-
ných v článku 5.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran komunikují při provádění této dohody přímo v českém nebo slovenském
jazyce.

Článek 8

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáním mezi smluvními
stranami.

Článek 9

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět
písemnou formou. V takovém případě její platnost skončí po uplynutí tří (3) měsíců ode dne doručení oznámení
o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Bratislavě dne 13. května 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém jazyce
a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra Za Ministerstvo vnitra
České republiky Slovenské republiky

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r. Jozef Buček v. r.

náměstkyně ministra vnitra státní tajemník Ministerstva vnitra
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52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 2010 byl v Bratislavě podepsán Prováděcí protokol
mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních
fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti1) ze dne 29. října 1992.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

Podle článku 3 Protokolu dnem vstupu v platnost tohoto protokolu pozbývá platnosti Prováděcí protokol
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených
informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpeč-
nosti, podepsaný v Praze dne 14. prosince 1992, ve znění Dodatku č. 1 k Prováděcímu protokolu ze dne 14. pro-
since 1992 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stano-
vených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku
a bezpečnosti ze dne 29. října 1992, podepsaného v Bratislavě dne 21. dubna 1994, a Dodatku č. 2 k Prováděcímu
protokolu ze dne 14. prosince 1992 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra
v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992, podepsaného v Bratislavě dne 9. září 1994.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních
a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti podepsaná dne
29. října 1992 v Praze byla vyhlášena pod č. 156/1993 Sb.
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PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

mezi
Ministerstvem vnitra České republiky a

Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů

vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
ze dne 29. října 1992

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

na základě článku 7 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném
využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitř-
ního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Ministerstvo vnitra České republiky se zavazuje provozovat manuální ústřední evidenci obyvatel
do 31. 12. 2013.

(2) Ministerstvo vnitra České republiky se zavazuje zajišťovat výdej informací z manuální ústřední evidence
obyvatel ve stanovených úředních hodinách, včetně vyřizování písemných dotazů z této evidence.

Článek 2

Smluvní strany se informují o vnitrostátních právních předpisech, které upravují vedení správních evidencí
v působnosti smluvních stran, včetně způsobu poskytování údajů z těchto databází.

Článek 3

Dnem vstupu v platnost tohoto protokolu pozbývá platnosti Prováděcí protokol ze dne 14. prosince 1992,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. dubna 1994 a Dodatku č. 2 ze dne 9. září 1994, k Dohodě mezi vládou České
republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů
vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992.

Článek 4

Tento protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu platnosti Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů
vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992.

Dáno v Bratislavě dne 13. května 2010 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž
obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra Za Ministerstvo vnitra
České republiky Slovenské republiky

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r. Jozef Buček v. r.

náměstkyně ministra vnitra státní tajemník Ministerstva vnitra
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