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O B S A H :

42. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících
osob

43. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou
Chilské republiky

44. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České
republiky a vládou Argentinské republiky
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42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2011 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou
České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldav-
skou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 1. března 2012.

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

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2009 byla v Praze podepsána Dohoda o antarktické
spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX dne 1. června 2009.

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

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU CHILSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Chilské republiky (dále jen „smluvní strany“)

– potvrzujíce svou snahu o posilování vzájemné bilaterální spolupráce a přátelských vazeb mezi oběma smluvními
stranami,

– berouce v úvahu Články II a III Smlouvy o Antarktidě a Článek VI Protokolu o ochraně životního prostředí ke
Smlouvě o Antarktidě, stejně jako doporučení (opatření, rozhodnutí a usnesení) poradních shromáždění ke
Smlouvě o Antarktidě zdůrazňující velký význam mezinárodní spolupráce při provádění vědeckých aktivit
v oblasti Antarktidy,

– uvědomujíce si rostoucí význam Antarktidy pro vědecký výzkum, zejména v oblasti globálního životního
prostředí, a vědomy si nutnosti minimálního dopadu těchto vědeckých aktivit na životní prostředí antarktické
oblasti a závislé a přidružené ekosystémy,

– berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře,
školství a vědě a jiných oblastech podepsanou 22. dubna 1994 v Santiago de Chile,

se dohodly takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou vyvíjet maximální úsilí při realizaci společných aktivit s cílem využít možností
spolupráce, které skýtá Smlouva o Antarktidě a Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě,
k optimalizaci odpovídajících lidských a materiálních zdrojů, a budou usilovat o zamezování duplicit v záleži-
tostech zaměřených na zkvalitňování mezioborové výzkumné práce, která se bude rozvíjet mezi příslušnými
antarktickými vědeckými komunitami.

2. Smluvní strany budou průběžně hodnotit provádění této Dohody se zřetelem na její přínos a možnosti
jejího zkvalitňování.

Článek II

Smluvní strany budou v rámci Smlouvy o Antarktidě spolupracovat zejména v následujících oblastech:

a) příprava společných vědeckých a technických projektů v souladu s cíli příslušných národních antarktických
aktivit,

b) výměna informací v oblasti společného zájmu, zejména o možném dopadu činností, které vykonávají na
svých antarktických stanicích, nebo o vlivu jiných projektů realizovaných v rámci Smlouvy o Antarktidě na
prostředí Antarktidy a její závislé a přidružené ekosystémy,

c) podpora vzdělávání a odborné přípravy lidských zdrojů prostřednictvím výměny expertů, vědeckého, lo-
gistického a technického personálu, vzdělávacích kurzů a akademických činností v příslušných institucích
obou smluvních stran,

d) usnadňování dopravy, ubytování, přepravy a dalších logistických aklivit v souvislosti s příslušnými národ-
ními aktivitami v oblasti Antarktidy, a to podle svých možností.

Článek III

Orgány pověřenými koordinací spolupráce upravené touto Dohodou jsou:

– na české straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

– na chilské straně Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím/zastoupené Chilského antarktického institutu.
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Článek IV

Pověřené orgány vyvinou maximální úsilí za účelem:

a) vývoje a koordinace společných projektů v oblasti vědeckého, lékařského a technologického výzkumu na
základě této Dohody,

b) vytvoření systému výměny informací v otázkách vědeckotechnického charakteru a logistické podpory,

c) sdílení informací potřebných pro plánování a rozvoj činností v rámci Smlouvy o Antarktidě, které budou mít
kromě jiného za cíl chránit antarktické životní prostředí a jeho závislé a přidružené ekosystémy, včetně
výměny informací na mezinárodních fórech při respektování individuálních zájmů svých smluvních stran,

d) účasti na příslušných expedicích, projektech a vzdělávacích programech s antarktickou tématikou v souladu
s dohodnutými postupy,

e) spolupráce ve výzkumu v oblasti společného zájmu obou smluvních stran v oborech, jako například fyzika
atmosféry, kosmické záření, meteorologie, geologie, geofyzika, paleontologie, mořská a zemská ekologie,
glaciologie, biologie a lékařské vědy, s důrazem na odhalování změn globálního významu, které lze pozo-
rovat v Antarktidě, jakož i sledování a monitorování těchto změn,

f) výměny poznatků a zkušeností v oblasti vývoje lidského osídlení a ekologického dopadu lidské činnosti,
včetně vlivů antarktické turistiky.

Článek V

Pokud nebude dohodnuto v konkrétním případě jinak, výdaje vzniklé v souvislosti s realizací výše uvede-
ných aktivit ponese smluvní strana, které vzniknou. Úhrada nákladů, které vzniknou příslušným institucím, jež se
zapojí do aktivit vyplývajících ze spolupráce upravené touto Dohodou, se realizuje v souladu s právními předpisy
států smluvních stran.

Článek VI

V duchu Mezinárodního polárního roku (2007–2008) a s ohledem na programy antarktické spolupráce, které
podporuje Česká republika a Chilská republika společně s ostatními zeměmi, prozkoumají pověřené orgány
možnosti rozšiřování vzájemné spolupráce v rámci nových vícestranných programů. Za tímto účelem budou
vyhledávat další mezinárodní zdroje financování s cílem zajistit potřebné lidské zdroje a nezbytné logistické
záležitosti.

Článek VII

Pověřené orgány posoudí na začátku každé antarktické sezóny aktuální podmínky za účelem usnadňování
a optimalizace aktivit směřujících k cílům uvedeným v článcích II a IV této Dohody.

Článek VIII

Rozpory vzniklé při výkladu a provádění této Dohody, které nemohou být vyřešeny pověřenými orgány,
budou řešeny jednáním smluvních stran.

Článek IX

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran, o němž
se smluvní strany informují diplomatickými nótami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót
druhé smluvní straně.

Článek X

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět
diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončením platnosti této Dohody nebudou dotčeny
aktivity započaté na jejím základě během její platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Dáno v Praze dne 14. května 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, španělském
a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění
v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky Za vládu Chilské republiky

PhDr. Jan Kohout v. r. Mariano Fernández v. r.

místopředseda vlády ministr zahraničních věcí
a ministr zahraničních věcí
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. března 2010 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda
o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku V dne 8. dubna 2010.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.



Sbírka mezinárodních smluv č. 44 / 2012Strana 956 Částka 23

DOHODA O SPOLUPRÁCI

V ZÁLEŽITOSTECH ANTARKTIDY

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU ARGENTINSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Argentinské republiky (dále jen „strany“);

Potvrzujíce svůj záměr posilovat vztahy vzájemné spolupráce a přátelství obou stran;

Berouce v úvahu články II. a III. Smlouvy o Antarktidě a článek VI. Protokolu o ochraně životního pro-
středí, jakož i doporučení (opatření, rozhodnutí a usnesení) poradních shromáždění ke Smlouvě o Antarktidě
s důrazem na velký význam mezinárodní spolupráce při vědecké činnosti v antarktickém regionu;

Uvědomujíce si rostoucí význam Antarktidy pro vědecký výzkum, zvláště pak v otázkách globálního
životního prostředí, vědomy si potřeby maximalizovat dopad této vědecké činnosti na životní prostředí
Antarktidy a závislé a přidružené ekosystémy;

se dohodly takto:

Článek I

Strany vyvinou maximální úsilí při realizaci společných aktivit s cílem využít možností spolupráce, s nimiž
počítá Smlouva o Antarktidě a Protokol o ochraně životního prostředí, především ve vědě, technologii, logistice
a životním prostředí s cílem dospět k dokonalejšímu poznání antarktického kontinentu a oblasti na jih od
60. rovnoběžky.

Článek II

1. V rámci Smlouvy o Antarktidě strany spolupracují zejména v následujících oblastech:

a) účast vědců a specialistů jedné ze zemí na antarktických kampaních, realizovaných s logistickými prostředky
národního programu druhé země;

b) výměna vědeckého a technického personálu, jakož i stipendií, kurzů a technologie, zvláště pak vědců a spe-
cialistů z jedné i druhé země mezi českými a argentinskými vědeckými stanicemi;

c) vědecká setkání a společné výzkumy na předem dohodnutých tématech a projektech;

d) společné využívání zařízení a vědeckovýzkumných laboratoří v Antarktidě i na jiných místech za účelem
rozvíjení oborových programů relevantních pro Antarktidu;

e) výměna informací o projektech vědeckého výzkumu a bibliografie, jakož i vydávání společných publikací;

f) společné využívání logistických prostředků v zájmu racionalizace nákladů a minimalizace dopadů na antark-
tické životní prostředí a na něm závislé či přidružené ekosystémy.

2. Pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak, náklady vzniklé při realizaci výše uvedených
aktivit ponese ta strana, které vzniknou. Úhrada nákladů, které vzniknou příslušným institucím zapojeným do
činností vyplývajících ze spolupráce na základě této Dohody, bude provedena v souladu s právními předpisy států
stran.

Článek III

Koordinací spolupráce jsou podle této Dohody pověřeny následující orgány:

– na české straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

– na argentinské straně Národní ředitelství pro Antarktidu Ministerstva zahraničí, mezinárodního obchodu a ná-
boženství.

Článek IV

Možné neshody ohledně výkladu nebo uplatňování této Dohody, které nemohou vyřešit orgány uvedené
v předchozím článku, budou řešeny jednáním stran.
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Článek V

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdější z nót, jimiž se strany diplomatickou cestou vyrozumí
o splnění k tomuto účelu nezbytných příslušných národních požadavků.

Článek VI

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze stran ji však může vypovědět, pokud o tomto svém
záměru písemně vyrozumí druhou stranu diplomatickou cestou s minimálním šestiměsíčním předstihem. Ukon-
čením Dohody nebudou dotčeny aktivity započaté na jejím základě během její platnosti.

Dáno v Buenos Aires, dne 2. března 2010, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky Za vládu Argentinské republiky

PhDr. Štěpán Zajac v. r. Jorge Taiana v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ministr zahraničních věcí
České republiky v Argentinské republice Argentinské republiky
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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., Sol-
vayova 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: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: 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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