
Ročník 2013

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 6 Rozeslána dne 28. ledna 2013 Cena Kč 50,–

O B S A H :

9. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou
německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic
v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněné pod č. 131/2002
Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.

10. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky

11. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 17 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních
hranic v příhraničních oblastech1) sdělila německá strana nótou ze dne 20. srpna 2012 české straně změny
v označení a působnosti orgánů, které jsou ve Spolkové republice Německo příslušné podle článku 2 odst. 4
Smlouvy.

Německé znění nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících
při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně byla vyhlášena pod č. 91/2002
Sb. m. s. a změněna pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. června 2012 byla v Quitu podepsána Rámcová dohoda
o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie
a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI

MEZI

MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM ELEKTRICKÉ ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

EKVÁDORSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo elektrické energie a obnovitelných zdrojů
Ekvádorské republiky, dále označované jako „Strany“, přejíce si vytvořit vhodný rámec pro stálý dialog mezi
Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření potřebná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů
v energetickém sektoru obou států, se dohodly na následujícím:

Č lánek 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Cílem této Dohody je podporovat dlouhodobou spolupráci v oblasti elektrické energie a obnovitelných
zdrojů, v souladu s pravomocemi a působností Stran a ve shodě s platným právním řádem každého příslušného
státu a s ustanoveními této Dohody.

2. Činnosti prováděné v rámci této Dohody budou uskutečňovány prostřednictvím specifických projektů
nebo dohod sjednaných mezi veřejnými a soukromými společnostmi a organizacemi obou států.

3. Ustanovení této Dohody budou použita vždy tehdy, když nebudou v rozporu se závazky vyplývajícími
z členství České republiky v Evropské unii a z členství Ekvádorské republiky v Andském společenství národů.

4. Ustanovení této Dohody budou uplatňována bez újmy jiných mezinárodních závazků přijatých Českou
republikou nebo Ekvádorskou republikou.

Č lánek 2

OBLASTI SPOLUPRÁCE

1. Strany budou v souladu se zákony a předpisy platnými v obou příslušných státech a ve shodě se svými
pravomocemi a působností podporovat spolupráci mezi veřejnými a soukromými společnostmi a organizacemi
obou států v následujících oblastech:

a) Výměna informací pro účely budování, obnovy, rekonstrukce nebo modernizace zařízení na výrobu elek-
trické energie;

b) Převod technologií, technická pomoc, výchova odborníků a vypracování společných studií;

c) Podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých v rámci této
Dohody;

d) Další doplňující činnosti dohodnuté předem oběma Stranami.

2. Tento výčet není taxativní, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce společného zájmu
Stran.

Č lánek 3

KOORDINACE A KONTROLA

1. Za koordinaci a hodnocení plnění této Dohody bude odpovídat příslušný náměstek ministra průmyslu
a obchodu České republiky a náměstek ministra elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky,
nebo jimi pro tento účel pověření funkcionáři.
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2. Osoby odpovědné za koordinaci a hodnocení plnění této Dohody budou:

• Dbát na adekvátní provádění činností dohodnutých touto rámcovou dohodou;

• Hodnotit dopad a výsledky uplatňování této Dohody a doporučovat vhodná opatření;

• Navrhovat schůzky, které budou považovány za nezbytné pro náležité plnění této Dohody.

Č lánek 4

KONZULTACE

1. Na žádost jedné ze Stran mohou být kdykoliv uskutečněny konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje,
nebo by mohla ovlivnit, provádění nebo uplatňování této Dohody.

Č lánek 5

PLATNOST

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a je sjednávána na dobu neurčitou a může být
vypovězena kteroukoliv Stranou písemným oznámením druhé Straně diplomatickou cestou, a to šest (6) měsíců
před datem ukončení její platnosti.

2. Ukončení platnosti této Dohody neovlivní dokončení činností, které byly zahájeny v době její platnosti.

Podepsáno v Quito, dne 18. června 2012, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském,
přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu Za Ministerstvo elektrické energie
České republiky a obnovitelných zdrojů

Ekvádorské republiky

MUDr. Martin Kuba v. r. Esteban Albornoz Vintimilla v. r.

ministr průmyslu a obchodu ministr elektrické energie
a obnovitelných zdrojů
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 25. až 29. dubna 2011 byla v Ženevě přijata změna pří-
lohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

Se změnou přílohy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. srpna
2012 listinu o přijetí změny přílohy.

Změna přílohy vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 27. října 2012 a tímto
dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny přílohy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001 byla vyhlášena
pod č. 40/2006 Sb. m. s.
Příloha G Úmluvy přijatá v Punta del Este dne 6. května 2005 byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/
/2010 Sb. m. s.
Změny příloh A, B a C Úmluvy přijaté v Ženevě ve dnech 4. až 8. května 2009 byly vyhlášeny pod č. 90/2010 Sb. m. s.
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