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MEZINÁRODNÍCH SMLUV

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 7 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 50,–

O B S A H :

9. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České
republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 – 2014

10. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání o spolu-
práci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta
2012 – 2014.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.

České znění Ujednání 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 2. prosince 2011 v Praze a dne 3. prosince 2011 v Bratislavě
byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky
při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 3. prosince 2011.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O

POMOCI ČESKÉ REPUBLIKY

PŘI ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE
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Vláda České republiky

a

vláda Slovenské republiky

(dále jen „smluvní strany“),

sdílejíce společné přesvědčení, že prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti zdravotnictví obohatí vztah mezi
smluvními stranami;

majíce na paměti svou odpovědnost pečovat podle cílů a zásad Světové zdravotnické organizace o co možná
nejlepší ochranu zdraví v obou státech,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Předmět

Tato Dohoda upravuje podmínky poskytování pomoci české strany ve prospěch slovenské strany při řešení
nouzového stavu v oblasti zdravotní péče na území Slovenské republiky.

ČLÁNEK 2

Základní ustanovení

1. Pomocí podle této Dohody se rozumí dočasné poskytnutí kvalifikovaného vojenského lékařského perso-
nálu české strany slovenské straně na základě její žádosti (dále jen „žádost o pomoc“) za účelem řešení nouzového
stavu v oblasti zdravotní péče na území Slovenské republiky.

2. Pomoc podle této Dohody bude poskytována po dobu nezbytně nutnou určenou oběma smluvními
stranami.

3. Pomoc ve prospěch slovenské strany bude českou stranou poskytována na základě aktuálních možností
a volných kapacit české strany.

4. Vojenský lékařský personál české strany se bude při výkonu lékařské činnosti na území Slovenské repu-
bliky řídit právními předpisy České republiky, přičemž bude v největší možné míře respektovat též právní
předpisy Slovenské republiky.

ČLÁNEK 3

Povinnosti účastníků

1. Česká strana:

a) poskytne slovenské straně kvalifikovaný vojenský lékařský personál odpovídající potřebám slovenské strany
specifikovaným v žádosti o pomoc;

b) bude žádosti slovenské strany o pomoc řešit bez zbytečného odkladu.

2. Slovenská strana:

a) v žádosti o pomoc specifikuje odborné požadavky na vyžádaný vojenský lékařský personál;

b) odpovídá za zajištění bezpečnosti vojenského lékařského personálu české strany;

c) logisticky zajistí vojenský lékařský personál české strany na území Slovenské republiky včetně zabezpečení
vhodného ubytování;

d) umožní vojenskému lékařskému personálu české strany nerušený výkon lékařské činnosti a přístup k veš-
kerému technickému zařízení a prostředkům příslušného zdravotnického zařízení slovenské strany nezbyt-
ným pro výkon lékařské činnosti v souladu se žádostí o pomoc.

ČLÁNEK 4

Kompetentní orgány

1. Obě smluvní strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou adresy a telekomunikační spojení orgánů
příslušných pro předkládání a přijímání žádostí o pomoc a pro realizaci spolupráce podle této Dohody.
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2. Takto určené kompetentní orgány obou smluvních stran jsou zmocněny vstupovat při provádění této
Dohody do bezprostředního vzájemného styku.

ČLÁNEK 5
Náklady na poskytování pomoci

1. Náklady na přepravu vojenského lékařského personálu české strany na místo na území Slovenské repu-
bliky předem dohodnuté kompetentními orgány a zpět do České republiky a náklady na jeho mzdy budou
hrazeny českou stranou.

2. Veškeré náklady v souvislosti s poskytováním pomoci s výjimkou nákladů podle odstavce 1 tohoto článku
uhradí slovenská strana.

ČLÁNEK 6
Realizace pomoci

1. Pomoc podle této Dohody bude realizována formou vojenského cvičení organizovaného oběma smluv-
ními stranami, jehož podmínky mohou být upraveny v samostatném ujednání smluvních stran.

2. Pomoc podle této Dohody může být realizována i jinou formou, než je uvedena v odstavci 1 tohoto
článku, bude-li tak dohodnuto smluvními stranami.

ČLÁNEK 7
Náhrada škod

1. Slovenská strana odpovídá za úhradu veškerých škod způsobených příslušníkem vojenského lékařského
personálu české strany při provádění činností podle této Dohody na území Slovenské republiky.

2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, kdy škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedba-
losti.

ČLÁNEK 8
Řešení sporů

Jakékoli případné spory mezi smluvními stranami této Dohody vzniklé při jejím provádění budou řešeny
výhradně jednáním smluvních stran.

ČLÁNEK 9
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněna či doplněna
po vzájemné dohodě smluvních stran.

3. Tuto Dohodu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců po
dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď neovlivní již probíhající činnosti podle této Dohody,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Do-
hodu ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Praze dne 2. prosince 2011 a v Bratislavě dne 3. prosince 2011.

Za vládu Za vládu
České republiky Slovenské republiky

RNDr. Alexandr Vondra v. r. Iveta Radičová v. r.
ministr obrany předsedkyně vlády
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