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Částka 15 Rozeslána dne 22. července 2020 Cena Kč 44,–

O B S A H :

24. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

25. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody
mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (read-
misní dohoda)

26. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích

27. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních
hranicích



24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Slovenské
republiky v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 13 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích1), bylo s účinností od
15. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).

Sbírka mezinárodních smluv č. 24 / 2020Strana 498 Částka 15

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních
hranicích, podepsaná v Bratislavě dne 2. července 2002, byla vyhlášena pod č. 1/2004 Sb. m. s.

2) Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 15/2020 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Rakouské
republiky v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 16 odst. 3 Dohody mezi vládou České republiky a Ra-
kouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)1), bylo
s účinností od 18. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).

Sbírka mezinárodních smluv č. 25 / 2020Částka 15 Strana 499

1) Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným
pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004, byla vyhlášena pod č. 102/2005 Sb. m. s.

2) Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 16/2020 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Polské republiky
v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 12 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
o předávání osob na společných státních hranicích1), bylo s účinností od 15. června 2020 odvoláno dočasné
pozastavení provádění Dohody2).

Sbírka mezinárodních smluv č. 26 / 2020Strana 500 Částka 15

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích,
podepsaná v Praze dne 10. května 1993, byla vyhlášena pod č. 65/2013 Sb. m. s.

2) Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 17/2020 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 12 odst. 2 Dohody mezi vládou České re-
publiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích1), bylo
s účinností od 15. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).

Sbírka mezinárodních smluv č. 27 / 2020Částka 15 Strana 501

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných
státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, byla vyhlášena pod č. 5/1995 Sb.

2) Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 18/2020 Sb. m. s.
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