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102
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 20. dubna 1959 byla ve SÏtrasburku prÏijata EvropskaÂ dohoda
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti pro uprchlõÂky.
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky byla dohoda podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 9. brÏezna 1999.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 9 odst. 1 dne 20. dubna 1959. Pro CÏeskou republiku
vstoupila v platnost v souladu se zneÏnõÂm odstavce 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku dne 10. dubna 1999.
CÏeskyÂ prÏeklad dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ dohody lze nahleÂdnout na Ministerstvu
zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu vnitra.
Â DO HO DA
E V ROPS KA
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti pro uprchlõÂky
NõÂzÏe podepsaneÂ vlaÂdy,
jsouce cÏleny Rady Evropy;
s prÏaÂnõÂm usnadnit cestovaÂnõÂ uprchlõÂkuÊm pobyÂvajõÂcõÂm na jejich uÂzemõÂ;
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
1. UprchlõÂci legaÂlneÏ pobyÂvajõÂcõÂ na uÂzemõÂ smluvnõÂ
strany jsou za podmõÂnek stanovenyÂch v teÂto dohodeÏ
a za prÏedpokladu vzaÂjemnosti osvobozeni od võÂzoveÂ
povinnosti pro vstup na uÂzemõÂ nebo vycestovaÂnõÂ
z uÂzemõÂ jineÂ strany na kteryÂchkoliv staÂtnõÂch hranicõÂch,
za prÏedpokladu, zÏe:
a) jsou drzÏiteli platneÂho cestovnõÂho dokladu vydaÂ mluvou o praÂvnõÂm postavenõÂ
neÂho v souladu s U
uprchlõÂkuÊ z 28. cÏervence 1951 nebo Dohodou tyÂkajõÂcõÂ se vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu uprchlõÂkuÊm
z 15. rÏõÂjna 1946 orgaÂny smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ legaÂlneÏ pobyÂvajõÂ;
b) jejich pobyt netrvaÂ deÂle nezÏ trÏi meÏsõÂce.
2. VõÂzum muÊzÏe byÂt pozÏadovaÂno pro pobyt delsÏõÂ
nezÏ trÏi meÏsõÂce nebo pro pobyt za uÂcÏelem vyÂdeÏlecÏneÂ
cÏinnosti na uÂzemõÂ jineÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 2
Pro uÂcÏely teÂto dohody maÂ pojem ¹uÂzemõÂª smluvnõÂ
strany vyÂznam vymezenyÂ touto stranou v prohlaÂsÏenõÂ
adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
CÏ laÂ n e k 3
V rozsahu, kteryÂ jedna nebo võÂce smluvnõÂch stran
povazÏuje za nezbytnyÂ, mohou byÂt staÂtnõÂ hranice prÏekracÏovaÂny jen na urcÏenyÂch mõÂstech.

CÏ laÂ n e k 4
1. UstanovenõÂmi teÂto dohody nejsou dotcÏeny zaÂkony a prÏedpisy upravujõÂcõÂ pobyt cizincuÊ na uÂzemõÂ
ktereÂkoliv smluvnõÂ strany.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo zakaÂzat osobaÂm, ktereÂ povazÏuje za nezÏaÂdoucõÂ, vstup na sveÂ
uÂzemõÂ nebo pobyt na neÏm.
CÏ l aÂ ne k 5
UprchlõÂci, kterÏõÂ vstoupõÂ na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany
na zaÂkladeÏ teÂto dohody, budou kdykoliv prÏijati zpeÏt na
uÂzemõÂ teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂny vydaly cestovnõÂ
doklad, na zaÂkladeÏ pouheÂ zÏaÂdosti prvneÏ uvedeneÂ
strany, s vyÂjimkou prÏõÂpadu, kdy tato strana povolõÂ
teÏmto osobaÂm, aby se usadily na jejõÂm uÂzemõÂ.
CÏ l aÂ ne k 6
Touto dohodou nejsou dotcÏena ustanovenõÂ zÏaÂdnyÂch vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ani dvoustrannyÂch cÏi mnohostrannyÂch smluv, uÂmluv nebo dohod,
ktereÂ jsou nebo v budoucnu vstoupõÂ v platnost a na
jejichzÏ zaÂkladeÏ jsou uplatnÏovaÂny prÏõÂzniveÏjsÏõÂ podmõÂnky
pro uprchlõÂky legaÂlneÏ pobyÂvajõÂcõÂ na uÂzemõÂ jedneÂ ze
smluvnõÂch stran, pokud jde o prÏekracÏovaÂnõÂ staÂtnõÂch
hranic.
CÏ l aÂ ne k 7
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo odlozÏit vstup teÂto dohody v platnost nebo narÏõÂdit docÏasneÂ
pozastavenõÂ jejõÂho provaÂdeÏnõÂ z duÊvoduÊ verÏejneÂho porÏaÂdku, bezpecÏnosti nebo verÏejneÂho zdravõÂ, a to vuÊcÏi
vsÏem ostatnõÂm stranaÂm nebo neÏkteryÂm z nich, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏlaÂnku 5. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady
Evropy bude okamzÏiteÏ informovaÂn o prÏijetõÂ takoveÂhoto opatrÏenõÂ a rovneÏzÏ o ukoncÏenõÂ jeho platnosti.
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2. SmluvnõÂ strana, kteraÂ vyuzÏije neÏktereÂ z mozÏnostõÂ uvedenyÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm odstavci, muÊzÏe vyzÏadovat provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody od jineÂ strany pouze
tehdy, jestlizÏe ji sama vuÊcÏi teÂto straneÏ provaÂdõÂ.
CÏ l aÂ ne k 8
Tato dohoda je otevrÏena k podpisu cÏlenuÊm Rady
Evropy, kterÏõÂ se mohou staÂt jejõÂmi stranami bud':
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace, nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace s naÂslednou ratifikacõÂ.
RatifikacÏnõÂ listiny budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
CÏ l aÂ ne k 9
1. Dohoda vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode
dne, kdy trÏi cÏlenoveÂ Rady, v souladu s cÏlaÂnkem 8, podepõÂsÏõÂ dohodu bez vyÂhrady ratifikace nebo ji ratifikujõÂ.
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1946, aby prÏistoupila k teÂto dohodeÏ. Tento prÏõÂstup
vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode dne ulozÏenõÂ listiny
o prÏõÂstupu u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
CÏ laÂ ne k 11
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady a staÂtuÊm prÏistupujõÂcõÂm k teÂto dohodeÏ:
a) kazÏdyÂ podpis, spolu s prÏõÂpadnou vyÂhradou ratifikace, ulozÏenõÂ kazÏdeÂ ratifikacÏnõÂ listiny a datum
vstupu dohody v platnost;
b) ulozÏenõÂ kazÏdeÂ listiny o prÏõÂstupu v souladu s cÏlaÂnkem 10;
c) kazÏdeÂ oznaÂmenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ, ktereÂ obdrzÏõÂ
v souladu s cÏlaÂnky 2, 7 a 12, a datum, kdy oznaÂmenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ vstupuje v platnost.
CÏ laÂ ne k 12

2. Pro ktereÂhokoliv dalsÏõÂho cÏlena Rady, kteryÂ naÂsledneÏ podepõÂsÏe dohodu bez vyÂhrady ratifikace nebo ji
ratifikuje, dohoda vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode
dne podpisu nebo ode dne ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.

KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe ukoncÏit provaÂdeÏnõÂ
dohody trÏi meÏsõÂce po oznaÂmenõÂ teÂto skutecÏnosti generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.

CÏ laÂ ne k 10

Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, majõÂce k tomuto
rÏaÂdneÂ zmocneÏnõÂ, podepsali tuto dohodu.

Po vstupu teÂto dohody v platnost muÊzÏe VyÂbor
ministruÊ Rady Evropy na zaÂkladeÏ jednomyslneÂho hlasovaÂnõÂ vyzvat kteroukoli vlaÂdu, kteraÂ nenõÂ cÏlenem
Rady a je stranou bud' UÂmluvy o praÂvnõÂm postavenõÂ
uprchlõÂkuÊ z 28. cÏervence 1951 nebo Dohody tyÂkajõÂcõÂ se
vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu uprchlõÂkuÊm z 15. rÏõÂjna

DaÂno ve SÏtrasburku dne 20. dubna 1959 v anglickeÂm a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ
stejnou platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ zuÊstane
ulozÏeno v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk
prÏedaÂ oveÏrÏeneÂ kopie signataÂrÏskyÂm vlaÂdaÂm.

