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EVROPSKÁ KOMISE  

V Bruselu dne 5.11.2010 
KOM(2010) 638 v konečném znění 

2010/0310 (NLE) 

Návrh 

ROZHODNUTÍ RADY 

o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými 
státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Rada dne 23. března 2006 zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o obchodu a spolupráci 
s Irákem, a vydala příslušné směrnice pro jednání. Ta byla zahájena v listopadu 2006, 
a protože jejich průběh se zdárně vyvíjel, proces byl po devíti kolech jednání v listopadu 2009 
dokončen. 

V sedmém kole jednání, které se konalo v únoru 2009 v Bagdádu, se EU s Irákem dohodly na 
zvýšení statusu navrhované dohody s tím, že její název bude změněn z dohody o obchodu 
a spolupráci na dohodu o partnerství a spolupráci a že bude zřízena Rada pro spolupráci, 
v rámci níž se budou pravidelně konat schůzky na ministerské úrovni. Tyto změny byly 
zohledněny ve směrnicích pro jednání schválených Radou. 

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (dále jen „dohoda“) bude vůbec prvním 
smluvním vztahem mezi oběma stranami. Dohoda upraví právní rámec pro řadu oblastí, od 
pravidelného politického dialogu přes rozvojovou pomoc až po obchodní vztahy a spolupráci 
v oblasti právních předpisů. 

Cílem této dohody s desetiletou (obnovitelnou) platností je položit pevný základ pro užší 
vztahy mezi Irákem a EU. Dohoda má zejména posílit politický dialog o dvoustranných, 
regionálních a celosvětových otázkách, zlepšit obchodní ujednání mezi Irákem a EU, podpořit 
zásadní reformní a rozvojové úsilí samotného Iráku a usnadnit začleňování této země do 
širšího mezinárodního hospodářství. V dohodě se odráží odhodlání EU hrát významnou roli 
v transformaci Iráku. Dokument bude hlavní hybnou silou pro podporu Iráku ze strany EU 
a pro další rozvíjení vztahů mezi oběma stranami. 

Hlavními prvky dohody jsou: 

1. Politický dialog a spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky 

– pravidelný politický dialog na ministerské i vyšší úrovni, 

– ustanovení o lidských právech a o boji proti šíření zbraní hromadného ničení (ta 
patří v dohodě mezi zásadní prvky), 

– ustanovení o boji proti terorismu, o ručních palných zbraních a lehkých zbraních 
a o Mezinárodním trestním soudu. 

2. Obchod a investice 

– nepreferenční obchodní dohoda, do níž budou zapracována základní pravidla Světové 
obchodní organizace (přestože Irák dosud není jejím členem) a jež upraví některé významné 
preferenční prvky, konkrétně zadávání veřejných zakázek, služby a investice. Obchodní část 
dohody rovněž obsahuje účinný mechanismus pro řešení sporů, včetně závazných rozhodnutí 
rozhodčího tribunálu a postupů zajišťujících zachování právního souladu. 
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3. Ustanovení o spolupráci v řadě oblastí, kterými jsou kromě jiných: 

– energetika, doprava, investice, lidská práva, školství, věda a technika, svoboda, bezpečnost 
a právo (včetně spolupráce v otázkách migrace a azylu), životní prostředí, regionální 
a kulturní spolupráce. 

4. Institucionální ustanovení o provádění dohody, která upraví mimo jiné zasedání 
Rady pro spolupráci na ministerské úrovni jednou do roka a která stanoví, že této 
radě bude v jejích úkolech napomáhat Výbor pro spolupráci. 

Podle článku 117 dohody by před vstupem dohody v platnost měly být některé její části 
prozatímně uplatňovány. 

S ohledem na význam dohody má však Komise za to, že by Rada měla zaslat oznámení 
uvedená v článku 117 až po určité době, aby se k dohodě mohl vyjádřit Evropský parlament. 
Komise je odhodlána spolupracovat s Radou a Evropským parlamentem tak, aby dohoda 
mohla být prozatímně uplatňována v průběhu roku 2011. 
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2010/0310 (NLE) 

Návrh 

ROZHODNUTÍ RADY 

o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými 
státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení 
s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise1, 

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne […] byla s výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu podepsána 
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na 
straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé, dále jen „dohoda“.  

(2) Výše uvedená dohoda by měla být uzavřena,  

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně 
jedné a Iráckou republikou na straně druhé spolu s přílohami a jednostranným prohlášením za 
Evropskou unii, připojeným k závěrečnému aktu, je tímto jménem Unie uzavřena. 

Článek 2 

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné provést oznámení, které je 
uvedené v článku 116 dohody a kterým Evropská unie vyjádří svůj souhlas být touto dohodou 
vázána. 

Článek 3 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí a bude vyhlášeno v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

                                                 
1 Úř. věst. C […], […], s. […]. 
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Datum vstupu dohody v platnost bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 

 Za Radu 
 předseda / předsedkyně 
 […] 
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PŘÍLOHA 

DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI 

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na 
straně druhé 

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

BULHARSKÁ REPUBLIKA, 

ČESKÁ REPUBLIKA, 

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

ESTONSKÁ REPUBLIKA, 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, 

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, 

ŘECKÁ REPUBLIKA, 

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

IRSKO, 

ITALSKÁ REPUBLIKA, 

KYPERSKÁ REPUBLIKA, 

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, 

LITEVSKÁ REPUBLIKA, 

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, 

MAĎARSKÁ REPUBLIKA, 

REPUBLIKA MALTA, 

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

RAKOUSKÁ REPUBLIKA, 

POLSKÁ REPUBLIKA, 

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, 

RUMUNSKO, 

REPUBLIKA SLOVINSKO, 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA,  

FINSKÁ REPUBLIKA, 

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, 

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, 

dále jen „členské státy“, a 

EVROPSKÁ UNIE, 

dále jen „Unie“, 

na straně jedné a 

IRÁCKÁ REPUBLIKA, 

dále jen „Irák“, 

na straně druhé, 

dále jen „smluvní strany“, 
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Preambule 

Pamětlivy vazeb, které existují mezi Unií, jejími členskými státy a Iráckou republikou, 
a pamětlivy společně sdílených hodnot, 

uznávajíce, že Unie, její členské státy a Irácká republika si přejí tyto vazby posílit a navázat 
partnerství a spolupráci podporované politickým dialogem, 

s ohledem na význam, který smluvní strany přikládají cílům a zásadám Charty Spojených 
národů, dodržování lidských práv, demokratických principů a politických a ekonomických 
svobod, které tvoří samý základ partnerství, 

znovu potvrzujíce svou oddanost demokratickým zásadám a lidským právům a základním 
svobodám, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v jiných 
důležitých mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv, 

uznávajíce zásadní význam udržitelného a sociálního rozvoje, který by měl probíhat zároveň 
s hospodářským rozvojem, 

uznávajíce význam, jaký má posilování vzájemné spolupráce, a uznávajíce společnou vůli 
konsolidovat, prohlubovat a rozrůzňovat své vztahy v oblastech společného zájmu na základě 
respektování svrchovanosti, rovnosti, nediskriminace, právního státu a řádné správy věcí 
veřejných, jakož i na základě respektování přirozeného prostředí a vzájemné prospěšnosti,  

uznávajíce, že je třeba podporovat Irák v jeho další práci na politických a hospodářských 
reformách a na hospodářské obnově a také při zlepšování životních podmínek chudých 
a znevýhodněných skupin obyvatelstva, 

uznávajíce, že je zapotřebí posílit úlohu žen v politickém, občanském, společenském, 
hospodářském a kulturním životě a že je třeba bojovat proti diskriminaci, 

přejíce si vytvářet příznivé podmínky pro podstatný rozvoj a rozrůznění obchodu mezi Unií 
a Iráckou republikou a posilovat spolupráci v oblasti hospodářství, obchodu, investic, vědy, 
techniky a kultury, 

usilujíce o podporu obchodu a investic a o harmonické ekonomické vztahy mezi smluvními 
stranami založené na zásadách tržního hospodářství, 

berouce v úvahu potřebu vytvořit příznivé podmínky pro zlepšení podnikání a investic, 

vědomy si potřeby zlepšit podmínky, které ovlivňují podnikání a investice, a podmínky 
v oblastech jako usazování společností, zaměstnanost, poskytování služeb nebo pohyb 
kapitálu, 

přihlížejíce k právu smluvních stran regulovat poskytování služeb na svém území a zaručovat 
dosahování legitimních cílů veřejné politiky, 

s přihlédnutím ke svým závazkům obchodovat v souladu s Marrákešskou dohodu o zřízení 
Světové obchodní organizace z 15. dubna 1994 (dále jen „Dohoda o WTO“) a ke společnému 
zájmu na tom, aby Irák k této dohodě přistoupil, 

uznávajíce specifické potřeby rozvojových zemí v rámci WTO, 
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uznávajíce, že terorismus, organizovaný zločin, praní peněz a nedovolený obchod s drogami 
představují závažnou hrozbu pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost, jakož i pro plnění cílů 
vzájemné spolupráce, 

uvědomujíce si význam podpory a posilování regionální spolupráce, 

potvrzujíce, že ustanovení této dohody, která spadá do působnosti části třetí hlavy V Smlouvy 
o fungování Evropské unie, váží Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany, 
nikoliv jako součást Evropské unie, ledaže by Evropská unie Iráku oznámila, že některá 
z těchto zemí začala být ustanoveními vázána jako součást Evropské unie v souladu 
s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, 
bezpečnosti a práva připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie. Totéž platí v případě Dánska v souladu s Protokolem o postavení Dánska 
připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, 

SE DOHODLY takto: 
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Článek 1 

Navázání partnerství 

1. Navazuje se partnerství mezi Unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou 
republikou na straně druhé. 

2. Cílem tohoto partnerství je: 

a) položit příslušný rámec pro politický dialog mezi smluvními stranami, který 
umožní rozvoj politických vztahů; 

b) podporovat obchod a investice a harmonické hospodářské vztahy mezi smluvními 
stranami v zájmu posilování jejich udržitelného hospodářského rozvoje a  

c) položit základ pro právní, hospodářskou, sociální, finanční a kulturní spolupráci. 

Článek 2 

Základ 

Dodržování zásad demokracie a lidských práv, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv a v jiných souvisejících mezinárodních nástrojích, jakož i zásady právního 
státu, je jádrem vnitřních a vnějších politik obou smluvních stran a představuje základní prvek 
této dohody. 
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HLAVA I 

Politický dialog a spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky 

Článek 3 

Politický dialog 

3. Smluvní strany navazují pravidelný politický dialog. Ten má posilovat jejich vztahy, 
přispívat k rozvoji partnerství a prohlubovat vzájemné porozumění a solidaritu. 

4. V politickém dialogu se řeší všechny záležitosti společného zájmu, zejména pak 
otázky míru, zahraniční a bezpečnostní politiky, vnitrostátního dialogu a usmíření, 
demokracie, právního státu, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a regionální 
stability a integrace. 

5. Politický dialog bude probíhat na ministerské i vyšší úrovni jednou do roka. 

Článek 4 

Boj proti terorismu 

Smluvní strany znovu potvrzují důležitost boje proti terorismu a v souladu s mezinárodními 
úmluvami, s mezinárodním humanitárním právem, uprchlickým právem a právními předpisy 
v oblasti lidských práv, jakož i se svými vnitrostátními právními předpisy se dohodly, že 
budou spolupracovat v oblasti předcházení terorismu a jeho potlačování. Spolupracovat budou 
zejména: 

– v rámci plného uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 a jiných 
souvisejících rezolucí OSN, strategie OSN pro boj proti terorismu, mezinárodních 
úmluv a nástrojů, 

– výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích 
v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy a  

– výměnou názorů na prostředky a metody používané v boji proti terorismu, včetně 
technických oblastí a vzdělávání, a výměnou zkušeností, pokud jde o předcházení 
terorismu. 

Smluvní strany jsou i nadále odhodlány dosáhnout co nejdříve dohody o všeobecné úmluvě 
OSN o mezinárodním terorismu. 

Smluvní strany jsou hluboce znepokojeny podněcováním k teroristickým činům a zdůrazňují 
své odhodlání podnikat veškerá potřebná a vhodná opatření v souladu s mezinárodními 
a vnitrostátními předpisy, aby omezily hrozbu, kterou toto podněcování představuje. 
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Článek 5 

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení 

Smluvní strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou 
státních i nestátních aktérů představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro mezinárodní 
stabilitu a bezpečnost. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji 
proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování 
a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod 
o odzbrojení a o nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních souvisejících mezinárodních 
závazků. Smluvní strany souhlasí s tím, že toto ustanovení je základním prvkem dohody. 

Smluvní strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní 
hromadného ničení a jejich nosičů tím, že: 

– přijmou opatření, aby podepsaly či ratifikovaly všechny ostatní příslušné 
mezinárodní nástroje nebo k nim přistoupily a aby je plně provedly, 

– vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou 
prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi 
hromadného ničení, včetně kontroly koncového využití technologií dvojího 
použití, a jenž bude obsahovat účinné postihy za porušení kontrol vývozu. 

Smluvní strany souhlasí, že zahájí pravidelný politický dialog, který bude uvedené prvky 
doprovázet a upevňovat. 

Článek 6 

Ruční palné a lehké zbraně 

1. Smluvní strany uznávají, že nedovolená výroba, transfer a oběh ručních palných 
a lehkých zbraní včetně střeliva a jejich nadměrné hromadění, nedostatečná správa, 
nepřiměřeně zajištěné sklady a nekontrolované šíření představují i nadále vážnou 
hrozbu pro mír a mezinárodní bezpečnost. 

2. Smluvní strany se dohodly, že budou dodržovat a plně provádět své povinnosti tak, 
aby v souvislosti s nedovoleným obchodem s ručními palnými a lehkými zbraněmi, 
včetně střeliva pro ně, jednaly v souladu se stávajícími mezinárodními dohodami 
a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, jakož i se svými závazky v rámci jiných 
mezinárodních nástrojů použitelných v této oblasti, jako je akční program OSN pro 
prevenci, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými 
zbraněmi ve všech jeho aspektech. 

3. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat a že zajistí koordinaci, 
doplňkovost a součinnost svého úsilí při řešení otázky nedovoleného obchodu 
s ručními palnými a lehkými zbraněmi, včetně střeliva pro ně, na celosvětové, 
regionální, subregionální a vnitrostátní úrovni, a dohodly se, že naváží pravidelný 
politický dialog, který bude tento závazek doprovázet a upevní jej. 
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Článek 7 

Mezinárodní trestní soud 

Smluvní strany znovu potvrzují, že nejzávažnější trestné činy, které znepokojují celé 
mezinárodní společenství, by neměly zůstat nepotrestány a že jejich trestní stíhání by mělo 
být zajištěno prostřednictvím opatření na místní, nebo mezinárodní úrovni. 

Smluvní strany uznávají, že Irák dosud není smluvní stranou Římského statutu 
Mezinárodního trestního soudu, avšak zvažuje možnost přistoupit k němu v budoucnosti. To 
znamená, že Irák podnikne kroky za účelem přistoupení k římskému statutu a souvisejícím 
nástrojům, jakož i za účelem jejich ratifikace a provádění. 

Smluvní strany znovu potvrzují své odhodlání v této věci spolupracovat a sdílet mimo jiné 
zkušenosti s přijímáním právních úprav, které si vyžadují příslušné mezinárodní právní 
předpisy. 
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HLAVA II 

OBCHOD A INVESTICE 

Oddíl I 

Obchod se zbožím 

Kapitola I Obecná ustanovení 

Článek 8 

Oblast působnosti a rozsah 

Tato kapitola se vztahuje na obchod se zbožím mezi smluvními stranami. 

Článek 9 

Cla 

Pro účely této kapitoly se cly rozumí jakákoli cla nebo poplatky jakéhokoli druhu ukládané na 
dovoz nebo vývoz zboží či v souvislosti s ním, včetně jakékoli formy přirážky k dani nebo 
příplatku, jež se ukládají na tento dovoz nebo vývoz či ve spojení s ním. Cla však nezahrnují: 

a) poplatky rovnající se vnitrostátní dani ukládané v souladu s článkem 11; 

b) cla ukládaná v souladu s kapitolou II oddílem I hlavy II této dohody; 

c) cla ukládaná v souladu s články VI, XVI a XIX Všeobecné dohody o clech 
a obchodu z roku 1994 (dále jen „GATT 1994“), s Dohodou WTO o provádění 
článku VI GATT 1994, Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích 
opatřeních, Dohodou WTO o ochranných opatřeních, s článkem 5 Dohody 
WTO o zemědělství nebo s Ujednáním WTO o pravidlech a řízení při řešení 
sporů (dále jen „DSU“); 

d) poplatky nebo jiné platby ukládané podle právních předpisů jedné ze 
smluvních stran v souladu s článkem VIII GATT 1994 a jeho poznámkami 
a doplňujícími ustanoveními. 

Článek 10 

Doložka nejvyšších výhod 

1. Smluvní strany si vzájemně udělí doložku nejvyšších výhod v souladu s čl. I odst. 1 
GATT 1994 a jeho poznámkami a doplňujícími ustanoveními. 

2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na: 

e) výhody poskytnuté s cílem zřídit celní unii nebo zónu volného obchodu podle 
GATT 1994 nebo výhody plynoucí z jejich zřízení; 
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f) výhody poskytnuté určitým zemím v souladu s GATT 1994 a s dalšími 
mezinárodními dohodami ve prospěch rozvojových zemí. 

Článek 11 

Národní zacházení 

Každá smluvní strana zajistí národní zacházení pro zboží druhé strany v souladu s článkem III 
GATT 1994 včetně jeho poznámek a doplňujících ustanovení. Za tímto účelem se do dohody 
jako její součást přiměřeně začlení článek III GATT 1994 a jeho poznámky a doplňující 
ustanovení. 

Článek 12 

Celní sazby 

1. Výrobky pocházející z Iráku a dovážené do Unie podléhají unijní celní sazbě podle 
doložky nejvyšších výhod. Na tyto výrobky se neukládají žádná cla, která by 
převyšovala cla ukládaná na dovoz z členských států WTO v souladu s článkem I 
GATT 1994. 

2. Výrobky pocházející z Unie nepodléhají při dovozu do Iráku clům, jež by byla vyšší 
než stávající 5% dávka z dováženého zboží určená na obnovu země. 

3. Smluvní strany se dohodly, že do okamžiku, kdy Irák přistoupí k WTO, mohou být 
celní sazby pro dovoz upravovány, a to na základě vzájemné konzultace mezi 
stranami. 

4. Jestliže po podpisu této dohody dojde ze strany Iráku k jakémukoli snížení sazeb pro 
dovoz erga omnes, zejména ke snížení vyplývajícímu z vyjednávání o sazbách ve 
Světové obchodní organizaci, tato snížená cla se použijí na dovoz pocházející z Unie 
a nahradí základní clo nebo dávku na obnovu počínaje dnem, kdy se uplatní tato 
snížení. 

Článek 13 

Použití příslušných ustanovení GATT 1994 

Do dohody se jako její součást začleňují následující články GATT 1994, které budou mezi 
stranami přiměřeně uplatňovány: 

g) článek V včetně jeho poznámek a doplňujících ustanovení; 

h) článek VII, odstavce 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5 včetně jejich poznámek 
a doplňujících ustanovení a Dohoda WTO o provádění článku VII GATT 1994 
včetně jeho poznámek a doplňujících ustanovení; 

i) článek VIII včetně jeho poznámek a doplňujících ustanovení; 

j) článek IX;  
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k) článek X. 

Článek 14 

Harmonizovaný systém popisu zboží 

Klasifikace zboží v rámci obchodu mezi smluvními stranami odpovídá ustanovením příslušné 
celní nomenklatury každé strany vykládané v souladu s harmonizovaným systémem 
Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží 
uzavřené v Bruselu dne 14. června 1983. 

Článek 15 

Dočasný dovoz zboží 

Aniž jsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních úmluv o dočasném dovozu 
zboží, jimiž jsou obě strany vázány, smluvní strany si poskytnou vzájemné osvobození od 
dovozních cel a poplatků na dočasně dovezené zboží. Režim dočasného dovozu se uplatní 
s přihlédnutím k podmínkám, za nichž dané smluvní strany přijaly povinnosti vyplývají 
z těchto úmluv. 

Článek 16 

Zákaz množstevních omezení 

Vstupem této dohody v platnost odstraní Unie a Irák veškerá omezení dovozu či vývozu nebo 
jakákoli opatření s rovnocenným účinkem v souladu s článkem XI GATT 1994 a jeho 
poznámkami a doplňujícími ustanoveními – žádné takové omezení či opatření nebude 
v obchodu mezi stranami zachováno nebo nově přijato. Článek XI GATT 1994 a jeho 
poznámky a doplňující ustanovení se za tímto účelem přiměřeně začlení do této dohody jako 
její součást. 

Článek 17 

Vývozní cla 

Žádná ze smluvních stran nesmí zachovat ani zavést žádná cla, daně nebo jiné poplatky 
a platby uložené na vývoz nebo v souvislosti s vývozem zboží do druhé strany. Žádná ze stran 
nesmí zachovat ani zavést žádné daně nebo jiné poplatky a platby ukládané na zboží vyvážené 
do druhé strany, jež převyšují daně nebo jiné poplatky a platby ukládané na obdobné zboží 
určené k prodeji na vnitřním trhu.  

Kapitola II Nápravná opatření v oblasti obchodu 

Článek 18 

Antidumping 
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1. Žádné ustanovení této dohody nebrání smluvním stranám v přijímání 
antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření v souladu s článkem VI GATT 1994 
(včetně jeho poznámek a doplňujících ustanovení), v souladu s Dohodou o provádění 
článku VI GATT 1994 a v souladu s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích 
opatřeních. 

2. Na tento článek se nevztahují ustanovení oddílu VI hlavy II této dohody. 

Článek 19 

Ochranná opatření 

1. Žádné ustanovení této dohody nebrání smluvním stranám v přijímání opatření podle 
článku XIX GATT 1994 a podle Dohody WTO o ochranných opatřeních. 

2. Na tento článek se nevztahují ustanovení oddílu VI hlavy II této dohody. 

Kapitola III Výjimky 

Článek 20 

Obecné výjimky 

Mezi smluvními stranami se přiměřeně použijí ustanovení článku XX GATT 1994 (včetně 
jeho poznámek a doplňujících ustanovení) a článku XXI GATT 1994, která jsou začleněna do 
dohody a tvoří její součást. 

Kapitola IV Záležitosti, které se netýkají cel  

Článek 21 

Průmyslové normy a posuzování shody, technické předpisy  

1. Vztah k Dohodě WTO o technických překážkách obchodu  

Mezi smluvními stranami se přiměřeně použijí ustanovení Dohody WTO o technických 
překážkách obchodu (dále jen „dohoda TBT“), která jsou začleněna do dohody a tvoří její 
součást. 

2. Rozsah a oblast působnosti 

Ustanovení této kapitoly se použijí na přípravu, přijímání a uplatňování technických předpisů, 
norem a postupů pro posuzování shody, jak je uvedeno v dohodě TBT. 

3. Cíle 

Cílem spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti technických předpisů, norem a postupů 
pro posuzování shody je: 
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a) zabránit technickým překážkám obchodu, nebo je omezit tak, aby se obchod 
mezi stranami usnadnil; 

b) podpořit vzájemnost, pokud jde o přístup výrobků smluvních stran na trh svého 
protějšku, zlepšením bezpečnosti, kvality a konkurenceschopnosti výrobků; 

c) podpořit rozsáhlejší používání mezinárodních technických předpisů, norem 
a postupů pro posuzování shody (včetně specifických odvětvových opatření) 
a používání mezinárodních osvědčených postupů pro jejich navrhování; 

d) zajistit, aby příprava, přijímání a uplatňování norem a technických předpisů 
bylo transparentní a nepředstavovalo zbytečné překážky pro obchod mezi 
smluvními stranami v souladu s ustanoveními dohody TBT; 

e) rozvinout v Iráku infrastrukturu pro technické předpisy, normalizaci, 
hodnocení shody, akreditaci, metrologii a dohled nad trhem;  

f) prohloubit funkční vazby mezi iráckými a unijními subjekty zodpovědnými za 
normalizaci, regulaci a posuzování shody; 

g) podpořit efektivní účast iráckých subjektů v mezinárodních normalizačních 
orgánech a ve výboru TBT. 

4. Technické předpisy, normy a postupy pro posuzování shody 

4.1 Smluvní strany v souladu s ustanoveními dohody TBT zajistí, aby se technické 
předpisy, normy a postupy pro posuzování shody nepřipravovaly, nepřijímaly 
nebo neuplatňovaly s cílem nebo s účinkem vytvoření zbytečných překážek pro 
vzájemný obchod. 

4.2 Kde to bude možné, smluvní strany se vynasnaží své normy, technické 
předpisy a postupy pro posuzování shody harmonizovat. 

5. Transparentnost a oznamování 

5.1 Pro smluvní strany platí povinnost sdílet informace o technických předpisech, 
normách a postupech pro posuzování shody stanovených v dohodě TBT. 

5.2 Smluvní strany se dohodly na výměně informací o záležitostech, které by 
mohly být důležité z hlediska jejich obchodních vztahů, včetně výměny 
rychlých výstrah, odborných stanovisek a informací o odborných akcích 
prostřednictvím kontaktních míst. 

5.3 Smluvní strany mohou spolupracovat na zřizování a provozu kontaktních míst, 
jakož i na zakládání a provozu společných databází. 

Kapitola V Sanitární a fytosanitární opatření 

Článek 22 

Sanitární a fytosanitární opatření 
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1. Smluvní strany spolupracují v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření s cílem 
usnadňovat obchod a zároveň přitom chránit život nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin. 
Mezi stranami se přiměřeně použijí ustanovení dohody WTO o uplatňování 
sanitárních a fytosanitárních opatření, která jsou začleněna do dohody a tvoří její 
součást. 

2. Smluvní strany mohou na požádání určovat a řešit problémy, které vyvstanou při 
uplatňování určitých sanitárních a fytosanitárních opatření, s cílem dosáhnout 
společně přijatelného řešení. 

Oddíl II 

Obchod se službami a usazování 

Článek 23 

Působnost 

1. Tento oddíl stanoví potřebná ujednání, která mezi stranami zajistí postupnou 
liberalizaci obchodu v oblasti služeb a usazování. 

2. Oddíl se týká opatření, jež mají dopad na obchod, pokud jde o služby a usazování2 ve 
všech hospodářských činnostech, s výjimkou: 

a) těžby, výroby a zpracování jaderného materiálu; 

b) výroby zbraní, munice a válečného materiálu a obchodu s nimi; 

c) audiovizuálních služeb a služeb v oblasti kultury; 

d) služeb v oblasti vzdělávání; 

e) zdravotnických a sociálních služeb; 

f) námořní kabotáže států; 

g) služeb letecké dopravy a pomocných služeb v letecké dopravě kromě: 

i) opravy letadel a údržby, během níž je stroj vyřazen z provozu; 

ii) prodeje a marketingu leteckých dopravních služeb; 

iii) služeb v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS); 

iv) služeb pozemního odbavení;  

v) pronájmu letadel s posádkou; 

vi) služeb souvisejících s provozem letadel a  

                                                 
2 Tento oddíl se netýká ochrany investic jiné, než je zacházení plynoucí z článku 25, včetně postupů pro 

řešení sporů mezi investory a státem.  
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h) kosmické dopravy. 

3. Žádné ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že by ukládalo jakékoli 
povinnosti, pokud jde o veřejné zakázky. 

4. Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na subvence poskytované smluvními 
stranami. 

5. V souladu s ustanoveními tohoto oddílu si každá strana uchová právo regulovat 
a zavádět nové předpisy v zájmu dosažení legitimních cílů politiky. 

Článek 24 

Definice 

Pro účely tohoto oddílu se rozumí: 

a) „obchodem v oblasti služeb“ poskytování služby: 

1) z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany (1. způsob); 

2) na území jedné smluvní strany spotřebiteli služby z druhé smluvní strany 
(2. způsob); 

3) dodavatelem jedné smluvní strany prostřednictvím usazení na území 
druhé smluvní strany (3. způsob); 

4) dodavatelem jedné smluvní strany prostřednictvím přítomnosti fyzických 
osob na území druhé smluvní strany (4. způsob); 

b) „opatřením“ každé opatření smluvní strany, ať už ve formě zákona, nařízení, 
pravidla, postupu, rozhodnutí, správního aktu nebo v jakékoli jiné formě; 

c) „opatřeními přijatými nebo zachovávanými smluvní stranou“ opatření učiněná: 

i) ústředními, regionálními nebo místními vládami a správními orgány a  

ii) nevládními orgány při výkonu pravomocí delegovaných ústředními, 
regionálními nebo místními vládami nebo správními orgány; 

d) „službami“ jakékoli služby v jakémkoli odvětví kromě služeb dodávaných při 
výkonu vládní moci; 

e) „usazením“ jakýkoli druh stálého obchodu nebo stálé provozovny vzniklý na 
základě: 

i) ustavení, nabytí nebo udržování právnické osoby3; nebo 

ii) vytvoření nebo udržování pobočky nebo zastoupení 

                                                 
3 „Ustavením“ a „nabytím“ právnické osoby se rozumí vložení kapitálové účasti do právnické osoby s cílem vytvořit 

nebo udržovat dlouhodobé hospodářské vztahy. 
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na území smluvní strany za účelem vykonávání hospodářské činnosti; 

f) „investorem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, která se snaží provádět či 
provádí hospodářskou činnost prostřednictvím usazení;  

g) „službou poskytovanou při výkonu vládní moci“ jakákoli služba, která není 
dodávána ani na komerčním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více 
dodavateli služeb; 

h) „dodavatelem služby“ smluvní strany jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
usilující o dodání služby nebo službu dodávající; 

i) „fyzickou osobou Unie“ státní příslušník některého z členských států Unie 
podle právních předpisů tohoto státu a „fyzickou osobou Irácké republiky“ 
státní příslušník Irácké republiky podle právních předpisů Iráku;  

j) „právnickou osobou“ jakýkoli právní subjekt řádně založený nebo jinak 
organizovaný podle platného práva, za účelem zisku nebo z jiného důvodu, 
v soukromém nebo státním vlastnictví, včetně jakékoli korporace, jakéhokoli 
trustu, partnerství, společného podniku, podniku jednotlivce nebo sdružení; 

k) „právnickou osobou Unie“ nebo „právnickou osobou Irácké republiky“ 
právnická osoba, která byla založena v souladu s právními předpisy některého 
z členských států Unie nebo v souladu s právními předpisy Irácké republiky 
a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území, pro něž 
platí Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nebo na 
území Irácké republiky. 

Pokud má právnická osoba na území, pro něž platí Smlouva o Evropské unii a Smlouva 
o fungování Evropské unie, nebo na území Irácké republiky pouze své sídlo, správní ústředí, 
nebo hlavní provozovnu, považuje se za právnickou osobu Unie nebo právnickou osobu 
Irácké republiky, jen má-li její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství Unie 
nebo Irácké republiky; 

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce se ustanovení této dohody vztahují rovněž na 
přepravní společnosti usazené mimo Unii nebo Iráckou republiku a řízené státními příslušníky 
členského státu Unie nebo Irácké republiky, jsou-li jejich plavidla v souladu s příslušnými 
právními předpisy registrována v daném členském státě Unie nebo v Irácké republice a plují-li 
pod vlajkou členského státu Unie nebo Irácké republiky; 

l) „hospodářskou činností“ činnost kromě činnosti prováděné pro výkon státní 
správy, tj. činnosti neprováděné na komerční bázi ani v konkurenci s jedním 
nebo více hospodářskými subjekty;  

m) „dceřinou společností“ právnická osoba, která je skutečně řízena jinou 
právnickou osobou4; 

                                                 
4 Právnická osoba je řízena jinou právnickou osobou, pokud má tato druhá právnická osoba pravomoc 

jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její aktivity. 
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n) „pobočkou“ právnické osoby provozovna bez právní subjektivity, která působí 
trvalým dojmem, jako například pobočka mateřské společnosti, která má 
vlastní vedení a je materiálně vybavena pro účely obchodního jednání s třetími 
stranami, které sice vědí, že v případě potřeby bude existovat právní vazba 
s mateřskou společností se sídlem v zahraničí, ale nemusí jednat přímo 
s mateřskou společností a mohou uzavřít obchod v provozovně, která je 
pobočkou. 

Článek 25 

1. Od okamžiku vstupu této dohody v platnost rozšíří Unie na služby a dodavatele 
služeb Irácké republiky zacházení, které vyplývá z listiny specifických závazků Unie 
a jejích členských států ve vztahu k národnímu zacházení a přístupu na trh podle 
Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“)5. 

2. Od okamžiku vstupu této dohody v platnost a na základě ustanovení článku 3 bude 
Irácká republika poskytovat službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům 
Unie v odvětví služeb i mimo něj zacházení, které není méně příznivé než zacházení 
poskytované službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům6 Irácké republiky 
nebo podobným službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům jakékoli třetí 
země, podle toho, co je výhodnější.  

3. Irácká republika může upravit zacházení poskytované službám, dodavatelům služeb, 
usazením a investorům Unie tak, že jej podrobí podmínkám a omezením, které 
povedou k méně příznivému zacházení, než je poskytováno jejím vlastním 
obdobným službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům. Tyto úpravy však 
musí splňovat následující podmínky: 

a) zacházení poskytované službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům 
Unie nebude i nadále méně příznivé než zacházení poskytované Iráckou 
republikou podobným službám, dodavatelům služeb, usazením a investorům 
kterékoli třetí země; 

b) čtyři měsíce před zamýšleným datem provedení těchto podmínek oznámí 
Irácká republika svůj záměr Evropské komisi7. Na žádost Evropské komise pak 
Irácká republika poskytne podrobné informace o důvodech, které ji 
k zamýšlenému uložení podmínek a omezení opravňují. Pokud nebude Irácké 
republice do osmi týdnů zasláno žádné sdělení, lze z hlediska Unie považovat 
podmínky a omezení za přijaté; 

                                                 
5 Z tohoto ustanovení je vyloučeno zacházení vyplývající ze závazků Unie, pokud jde o dodávky služeb 

smluvními dodavateli služeb a nezávislými odborníky. Z ustanovení je vyloučeno i zacházení 
vyplývající z dohod o vzájemném uznávání uzavřených Unií nebo jejími členskými státy v souladu 
s článkem VII GATS. 

6 Irácká republika může splnit požadavek tohoto odstavce tak, že službám, dodavatelům služeb, usazením 
a investorům Unie přizná ve vztahu ke svým vlastním podobným službám, dodavatelům služeb, 
usazením a investorům buď formálně stejné zacházení, nebo zacházení formálně odlišné. Formálně 
stejné nebo formálně odlišné zacházení se považuje za méně příznivé, mění-li podmínky hospodářské 
soutěže ve prospěch služeb nebo dodavatelů služeb Irácké republiky v porovnání s obdobnými 
službami, dodavateli služeb, usazeními a investory Unie. 

7 V zájmu větší jistoty bude oznámení adresováno generálnímu řediteli GŘ pro obchod nebo útvaru, který 
bude nástupcem tohoto ředitelství. 
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c) navrhované podmínky a omezení se na žádost kterékoli ze smluvních stran 
postoupí Výboru pro spolupráci za účelem posouzení a schválení. 

4. Aniž jsou dotčeny výhody plynoucí ze zacházení poskytovaného službám, 
dodavatelům služeb, usazením a investorům Unie podle odst. 2 tohoto článku, po 
přistoupení k WTO Irácká republika rozšíří na služby a dodavatele služeb Unie také 
zacházení vyplývající z listiny specifických závazků podle GATS. 

Článek 26 

1. Zacházení na základě doložky nejvyšších výhod poskytované v souladu s tímto 
oddílem se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo poskytnou 
v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových 
ujednání. 

2. Ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo 
prosazovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit vyhýbání se daním podle 
daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových opatření 
nebo vnitrostátních daňových předpisů. 

3. Ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že by členským státům nebo Iráku při 
používání příslušných ustanovení jejich finančních právních předpisů bránila 
rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména 
pokud jde o místo jejich pobytu. 

Článek 27 

Ostatní dohody 

Žádné ustanovení tohoto oddílu neomezuje práva investorů smluvních stran využívat 
jakéhokoli příznivějšího zacházení poskytovaného na základě jakékoli stávající nebo budoucí 
mezinárodní dohody týkající se investic, jejíž je členský stát Unie nebo Irák smluvní stranou. 

Článek 28 

Transparentnost 

Smluvní strany si budou vzájemně bezodkladně odpovídat na všechny žádosti o specifické 
informace o veškerých svých obecně závazných opatřeních nebo mezinárodních dohodách, 
které se týkají této dohody nebo ji ovlivňují. Smluvní strany rovněž ustanoví jedno nebo více 
informačních míst, která budou investorům a dodavatelům služeb druhé strany na požádání 
poskytovat konkrétní informace o všech těchto otázkách. Seznam těchto informačních míst je 
uveden v PŘÍLOZE 3. V informačních místech nemusí být uloženy právní a správní předpisy.  

Článek 29 

Výjimky 
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1. Na ustanovení tohoto oddílu se vztahují výjimky uvedené v tomto článku. Za 
podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by vytvářel nástroj 
svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, kde převládají podobné 
podmínky, nebo skrytého omezení obchodu v oblasti služeb, žádná ustanovení tohoto 
oddílu se nevykládají tak, aby kterékoli straně bránila v přijetí nebo prosazování 
opatření, jež jsou: 

a) nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti nebo veřejné mravnosti nebo pro 
udržení veřejného pořádku; 

b) nutná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin; 

c) nezbytná k zajištění souladu s právními nebo správními předpisy a jež nejsou 
neslučitelná s ustanoveními tohoto oddílu, včetně ustanovení týkajících se: 

i) předcházení klamavým a podvodným praktikám nebo odškodňování za 
neplnění závazků ze smluv o službách; 

ii) ochrany soukromí jednotlivců, pokud jde o zpracovávání a šíření 
osobních údajů, a ochrany důvěrné povahy záznamů a účtů jednotlivých 
osob; 

iii) bezpečnosti; 

d) v rozporu s cíli článku 25 za předpokladu, že cílem odlišného zacházení je 
zajištění účinného a nestranného ukládání nebo vybírání přímých daní 
v případě služeb nebo dodavatelů služeb druhé smluvní strany;  

e) v rozporu s cíli článku 25 za předpokladu, že cílem odlišného zacházení je 
bránit daňovým únikům a vyhýbání se daním podle daňových ustanovení 
dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových opatření nebo 
vnitrostátních daňových předpisů. 

3. Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na příslušné systémy sociálního zabezpečení 
smluvních stran nebo na činnosti na území příslušné strany, které jsou spojeny, byť 
jen příležitostně, s výkonem úřední pravomoci. 

4. Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na opatření týkající se fyzických osob, jež 
usilují o přístup na trh pracovních sil některé smluvní strany, ani na opatření týkající se 
občanství, bydliště nebo zaměstnání na trvalém základě. 

5. Žádná ustanovení tohoto oddílu nebrání smluvním stranám, aby uplatňovaly opatření 
za účelem regulace vstupu fyzických osob na své území nebo jejich dočasného 
pobytu na něm, včetně opatření, jež jsou nezbytná pro ochranu celistvosti jejich 
hranic, a aby zajistily spořádaný pohyb fyzických osob přes své hranice za 
předpokladu, že se tato opatření neuplatňují takovým způsobem, který ruší nebo 
zmenšuje výhody vznikající druhé straně podle článku 258. 

                                                 
8 Pouhý fakt, že strana ukládá vízovou povinnost, se za rušení nebo zmenšení výhod nepovažuje. 
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6. Žádné ustanovení tohoto oddílu se nevztahuje na činnosti vykonávané centrální 
bankou nebo měnovým orgánem nebo jakýmkoli jiným veřejnoprávním subjektem 
při provádění měnové nebo devizové politiky. 

7. Žádné ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že brání smluvní straně, včetně 
jejích veřejných subjektů, na svém území výhradně provádět činnosti nebo 
poskytovat služby na účet nebo se zárukou strany nebo za použití finančních zdrojů 
strany nebo jejích veřejných subjektů. 

8. Ustanoveními tohoto oddílu není dotčeno uplatňování jakýchkoli opatření, která 
mohou smluvní strany za pomoci ustanovení této dohody přijmout, aby zabránily 
obcházení svých předpisů týkajících se přístupu třetích zemí na svůj trh. 

Článek 30 

Bezpečnostní výjimky 

1. Žádná ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že by: 

a) se od kterékoli smluvní strany požadovalo, aby poskytovala informace, jejichž 
sdělení je podle ní v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy, nebo 

b) bránila kterékoli smluvní straně učinit jakékoliv opatření, které považuje za 
potřebné pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů: 

i) opatření týkající se hospodářských činností prováděných přímo nebo 
nepřímo za účelem zásobování vojenských sil; 

ii) opatření vztahující se ke štěpným a termonukleárním materiálům nebo 
materiálům, které slouží k jejich výrobě; 

iii) opatření související s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu 
a obchodem s nimi a opatření související s obchodem s jiným zbožím 
a materiály; 

iv) opatření týkající se veřejných zakázek nezbytných pro účely národní 
bezpečnosti nebo národní obrany; 

v) opatření v době války nebo jiné mimořádné situace v mezinárodních 
vztazích; nebo 

c) bránila kterékoli smluvní straně přijmout jakékoli opatření ve snaze dostát 
svým závazkům podle Charty Organizace spojených národů za účelem 
zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. 

Článek 31 

Postupná liberalizace obchodu v oblasti služeb a usazování 

Rada pro spolupráci může v závislosti na okolnostech (včetně situace po přistoupení Irácké 
republiky k WTO) smluvním stranám doporučit, aby postupně rozšířily vzájemný obchod 
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v oblasti služeb a usazování a aby zajistily plný soulad s ustanoveními GATS, zejména pak 
s článkem V. Pokud budou tato doporučení přijata, lze je provést prostřednictvím dohod mezi 
stranami. 

Oddíl III  

Ustanovení o podnikání a investicích 

Článek 32 

Podpora investic 

Smluvní strany budou podporovat nárůst vzájemně přínosných investic vytvořením 
příznivějších podmínek pro soukromé investice. 

Článek 33 

Kontaktní místa a výměna informací 

V zájmu usnadnění komunikace mezi stranami o všech obchodních záležitostech týkajících se 
soukromých investic určí každá smluvní strana kontaktní místo. Toto kontaktní místo bude na 
žádost druhé strany poskytovat informace o úřadu nebo úředníkovi, kteří jsou za předmětné 
záležitosti odpovědní, a bude zajišťovat potřebnou podporu pro usnadnění komunikace 
s žádající stranou. 

Oddíl IV  

Běžné platby a kapitál 

Článek 34 

Účel a oblast působnosti 

1. Smluvní strany budou usilovat o vzájemnou liberalizaci běžných plateb a pohybu 
kapitálu v souladu se závazky přijatými v rámci mezinárodních finančních institucí. 

2. Tento oddíl se vztahuje na veškeré běžné platby a veškerý pohyb kapitálu mezi 
smluvními stranami. 

Článek 35 

Běžný účet 

Smluvní strany povolí veškeré platby a převody mezi stranami na běžném účtu ve volně 
směnitelné měně v souladu s ustanoveními Dohody o Mezinárodním měnovém fondu. 
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Článek 36 

Kapitálový účet 

Počínaje dnem vstupu této dohody v platnost umožní smluvní strany volný pohyb kapitálu 
týkajícího se přímých investic uskutečněných v souladu s právními předpisy hostitelské země 
a investic uskutečněných v souladu s ustanoveními této dohody, jakož i likvidaci nebo 
repatriaci tohoto kapitálu a veškerého zisku, který z něho pochází. 

Článek 37 

Zachování současného stavu 

Smluvní strany nezavedou žádná nová omezení, pokud jde o běžné platby a pohyb kapitálu 
mezi jejich rezidenty, a nezpřísní stávající opatření. 

Článek 38 

Ochranná opatření 

1. V případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu mezi Unií a Irákem 
působí nebo hrozí způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů 
nebo měnové politiky v Unii nebo v Iráku, může Unie nebo Irák přijmout ochranná 
opatření ohledně pohybů kapitálu mezi Unií a Irákem na dobu nejvýše šest měsíců, 
pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná. 

2. Smluvní strana, která taková ochranná opatření přijme, seznámí druhou stranu co 
nejdříve s harmonogramem pro jejich odstranění. 

Článek 39 

Závěrečná ustanovení 

1. Žádné ustanovení v tomto oddílu neomezuje práva hospodářských subjektů 
smluvních stran těžit z jakéhokoliv příznivějšího zacházení, které může být 
stanoveno v jakýchkoli stávajících dvoustranných nebo mnohostranných dohodách 
uzavřených stranami této dohody. 

2. Smluvní strany povedou vzájemné konzultace s cílem usnadnit vzájemný pohyb 
kapitálu a podpořit tak cíle této dohody. 

Oddíl V  

Otázky související s obchodem 

Kapitola I Státní obchodní podniky 
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Článek 40 

1. Smluvní strany hodlají přiměřeně dodržovat ustanovení článku XVII GATT 1994, 
jeho poznámek a doplňujících ustanovení a ujednání WTO o výkladu článku XVII 
GATT 1994, jež jsou začleněna do této dohody a tvoří její součást. 

2. Požádá-li jedna strana druhou stranu o informace o zvláštních případech státních 
obchodních podniků, způsobu jejich činnosti a účinku jejich činnosti na dvoustranný 
obchod, dožádaná strana zajistí co největší možnou transparentnost, aniž by byl 
dotčen čl. XVII odst. 4 písm. d) GATT 1994 o důvěrných informacích. 

3. Každá smluvní strana zajistí, že všechny státní obchodní podniky poskytující zboží či 
služby budou dodržovat její závazky podle této dohody. 

Kapitola II Zadávání veřejných zakázek 

Článek 41 

Úvod 

1. Smluvní strany uznávají, že transparentní, soutěžní a otevřená nabídková řízení 
přispívají k udržitelnému hospodářskému rozvoji, a stanovují si za cíl účinné, 
vzájemné a postupné otevření svých trhů s veřejnými zakázkami. 

2. Pro účely této kapitoly se rozumí: 

a) „komerčním zbožím či službami“ typ zboží nebo služeb, které se běžně 
prodávají nebo nabízejí na obchodním trhu nebo které obvykle kupují nestátní 
odběratelé k nestátním účelům; 

b) „stavební službou“ služba, jejímž cílem je realizace jakéhokoli druhu 
stavebních prací, na základě 51. sekce prozatímní ústřední klasifikace produktů 
vypracované OSN (dále jen „CPC“); 

c) „dnem“ den kalendářní; 

d) „elektronickou dražbou“ opakující se postup, při němž dodavatelé využívají 
elektronických prostředků pro prezentaci buď nových cen, nebo nových hodnot 
pro kvantifikovatelné necenové prvky nabídek, které souvisejí s hodnotícími 
kritérii, nebo pro prezentaci obojího, a jenž umožňuje řazení a přeřazování 
nabídek; 

e) slovy „písemně“ nebo „písemný“ jakékoli slovní nebo číselné vyjádření, které 
lze číst, reprodukovat a posléze sdělovat. Jednat se může i o elektronicky 
předávané nebo uchovávané informace; 

f) „omezeným nabídkovým řízením“ řízení, ve kterém zadavatel kontaktuje 
jednoho nebo více dodavatelů dle svého výběru; 

g) „opatřením“ jakýkoli právní či správní předpis, postup, administrativní 
směrnice či praxe nebo jakýkoli jiný krok zadavatele ve vztahu k předmětné 
veřejné zakázce; 
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h) „stálým seznamem“ seznam dodavatelů, kteří podle zadavatele splňují 
podmínky pro účast na tomto seznamu a které zadavatel zamýšlí využít více 
než jednou;  

i) „oznámením zamýšlené veřejné zakázky“ oznámení zveřejněné zadavatelem 
vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti o účast, k předložení 
nabídky, nebo k obojímu; 

j) „kompenzací“ jakákoli podmínka nebo opatření, které se využívají k podpoře 
místního rozvoje nebo ke zlepšení platební bilance smluvní strany, jako je 
použití vnitrostátního obsahu, udělování licencí na technologii, investiční 
požadavky, výměnný obchod nebo podobná opatření či požadavky; 

k) „otevřeným nabídkovým řízením“ řízení, při němž může nabídku předložit 
jakýkoli zainteresovaný dodavatel; 

l) „osobou“ buď fyzická osoba, nebo právnická osoba; 

m) „zadavatelem“ subjekt, na který se vztahuje dodatek I týkající se smluvní 
strany v PŘÍLOZE I této dohody; 

n) „kvalifikovaným dodavatelem“ dodavatel, jehož zadavatel uznává jako 
splňujícího podmínky účasti; 

o) „výběrovým nabídkovým řízením“ řízení, v němž zadavatel vyzve k předložení 
nabídky pouze kvalifikované dodavatele; 

p) „službami“ i stavební práce, není-li uvedeno jinak; 

q) „normou“ dokument, schválený uznaným orgánem, který nabízí pro obecné 
a opakované použití pravidla, pokyny nebo charakteristiky výrobků či služeb 
nebo k nim se vztahující postupy a výrobní metody, jejichž dodržování není 
závazné. Norma může také zahrnovat terminologii, symboly, obal nebo 
požadavky na značení a na informace na etiketě, pokud se týkají výrobku, 
služby, postupu nebo výrobní metody, nebo se jimi výlučně zabývat; 

r) „dodavatelem“ osoba nebo skupina osob, která poskytuje nebo by mohla 
poskytovat zboží či služby; a  

s) „technickou specifikací“ požadavek nabídkového řízení, 

i) na stanovení vlastností výrobků nebo služeb, které jsou předmětem 
nabídky, včetně kvality, výkonnosti, bezpečnosti a rozměrů nebo 
výrobních postupů a postupů pro jejich poskytování, nebo 

ii) na uvedení informací o terminologii, symbolech, předpisech o balení, 
značení nebo označování výrobku, pokud se týkají zboží či služby. 
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Článek 42 

Oblast působnosti a rozsah 

1. Tato kapitola se vztahuje na všechna opatření týkající se zahrnutých veřejných 
zakázek. Pro účely této kapitoly se zahrnutou veřejnou zakázkou rozumí zakázka pro 
státní účely: 

a) vypsaná na zboží, služby či jejich kombinaci: 

i) jak je uvedeno v dílčí příloze týkající se smluvní strany v dodatku I 
PŘÍLOHY 1 této dohody a  

ii) za účelem jiným, než je komerční prodej či odprodej nebo použití 
v souvislosti s výrobou a dodávkou zboží či služeb pro komerční prodej 
a odprodej;  

b) zadávaná všemi smluvními prostředky včetně koupě, koupě na splátky, 
pronájmu či nájmu s právem následné koupě nebo bez něj; 

c) jejíž hodnota se v okamžiku zveřejnění oznámení v souladu s článkem 45 
rovná příslušné prahové hodnotě stanovené v dílčí příloze týkající se smluvních 
stran v dodatku I PŘÍLOHY 1 této dohody, nebo je vyšší; 

d) vypsaná zadavatelem a  

e) která není z působnosti této kapitoly jinak vyloučena. 

2. Není-li uvedeno jinak, tato kapitola se nevztahuje na: 

f) nabývání nebo pronájem půdy, stávajících budov nebo jiného nemovitého 
majetku nebo práv k nim; 

g) mimosmluvní ujednání nebo jakoukoli formu pomoci, kterou poskytují 
smluvní strany, včetně dohod o spolupráci, grantů, půjček, kapitálových 
injekcí, záruk a daňových pobídek; 

h) pořizování nebo získávání služeb finančních agentur nebo depozitních služeb, 
konkursních služeb a služeb pro řízení v případě regulovaných finančních 
institucí nebo odbytových, výplatních a distribučních služeb pro cenné papíry 
vydané orgány veřejné správy, včetně půjček a vládních obligací, směnek 
a jiných cenných papírů; 

i) smlouvy na zajišťování veřejné zaměstnanosti; 

j) nabídková řízení prováděná: 

i) za konkrétním účelem poskytování mezinárodní pomoci, včetně 
rozvojové pomoci; 

ii) v rámci konkrétního postupu nebo podmínky mezinárodní dohody 
o rozmisťování vojsk nebo o společném provádění projektu smluvními 
stranami; 
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iii) podle zvláštního postupu nebo podmínky mezinárodní organizace nebo 
nabídková řízení financovaná mezinárodními granty, půjčkami nebo 
jinou pomocí, kde by platný postup nebo podmínka byla v rozporu 
s touto kapitolou. 

3. Každá strana ve svých dílčích přílohách v rámci dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody 
vymezí a upřesní následující informace: 

k) ústřední orgány státní správy, na jejichž veřejné zakázky se vztahuje tato 
kapitola (v dílčí příloze 1); 

l) všechny ostatní subjekty, na jejichž veřejné zakázky se vztahuje tato kapitola 
(v dílčí příloze 2); 

m) služby – jiné než stavební –, na které se vztahuje tato kapitola (v dílčí příloze 
3); 

n) stavební služby, na které se vztahuje tato kapitola (v dílčí příloze 4); 

o) jakékoli obecné poznámky (v dílčí příloze 5). 

4. Pokud zadavatel v souvislosti s veřejnou zakázkou, na niž se vztahuje tato kapitola, 
vyžaduje, aby osoby, které nejsou zahrnuty v dílčí příloze týkající se smluvní strany 
v rámci dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, zadávaly zakázky v souladu s určitými 
požadavky, na tyto požadavky se přiměřeně použije článek 43. 

5. Při odhadování hodnoty veřejné zakázky za účelem ujištění, že jde o zahrnutou 
zakázku, nebude zadavatel veřejnou zakázku rozdělovat na dílčí zakázky, ani nebude 
vybírat či používat určitou oceňovací metodu pro odhad její hodnoty s cílem zakázku 
úplně nebo částečně vyloučit z působnosti této kapitoly. 

6. Žádná ustanovení této kapitoly se nevykládají tak, aby některé smluvní straně bránila 
učinit opatření nebo nezveřejnit informace, které považuje za nezbytné pro ochranu 
svých zásadních bezpečnostních zájmů týkajících se státních zakázek na zbraně, 
střelivo či válečný materiál nebo státních zakázek, které jsou nepostradatelné pro 
národní bezpečnost nebo pro účely obrany státu. 

7. S výhradou požadavku, aby taková opatření nebyla uplatňována způsobem, který by 
vedl ke svévolné nebo neoprávněné diskriminaci stran, pokud převládají stejné 
podmínky, nebo ke skrytým omezením mezinárodního obchodu, se nic v této 
kapitole nevykládá tak, že by bránilo kterékoli straně ukládat nebo prosazovat 
opatření: 

a) nutná k ochraně veřejné mravnosti, pořádku nebo bezpečnosti; 

b) nutná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin; 

c) nutná k ochraně duševního vlastnictví nebo 

d) vztahující se ke zboží nebo službám osob s postižením, dobročinných institucí 
nebo na vězeňské práce. 
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Článek 43 

Obecné zásady 

1. V případě jakýchkoli opatření a zahrnutých veřejných zakázek každá smluvní strana 
(včetně svých zadavatelů) okamžitě a bezpodmínečně zajistí pro zboží a služby druhé 
smluvní strany a pro dodavatele druhé smluvní strany nabízející zboží nebo služby 
zacházení, které není méně příznivé, než jaké smluvní strana (včetně svých 
zadavatelů) poskytuje domácímu zboží, službám a dodavatelům. 

2. V případě jakýchkoli opatření týkajících se zahrnuté veřejné zakázky nebude žádná 
smluvní strana (včetně svých zadavatelů): 

a) zacházet s jedním dodavatelem usazeným na jejím území méně příznivě než 
s jiným dodavatelem usazeným na jejím území na základě stupně cizí 
příslušnosti nebo vlastnictví, ani nebude  

b) diskriminovat žádného dodavatele usazeného na jejím území na základě toho, 
že zboží nebo služby, které pro určitou veřejnou zakázku nabízí, jsou zbožím 
nebo službami druhé strany. 

3. S ohledem na zákony, nařízení, postupy a praxi, které se týkají vládních zakázek 
(jakož i konkrétních zakázek vypisovaných veřejnými orgány na všech úrovních) 
otevřených pro zboží, služby a dodavatele třetích zemí, zajistí Irácká republika pro 
zboží, služby a dodavatele Unie stejně příznivé zacházení, jaké poskytuje zboží, 
službám a dodavatelům z jakékoli třetí země. 

Používání elektronických prostředků 

4. Při zadávání veřejné zakázky, na kterou se vztahuje tato kapitola, elektronickými 
prostředky je zadavatel povinen: 

a) zajistit, aby bylo nabídkové řízení provedeno s použitím takových technologií 
a softwaru (včetně technologií a softwaru pro ověřování pravosti a kódování 
informací), které jsou obecně dostupné a interoperabilní s ostatními běžně 
dostupnými technologickými a softwarovými produkty, a  

b) udržovat mechanismy, které zajišťují integritu žádostí o účast a integritu 
nabídek, včetně registrace času a příjmu a také prevence neoprávněného 
přístupu. 

Provádění nabídkového řízení 

5. Zadavatel provádí nabídkové řízení, na které se vztahuje tato kapitola, 
transparentním a nestranným způsobem, který předejde střetu zájmů, zabrání 
korupčním praktikám a je v souladu s touto kapitolou. 

Pravidla původu 

6. Pro účely zahrnutých veřejných zakázek žádná strana neuplatní pro zboží nebo 
služby dovážené z druhé strany nebo dodávané druhou stranou pravidla původu, 
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která se liší od pravidel původu, jež daná strana ve stejné době uplatňuje pro dovoz 
nebo dodávky stejného zboží nebo služeb od téže strany při běžném obchodování.  

Článek 44 

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách 

1. Každá ze stran: 

a) neprodleně zveřejní každý zákon, nařízení, soudní rozhodnutí, obecně platné 
správní opatření a standardní smluvní ujednání předepsané zákonem či 
nařízením, které jsou začleněné v podobě odkazu do oznámení nebo zadávací 
dokumentace a do postupu vztahujícího se k zakázkám podle této kapitoly, 
jakož i veškeré jejich úpravy, a to na oficiálně určených elektronických či 
tištěných médiích, která mají širokou distribuci a jsou veřejnosti snadno 
dostupná; 

b) poskytne kterékoli straně na požádání jejich vysvětlení; 

c) uvede v dodatku II k PŘÍLOZE 1 této dohody seznam elektronických 
a tištěných médií, na nichž strana zveřejní informace podle písm. a); 

d) uvede v dodatku III k PŘÍLOZE 1 této dohody seznam elektronických médií, 
na nichž strana zveřejní informace podle článku 45, čl. 47 odst. 4 a čl. 55 odst. 
2. 

2. Smluvní strany si navzájem bezprostředně oznamují veškeré úpravy informací, které 
uvedly v dodatku II či III k PŘÍLOZE 1 této dohody. 

Článek 45 

Zveřejňování oznámení 

Oznámení zamýšlené veřejné zakázky 

1. Zadavatel u každé zahrnuté veřejné zakázky, s výjimkou okolností popsaných 
v článku 52, zveřejní na příslušném médiu uvedeném v dodatku III k PŘÍLOZE I této 
dohody oznámení o zamýšlené veřejné zakázce. Každé takové oznámení obsahuje 
informace stanovené v dodatku IV k PŘÍLOZE 1 této dohody. Oznámení jsou 
přístupná bezplatně v elektronické podobě z jednoho přístupového stanoviště. 

Souhrnné oznámení 

2. Pro každou zamýšlenou veřejnou zakázku zveřejní zadavatel souhrnné oznámení, 
které bude dostupné v jednom z úředních jazyků WTO v okamžiku zveřejnění 
úplného oznámení zamýšlené veřejné zakázky. Souhrnné oznámení obsahuje 
přinejmenším tyto informace: 

a) předmět veřejné zakázky; 
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b) nejzazší lhůtu pro předložení nabídky nebo případně nejzazší lhůtu pro podání 
žádosti o účast v nabídkovém řízení nebo o zařazení na stálý seznam a  

c) adresu, na které je možno žádat o dokumenty související s veřejnou zakázkou. 

Oznámení o plánovaných veřejných zakázkách 

3. Zadavatelé se vyzývají, aby v každém finančním roce co nejdříve zveřejnili 
oznámení o plánovaných veřejných zakázkách (dále jen „oznámení o plánovaných 
veřejných zakázkách“). Toto oznámení by mělo obsahovat předmět veřejné zakázky 
a plánované datum zveřejnění oznámení zamýšlené veřejné zakázky. 

4. Zadavatelé uvedení na seznamu v dílčí příloze 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody 
mohou využívat oznámení o plánovaných veřejných zakázkách jako oznámení 
zamýšlené veřejné zakázky za předpokladu, že toto oznámení obsahuje co nejvíce 
dostupných informací stanovených v dodatku IV k PŘÍLOZE 1 této dohody a také 
poznámku, že dodavatelé mají zadavateli sdělit svůj zájem o veřejnou zakázku.  

Článek 46 

Podmínky účasti 

1. Zadavatelé omezí podmínky účasti v nabídkovém řízení na podmínky, které jsou 
zásadní pro zajištění toho, aby měl dodavatel pro realizaci dané veřejné zakázky 
právní a finanční kapacitu i podnikatelské a odborné schopnosti. 

2. Při posuzování, zda dodavatel splňuje podmínky účasti, zadavatel: 

a) hodnotí finanční, podnikatelské a odborné schopnosti dodavatele na základě 
jeho podnikatelských aktivit jak na území smluvní strany, z níž zadavatel 
pochází, tak mimo něj; 

b) nepodmiňuje účast dodavatele v nabídkovém řízení tím, že v předchozích 
zadávacích řízeních mu musí být zadavatelem konkrétní strany přidělena jedna 
nebo několik zakázek, nebo tím, že dodavatel musí mít předchozí zkušenosti 
s prací na území dané strany; a  

c) může vyžadovat odpovídající předchozí zkušenosti, pokud jsou zásadní pro 
splnění podmínek veřejné zakázky. 

3. Při tomto posuzování zadavatel vychází z podmínek, které předem blíže určil 
v oznámeních či v zadávací dokumentaci. 

4. Zadavatel musí vyloučit dodavatele z důvodu, jako jsou úpadek, lživá prohlášení, 
závažné nedostatky při plnění některého hmotněprávního požadavku nebo povinnosti 
vyplývající z předchozí smlouvy či smluv, rozsudek v souvislosti se závažnou 
trestnou činností nebo jiné rozsudky související se závažnými veřejnými trestnými 
činy, profesním pochybením nebo neplacením daní. 
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Článek 47 

Kvalifikace dodavatelů 

Výběrové nabídkové řízení 

1. Pokud zadavatel hodlá využít výběrového nabídkového řízení: 

a) zahrne do oznámení zamýšlené veřejné zakázky přinejmenším informace 
uvedené v odstavcích 1, 2, 6, 7, 10 a 11 dodatku IV k PŘÍLOZE 1 této dohody 
a vyzve dodavatele k podání žádosti o účast a  

b) poskytne kvalifikovaným dodavatelům do zahájení lhůty pro předkládání 
nabídek přinejmenším informace uvedené v odstavcích 3, 4, 5, 8 a 9 dodatku 
IV k PŘÍLOZE 1 této dohody, které oznámí, jak je stanoveno v odst. 2 písm. b) 
dodatku VI k PŘÍLOZE 1 této dohody. 

2. Zadavatel uzná za kvalifikované dodavatele všechny domácí dodavatele a všechny 
dodavatele druhé strany, kteří splňují podmínky účasti v daném výběrovém řízení, 
ledaže by zadavatel v oznámení zamýšlené veřejné zakázky stanovil jakékoliv 
omezení, pokud jde o počet dodavatelů, jimž bude dovoleno předložit nabídku, 
a kritéria pro výběr tohoto omezeného počtu dodavatelů. 

3. Pokud zadávací dokumentace není veřejně přístupná od data zveřejnění oznámení 
podle odstavce 1, zadavatel zajistí, aby tyto dokumenty byly poskytnuty všem 
kvalifikovaným dodavatelům vybraným v souladu s odstavcem 2 ve stejnou dobu. 

Dílčí příloha 2 Subjekty 

4. Zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
může vést stálý seznam dodavatelů za předpokladu, že každým rokem zveřejní 
oznámení vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti o zařazení na tento 
seznam a že oznámení zveřejněná elektronickými prostředky jsou nepřetržitě 
k dispozici na příslušném médiu uvedeném v dodatku III k PŘÍLOZE 1 této dohody. 
Toto oznámení obsahuje informace stanovené v dodatku V k PŘÍLOZE 1 této 
dohody. 

5. V případech, kdy je platnost stálého seznamu stanovena na tři roky či méně, může 
zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
bez ohledu na ustanovení odstavce 4 zveřejnit oznámení podle odstavce 4 pouze 
jednou, a sice na začátku doby jeho platnosti, ovšem za předpokladu, že v oznámení 
bude doba platnosti zmíněna a že žádná další oznámení již nebudou zveřejněna. 

6. Zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
umožní dodavatelům požádat kdykoliv o zařazení na stálý seznam a všechny 
kvalifikované dodavatele na tento seznam zapíše v rozumně krátké době.  

 Zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
může oznámení vyzývající dodavatele k podání žádosti o zařazení na stálý seznam 
použít jako oznámení zamýšlené veřejné zakázky za předpokladu, že: 
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a) oznámení je zveřejněno v souladu s odstavcem 4 a obsahuje informace 
stanovené dodatkem V k PŘÍLOZE 1 této dohody a co nejvíce dostupných 
informací stanovených dodatkem IV k PŘÍLOZE této dohody a že je v něm 
uvedeno, že jde o oznámení zamýšlené veřejné zakázky; 

b) zadavatel urychleně poskytne dodavatelům, kteří u něho projevili o danou 
veřejnou zakázku zájem, informace, jež jim budou postačovat pro posouzení 
jejich zájmu o zakázku, včetně všech zbývajících informací podle dodatku IV 
k PŘÍLOZE 1 této dohody, a to v míře, do jaké jsou takové informace 
dostupné. 

8. Zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
může dodavateli, který požádal o zařazení na stálý seznam v souladu s odstavcem 6, 
umožnit předložení nabídky pro danou veřejnou zakázku, pokud má zadavatel 
dostatek času na posouzení, zda tento dodavatel splňuje podmínky účasti. 

9. Zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody, 
všechny dodavatele, kteří podají žádost o účast nebo o zařazení na stálý seznam, 
pohotově informuje o svém rozhodnutí ve vztahu k jejich žádostem. 

10. Pokud zadavatel, na něhož se vztahuje dílčí příloha 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této 
dohody, zamítne dodavatelovu žádost o kvalifikaci nebo žádost o zařazení na stálý 
seznam, přestane dodavatele považovat za kvalifikovaného nebo jej vyškrtne ze 
stálého seznamu, zadavatel daného dodavatele o této skutečnosti urychleně informuje 
a na jeho žádost mu bez prodlení poskytne písemné odůvodnění svého rozhodnutí. 

Článek 48 

Technické specifikace 

1. Zadavatel nebude vypracovávat, přijímat ani uplatňovat žádné technické specifikace 
nebo předepisovat žádný postup pro posuzování shody za účelem nebo s účinkem 
vytvoření zbytečných překážek pro mezinárodní obchod.  

2. Při definování technických specifikací pořizovaného zboží nebo služby je zadavatel, 
je-li to vhodné, povinen: 

a) stanovit technické specifikace spíše ve smyslu výkonnostních a funkčních 
požadavků než vzhledových nebo popisných charakteristik a  

b) založit technické specifikace na mezinárodních nebo evropských normách, 
pokud takové normy existují; jinak na vnitrostátních technických předpisech, 
uznávaných vnitrostátních normách nebo na stavebních předpisech. 

3. Pokud se v technických specifikacích použijí vzhledové nebo popisné 
charakteristiky, zadavatel uvede (je-li to vhodné), že bude posuzovat nabídky 
rovnocenného zboží či služeb, které prokazatelně splňují podmínky veřejné zakázky, 
a to zapracováním slov „nebo rovnocenné“ do zadávací dokumentace.  

4. Zadavatel nesmí v technických specifikacích uvádět požadavek nebo odkaz na 
určitou ochrannou známku nebo obchodní jméno, patent, autorské právo, 
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průmyslový vzor nebo typ, specifický původ, výrobce nebo dodavatele, pokud 
existuje jiný dostatečně přesný nebo srozumitelný způsob, jak požadavky na 
veřejnou zakázku popsat. Pokud takový způsob neexistuje, musí zadavatel 
v zadávací dokumentaci použít například slova „nebo rovnocenný“. 

5. Zadavatel si nevyžádá ani nepřijme způsobem, který by ve svém důsledku bránil 
hospodářské soutěži, doporučení, které by mohlo být použito při vypracovávání nebo 
přijímání technických specifikací pro určitou veřejnou zakázku, od osoby, která 
může mít na veřejné zakázce obchodní zájem. 

6. Smluvní strany (včetně jejich zadavatelů) mohou v souladu s tímto článkem 
vypracovávat, přijímat či uplatňovat technické specifikace s cílem podporovat 
zachování přírodních zdrojů nebo ochranu životního prostředí. 

Článek 49 

Zadávací dokumentace 

1. Zadavatel poskytne dodavatelům zadávací dokumentaci, která obsahuje všechny 
informace potřebné k tomu, aby dodavatelé mohli připravit a předložit odpovídající 
nabídky. Tato dokumentace musí zahrnovat úplný popis záležitostí uvedených 
v dodatku VIII k PŘÍLOZE 1 této dohody, pokud již nebyl poskytnut v oznámení 
o zamýšlené veřejné zakázce. 

2. Zadavatel na požádání pohotově poskytne kterémukoli dodavateli účastnícímu se 
výběrového řízení zadávací dokumentaci a reaguje na každou důvodnou žádost 
o důležité informace, kterou předloží dodavatel účastnící se výběrového řízení, za 
předpokladu, že uvedenými informacemi nebude daný dodavatel zvýhodněn 
v porovnání s konkurenty. 

3. Pokud před přidělením zakázky zadavatel pozmění kritéria nebo požadavky 
stanovené v oznámení o zamýšlené veřejné zakázce nebo v zadávací dokumentaci 
poskytnuté zúčastněným dodavatelům nebo pokud provede změny v oznámení či 
zadávací dokumentaci, zadavatel veškeré takové změny nebo upravená či znovu 
vydaná oznámení či zadávací dokumenty předá v písemné podobě: 

a) všem dodavatelům, kteří se v době změn informací účastní řízení, pokud jsou 
známi, a ve všech ostatních případech stejným způsobem jako u původních 
informací a  

b) ve vhodnou dobu tak, aby tito dodavatelé měli možnost příslušně upravit své 
nabídky a znovu je předložit. 

Článek 50 

Lhůty 

Zadavatel v souladu se svými vlastními přiměřenými potřebami poskytne dodavatelům 
dostatek času na přípravu a na podání žádosti o účast, jakož i na předložení odpovídající 
nabídky, přičemž zohlední faktory, jako je povaha a náročnost veřejné zakázky, rozsah 
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očekávaných subdodávek nebo čas pro předání nabídky ze zahraničního i domácího místa, 
pokud k předání není použito elektronických prostředků. Tyto lhůty, včetně jakýchkoli 
prodloužení, jsou stejné pro všechny zainteresované nebo zúčastněné dodavatele. Platné lhůty 
jsou stanoveny v dodatku VI k PŘÍLOZE 1 této dohody. 

Článek 51 

Jednání 

1. Smluvní strany mohou stanovit, že jejich zadavatelé vedou jednání: 

a) v souvislosti s veřejnými zakázkami, u kterých uvedly tento záměr v oznámení 
zamýšlené veřejné zakázky, nebo 

b) pokud se na základě vyhodnocení jeví, že žádná nabídka není zjevně 
nejvýhodnější z hlediska zvláštních hodnotících kritérií stanovených 
v oznámení nebo v zadávací dokumentaci. 

2. Zadavatel je povinen: 

a) zajistit, aby každé vyloučení dodavatelů, kteří se účastní jednání, bylo 
provedeno v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými v oznámeních nebo 
v zadávací dokumentaci a  

b) aby po ukončení jednání byla všem zbývajícím dodavatelům poskytnuta 
společná lhůta pro podání nových nebo přepracovaných nabídek. 

Článek 52 

Omezené nabídkové řízení 

Zadavatel může použít omezeného nabídkového řízení a může se rozhodnout pro 
neuplatňování článků 45 až 47, 49 až 51, 53 a 54 pouze za následujících podmínek: 

a) pokud: 

i) nebyly předloženy žádné nabídky nebo pokud o účast nepožádal žádný 
dodavatel; 

ii) nebyly předloženy žádné nabídky, které by odpovídaly základním 
požadavkům zadávací dokumentace; 

iii) žádný dodavatel nesplnil podmínky účasti nebo 

iv) předložené nabídky byly předem dohodnuty, 

za předpokladu, že podmínky v zadávací dokumentaci nejsou výrazně změněny; 

b) pokud dané zboží či služby mohou být dodány pouze konkrétním dodavatelem 
a neexistuje k nim žádná přiměřená alternativa či náhrada, protože požadavkem 
je v daném případě umělecké dílo; kvůli ochraně patentů, autorských práv nebo 
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jiných výhradních práv nebo kvůli absenci hospodářské soutěže z technických 
důvodů; 

c) pokud jde o dodatečné dodávky od původního dodavatele obsahující zboží 
a služby, které nebyly do prvotní veřejné zakázky zahrnuty, a pokud změna 
dodavatele tohoto dodatečného zboží či služeb: 

i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jakými jsou 
požadavky na zaměnitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 
zařízením, softwarem, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci 
prvotní veřejné zakázky, a  

ii) způsobí zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

d) v nezbytně nutných případech, pokud z důvodů krajní naléhavosti vyvolaných 
událostmi, které zadavatel nemohl předvídat, by výrobky nebo služby nemohly 
být získány včas prostřednictvím otevřeného nebo výběrového nabídkového 
řízení; 

e) v případě zboží zakoupeného na komoditním trhu; 

f) pokud zadavatel pořizuje prototypy nebo první zboží nebo službu, které jsou 
vyvinuty na jeho žádost v průběhu plnění nebo pro plnění určité zakázky na 
výzkum, pokus, studii nebo původní vývoj; 

g) v případě nákupů za výjimečně výhodných podmínek, které jsou nabízeny 
pouze krátkodobě v souvislosti s neobvyklým prodejem, jako je likvidace, 
nucená správa nebo konkurs, a kdy nejde o běžné nákupy od pravidelných 
dodavatelů, a  

h) v případě přidělení zakázky vítězovi soutěže o návrh, pokud byla soutěž 
uspořádána způsobem, který je v souladu se zásadami této kapitoly, a pokud 
jsou v ní soutěžící hodnoceni nezávislou porotou a vítěz má za odměnu získat 
zakázku na návrh. 

Článek 53 

Elektronické dražby 

Pokud zadavatel hodlá vypsat veřejnou zakázku, na niž se vztahuje tato kapitola, za pomoci 
elektronické dražby, poskytne každému účastníkovi před zahájením této dražby: 

a) metodu pro automatické hodnocení (včetně matematického vzorce), která je 
založena na hodnotících kritériích stanovených v zadávací dokumentaci a která 
bude při dražbě použita pro automatické řazení a přeřazování; 

b) výsledky všech prvotních hodnocení prvků jeho nabídky, pokud má být 
zakázka přidělena na základě nejvýhodnější nabídky, a 

c) jakékoli jiné relevantní informace k provádění dražby. 
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Článek 54 

Zacházení s nabídkami a přidělování zakázek 

1. Zadavatel všechny nabídky přijímá, otevírá a nakládá s nimi podle postupů, které 
zaručí spravedlnost a nestrannost nabídkového řízení, jakož i zachování důvěrnosti 
nabídek. 

2. Zadavatel nepenalizuje žádného dodavatele, jehož nabídka je přijata po uplynutí 
určené lhůty, pokud je toto zpoždění způsobeno pouze zanedbáním ze strany 
zadavatele. 

3. Jestliže zadavatel v době od zahájení nabídkového řízení do přidělení zakázky 
umožní některému dodavateli opravit nechtěné chyby formálního rázu, poskytne 
stejnou možnost všem zúčastněným dodavatelům. 

4. Nabídka, která má být hodnocena z hlediska možnosti přidělení zakázky, musí mít 
písemnou podobu a musí v době otevření odpovídat nezbytným požadavkům 
stanoveným v oznámeních a v zadávací dokumentaci a musí být podána 
dodavatelem, který splňuje podmínky účasti. 

5. S výjimkou případů, kdy zadavatel rozhodne, že přidělení zakázky není ve veřejném 
zájmu, přidělí zakázku tomu dodavateli, o kterém rozhodne, že je schopen splnit 
podmínky smlouvy, a který na základě pouhých hodnotících kritérií stanovených 
v oznámeních a v zadávací dokumentaci předložil nejvýhodnější nabídku nebo 
nabídku cenově nejnižší, pokud je cena jediným kritériem. 

6. Pokud zadavatel obdrží nabídku v ceně, která je ve srovnání s cenami ostatních 
předložených nabídek abnormálně nízká, může u dodavatele ověřit, zda splňuje 
podmínky účasti a zda je schopen splnit podmínky smlouvy. 

7. Zadavatel nevyužívá opce, neruší veřejnou zakázku nebo neupravuje přidělenou 
zakázku způsobem, který by znamenal obcházení povinností vyplývajících z dohody. 

Článek 55 

Transparentnost informací o veřejné zakázce 

1. Zadavatel zúčastněné dodavatele okamžitě seznámí se svým rozhodnutím o přidělení 
zakázky a na žádost tak učiní písemně. S výhradou odstavců 2 a 3 článku 56 
poskytne zadavatel neúspěšným dodavatelům na jejich žádost odůvodnění, proč 
v řízení nevybral jejich nabídku, a uvede relativní přednosti, které měla nabídka 
vítězného dodavatele. 

2. Do 72 dnů po přidělení zakázky, na kterou se vztahuje tato kapitola, zadavatel 
zveřejní oznámení prostřednictvím příslušného tištěného nebo elektronického média 
uvedeného v dodatku III. Je-li k tomuto účelu použito pouze elektronické médium, 
informace musí zůstat snadno dostupné po přiměřenou dobu. Toto oznámení bude 
obsahovat přinejmenším informace stanovené v dodatku VII k PŘÍLOZE 1 této 
dohody. 
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Článek 56 

Zpřístupňování informací 

1. Na žádost druhé strany poskytne smluvní strana pohotově informace potřebné ke 
zjištění, zda bylo nabídkové řízení provedeno spravedlivě, nestranně a v souladu 
s touto kapitolou, včetně informací o charakteristikách a relativních přednostech 
úspěšné nabídky. V případech, kdy by sdělení těchto informací poškodilo 
hospodářskou soutěž při dalších nabídkových řízeních v budoucnosti, přijímající 
smluvní strana nesmí tyto informace zpřístupnit žádnému dodavateli s výjimkou 
situace, kdy proběhne konzultace se smluvní stranou, která dané informace poskytla 
a která dá k jejich zpřístupnění souhlas. 

2. Smluvní strany (včetně jejich zadavatelů) neposkytnou žádnému dodavateli 
informace, jež by mohly poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
dodavateli, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této kapitoly.  

3. Žádná ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že by byly smluvní strany (včetně 
jejich zadavatelů), orgány a přezkumné subjekty povinny zpřístupňovat důvěrné 
informace, pokud by takové zpřístupnění bránilo prosazování práva; pokud by mohlo 
poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi dodavateli; pokud by poškodilo 
legitimní podnikatelské zájmy konkrétních osob, včetně ochrany duševního 
vlastnictví; nebo pokud by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem. 

Článek 57 

Vnitřní postupy pro přezkum 

1. Každá ze stran zajistí včasný, účinný, transparentní a nediskriminační postup pro 
správní či soudní přezkum, pomocí něhož bude moci dodavatel napadnout: 

a) porušení ustanovení této kapitoly, nebo 

b) pokud dodavatel nemá podle vnitrostátních právních předpisů právo přímo 
napadnout porušení této kapitoly, nedodržení opatření, kterými smluvní strana 
tuto kapitolu provádí,  

jestliže k nim došlo v souvislosti s veřejnou zakázkou, na kterou se vztahuje tato 
kapitola a na které má nebo měl daný dodavatel zájem. Procesní pravidla pro veškeré 
námitky budou mít písemnou podobu a budou široce dostupná. 

2. V případě stížnosti dodavatele, vznesené v souvislosti s veřejnou zakázkou, na kterou 
se vztahuje tato kapitola a na které má nebo měl daný subjekt zájem, že došlo 
k porušení ustanovení nebo k nedodržení prováděcích opatření, jak je uvedeno 
v odstavci 1, předmětná smluvní strana vyzve zadavatele a dodavatele, aby hledali 
řešení prostřednictvím konzultace. Zadavatel jakoukoli takovou stížnost včas 
a nestranně zváží, a to způsobem, který nepoškodí dodavatelovu účast v probíhajícím 
nebo budoucím nabídkovém řízení nebo jeho právo hledat nápravu podle postupu pro 
správní či soudní přezkum. 
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3. Každému dodavateli se na vypracování a podání námitky poskytne dostatek času, 
v každém případě nejméně 10 dní od chvíle, kdy se dodavatel o důvodech námitky 
dozvěděl, nebo se rozumně dozvědět mohl. 

4. Každá smluvní strana zřídí nebo pověří nejméně jeden nestranný správní či soudní 
orgán, který je nezávislý na zadavatelích a který bude přijímat a přezkoumávat 
námitky podané dodavatelem v souvislosti s veřejnou zakázkou, na niž se vztahuje 
tato kapitola. 

5. Pokud námitku prvotně přezkoumá subjekt jiný než orgán uvedený v odstavci 4, 
smluvní strana zajistí dodavateli možnost podat odvolání proti prvotnímu rozhodnutí 
k nestrannému správnímu nebo soudnímu orgánu, který je nezávislý na zadavateli, 
jehož veřejná nabídka je předmětem námitky. Přezkumný orgán, který není soudem, 
buď podléhá soudnímu přezkumu, nebo má procesní záruky, které zajistí, aby: 

a) zadavatel odpověděl na námitku písemně a zpřístupnil přezkumnému orgánu 
veškerou relevantní dokumentaci; 

b) před rozhodnutím přezkumného orgánu o námitce účastníci řízení (dále jen 
„účastníci“) měli právo být vyslyšeni; 

c) účastníci měli právo na zastoupení a doprovod; 

d) účastníci měli přístup na všechna řízení; 

e) účastníci měli právo požadovat, aby řízení probíhalo veřejně a mohli při něm 
být přítomni svědci; a  

f) rozhodnutí nebo doporučení navazující na námitky dodavatelů byla 
poskytována včas, písemně a s odůvodněním základu pro každé rozhodnutí či 
doporučení. 

6. Každá ze stran přijme nebo zachová postupy pro: 

a) rychlá dočasná opatření, která zajistí, že dodavatel neztratí příležitost účastnit 
se nabídkového řízení. Tato dočasná opatření mohou vést k pozastavení 
nabídkového řízení. Postupy mohou zajistit, že při rozhodování, zda by se 
taková opatření měla uplatnit, mohou být zohledněny hlavní nepříznivé 
důsledky pro předmětné zájmy (včetně zájmu veřejného). Rozhodnutí 
o neuplatnění opatření bude písemně odůvodněno; a  

b) nápravu nebo kompenzaci utrpěné ztráty či škod, které se mohou omezovat 
buď na náklady spojené s přípravou nabídky, nebo na náklady spojené 
s námitkou, nebo na obojí, přičemž náprava nebo kompenzace se vztahují na 
situace, kdy přezkumný orgán rozhodl, že došlo k porušení ustanovení nebo 
k nedodržení prováděcích opatření, jak je uvedeno v odstavci 1.  

Článek 58 

1. Smluvní strany každoročně kontrolují účinné provádění této kapitoly a vzájemné 
otevření trhů s veřejnými zakázkami. Nejpozději do jednoho roka od vstupu této 
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dohody v platnost smluvní strany zahájí jednání o rozšíření seznamu či seznamů 
subjektů uvedených v dílčích přílohách 1 a 2 dodatku I k PŘÍLOZE 1 této dohody. 

2. Irák v rámci jednání o přistoupení k WTO uzná svůj závazek přistoupit 
k mnohostranné Dohodě o vládních zakázkách. 

Článek 59 

Asymetrický režim a přechodná ustanovení 

Na Irák se budou s přihlédnutím k rozvojovým, finančním a obchodním potřebám vztahovat 
následující přechodná ustanovení: 

a) Irák může u dodávek a služeb čistě iráckých dodavatelů uplatňovat dočasný 
program preferenčních cen, který bude počítat s 5% cenovým diferenciálem 
v případě zboží a služeb a s 10% cenovým diferenciálem v případě prací. 

b) program preferenčních cen bude do deseti let od vstupu této dohody v platnost 
postupně ukončen. 

Kapitola III Ochrana duševního vlastnictví 

Článek 60 

1. V souladu s ustanoveními tohoto článku a PŘÍLOHY 2 této dohody Irák do pěti let 
od vstupu této dohody v platnost přijme právní předpisy s cílem zajistit odpovídající 
a účinnou ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví9 
v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními normami včetně pravidel stanovených 
v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví obsažené v příloze 
1C k Dohodě o WTO (dále jen „dohoda TRIPS“), a zajistí také účinné prostředky 
k prosazování těchto práv. 

2. Do tří let od vstupu této dohody v platnost přistoupí Irák k mnohostranným úmluvám 
o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 2 
PŘÍLOHY 2 této dohody, jejichž jsou členské státy smluvními stranami nebo jež 
jsou na základě ustanovení těchto úmluv členskými státy fakticky uplatňovány. 

3. Do tří let od vstupu této dohody v platnost bude Irák dodržovat mnohostranné 
úmluvy o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedené 
v odstavci 3 PŘÍLOHY 2 této dohody, jejichž smluvními stranami je jeden či více 
členských států nebo jež jsou na základě ustanovení těchto úmluv jedním či více 
členskými státy fakticky uplatňovány. 

                                                 
9 Pro účely této dohody zahrnují práva duševního vlastnictví autorská práva, včetně autorských práv 

k počítačovým programům a databázím a zvláštních práv k nepůvodním databázím, práva související 
s autorskými právy, práva týkající se patentů, ochranných známek a obchodních jmen, pokud jsou 
daným vnitrostátním právem chráněny jako výhradní vlastnická práva, dále práva týkající se 
průmyslových vzorů, návrhů (topografie) integrovaných obvodů, zeměpisných označení, včetně 
označení původu a označení zdroje, rostlinných odrůd, ochrany nesdělených informací a ochrany proti 
nekalé soutěži podle článku 10bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 
(Stockholmský akt 1967). 
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4. Uplatňování tohoto článku a PŘÍLOHY 2 této dohody smluvní strany pravidelně 
kontrolují. Při přípravě právních předpisů, nebo vzniknou-li v oblasti duševního, 
průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních 
podmínek, budou na žádost kterékoli ze stran neprodleně probíhat konzultace s cílem 
dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení. Do tří let od vstupu této dohody v platnost 
zahájí smluvní strany v souvislosti s právy duševního vlastnictví jednání 
o podrobnějších ustanoveních. 

5. Každá ze stran přizná státnímu příslušníkovi druhé strany zacházení, které není méně 
příznivé než zacházení, jež ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví poskytuje 
svým vlastním státním příslušníkům, s výhradou výjimek stanovených 
v mezinárodních nástrojích, jež jsou zahrnuty do PŘÍLOHY 2 této dohody nebo do 
ní budou zahrnovány při budoucích příležitostech, s platností od okamžiku, kdy 
budou konkrétní smluvní stranou ratifikovány. 

6. Od vstupu této dohody v platnost bude Irák poskytovat podnikům a státním 
příslušníkům Unie ve vztahu k uznávání a ochraně duševního, průmyslového 
a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně příznivé než zacházení 
poskytované kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod. 

Oddíl VI  

Řešení sporů 

Kapitola 1 Cíl a oblast působnosti 

Článek 61 

Cíl 

Cílem tohoto oddílu je předcházet sporům mezi smluvními stranami a urovnávat je za účelem 
dosažení pokud možno oboustranně přijatelného řešení. 

Článek 62 

Oblast působnosti 

Není-li výslovně uvedeno jinak, ustanovení tohoto oddílu se použijí v případě jakéhokoli 
sporu v souvislosti s výkladem či uplatňováním ustanovení hlavy II této dohody. 
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Kapitola III Konzultace 

Článek 63 

Konzultace 

1. Smluvní strany se snaží veškeré spory týkající se výkladu a použití ustanovení 
uvedených v článku 62 řešit v dobré víře konzultacemi s cílem dohodnout se na 
rychlém, nestranném a oboustranně přijatelném řešení. 

2. Smluvní strana, jež si přeje zahájit konzultaci, podá druhé straně písemnou žádost, ve 
které uvede všechna sporná opatření a také ustanovení uvedená v článku 62, jež 
považuje za použitelná, přičemž kopie této žádosti bude poskytnuta také Výboru pro 
spolupráci. 

3. Konzultace se uskuteční do 30 dnů od data podání žádosti a probíhají na území 
žalované strany, pokud se strany nedohodnou jinak. Konzultace se považují za 
ukončené do 30 dnů od podání žádosti, pokud se obě smluvní strany nedohodnou, že 
v nich budou dále pokračovat. Veškeré informace sdělené během konzultací 
zůstanou důvěrné. 

4. V naléhavých situacích, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze 
nebo sezónního zboží, se konzultace zahájí do 15 dnů od data podání žádosti 
a považují se za ukončené do 15 dnů od podání žádosti. 

5. Pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo odstavci 
4 nebo pokud se konzultace uskutečnily, ale strany se nedohodly na vzájemně 
přijatelném řešení, pak může stěžující si smluvní strana požádat o ustavení 
rozhodčího tribunálu podle článku 64. 

Kapitola 3 Postupy pro řešení sporů 

Článek 64 

Zahájení rozhodčího řízení 

1. Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor na základě konzultací podle článku 63, může 
žalující strana požádat o ustavení rozhodčího tribunálu. 

2. Písemná žádost o ustavení rozhodčího tribunálu se zašle žalované straně a Výboru 
pro spolupráci. Žalující strana v žádosti uvede konkrétní sporná opatření a vysvětlí, 
jakým způsobem tato opatření porušují ustanovení uvedená v článku 62 v míře, aby 
vznikl dostačující právní základ pro stížnost. 

Článek 65 

Ustavení rozhodčího tribunálu 

1. Rozhodčí tribunál se skládá ze tří rozhodců. 
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2. Do 10 dnů od data podání žádosti o ustavení rozhodčího tribunálu Výboru pro 
spolupráci zahájí strany konzultaci s cílem dosáhnout dohody ohledně složení tohoto 
tribunálu. 

3. Pokud strany nejsou schopny dohodnout se na složení rozhodčího tribunálu ve lhůtě 
stanovené v odstavci 2, může kterákoli strana požádat předsedu Výboru pro 
spolupráci nebo jeho zástupce, aby byli všichni tři členové vybráni losem ze seznamu 
uvedeného v článku 78, přičemž jeden člen bude v takovém případě vybrán z osob 
navržených žalující stranou, jeden z osob navržených žalovanou stranou a jeden 
z osob, které obě strany navrhly na funkci předsedy. V případě, že se strany 
dohodnou na jednom či více členech rozhodčího tribunálu, zbývající člen či členové 
se vyberou stejným postupem z platného seznamu potenciálních rozhodců. 

4. Předseda Výboru pro spolupráci nebo jeho zástupce vybere rozhodce do pěti dnů od 
podání žádosti některou ze stran podle odstavce 3 a učiní tak za přítomnosti zástupců 
jednotlivých stran. 

5. Za datum ustavení rozhodčího tribunálu se považuje datum, kdy byli vybráni všichni 
tři rozhodci. 

6. Pokud by v době podání žádosti podle odstavce 3 nebyl vypracován žádný seznam 
uvedený v článku 78, všichni tři rozhodci budou vylosováni z osob, které byly 
formálně navrženy jednou či oběma smluvními stranami. 

Článek 66 

Průběžná zpráva tribunálu 

Rozhodčí tribunál předloží smluvním stranám průběžnou zprávu obsahující zjištěné 
skutečnosti, použitelnost příslušných ustanovení a základní odůvodnění zjištění a učiněných 
doporučení nejpozději 90 dnů od data ustavení rozhodčího tribunálu. Jakákoli strana může 
předložit do patnácti dnů od oznámení písemnou žádost, aby rozhodčí tribunál určitý aspekt 
prozatímní zprávy přezkoumal. Závěry konečného rozhodnutí tribunálu budou zahrnovat 
dostatečné zdůvodnění argumentů vznesených v průběhu fáze prozatímního přezkoumání 
a jasné odpovědi na otázky a poznámky obou stran. 

Článek 67 

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu 

1. Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru pro spolupráci 
do 120 dnů ode data svého ustavení. Pokud usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, 
musí o tom předseda tribunálu písemně uvědomit obě strany a Výbor pro spolupráci 
s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného ukončení úkolu. Rozhodnutí 
tribunálu by v žádném případě nemělo být oznámeno později než 150 dnů od data 
ustavení rozhodčího tribunálu. 

2. V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze 
nebo sezónního zboží, vyvine rozhodčí tribunál veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí 
oznámeno do 60 dnů od data jeho ustavení. K oznámení by v žádném případě nemělo 
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dojít později než 75 dnů od ustavení rozhodčího tribunálu. Pokud se tribunál 
domnívá, že jde o naléhavý případ, může vydat předběžné rozhodnutí do 10 dnů od 
data svého ustavení. 

Článek 68 

Splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu 

Každá ze stran přijme veškerá opatření nezbytná k dosažení souladu s rozhodnutím 
rozhodčího tribunálu v dobré víře a obě strany budou usilovat o dohodu ohledně lhůty pro 
splnění požadavků tohoto rozhodnutí. 

Článek 69 

Přiměřená lhůta pro splnění požadavků 

1. Nejpozději do 30 dnů od oznámení rozhodnutí rozhodčího tribunálu dotčeným 
stranám sdělí žalovaná strana žalující straně a Výboru pro spolupráci, jakou lhůtu 
potřebuje ke splnění požadavků rozhodnutí (dále jen „přiměřená lhůta“), není-li 
možné splnit jeho požadavky okamžitě. 

2. Pokud se smluvní strany nemohou dohodnout na přiměřené lhůtě k dosažení souladu 
s rozhodnutím rozhodčího tribunálu, požádá žalující strana do 20 dnů od oznámení 
učiněného žalovanou stranou podle odstavce 1 písemně původní rozhodčí tribunál, 
aby délku přiměřené lhůty určil on. Tato žádost musí být oznámena také druhé straně 
a Výboru pro spolupráci, a to současně. Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí 
smluvním stranám a Výboru pro spolupráci do 20 dnů od podání žádosti. 

3. V případě, že není možné, aby byl původní rozhodčí tribunál nebo někteří jeho 
členové znovu svoláni, použijí se ustanovení uvedená v článku 65. Rozhodčí tribunál 
oznámí své rozhodnutí do 35 dnů od podání žádosti zmiňované v odstavci 2. 

4. Přiměřenou lhůtu lze na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami 
prodloužit. 

Článek 70 

Přezkum opatření přijatých s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu 

1. Žalovaná strana oznámí před uplynutím přiměřené lhůty žalující straně a Výboru pro 
spolupráci opatření, která přijala v zájmu dosažení souladu s rozhodnutím 
rozhodčího tribunálu. 

2. V případě neshody mezi stranami ohledně existence nebo souladu jakéhokoli 
opatření oznámeného podle odstavce 1 s ustanoveními uvedenými v článku 62 může 
žalující strana o rozhodnutí v této věci písemně požádat původní rozhodčí tribunál. 
Tato žádost musí obsahovat konkrétní sporné opatření a vysvětlit, jakým způsobem 
je toto opatření v rozporu s ustanoveními uvedenými v článku 62. Rozhodčí tribunál 
oznámí své rozhodnutí do 45 dnů od podání žádosti. 
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3. V případě, že není možné, aby byl původní rozhodčí tribunál nebo někteří jeho 
členové znovu svoláni, použijí se ustanovení uvedená v článku 65. Rozhodčí tribunál 
oznámí své rozhodnutí do 60 dnů od podání žádosti zmiňované v odstavci 2. 

Článek 71 

Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí 

1. Pokud žalovaná strana neoznámí opatření přijaté s cílem splnit požadavky rozhodnutí 
rozhodčího tribunálu před uplynutím přiměřené lhůty nebo pokud rozhodčí tribunál 
rozhodne, že opatření oznámené podle čl. 70 odst. 1 je v rozporu s povinnostmi 
strany podle ustanovení uvedených v článku 62, žalovaná strana na žádost žalující 
strany předloží nabídku dočasného vyrovnání. 

2. Pokud není dosaženo dohody ohledně vyrovnání do 30 dnů po uplynutí přiměřené 
lhůty nebo do 30 dnů po přijetí rozhodnutí rozhodčího tribunálu podle článku 70, 
podle něhož opatření přijaté s cílem splnit požadavky rozhodnutí není v souladu 
s ustanoveními uvedenými s článku 62, je žalující strana oprávněna po oznámení 
žalované straně a Výboru pro spolupráci pozastavit provádění závazků vyplývajících 
z ustanovení uvedených v článku 62 na úrovni odpovídající zrušení nebo zmenšení 
způsobenému tímto porušením. Pokud žalovaná strana nepožádá o smírčí řízení 
podle odstavce 3, žalující strana může toto pozastavení uplatnit 10 dnů po oznámení. 

3. Domnívá-li se žalovaná strana, že úroveň pozastavení není úměrná zrušení nebo 
omezení způsobenému tímto porušením, může písemně požádat původní rozhodčí 
tribunál o přijetí rozhodnutí v této věci. Taková žádost se oznámí žalující straně 
a Výboru pro spolupráci před uplynutím desetidenní lhůty uvedené v odstavci 2. 
Původní rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí o úrovni pozastavení závazků 
smluvním stranám a Výboru pro spolupráci do 30 dnů od podání žádosti. Závazky 
nesmí být pozastaveny do té doby, než původní rozhodčí tribunál oznámí své 
rozhodnutí, a všechna pozastavení musí být s tímto rozhodnutím v souladu. 

4. V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí tribunál nebo některé jeho 
členy, použijí se postupy uvedené v článku 65. Rozhodčí tribunál oznámí své 
rozhodnutí do 45 dnů od podání žádosti uvedené v odstavci 3. 

5. Pozastavení závazků je dočasné a použije se pouze do doby, než je opatření, které 
není v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 62, zrušeno či změněno tak, aby 
bylo v souladu s těmito ustanoveními, jak stanoví článek 72, nebo dokud se strany 
nedohodnou na urovnání sporu.  

Článek 72 

Přezkum opatření přijatých po pozastavení závazků s cílem splnit požadavky 
rozhodnutí 

1. Žalovaná strana oznámí žalující straně a Výboru pro spolupráci všechna opatření, 
která přijala za účelem dosažení souladu s rozhodnutím rozhodčího tribunálu, a svou 
žádost o ukončení pozastavení závazků uplatňovaných žalující stranou. 
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2. Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě ohledně slučitelnosti oznámeného opatření 
s ustanoveními článku 62 do 30 dnů od podání oznámení, požádá žalující smluvní 
strana písemně původní rozhodčí tribunál o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost 
musí být oznámena současně žalované straně a Výboru pro spolupráci. Rozhodčí 
tribunál oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru pro spolupráci 
nejpozději do 45 dnů od podání žádosti. Pokud rozhodčí tribunál rozhodne, že 
opatření přijaté pro dosažení souladu odpovídá ustanovení článku 62, bude 
pozastavení závazků ukončeno. 

3. V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí tribunál nebo některé jeho 
členy, použijí se postupy uvedené v článku 65. Rozhodčí tribunál oznámí své 
rozhodnutí do 60 dnů od podání žádosti uvedené v odstavci 2. 

Článek 73 

Řešení na základě vzájemné dohody 

Smluvní strany se mohou kdykoliv vzájemně dohodnout na řešení sporu podle tohoto oddílu. 
Jakékoli takové řešení pak oznámí Výboru pro spolupráci a rozhodčímu tribunálu. Po 
oznámení vzájemně dohodnutého řešení tribunál ukončí svou práci a řízení. 

Článek 74 

Jednací řád 

1. Postupy pro řešení sporů podle tohoto oddílu se řídí jednacím řádem a kodexem 
chování, které přijme Výbor pro spolupráci. 

2. Smluvní strany mohou rozhodnout o změně tohoto jednacího řádu nebo kodexu 
chování. 

3. Veškerá slyšení rozhodčího tribunálu jsou podle jednacího řádu otevřená veřejnosti. 

Článek 75 

Informace a technické poradenství 

Na žádost jedné ze stran nebo na základě vlastní iniciativy může rozhodčí tribunál požádat 
o informace jakýkoli zdroj (včetně účastníků sporu), který považuje pro účely rozhodčího 
řízení za vhodný. Rozhodčí tribunál má také právo požádat o stanovisko znalců, považuje-li to 
za vhodné. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny každé ze stran a musí jí 
být předloženy k vyjádření. Zainteresované fyzické nebo právnické osoby usazené na území 
smluvních stran jsou za podmínek stanovených v jednacím řádu oprávněny předložit 
rozhodčímu tribunálu informace amicus curiae. 

Článek 76 

Pravidla výkladu 
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Rozhodčí tribunál vykládá ustanovení uvedená v článku 62 podle obvyklých pravidel výkladu 
mezinárodního práva veřejného, včetně pravidel kodifikovaných ve Vídeňské úmluvě 
o smluvním právu. Rozhodnutím rozhodčího tribunálu nelze rozšířit ani omezit práva 
a povinnosti podle ustanovení uvedených v článku 62. 

Článek 77 

Rozhodování a rozhodnutí rozhodčího tribunálu 

1. Rozhodčí tribunál se vynasnaží dosáhnout rozhodnutí cestou konsensu. Pokud však 
cestou konsensu není možné k rozhodnutí dospět, přijme se rozhodnutí o sporné 
záležitosti většinovým hlasováním. Nesouhlasná stanoviska rozhodců však 
nejsou v žádném případě zveřejňována. 

2. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu je pro smluvní strany závazné a nevytváří žádná 
práva nebo povinnosti pro fyzické či právnické osoby. Rozhodnutí musí obsahovat 
zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení této dohody a základní 
odůvodnění všech zjištění a učiněných závěrů. Výbor pro spolupráci zveřejní 
rozhodnutí rozhodčího tribunálu v jeho úplnosti, pokud se v zájmu zajištění 
důvěrnosti citlivých obchodních informací nerozhodne jinak. 

Kapitola IV – Všeobecná ustanovení 

Článek 78 

Seznam rozhodců 

1. Výbor pro spolupráci sestaví do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost 
seznam 15 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodce. Každá ze 
stran navrhne na tuto funkci pět osob. Smluvní strany vyberou také pět osob, jež 
nemají státní příslušnost ani jedné z nich a jež budou vystupovat ve funkci předsedy 
rozhodčího tribunálu. Výbor pro spolupráci odpovídá za udržování seznamu tak, jak 
je výše uvedeno. 

2. Rozhodci mají odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního 
obchodu. Jsou nezávislí, zastávají tuto funkci jako soukromé osoby, nejednají podle 
pokynů žádné organizace nebo vlády ani nejsou spojeni s vládou žádné ze smluvních 
stran a postupují ve shodě s kodexem jednání. 

Článek 79 

Vztah k závazkům WTO 

1. Dokud Irák nepřistoupí ke Světové obchodní organizaci, rozhodčí tribunály přijmou 
při rozhodování o domnělém porušení některého z ustanovení zmíněných v článku 
62, které odkazuje k ustanovení Dohody o WTO nebo takové ustanovení zahrnuje, 
výklad, jenž se plně shoduje s příslušnými rozhodnutími Orgánu pro řešení sporů 
Světové obchodní organizace. 

2. Po přistoupení Iráku k WTO se použijí následující ustanovení. 
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3. Uplatněním ustanovení tohoto oddílu o řešení sporů není dotčeno žádné opatření 
v rámci WTO, včetně opatření pro řešení sporů. 

4. Pokud však některá ze stran ve vztahu ke konkrétnímu opatření zahájila řízení 
k urovnání sporu podle čl. 64 odst. 1 tohoto oddílu, nebo podle Dohody o WTO, 
nesmí zahájit řešení téhož sporu v druhém fóru, dokud není ukončeno první řízení. 
Dále strana nepožádá o řešení porušení závazku, který je totožný v rámci této dohody 
i v rámci Dohody o WTO, v obou fórech. V takovém případě strana po zahájení 
řízení k urovnání sporu nevznese požadavek, aby se porušení téhož závazku řešilo 
podle druhé dohody v druhém fóru, ledaže by vybrané fórum z procesních nebo 
jurisdikčních důvodů neučinilo ve vztahu k žádosti o řešení dotčeného závazku žádné 
zjištění. 

5. Pro účely tohoto odstavce: 

a) se řízení k urovnání sporu podle Dohody o WTO považuje za zahájené žádostí 
smluvní strany o ustavení tribunálu podle článku 6 Ujednání o pravidlech 
a řízení při řešení sporů DSU a za ukončené, když Orgán pro řešení sporů 
přijme zprávu tribunálu nebo případně zprávu odvolacího orgánu podle článku 
16 a čl. 17 odst. 14 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů WTO; 

b) se řízení k urovnání sporu podle tohoto oddílu považuje za zahájené žádostí 
smluvní strany o ustavení rozhodčího tribunálu podle čl. 64 odst. 1 a za 
ukončené, když rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí smluvním stranám 
a Výboru pro spolupráci podle článku 67. 

6. Žádné ustanovení tohoto oddílu není překážkou tomu, aby smluvní strana mohla 
uplatnit pozastavení závazků schválené Orgánem pro řešení sporů WTO. Dohoda 
o WTO se nepoužije s cílem zabránit smluvní straně v pozastavení závazků podle 
hlavy II této dohody. 

Článek 80 

Lhůty 

1. Všechny lhůty stanovené v tomto oddíle, včetně lhůt pro oznámení rozhodnutí 
rozhodčích tribunálů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po 
opatření nebo skutečnosti, kterých se týkají. 

2. Veškeré lhůty uvedené v tomto oddíle mohou být na základě vzájemné dohody mezi 
smluvními stranami prodlouženy. 
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HLAVA III 

OBLASTI SPOLUPRÁCE 

Článek 81 

Finanční a technická pomoc 

1. Unie poskytuje Irácké republice v zájmu dosažení cílů této dohody finanční 
a technickou pomoc ve formě grantů, jejichž cílem je v Iráku urychlit hospodářskou 
a politickou transformaci. 

2. Tato pomoc bude spadat do rámce pro rozvojovou spolupráci Unie upraveného 
příslušnými právními předpisy Evropského parlamentu a Rady. 

Cíle a oblasti pomoci ze strany Unie se určí v orientačním programu, jenž bude 
odrážet vytyčené priority dohodnuté oběma stranami, s přihlédnutím k iráckým 
rozvojovým potřebám a strategiím, absorpčním schopnostem odvětví a k postupu 
reformy. 

3. Smluvní strany zajistí, aby byly příspěvky technické pomoci Unie poskytovány 
v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů. Politika rozvojové spolupráce Unie 
a její opatření v mezinárodním měřítku se řídí rozvojovými cíli tisíciletí OSN, jakož 
i dalšími hlavními rozvojovými cíli a zásadami v rámci OSN a jiných příslušných 
mezinárodních organizací. Při provádění rozvojové politiky Unie je třeba plně 
zohledňovat zásady účinné pomoci včetně akčního programu z Akkry a Pařížského 
prohlášení z 2. března 2005. 

4. Aniž by tím byla dotčena ustanovení o vzájemné právní pomoci, smluvní strana, jež 
je příjemcem technické nebo finanční pomoci, bude urychleně reagovat na žádosti 
o administrativní spolupráci, které k ní vznesou příslušné orgány druhé strany, 
s cílem posílit boj proti podvodům a nesrovnalostem souvisejícím s unijní pomocí. 

5. Irácká vláda zajistí určení zvláštního kontaktního místa pro boj proti podvodům. 
Toto kontaktní místo bude odpovídat za účinnou spolupráci s orgány a institucemi 
Unie, včetně Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF), a to zejména v souvislosti s prováděním jejich auditních 
a kontrolních opatření na ochranu finančních zájmů Unie. 

Článek 82 

Spolupráce v oblasti společenského a lidského rozvoje 

Spolupráce v této oblasti důsledně zohledňuje společenský rozměr globalizace a pamatuje na 
spojitost mezi společenským a hospodářským rozvojem, jakož i udržitelným rozvojem 
z hlediska životního prostředí. Spolupráce také zdůrazňuje význam zmírňování chudoby, 
podpory lidských práv a základních svobod pro všechny (včetně přesídleného obyvatelstva 
a zranitelných skupin) a řešení hlavních zdravotních, vzdělávacích a pracovních potřeb. 
Konkrétní spolupráce ve všech uvedených oblastech se bude zaměřovat především na 
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budování institucí a kapacit, na dobrou správu věcí veřejných a na řádné a transparentní 
řízení. 

Článek 83 

Školství, odborné vzdělávání a mládež 

1. Smluvní strany k vzájemnému prospěchu usilují o podporu spolupráce v oblasti 
školství, odborného vzdělávání a mládeže, přičemž zohledňují dostupné zdroje 
a pamatují na rovnost žen a mužů. 

2. Smluvní strany zejména podporují sdílení informací, know-how a technických 
zdrojů, výměnné programy pro studenty, vědecké pracovníky, mladé lidi a osoby 
pracující s mládeží a zaměří se na posilování kapacit, při kterém budou využívat 
možností v rámci stávajících programů spolupráce a také zkušeností, jichž v těchto 
oblastech nabyly obě strany. 

3. Obě smluvní strany se rovněž dohodly, že prohloubí spolupráci mezi vyššími 
vzdělávacími institucemi pomocí nástrojů, jako je program Erasmus Mundus, s cílem 
posílit kvalitu svých vzdělávacích systémů a vnést do nich více mezinárodních 
prvků. 

Článek 84 

Zaměstnanost a společenský rozvoj 

1. Smluvní strany se dohodly na podpoře spolupráce v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních věcí, včetně spolupráce na otázkách sociální soudržnosti, důstojné práce, 
právních předpisů o zdraví a bezpečnosti na pracovišti a na otázkách sociálního 
dialogu, rozvoje lidských zdrojů a rovnosti žen a mužů, aby tak podporovaly plnou 
a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny coby klíčové prvky 
udržitelného rozvoje a zmírňování chudoby.  

2. Smluvní strany znovu potvrzují své odhodlání podporovat a účinně provádět 
mezinárodně uznávané pracovní a sociální normy. Smluvní strany budou při 
podnikání veškerých kroků podle této dohody zohledňovat uplatňování příslušných 
mnohostranných sociálních a pracovních dohod. 

3. Formy spolupráce mohou zahrnovat mimo jiné zvláštní vzájemně dohodnuté 
programy a projekty, jakož i dialog, budování kapacit a spolupráci a iniciativy 
týkající se témat společného zájmu na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni. 

4. Smluvní strany se dohodly, že do dialogu a spolupráce zapojí partnery v sociální 
oblasti a další příslušné zúčastněné strany.  

Článek 85 

Občanská společnost 
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Smluvní strany uznávají úlohu a možný přínos organizované občanské společnosti, zejména 
akademické obce a propojených skupin odborníků, pro dialog a spolupráci podle této dohody 
a souhlasí s tím, že budou podporovat účinné kontakty s organizovanou občanskou 
společností a její efektivní zapojení. 

Článek 86 

Lidská práva 

1. Smluvní strany souhlasí, že budou spolupracovat na podpoře a účinné ochraně 
lidských práv, včetně otázek spojených s ratifikací a prováděním mezinárodních 
lidskoprávních nástrojů, s poskytováním technické pomoci, s odborným vzděláváním 
a s budováním kapacit, podle toho, co bude případné. Strany si uvědomují, že bez 
ochrany, podpory a dodržování lidských práv bude dopad všech rozvojových 
programů a programů spolupráce omezený. 

2. Spolupráce na problematice lidských práv může zahrnovat mimo jiné: 

a) posilování vládních a nevládních lidskoprávních institucí a organizací;  

b) tematickou osvětu a vzdělávání na vnitrostátní a místní úrovni, především ve 
veřejné správě a u soudů a donucovacích orgánů, a to se zvláštním důrazem na 
práva žen a dětí; 

c) rozvoj iráckého práva v souladu s mezinárodními humanitárními 
a lidskoprávními předpisy; 

d) spolupráci a výměnu informací v orgánech OSN, jejichž činnost se dotýká 
problematiky lidských práv; 

e) podporu irácké vlády v její snaze zajistit občanům Iráku odpovídající životní 
úroveň a zaručit jim bez diskriminace jejich politická, hospodářská, sociální 
a kulturní práva; 

f) podporu národního usmíření a boje proti beztrestnosti; 

g) navazování široce pojatého dialogu o lidských právech. 

Článek 87 

Spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků 

1. Cílem spolupráce v této oblasti je usnadnit restrukturalizaci a modernizaci iráckého 
průmyslu při současné podpoře jeho konkurenceschopnosti a růstu a vytvořit 
příznivé podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci mezi průmyslem Iráku 
a Unie. 

A – Průmysl obecně 

2. V rámci spolupráce je třeba: 
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a) určit široce pojatou strategii pro irácký průmysl, která zohlední současný stav 
věcí, pokud jde o veřejné a soukromé podnikání v odvětví průmyslu; 

b) povzbudit Irák v restrukturalizaci a modernizaci jeho průmyslu za podmínek, 
jež zajistí ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a hospodářský růst; 

c) podporovat prostředí příznivé k soukromým iniciativám v oblasti průmyslu 
s cílem stimulovat a rozrůznit výstupy pro domácí a vývozní trhy; 

d) podporovat příznivé prostředí, jež by stimulovalo růst a rozrůznění průmyslové 
výroby z hlediska udržitelného rozvoje;  

e) pracovat na poskytování informací pro účely spolupráce stran v odvětvích 
průmyslu; 

f) podporovat používání unijních a mezinárodních technických norem a postupů 
pro posuzování shody a usnadňovat tak začleňování Iráku do celosvětového 
hospodářství, a to navázáním pravidelných výměn mezi standardizačními 
a normalizačními subjekty obou smluvních stran; 

g) společně pracovat na vytvoření odpovídajícího prostředí pro podnikání 
v oblasti průmyslu; 

h) podporovat zlepšení podpůrných služeb v oblasti informací, které jsou 
z hlediska podnikání a hospodářského rozvoje klíčovým prvkem růstového 
potenciálu; 

i) navázat vazby mezi průmyslovými subjekty obou stran (mezi podniky, 
odborníky, odvětvovými a jinými podnikatelskými organizacemi, pracovními 
organizacemi atd.); 

j) podporovat společné průmyslové projekty a zakládání společných podniků 
a informačních sítí. 

B – Malé a střední podniky 

3. Smluvní strany s přihlédnutím ke svým hospodářským politikám a cílům souhlasí, že 
budou podporovat spolupráci v průmyslové politice ve všech oblastech, jež budou 
považovat za vhodné, s cílem zlepšit konkurenceschopnost malých a středních 
podniků: 

4. Strany: 

a) usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků a o podporu spolupráce 
mezi nimi; 

b) rozvíjí pomoc, kterou vyžadují mikropodniky a malé a střední podniky, 
v oblastech, jako jsou financování, technologie a marketing, inovace, školení se 
zaměřením na dovednosti, inkubační podnikatelské parky a další rozvojové 
oblasti; 

c) podporují činnost malých a středních podniků prostřednictvím odpovídajících 
kontaktních sítí a  
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d) usnadňují podnikatelskou spolupráci tím, že podporují konkrétní spolupráci 
mezi soukromým sektorem obou stran vytvářením vhodných vazeb mezi 
iráckými a unijními soukromými hospodářskými subjekty s cílem zlepšit tok 
informací. 

Článek 88 

Spolupráce v oblasti investic 

1. Smluvní strany spolupracují na vytváření příhodných podmínek pro domácí 
i zahraniční investice a na zajišťování odpovídající ochrany pro investice, převod 
kapitálu a výměnu informací o investičních příležitostech. 

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou na základě zásad vzájemnosti 
a nediskriminace napomáhat podpoře a ochraně investic. 

3. Smluvní strany podporují v oblasti investic výměnu informací o zavedených 
zákonech, nařízeních a administrativní praxi. 

4. Smluvní strany se v zájmu usnadnění investičních příležitostí zavazují podporovat 
spolupráci mezi svými finančními institucemi. 

5. V zájmu usnadnění investic a obchodu je Unie na požádání připravena napomáhat 
Iráku v jeho snaze přiblížit irácké právní a regulační rámce pro oblasti, na něž se 
vztahuje tato dohoda, rámcům Unie. 

Článek 89 

Průmyslové normy a posuzování shody 
Spolupráce smluvních stran v oblasti norem, technických předpisů a posuzování shody se 
může zaměřit na: 

1. podporu širšího uplatňování mezinárodních norem v technických předpisech 
a posuzování shody (včetně specifických odvětvových opatření) na území smluvních 
stran a na prohlubování spolupráce mezi stranami ve vztahu k práci příslušných 
mezinárodních institucí a organizací; 

2. podporu iniciativ, jejichž cílem je v Iráku budovat kapacity v oblasti normalizace, 
posuzování shody, akreditace, metrologie a dohledu nad trhem; 

3. podporu dvoustranné spolupráce mezi organizacemi, které jsou v Iráku a v Unii 
zodpovědné za normalizaci, posuzování shody, akreditaci, metrologii a dohled nad 
trhem; 

4. rozvoj společného pohledu na řádné regulativní postupy včetně, nikoli však 
výhradně: 

a) transparentnosti při přípravě, přijímání a uplatňování technických předpisů, 
norem a postupů pro posuzování shody; 
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b) potřebnosti a přiměřenosti regulačních opatření a souvisejících postupů pro 
posuzování shody, včetně používání prohlášení o shodě ze strany dodavatelů; 

c) uplatňování mezinárodních norem coby základu pro vypracování technických 
předpisů s výjimkou případů, kdy by takové mezinárodní normy nebyly 
účinným či odpovídajícím prostředkem k dosažení sledovaných legitimních 
cílů; 

d) prosazování technických předpisů a kroků v oblasti dohledu nad trhem; 

5. prohlubování technické a vědecké spolupráce a spolupráce v oblasti regulace, mimo 
jiné prostřednictvím výměny informací, zkušeností a údajů, za účelem zlepšení 
kvality a úrovně technických předpisů a za účelem účinného využívání regulačních 
zdrojů; 

6. rozvoj slučitelnosti a soudržnosti technických předpisů, norem a postupů pro 
posuzování shody. 

Článek 90 

Spolupráce v oblasti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova 

Strany usilují o spolupráci v oblasti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova s cílem 
podporovat jejich diverzifikaci, postupy šetrné k životnímu prostředí, udržitelný hospodářský 
a sociální rozvoj a zajišťování potravin. Za tím účelem smluvní strany posoudí: 

a) budování kapacit a školení ve veřejných institucích; 

b) opatření ke zlepšení jakosti zemědělských výrobků, opatření pro budování 
kapacit týkající se sdružení výrobců a aktivity na podporu obchodu; 

c) environmentální zdraví, opatření týkající se zdraví zvířat a rostlin a další 
související aspekty s přihlédnutím k právním předpisům platným pro obě 
strany, v souladu s pravidly WTO a s pravidly mnohostranných dohod 
o životním prostředí; 

d) opatření pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj venkovských oblastí 
zahrnující postupy šetrné k životnímu prostředí a opatření v oblasti lesnictví, 
výzkumu, předávání know-how, přístupu k půdě, vodohospodářství 
a zavlažování, udržitelného rozvoje venkova a zajišťování potravin;  

e) opatření týkající se uchování tradičních zemědělských vědomostí, které 
u obyvatelstva vytvářejí konkrétní identitu, včetně spolupráce na zeměpisných 
označeních, výměny zkušeností na místní úrovni a rozvoje sítí pro spolupráci; 

f) modernizaci zemědělského odvětví včetně zemědělských postupů a rozrůznění 
zemědělské produkce. 
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Článek 91 

Energetika 

1. Smluvní strany usilují o spolupráci v odvětví energetiky na základě zásad 
svobodných, konkurenceschopných a otevřených energetických trhů s cílem: 

a) posilovat bezpečnost zásobování energií a zároveň přitom podporovat 
hospodářský růst a zajišťovat udržitelnost životního prostředí; 

b) rozvíjet institucionální, právní a regulační rámce v odvětví energetiky, aby bylo 
zaručeno účinné fungování energetického trhu a podpora investic do 
energetiky; 

c) prohlubovat a podporovat partnerství mezi podniky z Unie a Iráku, pokud jde 
o průzkum, produkci, zpracování, přepravu, distribuci a služby v odvětví 
energetiky; 

d) prohlubovat pravidelný a účinný dialog o energetické problematice mezi 
smluvními stranami i v regionálním kontextu, mimo jiné v rámci evropsko-
mašreckého projektu pro trh s plynem a dalších souvisejících regionálních 
iniciativ. 

2. Strany se proto dohodly, že budou podporovat vzájemně prospěšné kontakty, s cílem: 

a) podporovat v Iráku rozvoj odpovídající energetické politiky, jejího regulačního 
rámce a infrastruktury, přičemž tato politika má být založena na zásadách 
udržitelnosti životního prostředí, řádného nakládání s energetickými zdroji 
a svobodného, konkurenceschopného a otevřeného trhu; 

b) spolupracovat na zlepšení administrativních a právních schopností a na 
zavedení pevného a transparentního právního rámce, jehož podmínky by 
v Iráku stimulovaly hospodářskou činnost a zahraniční investice do energetiky; 

c) podporovat technickou spolupráci na průzkumu a rozvoji iráckých ropných 
a plynových polí, jakož i na rozvoji a modernizaci infrastruktury pro ropu 
a plyn včetně přepravní a tranzitní sítě do oblasti Mašreku, do oblastí jiných 
souvisejících regionálních iniciativ a na trh Unie; 

d) zlepšit v Iráku spolehlivost systému pro dodávky elektřiny; 

e) prohlubovat spolupráci za účelem zvýšení bezpečnosti zásobování energií a za 
účelem boje proti změně klimatu podporou obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti a omezováním pálení zemního plynu při těžbě ropy; 

f) usnadnit výměnu know-how, předávání technologií a osvědčených postupů 
a školení odborníků; 

g) podpořit účast Iráku v procesu regionální integrace energetických trhů. 
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Článek 92 

Doprava 

1. 1. Smluvní strany usilují o užší spolupráci zaměřenou na zavádění udržitelného 
a účinného systému dopravy s cílem: 

a) posilovat rozvoj a propojitelnost dopravy při současné podpoře hospodářského 
růstu a udržitelnosti životního prostředí; 

b) rozvíjet institucionální, právní a regulační rámce ve všech odvětvích dopravy, 
aby bylo zaručeno účinné fungování dopravního trhu a podpora investic do 
dopravy; 

c) prohlubovat a podporovat partnerství mezi podniky z Unie a Iráku, pokud jde 
o průzkum, budování kapacit, rozvoj infrastruktury, bezpečnost dopravy, 
zajišťování dopravy a služby v odvětví dopravy; 

d) prohlubovat pravidelný a účinný dialog o problematice dopravy mezi 
smluvními stranami i v regionálním kontextu, mimo jiné v rámci evropsko-
středomořské spolupráce v oblasti dopravy a dalších souvisejících regionálních 
iniciativ. 

2. Strany se proto dohodly, že budou napomáhat vzájemně prospěšným kontaktům 
s cílem: 

a) podporovat rozpracování odpovídající dopravní politiky pro rozvoj všech 
druhů dopravy včetně regulačního rámce pro tuto politiku, podporovat obnovu 
a rozvoj irácké dopravní infrastruktury (s důrazem na udržitelnost); zajistit 
intermodalitu a integraci všech druhů dopravy; prozkoumat možnost dalšího 
sbližování právních a regulačních rámců s unijními a mezinárodními normami, 
zejména co se týče bezpečnosti dopravy a jejího zajišťování; 

b) spolupracovat na zlepšení nebo znovuzavedení administrativní a právní 
způsobilosti s cílem vypracovat na základě politik a praxe Unie konkrétní 
plány pro prioritní odvětví a stanovit pevný a transparentní právní rámec, jehož 
podmínky by v oblasti dopravy stimulovaly hospodářskou činnost a zahraniční 
investice; a zavést potřebné nezávislé regulační orgány; 

c) podporovat technickou spolupráci na průzkumu a rozvoji všech odvětví 
dopravy v Iráku, jakož i na rozvoji a modernizaci dopravní infrastruktury 
včetně propojení s dopravními sítěmi v oblasti Mašreku, v oblastech jiných 
souvisejících regionálních iniciativ a s trhem Unie; 

d) zlepšit spolehlivost dopravních toků směřujících do Iráku nebo procházejících 
přes jeho území; 

e) usnadnit výměnu know-how, předávání technologií a osvědčených postupů 
a školení odborníků – jde o zásadní prvky spolupráce, které by měly být 
upřednostněny; 

f) podpořit účast Iráku v procesu propojování regionálních dopravních systémů; 
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g) zavést vnitrostátní politiku v oblasti letectví zaměřenou mimo jiné na rozvoj 
letišť a řízení letecké dopravy, a dále posílit administrativní kapacitu (včetně 
zřízení nezávislého úřadu pro civilní letectví jakožto odpovědného regulačního 
orgánu); vyjednat horizontální dohodu o letecké dopravě, aby byla obnovena 
právní jistota dvoustranných dohod o leteckých službách; a prozkoumat 
možnosti jednání o komplexní dohodě v oblasti letectví mezi Unií a Irákem. 

Článek 93 

Životní prostředí 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že v zájmu rozvoje současné a budoucí generace je 
třeba posilovat a podporovat úsilí spojené s ochranou životního prostředí, např. 
pokud jde o změnu klimatu, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji nebo 
o zachování biologické rozmanitosti. 

2. Strany se dohodly, že předmětem spolupráce v této oblasti bude ochrana životního 
prostředí a snaha o udržitelný rozvoj. Smluvní strany budou při podnikání veškerých 
kroků podle této dohody zohledňovat závěry sjednané na Světovém summitu 
o udržitelném rozvoji. 

3. Spolupráce v této oblasti se zaměří zejména na: 

a) výměnu informací a odborných poznatků týkajících se životního prostředí 
(např. problematiky měst, ochrany přírody, vodohospodářství, nakládání 
s odpady, zvládání katastrof atd.); 

b) povzbuzení a podporu regionální spolupráce na ochraně životního prostředí 
včetně podpory investic do environmentálních projektů a programů; 

c) podporu povědomí o environmentální problematice a na větší zapojení 
místních společenství do ochrany životního prostředí a do snah o udržitelný 
rozvoj; 

d) podporu budování kapacit souvisejících s životním prostředím, např. se 
zmírňováním změny klimatu a s přizpůsobováním se této změně; 

e) spolupráci při vyjednávání a provádění mnohostranných dohod o životním 
prostředí; 

f) podporu výměn technické pomoci při přípravě programů týkajících se 
životního prostředí a při zapracovávání environmentálních úvah do jiných 
oblastí politiky; 

g) podporu výzkumu životního prostředí a podporu environmentálních analýz.  

Článek 94 

Telekomunikace 
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Smluvní strany spolupracují za účelem:  

a) podpory intenzivnější výměny informací o platných právních předpisech 
a o možných budoucích legislativních reformách v odvětví telekomunikací 
s cílem zlepšit vzájemné porozumění souvisejícím regulačním rámcům;  

b) výměny informací o vývoji informačních a komunikačních technologií 
a norem. 

Článek 95 

Věda a technika 

1. Smluvní strany podporují spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technickém 
rozvoji (VTR) na principu vzájemné prospěšnosti a zohledňují přitom dostupnost 
zdrojů a přiměřený přístup ke svým výzkumným programům, s výhradou 
odpovídající úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního 
vlastnictví. 

2. Spolupráce ve vědě a technice zahrnuje: 

a) výměnu v rámci programů vědecké a technické spolupráce; 

b) organizaci společných vědeckých setkání; 

c) společné aktivity v rámci VTR; 

d) školení a programy mobility pro vědce, výzkumné pracovníky a techniky 
zapojené na obou stranách do VTR. 

3. Tato spolupráce bude probíhat podle konkrétních podmínek, které budou sjednány 
a uzavřeny v souladu s postupy každé ze stran a ve kterých budou mimo jiné 
formulována příslušná ustanovení o právech duševního vlastnictví. 

Článek 96 

Spolupráce v oblasti cel a daní 

1. Smluvní strany navazují spolupráci v oblasti cel, zejména pokud jde o školení, 
o zjednodušení celních formalit, dokumentace a postupů a o prevenci, vyšetřování 
a potlačování přestupků proti celním pravidlům, s cílem zajistit soulad se všemi 
ustanoveními, jejichž přijetí se plánuje v souvislosti s obchodem, a s cílem sblížit 
celní systém Iráku s celním systémem Unie. 

2. Aniž by tím byly dotčeny jejich příslušné pravomoci, smluvní strany v zájmu 
posílení a rozvoje hospodářských činností a s přihlédnutím k nutnosti rozvíjet 
odpovídající právní rámec uznávají a zavazují se, že zavedou zásady řádné správy 
věcí veřejných v daňové oblasti, zejména pak zásady transparentnosti, výměny 
informací a spravedlivé daňové soutěže. Strany za tímto účelem a v souladu se svými 
pravomocemi zlepší mezinárodní spolupráci v daňové oblasti a vypracují opatření 
k účinnému uplatňování výše uvedených zásad. 



CS 62   CS 

Článek 97 

Statistická spolupráce 

Smluvní strany se dohodly na podpoře spolupráce v oblasti statistiky. Ta bude zaměřena na 
budování institucí a kapacit, na posilování vnitrostátního statistického systému včetně rozvoje 
statistických metod a přípravy a šíření statistických údajů o obchodu se zbožím a službami, 
a obecně na jakékoli další prvky, které podpoří vnitrostátní priority v oblasti společenského 
a hospodářského rozvoje podle této dohody a které lze statisticky zpracovávat. 

Článek 98 

Makroekonomická stabilita a veřejné finance 

1. Smluvní strany se shodují na tom, že je důležité docílit v Iráku makroekonomické 
stability prostřednictvím řádné měnové politiky zaměřené na dosažení a udržení 
cenové stability, jakož i prostřednictvím fiskální politiky usilující o udržitelnost 
zadlužení. 

2. Strany se dále shodují na tom, že v Iráku je třeba na celostátní i místní úrovni 
dosáhnout účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti ve vztahu k veřejným výdajům. 

3. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat mimo jiné na zlepšování 
iráckého systému pro nakládání s veřejnými financemi, který se bude zaměřovat 
kromě jiného na ucelenost rozpočtového plánování a na zavedení jediného účtu státní 
pokladny. 

Článek 99 

Rozvoj soukromého sektoru  

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat na tom, aby se v Iráku rozvinulo tržní 
hospodářství, a že budou za tímto účelem zlepšovat investiční prostředí, rozrůzňovat 
hospodářskou činnost, zaznamenávat pokrok v programu privatizace a zlepšovat další 
podmínky, které zrychlí tvorbu pracovních míst v soukromém sektoru. 

Článek 100 

Cestovní ruch 

1. Smluvní strany usilují o prohloubení vzájemné spolupráce, aby zajistily vyvážený 
a udržitelný rozvoj cestovního ruchu a všeho s ním souvisejícího. 

2. Smluvní strany se proto dohodly, že budou spolupráci v cestovním ruchu rozvíjet 
a že si budou především vyměňovat informace, zkušenosti a osvědčené postupy, 
pokud jde o organizaci institucionálního rámce tohoto odvětví a o celkové prostředí 
pro podnikání v cestovním ruchu. 
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Článek 101 

Finanční služby 

Smluvní strany budou spolupracovat na sblížení svých norem a pravidel, především za 
účelem: 

a) posílení iráckého finančního sektoru; 

b) zlepšení systému účetnictví, dozoru a regulace v bankovnictví, pojišťovnictví 
a dalších finančních odvětvích v Iráku; 

c) výměny informací o svých platných nebo připravovaných právních předpisech; 

d) zavedení slučitelných systémů pro audit. 

1. HLAVA IV 

2. SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO 

Článek 102 

Právní stát 

1. Při spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a práva se budou smluvní strany vždy 
hlásit k zásadě právního státu, včetně nezávislosti soudnictví, přístupu ke 
spravedlnosti a práva na spravedlivý proces, a budou přikládat zvláštní význam 
jejímu prosazování.  

2. Smluvní strany budou v rámci spolupráce dále zlepšovat fungování orgánů v oblasti 
prosazování práva a výkonu spravedlnosti, a to mimo jiné budováním kapacit. 

Článek 103 

Právní spolupráce 

1. Smluvní strany se dohodly, že budou rozvíjet justiční spolupráci v občanských 
věcech, zejména co se týká ratifikace a provádění mnohostranných úmluv o justiční 
spolupráci v občanských věcech, především pak úmluvy Haagské konference 
mezinárodního práva soukromého v oblasti mezinárodní právní spolupráce 
a soudních sporů, jakož i ochrany dětí. 

2. Strany se dohodly na usnadnění a podpoře alternativních způsobů řešení občanských 
a obchodních sporů, kdykoli je to možné, a to v souladu s platnými mezinárodními 
nástroji. 

3. Pokud jde o trestní věci, smluvní strany se vynasnaží zlepšit justiční spolupráci 
z hlediska vzájemné právní pomoci a vydávání. To bude případně zahrnovat přístup 
k příslušným mezinárodním nástrojům Organizace spojených národů a jejich 
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provádění, včetně Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, jak je uvedeno 
v článku 7 této dohody. 

Článek 104 

Ochrana osobních údajů 

1. Strany se dohodly na spolupráci s cílem zvýšit úroveň ochrany osobních údajů podle 
nejvyšších mezinárodních norem, například podle směrnice Organizace spojených 
národů o automatizovaných souborech s osobními údaji (rezoluce Valného 
shromáždění OSN č. 45/95 ze dne 14. prosince 1990). 

2. Spolupráce v oblasti ochrany osobních údajů může zahrnovat mimo jiné technickou 
pomoc ve formě výměny informací a odborných znalostí. 

Článek 105 

Spolupráce v oblasti migrace a azylu 

1. Smluvní strany potvrzují význam společného řízení migračních toků mezi oběma 
územími. V zájmu posílení vzájemné spolupráce zahájí strany všestranný dialog o všech 
otázkách spojených s migrací, včetně ilegální migrace, převaděčství a obchodování s lidmi, 
a zahrnou migrační otázky do národních strategií pro ekonomický a sociální rozvoj oblastí, 
z nichž migranti pocházejí. 

2. Spolupráce bude vycházet z posouzení konkrétních potřeb provedeného v rámci 
konzultací mezi stranami a bude probíhat v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy Unie. Zaměří se zejména na: 

a) vlastní příčiny migrace; 

b) rozvoj a provádění vnitrostátních právních předpisů a postupů týkajících se 
mezinárodní ochrany za účelem dosažení jejich souladu s Ženevskou úmluvou 
z roku 1951 o postavení uprchlíků a jejím protokolem z roku 1967 a dalšími 
důležitými mezinárodními nástroji, a za účelem dodržování zásady nenavracení 
uprchlíků; 

c) pravidla pro přijímání, práva a postavení vpuštěných osob, rovné zacházení 
a integraci oprávněně pobývajících cizích státních příslušníků, vzdělávání 
a odbornou přípravu a opatření proti rasismu a xenofobii; 

d) zavedení účinné preventivní strategie proti nelegální migraci, převaděčství 
a obchodování s lidmi, včetně boje proti sítím pro převaděčství a obchodování 
a ochrany obětí tohoto obchodování; 

e) návrat (za důstojných a lidských podmínek) nelegálních přistěhovalců, včetně 
podpory jejich dobrovolného návratu, a přijetí těchto osob jejich domovskou 
zemí podle odstavce 3; 

f) oblast víz, na záležitosti, které byly označené jako předmět společného zájmu, 
v rámci stávajícího schengenského acquis; 
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g) správu a kontrolu hranic, na otázky organizace, školení, osvědčených postupů 
a dalších provozních opatření, případně technického vybavení, přičemž se bere 
ohled na možnost jeho dvojího využití. 

3. V rámci spolupráce při prevenci a omezování nedovoleného přistěhovalectví se 
smluvní strany rovněž dohodly, že budou zpětně přebírat nelegální migranty. Za 
tímto účelem: 

a) Irák zpětně převezme své státní příslušníky, kteří nesplňují platné podmínky 
pro vstup na území některého z členských států Unie či pro přítomnost nebo 
pobyt na něm, nebo kteří tyto podmínky splňovat přestali, a to na žádost 
dotčeného členského státu a bez dalších náležitostí; 

b) kterýkoli z členských států Unie na žádost Iráku a bez dalších náležitostí zpětně 
převezme své státní příslušníky, kteří nesplňují platné podmínky pro vstup na 
území Iráku či pro přítomnost nebo pobyt na něm, nebo kteří tyto podmínky 
splňovat přestali. 

4. Členské státy Unie a Irák poskytnou svým státním příslušníkům odpovídající 
průkazy totožnosti, které jim umožní za těmito účely vycestovat. Pokud osoba, která 
má být zpětně převzata, nevlastní žádný průkaz totožnosti či jiný doklad potvrzující 
její státní příslušnost, odpovědné diplomatické a konzulární zastoupení dotčeného 
členského státu či Iráku podnikne na žádost Iráku či dotčeného členského státu kroky 
k provedení pohovoru za účelem zjištění státní příslušnosti dané osoby. 

5. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že na žádost kterékoli z nich, jak je 
uvedeno v článku 123, co nejdříve uzavřou dohodu o prevenci a omezování nelegální 
migrace, která upraví konkrétní postupy a povinnosti pro zpětné přebírání a která se 
v případě, že to budou strany považovat za vhodné, bude vztahovat také na zpětné 
přebírání státních příslušníků ostatních zemí a osob bez státní příslušnosti. 

6. Spolupráce v této oblasti bude probíhat za plného dodržování práv, povinností 
a závazků smluvních stran vyplývajících z příslušných mezinárodních právních 
předpisů a mezinárodního humanitárního práva. 
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Článek 106 

Boj proti organizované trestné činnosti a korupci 

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti organizované, 
hospodářské a finanční trestné činnosti a korupci, padělání a nedovoleným transakcím tím, že 
budou zcela plnit své stávající společné mezinárodní závazky v této oblasti, včetně účinné 
spolupráce při zpětném získávání majetku a finančních prostředků pocházejících z korupčního 
jednání. Strany budou podporovat provedení Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném 
zločinu a jejích doplňkových protokolů a Úmluvy OSN proti korupci. 

Článek 107 

Boj proti praní peněz a financování terorismu 

1. Smluvní strany se shodly na nutnosti spolupracovat a usilovat o to, aby zabránily 
zneužívání svých finančních systémů k legalizaci výnosů z jakékoli trestné činnosti 
(včetně nezákonného obchodu s drogami a korupce) a k financování terorismu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat, pokud jde o technickou 
a administrativní pomoc zaměřenou na zavádění a provádění právních předpisů a na 
účinné fungování mechanismů pro boj proti praní peněz a proti financování 
terorismu. Tato spolupráce se vztahuje také na zpětné získávání majetku a finančních 
prostředků pocházejících z trestné činnosti. 

3. Spolupráce umožní výměnu důležitých informací v rámci příslušných právních 
předpisů a přijetí odpovídajících norem pro boj proti praní peněz a proti financování 
terorismu, které budou rovnocenné normám přijatým Finančním akčním výborem 
proti praní peněz (FATF), Unií a příslušnými mezinárodními orgány činnými v této 
oblasti. 

Článek 108 

Boj s nedovolenými drogami 

1. V souladu se svými příslušnými právními a správními předpisy budou smluvní strany 
usilovat o snížení dodávek nedovolených drog, obchodu s nimi a poptávky po nich 
a rovněž jejich dopadů na uživatele drog a celou společnost a o dosažení účinnější 
prevence zneužívání chemických prekursorů používaných k nedovolené výrobě 
omamných nebo psychotropních látek. Při spolupráci strany zajistí přijetí 
komplexního a vyváženého přístupu ke sledování tohoto cíle prostřednictvím 
regulace legálního trhu a prostřednictvím účinných opatření a koordinace mezi 
příslušnými orgány, včetně orgánů v oblasti zdravotnictví, školství, sociálního 
zabezpečení, vymáhání práva a spravedlnosti. 

2. Strany se dohodnou na způsobech spolupráce pro dosažení těchto cílů. Opatření 
budou vycházet ze společně dohodnutých zásad v souladu s příslušnými 
mezinárodními úmluvami, politickými prohlášeními a se Zvláštním prohlášením 
o hlavních zásadách pro snížení poptávky po drogách, jež bylo schváleno 
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v červnu 1998 na 20. zvláštním zasedání Valného shromáždění Organizace 
spojených národů věnovaném drogám. 

Článek 109 

Kulturní spolupráce 

1. Smluvní strany se zavazují k podpoře dvoustranné spolupráce v oblasti kultury, aby 
tak zvyšovaly vzájemné porozumění a prohlubovaly vzájemné kulturní vztahy. 

2. Smluvní strany podporují výměnu informací a odborných znalostí i iniciativ 
a přispívají ke zvýšenému budování kapacit, zejména pokud jde o zachování 
kulturního dědictví. 

3. Smluvní strany prohlubují spolupráci na boji proti nezákonnému obchodování 
s kulturními statky v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN 
týkajícími se Iráku. Budou také podporovat ratifikaci a účinné provádění příslušných 
mezinárodních dohod včetně Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení 
nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970. 

4. Smluvní strany podporují mezikulturní dialog mezi jednotlivci, kulturními 
institucemi a subjekty zastupujícími organizovanou občanskou společnost z Unie 
a Iráku. 

5. Smluvní strany koordinují své úsilí na mezinárodních fórech (mimo jiné v rámci 
UNESCO) a/nebo v jiných mezinárodních orgánech s cílem podporovat kulturní 
rozmanitost, zejména pokud jde o ratifikaci a provádění Úmluvy UNESCO 
o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. 

Článek 110 

Regionální spolupráce 

1. Smluvní strany se shodují, že spolupráce by měla usnadnit a podpořit stabilitu 
a regionální integraci Iráku. Za tímto účelem se dohodly, že budou podporovat akce 
zaměřené na posilování vztahů s Irákem, jeho sousedními zeměmi a jinými 
regionálními partnery. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že spolupráce mezi nimi může zahrnovat kroky 
podniknuté podle dohod o spolupráci s jinými zeměmi v tomtéž regionu za 
předpokladu, že jsou tyto kroky slučitelné s touto dohodou a s jejími zájmy. 

3. Aniž je vyloučena jakákoli oblast, smluvní strany věnují zvláštní pozornost: 

a) podpoře obchodu uvnitř regionu; 

b) podpoře regionálních institucí a podpoře společných projektů a iniciativ 
realizovaných v rámci příslušných regionálních organizací. 
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HLAVA V 

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 111 

Rada pro spolupráci 

1. Zřizuje se Rada pro spolupráci, která dohlíží na provádění této dohody a schází se na 
ministerské úrovni jednou do roka. Rada prověřuje veškeré důležité otázky 
vyplývající z této dohody a všechny další dvoustranné či mezinárodní záležitosti 
oboustranného zájmu za účelem splnění cílů této dohody. Na základě vzájemné 
dohody mezi stranami může Rada pro spolupráci rovněž vydávat příslušná 
doporučení. 

2. Rada pro spolupráci je tvořena zástupci smluvních stran. 

3. Rada pro spolupráci přijme svůj jednací řád. 

4. Kterákoli strana může předložit Radě pro spolupráci jakýkoliv spor týkající se 
provádění nebo výkladu této dohody. 

Rada pro spolupráci může urovnat tento spor formou doporučení. 

Ustanovení tohoto článku nemají žádný vliv na konkrétní ustanovení o urovnávání sporů 
podle hlavy II této dohody, která jimi nejsou nijak dotčena. 

Článek 112 

Výbor pro spolupráci a specializované podvýbory 

1. Zřizuje se Výbor pro spolupráci, který je složen ze zástupců smluvních stran a má 
napomáhat Radě pro spolupráci při plnění jejích úkolů. 

2. Rada pro spolupráci se může rozhodnout pro zřízení jakéhokoli jiného 
specializovaného podvýboru nebo subjektu, který jí může být nápomocen při 
provádění jejích povinností, a u takových výborů či subjektů stanoví jejich složení, 
povinnosti a způsob fungování. 

Článek 113 

Parlamentní výbor pro spolupráci 

1. Zřizuje se Parlamentní výbor pro spolupráci. Jde o fórum, na kterém se budou 
scházet a vyměňovat si názory členové iráckého parlamentu a Evropského 
parlamentu. 

2. Parlamentní výbor pro spolupráci tvoří členové Evropského parlamentu na straně 
jedné a členové iráckého parlamentu na straně druhé. 
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3. Parlamentní výbor pro spolupráci je informován o doporučeních Rady pro 
spolupráci. 

4. Parlamentní výbor pro spolupráci může vydávat doporučení Radě pro spolupráci. 

Článek 114 

Usnadnění spolupráce 

Pro usnadnění spolupráce v rámci této dohody souhlasí obě smluvní strany s tím, že 
poskytnou řádně pověřeným odborníkům a úředníkům podílejícím se na provádění spolupráce 
nezbytné vybavení pro plnění jejich úkolů, a to v souladu se svými vnitřními pravidly 
a předpisy obou smluvních stran. 

Článek 115 

Územní působnost 

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, kde platí Smlouva o Evropské unii a Smlouva 
o fungování Evropské unie, a to za podmínek stanovených uvedenou Smlouvou, a jednak na 
území Iráku. 

Článek 116 

Vstup v platnost a obnovení 

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si 
smluvní strany oznámí splnění postupů nezbytných pro tento účel. 

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu deseti let. Pokud ji některá ze smluvních stran šest 
měsíců přede dnem skončení její platnosti nevypoví, doba platnosti dohody se 
automaticky obnovuje o další rok. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po obdržení 
oznámení druhou smluvní stranou. Výpověď nemá vliv na probíhající projekty, které 
byly zahájeny podle této dohody před obdržením oznámení. 

Článek 117 

Prozatímní uplatňování 

1. Unie a Irák se dohodly, že články 1 a 2 a hlavy I, II III a V této dohody se bez ohledu 
na článek 116 použijí od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni, kdy si Unie 
a Irák oznámí splnění postupů nezbytných pro tento účel. Tato oznámení budou 
zaslána generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, u kterého bude tato dohoda 
uložena. 

2. Kde podle odstavce 1 smluvní strany používají ustanovení této dohody před jejím 
vstupem v platnost, považuje se každý odkaz v takovém ustanovení týkající se data 
vstupu této dohody v platnost za odkaz na datum, ke kterému se strany dohodnou na 
používání daného ustanovení podle odstavce 1. 
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Článek 118 

Závazná znění 

Tato dohoda je vyhotovena v jazyce anglickém, arabském, bulharském, českém, dánském, 
estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, 
německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, 
slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. 

Článek 119 

Zákaz diskriminace 

V oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda, a aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení 
v ní obsažená: 

a) opatření přijatá Irákem ve vztahu k Unii nepovedou k žádné diskriminaci mezi 
členskými státy EU, jejich státními příslušníky, společnostmi nebo podniky; 

b) opatření přijatá Unií ve vztahu k Iráku nepovedou k žádné diskriminaci mezi 
státními příslušníky Iráku nebo iráckými společnostmi či podniky. 

Článek 120 

Další vývoj 

1. Smluvní strany mohou ve vzájemné shodě pozměnit, přezkoumat a rozšířit tuto 
dohodu za účelem posílení spolupráce, a to i formou jejího doplnění dohodami nebo 
protokoly o konkrétních oblastech nebo činnostech. 

2. V rámci provádění této dohody může každá smluvní strana na základě zkušeností 
z jejího provádění podat návrhy na rozšíření oblasti spolupráce. O jakémkoliv 
rozšíření oblasti spolupráce podle této dohody bude rozhodnuto v Radě pro 
spolupráci. 

Článek 121 

Jiné dohody 

1. Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy 
o fungování Evropské unie, nejsou touto dohodou ani opatřeními přijatými v jejím 
rámci nijak dotčeny pravomoci členských států provádět činnosti v oblasti 
dvoustranné spolupráce s Irákem nebo případně uzavírat nové dohody o spolupráci 
s Irákem. 

2. Touto dohodou není dotčeno uplatňování ani plnění závazků přijatých smluvními 
stranami ve vztahu ke třetím stranám. 
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Článek 122 

Neplnění dohody 

1. Smluvní strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nutná k tomu, aby 
mohly plnit povinnosti stanovené touto dohodou, a zajistí, aby tato opatření byla 
v souladu s cíli uvedenými v této dohodě. 

2. Domnívá-li se jedna strana, že druhá strana povinnost podle této dohody nesplnila, 
může přijmout vhodná opatření. Dříve než tak učiní, předloží Radě pro spolupráci do 
třiceti dnů všechny příslušné informace potřebné pro důkladné posouzení situace 
s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany. 

Při výběru opatření musí být upřednostněna ta, která nejméně naruší fungování této 
dohody. O těchto opatřeních musí být okamžitě uvědomena Rada pro spolupráci 
a tato opatření budou v Radě na žádost druhé strany předmětem konzultací.  

3. Odchylně od odstavce 2 může kterákoli strana okamžitě přijmout náležitá opatření 
v souladu s mezinárodním právem, pokud dojde k: 

a) vypovězení této smlouvy, které není přípustné podle obecných pravidel 
mezinárodního práva; 

b) porušení podstatných prvků uvedených v článcích 2 a 5 této dohody druhou 
stranou. 

Druhá strana může požádat o urychlené svolání zasedání obou stran do patnácti dnů 
pro důkladné posouzení situace s cílem nalézt pro strany přijatelné řešení. 

4. Pokud se některá ze stran domnívá, že druhá strana nesplnila určitou povinnost podle 
hlavy II této dohody, využije odchylně od odstavce 2 výlučně postupů pro 
urovnávání sporů stanovených v oddílu VI hlavy II této dohody a jedná v souladu 
s nimi. 

Článek 123 

Definice smluvních stran 

Pro účely této dohody se „smluvními stranami“ rozumí na jedné straně Unie a její členské 
státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi a na druhé straně Irácká republika. 
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PŘÍLOHA 1: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dodatek I ZAHRNUTÉ ZAKÁZKY 

Dílčí příloha 1: Ústřední orgány státní správy, které vypisují veřejné zakázky v souladu 
s ustanoveními kapitoly II oddílu V hlavy II této dohody o partnerství a spoluprácig10 

Zboží 

Prahové hodnoty ZPČ 130 000 

Služby (uvedené v dílčí příloze 3) 

Prahové hodnoty ZPČ 130 000 

Práce (uvedené v dílčí příloze 4) 

Prahové hodnoty ZPČ 5 000 000 

Závazky Iráku 

1. Veškeré ústřední orgány státní správy včetně všech podřízených subjektů jakéhokoli 
ústředního orgánu státní správy, všech ostatních subjektů, jejichž politika zadávání 
veřejných zakázek je závislá na ústřední státní správě nebo je ústřední státní správou 
kontrolována či ovlivňována, a všech dalších subjektů, které jsou financovány 
ústřední státní správou nebo jsou jí řízeny. 

2. Orientační seznam subjektů: 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo spojů 

Státní komise pro spoje a sdělovací prostředky 

Komise pro veřejnou morálku  

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pro migraci 

Ministerstvo školství 

Ministerstvo elektrické energie 

                                                 
10 Poznámky k dílčí příloze 1  

1. Pojem „zadavatelé členských států Unie“ se vztahuje rovněž na všechny podřízené subjekty kteréhokoli zadavatele z členského státu EU za předpokladu, že 

nemá vlastní právní subjektivitu.  
2. Pokud jde o veřejné zakázky ze strany subjektů Unie a ze strany ústředních orgánů státní správy v oblasti obrany a bezpečnosti, zahrnuty jsou pouze 

nebojové materiály, které nejsou citlivé a které jsou uvedené na seznamu pod závazky Unie v PŘÍLOZE 1 této dohody. 
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Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo pro vyšší vzdělávání a vědecký výzkum 

Ministerstvo výstavby a bydlení (a všechny jeho podřízené subjekty) 

Ministerstvo pro lidská práva 

Ministerstvo průmyslu a nerostného bohatství (a všechny jeho podřízené subjekty) 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro města a stavební práce 

Ministerstvo ropy 

Ministerstvo pro plánování a rozvojovou spolupráci 

Ministerstvo vědy a techniky 

Ministerstvo obchodu 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo vodních zdrojů 

Ministerstvo mládeže a sportu 

Ministerstvo pro cestovní ruch a památky 

Ministerstvo pro provinční záležitosti 

Ministerstvo pro záležitosti žen 

Irácká centrální banka 

Státní vysoké školy 

Závazky Unie 

Subjekty Unie: 

1. Rada Evropské unie 
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2. Evropská komise 

Zadavatelé členských států Unie: 

1. Všechna ministerstva ústřední státní správy a všechny veřejnoprávní instituce  

V Unii se „veřejnoprávní institucí“ míní jakákoli instituce: 

– zřízená za konkrétním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá 
průmyslovou nebo obchodní povahu a 

– má právní subjektivitu a 

– je financována převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty nebo je těmito orgány řízena, nebo je v jejím správním, řídícím 
nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

2. Následující ústřední orgány státní správy, které zadávají veřejné zakázky v souladu 
s ustanoveními této kapitoly (orientační seznam): 

ORIENTAČNÍ SEZNAM ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY 
STÁTNÍ SPRÁVY PODLE SMĚRNICE ES O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Belgie 

1. Services publics fédéraux (Ministries): 1.Federale Overheidsdiensten (Ministries): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole; 

SPF Technologie de l'Information et de la 
Communication (Fedict); 

FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie (Fedict); 

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
Développement; 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken; 

SPF Finances; FOD Financiën; 

SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer; 

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale; 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal 
overleg 

SPF Sécurité Sociale et Institutions 
publiques de Sécurité Sociale; 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare 
Instellingen van sociale Zekerheid 
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement; 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu; 

SPF Justice; FOD Justitie; 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie; 

FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie; 

Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging; 

Service public de programmation 
Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Economie sociale; 

Programmatorische Overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie, 
Armoedsbestrijding en sociale Economie; 

Service public fédéral de Programmation 
Développement durable; 

Programmatorische federale 
Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; 

Service public fédéral de Programmation 
Politique scientifique; 

Programmatorische federale 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; 

2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen; 

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid; 

Institut national d'Assurance sociales pour 
travailleurs indépendants 

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen; 

Institut national d'Assurance Maladie-
Invalidité; 

Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen; 

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-
Invalidité; 

Hulpkas voor Ziekte-en 
Invaliditeitsverzekering; 

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten; 

Office national de l'Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Bulharsko 

– Администрация на Народното събрание 

– Aдминистрация на Президента 

– Администрация на Министерския съвет 

– Конституционен съд 

– Българска народна банка 

– Министерство на външните работи 
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– Министерство на вътрешните работи 

– Министерство на държавната администрация и административната реформа 

– Министерство на извънредните ситуации 

– Министерство на земеделието и храните 

– Министерство на здравеопазването 

– Министерство на икономиката и енергетиката 

– Министерство на културата 

– Министерство на образованието и науката 

– Министерство на околната среда и водите 

– Министерство на отбраната 

– Министерство на правосъдието 

– Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

– Министерство на транспорта 

– Министерство на труда и социалната политика 

– Министерство на финансите 

Státní orgány, státní komise, výkonné orgány a jiné státní orgány zřízené zákonem nebo 
usnesením Rady ministrů, jejichž činnosti souvisejí s výkonem výkonných pravomocí: 

– Агенция за ядрено регулиране 

– Висшата атестационна комисия 

– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

– Държавна комисия по сигурността на информацията 

– Комисия за защита на конкуренцията 

– Комисия за защита на личните данни 

– Комисия за защита от дискриминация 

– Комисия за регулиране на съобщенията 

– Комисия за финансов надзор 

– Патентно ведомство на Република България 

– Сметна палата на Република България 
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– Агенция за приватизация 

– Агенция за следприватизационен контрол 

– Български институт по метрология 

– Държавна агенция „Архиви” 

– Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 

– Държавна агенция "Национална сигурност" 

– Държавна агенция за бежанците 

– Държавна агенция за българите в чужбина 

– Държавна агенция за закрила на детето 

– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 

– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

– Държавна агенция за младежта и спорта 

– Държавна агенция по горите 

– Държавна агенция по туризма 

– Държавна комисия по стоковите борси и тържища 

– Институт по публична администрация и европейска интеграция 

– Национален статистически институт 

– Национална агенция за оценяване и акредитация 

– Националната агенция за професионално образование и обучение 

– Национална комисия за борба с трафика на хора 

– Агенция "Митници" 

– Агенция за държавна и финансова инспекция 

– Агенция за държавни вземания 

– Агенция за социално подпомагане 

– Агенция за хората с увреждания 

– Агенция по вписванията 

– Агенция по геодезия, картография и кадастър 
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– Агенция по енергийна ефективност 

– Агенция по заетостта 

– Агенция по обществени поръчки 

– Българска агенция за инвестиции 

– Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

– Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на 
Министерство на вътрешните работи 

– Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи  

– Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните 
работи 

– Дирекция за национален строителен контрол 

– Държавна комисия по хазарта 

– Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

– Изпълнителна агенция "Борба с градушките" 

– Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" 

– Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" 

– Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 

– Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"  

– Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" 

– Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, 
техника и имущества" 

– Изпълнителна агенция "Морска администрация" 

– Изпълнителна агенция "Национален филмов център" 

– Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" 

– Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" 

– Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"  

– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози 

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

– Изпълнителна агенция по лекарствата 
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– Изпълнителна агенция по лозата и виното 

– Изпълнителна агенция по околна среда 

– Изпълнителна агенция по почвените ресурси 

– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

– Изпълнителна агенция по трансплантация 

– Изпълнителна агенция по хидромелиорации 

– Комисията за защита на потребителите 

– Контролно-техническата инспекция 

– Национален център за информация и документация 

– Национален център по радиобиология и радиационна защита 

– Национална агенция за приходите 

– Национална ветеринарномедицинска служба 

– Национална служба "Полиция" 

– Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" 

– Национална служба за растителна защита 

– Национална служба за съвети в земеделието 

– Национална служба по зърното и фуражите 

– Служба "Военна информация" 

– Служба "Военна полиция" 

– Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" 

– Авиоотряд 28 

Česká republika 

– Ministerstvo dopravy 

– Ministerstvo financí 

– Ministerstvo kultury 
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– Ministerstvo obrany 

– Ministerstvo pro místní rozvoj 

– Ministerstvo práce a sociálních věcí 

– Ministerstvo průmyslu a obchodu 

– Ministerstvo spravedlnosti 

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

– Ministerstvo vnitra 

– Ministerstvo zahraničních věcí 

– Ministerstvo zdravotnictví 

– Ministerstvo zemědělství 

– Ministerstvo životního prostředí 

– Poslanecká sněmovna PČR 

– Senát PČR 

– Kancelář prezidenta 

– Český statistický úřad 

– Český úřad zeměměřičský a katastrální 

– Úřad průmyslového vlastnictví 

– Úřad pro ochranu osobních údajů 

– Bezpečnostní informační služba 

– Národní bezpečnostní úřad 

– Česká akademie věd 

– Vězeňská služba 

– Český báňský úřad 

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

– Správa státních hmotných rezerv 

– Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

– Česká národní banka 
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– Energetický regulační úřad 

– Úřad vlády České republiky 

– Ústavní soud 

– Nejvyšší soud 

– Nejvyšší správní soud 

– Nejvyšší státní zastupitelství 

– Nejvyšší kontrolní úřad 

– Kancelář Veřejného ochránce práv 

– Grantová agentura České republiky 

– Státní úřad inspekce práce 

– Český telekomunikační úřad 

Dánsko 

– Folketinget 

– Rigsrevisionen 

– Statsministeriet 

– Udenrigsministeriet 

– Beskæftigelsesministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) 

– Domstolsstyrelsen 

– Finansministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) 

– Forsvarsministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) 

– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (několik odborů a 
institucí, včetně Statens Serum Institut) 

– Justitsministeriet 
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Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (velitel policie, 
státní zástupce, 1 ředitelství a několik odborů) 

– Kirkeministeriet 

10 stiftsøvrigheder (10 diecézních úřadů) 

– Kulturministeriet – Ministerstvo kultury 

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 odbory a několik institucí) 

– Miljøministeriet 

5 styrelser (5 odborů) 

– Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 

1 styrelser (1 odbor) 

– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

4 direktoraterog institutioner (4 ředitelství a instituce) 

– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger 
(několik odborů a institucí, včetně Národní laboratoře Risoe a státních výzkumných a 
vzdělávacích ústavů) 

– Skatteministeriet 

1 styrelser og institutioner (1 odbor a několik institucí) 

– Velfærdsministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 odbory a několik institucí) 

– Transportministeriet 

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 odborů a institucí, včetně 
Øresundsbrokonsortiet) 

– Undervisningsministeriet 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 odbory, 4 vzdělávací 
zařízení, 5 jiných institucí) 

– Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Adskilligestyrelser og institutioner (několik odborů a institucí) 

– Klima- og Energiministeriet 

3 styrelse og institutioner (3 odbory a instituce) 
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Německo 

– Auswärtiges Amt 

– Bundeskanzleramt 

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

– Bundesministerium für Bildung und Forschung 

– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

– Bundesministerium der Finanzen 

– Bundesministerium des Innern (pouze civilní zboží) 

– Bundesministerium für Gesundheit 

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

– Bundesministerium der Justiz 

– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

– Bundesministerium der Verteidigung (ne vojenské zboží) 

– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Estonsko 

– Vabariigi Presidendi Kantselei; 

– Eesti Vabariigi Riigikogu; 

– Eesti Vabariigi Riigikohus; 

– Riigikontroll; 

– Õiguskantsler; 

– Riigikantselei; 

– Rahvusarhiiv; 

– Haridus- ja Teadusministeerium; 

– Justiitsministeerium; 

– Kaitseministeerium; 
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– Keskkonnaministeerium; 

– Kultuuriministeerium; 

– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 

– Põllumajandusministeerium; 

– Rahandusministeerium; 

– Siseministeerium; 

– Sotsiaalministeerium; 

– Välisministeerium; 

– Keeleinspektsioon; 

– Riigiprokuratuur; 

– Teabeamet; 

– Maa-amet; 

– Keskkonnainspektsioon; 

– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; 

– Muinsuskaitseamet; 

– Patendiamet; 

– Tarbijakaitseamet; 

– Riigihangete Amet; 

– Taimetoodangu Inspektsioon; 

– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; 

– Veterinaar- ja Toiduamet 

– Konkurentsiamet; 

– Maksu –ja Tolliamet; 

– Statistikaamet; 

– Kaitsepolitseiamet; 

– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; 

– Piirivalveamet; 
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– Politseiamet; 

– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; 

– Keskkriminaalpolitsei; 

– Päästeamet; 

– Andmekaitse Inspektsioon; 

– Ravimiamet; 

– Sotsiaalkindlustusamet; 

– Tööturuamet; 

– Tervishoiuamet; 

– Tervisekaitseinspektsioon; 

– Tööinspektsioon; 

– Lennuamet; 

– Maanteeamet; 

– Veeteede Amet; 

– Julgestuspolitsei; 

– Kaitseressursside Amet; 

– Kaitseväe Logistikakeskus; 

– Tehnilise Järelevalve Amet. 

Irsko 

– President's Establishment 

– Houses of the Oireachtas – (parlament)  

– Department of the Taoiseach – (úřad předsedy vlády) 

– Central Statistics Office 

– Department of Finance 

– Office of the Comptroller and Auditor General 

– Office of the Revenue Commissioners 

– Office of Public Works 
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– State Laboratory 

– Office of the Attorney General 

– Office of the Director of Public Prosecutions 

– Valuation Office 

– Office of the Commission for Public Service Appointments 

– Public Appointments Service 

– Office of the Ombudsman 

– Chief State Solicitor's Office 

– Department of Justice, Equality and Law Reform 

– Courts Service 

– Prisons Service 

– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 

– Department of the Environment, Heritage and Local Government 

– Department of Education and Science 

– Department of Communications, Energy and Natural Resources 

– Department of Agriculture, Fisheries and Food 

– Department of Transport 

– Department of Health and Children 

– Department of Enterprise, Trade and Employment 

– Department of Arts, Sports and Tourism 

– Department of Defence 

– Department of Foreign Affairs 

– Department of Social and Family Affairs 

– Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs 

– Arts Council 

– National Gallery. 

Řecko 
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– Υπουργείο Εσωτερικών; 

– Υπουργείο Εξωτερικών; 

– Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών; 

– Υπουργείο Ανάπτυξης; 

– Υπουργείο ∆ικαιοσύνης; 

– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων; 

– Υπουργείο Πολιτισµού; 

– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης; 

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων; 

– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας; 

– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών; 

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; 

– Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής; 

– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης; 

– Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας; 

– Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης; 

– Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς; 

– Γενική Γραµµατεία Ισότητας; 

– Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων; 

– Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού; 

– Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας; 

– Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας; 

– Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού; 

– Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων; 

– Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος; 

– Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας; 

– Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας; 
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– Εθνικό Τυπογραφείο; 

– Γενικό Χηµείο του Κράτους; 

– Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας; 

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών; 

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης; 

– ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης; 

– Πανεπιστήµιο Αιγαίου; 

– Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων; 

– Πανεπιστήµιο Πατρών; 

– Πανεπιστήµιο Μακεδονίας; 

– Πολυτεχνείο Κρήτης; 

– Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων; 

– Αιγινήτειο Νοσοκοµείο; 

– Αρεταίειο Νοσοκοµείο; 

– Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης; 

– Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού; 

– Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων; 

– Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων; 

– Γενικό Επιτελείο Στρατού; 

– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού; 

– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας; 

– Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας; 

– Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων; 

– Υπουργείο Εθνικής Άµυνας; 

– Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

Španělsko 

– Presidencia de Gobierno 
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– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

– Ministerio de Justicia 

– Ministerio de Defensa 

– Ministerio de Economía y Hacienda 

– Ministerio del Interior 

– Ministerio de Fomento 

– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes 

– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

– Ministerio de Trabajo e Inmigración 

– Ministerio de la Presidencia 

– Ministerio de Administraciones Públicas 

– Ministerio de Cultura 

– Ministerio de Sanidad y Consumo 

– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

– Ministerio de Vivienda 

– Ministerio de Ciencia e Innovación 

– Ministerio de Igualdad 

Francie 

1) Ministerstva 

– Services du Premier ministre 

– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports  

– Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 

– Ministère chargé de la justice 

– Ministère chargé de la défense 

– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes 

– Ministère chargé de l'éducation nationale 

– Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi 
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– Secrétariat d’Etat aux transports 

– Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur 

– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité 

– Ministère chargé de la culture et de la communication 

– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

– Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche 

– Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche 

– Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 

– Secrétariat d’Etat à la fonction publique 

– Ministère chargé du logement et de la ville 

– Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie 

– Secrétariat d’Etat à l’outre-mer 

– Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative 

– Secrétariat d’Etat aux anciens combattants 

– Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-
développement 

– Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques 

– Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,  

– Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme 

– Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme 

– Secrétariat d’Etat à la politique de la ville 

– Secrétariat d’Etat à la solidarité 

– Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation 

– Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi 

– Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des 
services 

– Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie 

– Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale 
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– Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire 

2) Instituce, nezávislé orgány a soudy 

– Présidence de la République 

– Assemblée Nationale 

– Sénat 

– Conseil constitutionnel 

– Conseil économique et social 

– Conseil supérieur de la magistrature 

– Agence française contre le dopage 

– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 

– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 

– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

– Autorité de sûreté nucléaire 

– Autorité indépendante des marchés financiers 

– Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 

– Commission d’accès aux documents administratifs 

– Commission consultative du secret de la défense nationale 

– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité 

– Commission nationale de déontologie de la sécurité 

– Commission nationale du débat public 

– Commission nationale de l’informatique et des libertés 

– Commission des participations et des transferts 

– Commission de régulation de l’énergie 

– Commission de la sécurité des consommateurs 

– Commission des sondages 

– Commission de la transparence financière de la vie politique 
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– Conseil de la concurrence 

– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

– Conseil supérieur de l’audiovisuel 

– Défenseur des enfants 

– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

– Haute autorité de santé 

– Médiateur de la République 

– Cour de justice de la République 

– Tribunal des Conflits 

– Conseil d'Etat 

– Cours administratives d'appel 

– Tribunaux administratifs 

– Cour des Comptes 

– Chambres régionales des Comptes 

– Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux 
d'instance et Tribunaux de grande instance) 

3) Státní veřejné instituce  

– Académie de France à Rome 

– Académie de marine 

– Académie des sciences d'outre-mer 

– Académie des technologies 

– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

– Agence de biomédicine 

– Agence pour l'enseignement du français à l'étranger 

– Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

– Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 

– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 
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– Agences de l'eau 

– Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations 

– Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) 

– Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) 

– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances 

– Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) 

– Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) 

– Bibliothèque publique d'information 

– Bibliothèque nationale de France  

– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

– Caisse des Dépôts et Consignations 

– Caisse nationale des autoroutes (CNA) 

– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 

– Caisse de garantie du logement locatif social 

– Casa de Velasquez 

– Centre d'enseignement zootechnique 

– Centre d'études de l'emploi 

– Centre d'études supérieures de la sécurité sociale 

– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole 

– Centre hospitalier des Quinze-Vingts 

– Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup 
Agro) 

– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

– Centre des Monuments Nationaux 

– Centre national d'art et de culture Georges Pompidou  

– Centre national des arts plastiques 

– Centre national de la cinématographie 
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– Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts (CEMAGREF) 

– Centre national du livre 

– Centre national de documentation pédagogique 

– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 

– Centre national professionnel de la propriété forestière 

– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) 

– Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) 

– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) 

– Collège de France 

– Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 

– Conservatoire National des Arts et Métiers 

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 

– Conservatoire national supérieur d'art dramatique 

– Ecole centrale de Lille 

– Ecole centrale de Lyon 

– École centrale des arts et manufactures 

– École française d'archéologie d'Athènes 

– École française d'Extrême-Orient 

– École française de Rome 

– École des hautes études en sciences sociales 

– Ecole du Louvre 

– École nationale d'administration 

– École nationale de l'aviation civile (ENAC) 

– École nationale des Chartes 

– École nationale d'équitation 

– Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg 
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– Écoles nationales d'ingénieurs 

– Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de 
Nantes 

– Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles 

– École nationale de la magistrature 

– Écoles nationales de la marine marchande 

– École nationale de la santé publique (ENSP) 

– École nationale de ski et d'alpinisme 

– École nationale supérieure des arts décoratifs 

– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix 

– Écoles nationales supérieures d'arts et métiers 

– École nationale supérieure des beaux-arts 

– École nationale supérieure de céramique industrielle 

– École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) 

– Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles 

– Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires 

– Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale 

– Écoles nationales vétérinaires 

– École nationale de voile 

– Écoles normales supérieures 

– École polytechnique 

– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) 

– École de sylviculture Crogny (Aube) 

– École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde) 

– École de viticulture — Avize (Marne) 

– Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon 

– Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 
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– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter 

– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 

– Fondation Carnegie 

– Fondation Singer-Polignac 

– Haras nationaux 

– Hôpital national de Saint-Maurice 

– Institut des hautes études pour la science et la technologie 

– Institut français d'archéologie orientale du Caire 

– Institut géographique national 

– Institut National de l'origine et de la qualité 

– Institut national des hautes études de sécurité 

– Institut de veille sanitaire 

– Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire 
de Rennes 

– Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D) 

– Institut National d'Horticulture 

– Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire 

– Institut national des jeunes aveugles — Paris 

– Institut national des jeunes sourds — Bordeaux 

– Institut national des jeunes sourds — Chambéry 

– Institut national des jeunes sourds — Metz  

– Institut national des jeunes sourds — Paris 

– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) 

– Institut national de la propriété industrielle 

– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) 

– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) 

– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) 

– Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.) 
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– Institut national de recherches archéologiques préventives 

– Institut National des Sciences de l'Univers 

– Institut National des Sports et de l'Education Physique 

– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements inadaptés 

– Instituts nationaux polytechniques 

– Instituts nationaux des sciences appliquées 

– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

– Institut de Recherche pour le Développement 

– Instituts régionaux d'administration 

– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) 

– Institut supérieur de mécanique de Paris 

– Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 

– Musée de l'armée 

– Musée Gustave-Moreau 

– Musée national de la marine 

– Musée national J.-J.-Henner  

– Musée du Louvre 

– Musée du Quai Branly 

– Muséum National d'Histoire Naturelle 

– Musée Auguste-Rodin 

– Observatoire de Paris 

– Office français de protection des réfugiés et apatrides 

– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) 

– Office national de la chasse et de la faune sauvage 

– Office National de l'eau et des milieux aquatiques 

– Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) 
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– Office universitaire et culturel français pour l'Algérie 

– Ordre national de la Légion d'honneur 

– Palais de la découverte 

– Parcs nationaux 

– Universités 

4) Jiné státní veřejné subjekty 

– Union des groupements d'achats publics (UGAP)  

– Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) 

– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

– Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) 

– Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 

Itálie 

1) Nákupní subjekty 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Ministero degli Affari Esteri 

– Ministero dell’Interno 

– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) 

– Ministero della Difesa 

– Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Ministero dello Sviluppo Economico 

– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

– Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare 

– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

– Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche 

2) Jiné státní veřejné subjekty: 
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– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 

Kypr 

– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 

– Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης 

– Υπουργικό Συµβούλιο 

– Βουλή των Αντιπροσώπων 

– ∆ικαστική Υπηρεσία 

– Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 

– Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 

– Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

– Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 

– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

– Γραφείο Προγραµµατισµού 

– Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας 

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

– Γραφείο Εφόρου ∆ηµοσίων Ενισχύσεων 

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

– Υπουργείο Άµυνας 

– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

– Τµήµα Γεωργίας 

– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

– Τµήµα ∆ασών 

– Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 
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– Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

– Μετεωρολογική Υπηρεσία 

– Τµήµα Αναδασµού 

– Υπηρεσία Μεταλλείων 

– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

– Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

– Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

– Αστυνοµία 

– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 

– Τµήµα Φυλακών 

– Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

– Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

– Τµήµα Εργασίας 

– Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

– Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 

– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 

– Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 

– Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων 

– Υπουργείο Εσωτερικών 

– Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

– Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 

– Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως 

– Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
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– Πολιτική Άµυνα 

– Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων 

– Υπηρεσία Ασύλου 

– Υπουργείο Εξωτερικών 

– Υπουργείο Οικονοµικών 

– Τελωνεία  

– Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

– Στατιστική Υπηρεσία 

– Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 

– Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

– Κυβερνητικό Τυπογραφείο 

– Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

– Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 

– Τµήµα Αρχαιοτήτων 

– Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 

– Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 

– Τµήµα Οδικών Μεταφορών 

– Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 

– Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

– Υπουργείο Υγείας 

– Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 

– Γενικό Χηµείο 

– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
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Lotyšsko 

a) Ministerstva, ministerské sekretariáty pro zvláštní úkoly a jejich podřízené instituce 

– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes 

– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes 

– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes 

– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes 

– Satversmes aizsardzības birojs 

b) Jiné státní instituce 

– Augstākā tiesa 

– Centrālā vēlēšanu komisija 

– Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

– Latvijas Banka 

– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes 

– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

– Satversmes tiesa 
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– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

– Valsts kontrole 

– Valsts prezidenta kanceleja 

– Tiesībsarga birojs  

– Nacionālā radio un televīzijas padome  

– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (jiné státní orgány nepodřízené 
ministerstvům) 

Litva 

– Prezidentūros kanceliarija 

– Seimo kanceliarija 

– Instituce odpovědné Seimas (parlamentu): 

– Lietuvos mokslo taryba; 

– Seimo kontrolierių įstaiga; 

– Valstybės kontrolė; 

– Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

– Valstybės saugumo departamentas; 

– Konkurencijos taryba; 

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; 

– Vertybinių popierių komisija; 

– Ryšių reguliavimo tarnyba; 

– Nacionalinė sveikatos taryba; 

– Etninės kultūros globos taryba; 

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

– Valstybinė kultūros paveldo komisija; 

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; 

– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

– Valstybinė lietuvių kalbos komisija; 

– Vyriausioji rinkimų komisija; 
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– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; 

– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 

– Vyriausybės kanceliarija 

– Instituce odpovědné Vyriausybės (vládě): 

– Ginklų fondas; 

– Informacinės visuomenės plėtros komitetas; 

– Kūno kultūros ir sporto departamentas; 

– Lietuvos archyvų departamentas; 

– Mokestinių ginčų komisija; 

– Statistikos departamentas; 

– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; 

– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; 

– Viešųjų pirkimų tarnyba; 

– Narkotikų kontrolės departamentas; 

– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; 

– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

– Valstybinė lošimų priežiūros komisija; 

– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

– Vyriausioji administracinių ginčų komisija; 

– Draudimo priežiūros komisija; 

– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; 

– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras 

– Konstitucinis Teismas 

– Lietuvos bankas 

– Aplinkos ministerija 

– Instituce podléhající Aplinkos ministerija (ministerstvu životního prostředí): 

– Generalinė miškų urėdija; 
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– Lietuvos geologijos tarnyba; 

– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; 

– Lietuvos standartizacijos departamentas; 

– Nacionalinis akreditacijos biuras; 

– Valstybinė metrologijos tarnyba; 

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; 

– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. 

– Finansų ministerija 

– Instituce podléhající Finansų ministerija (ministerstvu financí): 

– Muitinės departamentas; 

– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė mokesčių inspekcija; 

– Finansų ministerijos mokymo centras. 

– Krašto apsaugos ministerija 

– Instituce podléhající Krašto apsaugos ministerijos (ministerstvu národní obrany): 

– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; 

– Centralizuota finansų ir turto tarnyba; 

– Karo prievolės administravimo tarnyba; 

– Krašto apsaugos archyvas; 

– Krizių valdymo centras; 

– Mobilizacijos departamentas; 

– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; 

– Infrastruktūros plėtros departamentas; 

– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras. 

– Lietuvos kariuomenė 

– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos 

– Kultūros ministerija 
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– Instituce podléhající Kultūros ministerijos (ministerstvu kultury): 

– Kultūros paveldo departamentas; 

– Valstybinė kalbos inspekcija. 

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

– Instituce podléhající Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ministerstvu práce a 
sociálních věcí): 

– Garantinio fondo administracija; 

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; 

– Lietuvos darbo birža; 

– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; 

– Trišalės tarybos sekretoriatas; 

– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; 

– Darbo inspekcija; 

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; 

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; 

– Ginčų komisija; 

– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; 

– Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

– Susisiekimo ministerija 

– Instituce podléhající Susisiekimo ministerijos (ministerstvu dopravy a spojů): 

– Lietuvos automobilių kelių direkcija; 

– Valstybinė geležinkelio inspekcija; 

– Valstybinė kelių transporto inspekcija; 

– Pasienio kontrolės punktų direkcija. 

– Sveikatos apsaugos ministerija 

– Instituce podléhající Sveikatos apsaugos ministerijos (ministerstvu zdravotnictví): 

– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba; 

– Valstybinė ligonių kasa; 
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– Valstybinė medicininio audito inspekcija; 

– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; 

– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; 

– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; 

– Farmacijos departamentas; 

– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras; 

– Lietuvos bioetikos komitetas; 

– Radiacinės saugos centras. 

– Švietimo ir mokslo ministerija 

– Instituce podléhající Švietimo ir mokslo ministerijos (ministerstvu školství a vědy): 

– Nacionalinis egzaminų centras; 

– Studijų kokybės vertinimo centras. 

– Teisingumo ministerija 

– Instituce podléhající Teisingumo ministerijos (ministerstvu spravedlnosti): 

– Kalėjimų departamentas; 

– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; 

– Europos teisės departamentas 

– Ūkio ministerija 

– Įstaigos prie the Ūkio ministerijos (ministerstvo hospodářství): 

– Įmonių bankroto valdymo departamentas; 

– Valstybinė energetikos inspekcija; 

– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; 

– Valstybinis turizmo departamentas 

– Užsienio reikalų ministerija 

– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių 
organizacijų 

– Vidaus reikalų ministerija 

– Instituce podléhající Vidaus reikalų ministerijos (ministerstvu vnitra): 
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– Asmens dokumentų išrašymo centras; 

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; 

– Gyventojų registro tarnyba; 

– Policijos departamentas; 

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; 

– Turto valdymo ir ūkio departamentas; 

– Vadovybės apsaugos departamentas; 

– Valstybės sienos apsaugos tarnyba; 

– Valstybės tarnybos departamentas; 

– Informatikos ir ryšių departamentas; 

– Migracijos departamentas; 

– Sveikatos priežiūros tarnyba; 

– Bendrasis pagalbos centras. 

– Žemės ūkio ministerija 

– Instituce podléhající Žemės ūkio ministerijos (ministerstvu zemědělství): 

– Nacionalinė mokėjimo agentūra; 

– Nacionalinė žemės tarnyba; 

– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; 

– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; 

– Žuvininkystės departamentas 

– Teismai (soudy): 

– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; 

– Lietuvos apeliacinis teismas; 

– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; 

– apygardų teismai; 

– apygardų administraciniai teismai; 
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– apylinkių teismai; 

– Nacionalinė teismų administracija 

– Generalinė prokuratūra 

– Jiné ústřední subjekty veřejné správy [institucijos (instituce), įstaigos (zařízení), tarnybos 
(agentury)]: 

– Aplinkos apsaugos agentūra; 

– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; 

– Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba; 

– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė miškotvarkos tarnyba; 

– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; 

– Lietuvos AIDS centras; 

– Nacionalinis organų transplantacijos biuras; 

– Valstybinis patologijos centras; 

– Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

– Lietuvos sveikatos informacijos centras; 

– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; 

– Valstybinis aplinkos sveikatos centras; 

– Respublikinis mitybos centras; 

– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras; 

– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras; 

– Visuomenės sveikatos ugdymo centras; 

– Muitinės kriminalinė tarnyba; 

– Muitinės informacinių sistemų centras; 

– Muitinės laboratorija; 

– Muitinės mokymo centras; 

– Valstybinis patentų biuras; 
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– Lietuvos teismo ekspertizės centras; 

– Centrinė hipotekos įstaiga; 

– Lietuvos metrologijos inspekcija; 

– Civilinės aviacijos administracija; 

– Lietuvos saugios laivybos administracija; 

– Transporto investicijų direkcija; 

– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; 

– Pabėgėlių priėmimo centras 

Lucembursko 

– Ministère d’Etat 

– Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration 

– Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural 

– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 

– Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

– Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 

– Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 

– Ministère de l’Egalité des chances 

– Ministère de l’Environnement 

– Ministère de la Famille et de l’Intégration 

– Ministère des Finances 

– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 

– Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 

– Ministère de la Justice 

– Ministère de la Santé 

– Ministère de la Sécurité sociale 

– Ministère des Transports 

– Ministère du Travail et de l’Emploi 
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– Ministère des Travaux publics 

Maďarsko 

– Egészségügyi Minisztérium 

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

– Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

– Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 

– Honvédelmi Minisztérium 

– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

– Külügyminisztérium 

– Miniszterelnöki Hivatal 

– Oktatási és Kulturális Minisztérium 

– Önkormányzati Minisztérium 

– Pénzügyminisztérium 

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 

Malta 

– Uffiċċju tal-Prim Ministru (úřad předsedy vlády) 

– Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (ministerstvo rodiny a sociální solidarity) 

– Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (ministerstvo školství, mládeže a 
zaměstnanosti) 

– Ministeru tal-Finanzi (ministerstvo financí) 

– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (ministerstvo pro zdroje a infrastrukturu) 

– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (ministerstvo pro cestovní ruch a kulturu) 

– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí) 

– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (ministerstvo venkova a životního prostředí) 

– Ministeru għal Għawdex (ministerstvo pro Gozo) 



CS 112   CS 

– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (ministerstvo zdravotnictví, seniorů 
a veřejné péče) 

– Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (ministerstvo zahraničních věcí) 

– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (ministerstvo 
investic, průmyslu a informačních technologií) 

– Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (ministerstvo hospodářské soutěže a 
spojů) 

– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (ministerstvo pro rozvoj měst a pozemní 
komunikace) 

Nizozemsko 

– Ministerie van Algemene Zaken 

– Bestuursdepartement 

– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

– Rijksvoorlichtingsdienst 

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

– Bestuursdepartement 

– Centrale Archiefselectiedienst (CAS) 

– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 

– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten 

– Ministerie van Buitenlandse Zaken 

– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) 

– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) 

– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) 

– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) 

– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

– Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the 
Secretary-general and Deputy Secretary-general) 

– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) 

– Ministerie van Defensie – (ministerstvo obrany) 
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– Bestuursdepartement 

– Commando Diensten Centra (CDC) 

– Defensie Telematica Organisatie (DTO) 

– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst  

– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst 

– Defensie Materieel Organisatie (DMO) 

– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie 

– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) 

– Ministerie van Economische Zaken 

– Bestuursdepartement 

– Centraal Planbureau (CPB) 

– SenterNovem 

– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

– Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 

– Agentschap Telecom 

– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor 
Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) 

– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 

– Octrooicentrum Nederland 

– Consumentenautoriteit 

– Ministerie van Financiën 

– Bestuursdepartement 

– Belastingdienst Automatiseringscentrum 

– Belastingdienst 
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– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (různé odbory daňové a celní 
správy v Nizozemsku) 

– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst 
(ECD)) 

– Belastingdienst Opleidingen 

– Dienst der Domeinen 

– Ministerie van Justitie 

– Bestuursdepartement 

– Dienst Justitiële Inrichtingen 

– Raad voor de Kinderbescherming 

– Centraal Justitie Incasso Bureau 

– Openbaar Ministerie 

– Immigratie en Naturalisatiedienst 

– Nederlands Forensisch Instituut 

– Dienst Terugkeer & Vertrek  

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

– Bestuursdepartement 

– Dienst Regelingen (DR) 

– Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) 

– Algemene Inspectiedienst (AID) 

– Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie van het Onderwijs 

– Erfgoedinspectie 

– Centrale Financiën Instellingen 

– Nationaal Archief 
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– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

– Onderwijsraad 

– Raad voor Cultuur 

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie Werk en Inkomen 

– Agentschap SZW 

– Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

– Bestuursdepartement 

– Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart 

– Directoraat-generaal Personenvervoer 

– Directoraat-generaal Water 

– Centrale diensten (ústřední služby) 

– Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat 

– Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI 

– Rijkswaterstaat, Bestuur 

– De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (každá jednotlivá 
regionální služba generálního ředitelství veřejných prací a vodohospodářství) 

– De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (každá jednotlivá 
specializovaná služba generálního ředitelství veřejných prací a vodohospodářství) 

– Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 

– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 

– Bouwdienst 

– Corporate Dienst 

– Data ICT Dienst 

– Dienst Verkeer en Scheepvaart 

– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) 

– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) 
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– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

– Waterdienst 

– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie 

– Port state Control 

– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Water 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Land 

– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

– Bestuursdepartement 

– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie 

– Directoraat-generaal Ruimte 

– Directoraat-general Milieubeheer 

– Rijksgebouwendienst 

– VROM Inspectie 

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

– Inspectie Gezondheidszorg 

– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 

– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

– Sociaal en Cultureel Planbureau 

– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

– Tweede Kamer der Staten-Generaal 

– Eerste Kamer der Staten-Generaal 

– Raad van State 

– Algemene Rekenkamer 
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– Nationale Ombudsman 

– Kanselarij der Nederlandse Orden 

– Kabinet der Koningin 

– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken 

Rakousko 

– Bundeskanzleramt 

– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

– Bundesministerium für Finanzen 

– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 

– Bundesministerium für Inneres 

– Bundesministerium für Justiz 

– Bundesministerium für Landesverteidigung 

– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H 

– Bundesbeschaffung G.m.b.H 

– Bundesrechenzentrum G.m.b.H 

Polsko 

– Kancelaria Prezydenta RP 

– Kancelaria Sejmu RP 

– Kancelaria Senatu RP 

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

– Sąd Najwyższy 
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– Naczelny Sąd Administracyjny 

– Wojewódzkie sądy administracyjne 

– Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne 

– Trybunat Konstytucyjny 

– Najwyższa Izba Kontroli 

– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

– Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

– Biuro Ochrony Rządu 

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

– Centralne Biuro Antykorupcyjne 

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

– Ministerstwo Finansów 

– Ministerstwo Gospodarki 

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

– Ministerstwo Edukacji Narodowej 

– Ministerstwo Obrony Narodowej 

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– Ministerstwo Skarbu Państwa 

– Ministerstwo Sprawiedliwości 

– Ministerstwo Infrastruktury 

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

– Ministerstwo Środowiska 

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

– Ministerstwo Zdrowia 

– Ministerstwo Sportu i Turystyki 
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– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

– Urząd Regulacji Energetyki 

– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

– Urząd Transportu Kolejowego 

– Urząd Dozoru Technicznego 

– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 

– Urząd Zamówień Publicznych 

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

– Urząd Lotnictwa Cywilnego 

– Urząd Komunikacji Elektronicznej 

– Wyższy Urząd Górniczy 

– Główny Urząd Miar 

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

– Główny Urząd Statystyczny 

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

– Państwowa Komisja Wyborcza 

– Państwowa Inspekcja Pracy 

– Rządowe Centrum Legislacji 

– Narodowy Fundusz Zdrowia 

– Polska Akademia Nauk 

– Polskie Centrum Akredytacji 

– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

– Polska Organizacja Turystyczna 
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– Polski Komitet Normalizacyjny 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

– Komisja Nadzoru Finansowego 

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

– Komenda Główna Policji 

– Komenda Główna Straży Granicznej 

– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

– Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

– Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

– Główny Inspektorat Sanitarny 

– Główny Inspektorat Weterynarii 

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

– Agencja Wywiadu 

– Agencja Mienia Wojskowego 

– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

– Agencja Rynku Rolnego 

– Agencja Nieruchomości Rolnych 

– Państwowa Agencja Atomistyki 

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– Agencja Rezerw Materiałowych 
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– Narodowy Bank Polski 

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

– Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu  

– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

– Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe" 

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

– Urzędy wojewódzkie 

– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest 
minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda 

Portugalsko 

– Presidência do Conselho de Ministros 

– Ministério das Finanças e da Administração Pública 

– Ministério da Defesa Nacional 

– Ministério dos Negócios Estrangeiros 

– Ministério da Administração Interna 

– Ministério da Justiça 

– Ministério da Economia e da Inovação 

– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

– Ministério da Educação 

– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

– Ministério da Cultura 

– Ministério da Saúde 

– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

– Presidença da Republica 
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– Tribunal Constitucional 

– Tribunal de Contas 

– Provedoria de Justiça 

Rumunsko 

– Administraţia Prezidenţială 

– Senatul României 

– Camera Deputaţilor 

– Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

– Curtea Constituţională 

– Consiliul Legislativ 

– Curtea de Conturi 

– Consiliul Superior al Magistraturii 

– Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

– Secretariatul General al Guvernului 

– Cancelaria primului ministru 

– Ministerul Afacerilor Externe 

– Ministerul Economiei şi Finanţelor 

– Ministerul Justiţiei 

– Ministerul Apărării 

– Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

– Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse 

– Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

– Ministerul Transporturilor 

– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei 

– Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

– Ministerul Sănătăţii Publice 
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– Ministerul Culturii şi Cultelor 

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

– Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 

– Serviciul Român de Informaţii 

– Serviciul de Informaţii Externe 

– Serviciul de Protecţie şi Pază 

– Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

– Consiliul Naţional al Audiovizualului 

– Consiliul Concurenţei (CC) 

– Direcţia Naţională Anticorupţie 

– Inspectoratul General de Poliţie 

– Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

– Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice(ANRSC) 

– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

– Autoritatea Navală Română 

– Autoritatea Feroviară Română 

– Autoritatea Rutieră Română 

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

– Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

– Autoritatea Naţională pentru Turism 

– Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 

– Autoritatea Naţională pentru Tineret 

– Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica  

– Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

– Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 
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– Autoritatea Electorală Permanente 

– Agenţia pentru Strategii Guvernamentale 

– Agenţia Naţională a Medicamentului 

– Agenţia Naţională pentru Sport 

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

– Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

– Agenţia Română pentru Conservarea Energiei 

– Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

– Agenţia Română pentru Investiţii Străine 

– Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

– Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

– Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 

– Agenţia Naţională Anti-doping 

– Agenţia Nucleară 

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 

– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei 

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

– Agenţia naţională Antidrog 

Slovinsko 

– Predsednik Republike Slovenije 

– Državni zbor Republike Slovenije 

– Državni svet Republike Slovenije 

– Varuh človekovih pravic 

– Ustavno sodišče Republike Slovenije 

– Računsko sodišče Republike Slovenije 

– Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
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– Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

– Vladne službe 

– Ministrstvo za finance 

– Ministrstvo za notranje zadeve 

– Ministrstvo za zunanje zadeve 

– Ministrstvo za obrambo 

– Ministrstvo za pravosodje 

– Ministrstvo za gospodarstvo 

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

– Ministrstvo za promet 

– Ministrstvo za okolje in, prostor 

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

– Ministrstvo za zdravje 

– Ministrstvo za javno upravo 

– Ministrstvo za šolstvo in šport 

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

– Ministrstvo za kulturo 

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije  

– višja sodišča 

– okrožna sodišča 

– okrajna sodišča 

– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 

– Okrožna državna tožilstva 

– Državno pravobranilstvo  

– Upravno sodišče Republike Slovenije 

– Višje delovno in socialno sodišče 

– delovna sodišča 
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– Davčna uprava Republike Slovenije 

– Carinska uprava Republike Slovenije 

– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 

– Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 

– Policija 

– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 

– General štab Slovenske vojske 

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo 

– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov 

– Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in 
pošto 

– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo 

– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 

– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 

– Veterinarska uprava Republike Slovenije 

– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

– Direkcija Republike Slovenije za caste 

– Prometni inšpektorat Republike Slovenije 

– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo 
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– Agencija Republike Slovenije za okolje 

– Geodetska uprava Republike Slovenije 

– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo 

– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

– Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

– Zdravstveni inšpektorat  

– Urad Republike Slovenije za kemikalije 

– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

– Urad Republike Slovenije za meroslovje 

– Urad za visoko šolstvo 

– Urad Republike Slovenije za mladino 

– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 

– Arhiv Republike Slovenije 

– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 

– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

– Služba vlade za zakonodajo 

– Služba vlade za evropske zadeve 

– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

– Urad vlade za komuniciranje 

– Urad za enake možnosti 

– Urad za verske skupnosti 

– Urad za narodnosti 

– Urad za makroekonomske analize in razvoj 

– Statistični urad Republike Slovenije 

– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

– Protokol Republike Slovenije 
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– Urad za varovanje tajnih podatkov 

– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

– Informacijski pooblaščenec 

– Državna volilna komisija 

Slovensko 

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy uvedené v zákoně č. 575/2001 Sb. o 
organizaci činnosti vlády a organizaci ústřední státní správy, ve znění pozdějších předpisů: 

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky 

– Národná rada Slovenskej republiky 

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

– Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

– Úrad vlády Slovenskej republiky 

– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

– Štatistický úrad Slovenskej republiky 

– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

– Úrad pre verejné obstarávanie 

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

– Národný bezpečnostný úrad 

– Ústavný súd Slovenskej republiky 

– Najvyšši súd Slovenskej republiky 

– Generálna prokuratura Slovenskej republiky 

– Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky 

– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

– Úrad pre finančný trh 

– Úrad na ochranu osobn ý ch udajov 

– Kancelária verejneho ochranu prav 

Finsko 

– Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet 

– Liikenne- Ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet  

– Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE 

– Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen 

– Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet 

– Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket 

– Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet 

– Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK 

– Rautatievirasto – Järnvägsverket 

– Tiehallinto – Vägförvaltningen 

– Viestintävirasto – Kommunikationsverket 
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– Maa- Ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet 

– Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket 

– Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket 

– Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket 

– Oikeusministeriö – Justitieministeriet 

– Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå 

– Tuomioistuimet – domstolar 

– Korkein oikeus – Högsta domstolen 

– Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen 

– Hovioikeudet – hovrätter 

– Käräjäoikeudet – tingsrätter 

– Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar 

– Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen 

– Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen 

– Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen 

– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 

– HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan 
kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI - Europeiska institutet för 
kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna  

– Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå 

– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

– Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral 

– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral 

– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet 

– Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen 

– Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor  

– Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket 
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– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral  

– Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande 

– Saamelaiskäräjät – Sametinget 

– Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet  

– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 

– Opetusministeriö – Undervisningsministeriet 

– Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen 

– Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå 

– Puolustusministeriö – Försvarsministeriet 

– Puolustusvoimat – Försvarsmakten 

– Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet 

– Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen 

– Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen 

– Liikkuva poliisi – Rörliga polisen 

– Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet 

– Lääninhallitukset – Länstyrelserna 

– Suojelupoliisi – Skyddspolisen 

– Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan 

– Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral 

– Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral 

– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors 

– Pelastusopisto – Räddningsverket 

– Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket 

– Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket 

– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral 

– Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet 

– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden 
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– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet 

– Lääkelaitos – Läkemedelsverket 

– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården 

– Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen 

– Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet 

– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-
handling 

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens 
produkttill-synscentral 

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes 

– Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen 

– Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet 

– Kuluttajavirasto – Konsumentverket 

– Kilpailuvirasto – Konkurrensverket 

– Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen 

– Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå 

– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förläggningar för 
asylsökande 

– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket 

– Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen 

– Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen 

– Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen 

– Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande 

– Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen 

– Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes - 
utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

– Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen 

– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral 

– Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden  
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– Työneuvosto – Arbetsrådet  

– Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå 

– Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet 

– Valtioneuvoston Kanslia – Statsrådets Kansli 

– Valtiovarainministeriö – Finansministeriet 

– Valtiokonttori – Statskontoret 

– Verohallinto – Skatteförvaltningen 

– Tullilaitos – Tullverket 

– Tilastokeskus – Statistikcentralen 

– Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral 

– Ympäristöministeriö – Miljöministeriet 

– Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral 

– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för 
boendet 

– Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk 

Švédsko 

A 

– Affärsverket svenska kraftnät 

– Akademien för de fria konsterna 

– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden 

– Allmänna pensionsfonden 

– Allmänna reklamationsnämnden 

– Ambassader 

– Ansvarsnämnd, statens 

– Arbetsdomstolen 

– Arbetsförmedlingen 

– Arbetsgivarverk, statens 

– Arbetslivsinstitutet 
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– Arbetsmiljöverket 

– Arkitekturmuseet 

– Arrendenämnder 

– Arvsfondsdelegationen 

– Arvsfondsdelegationen 

B 

– Banverket 

– Barnombudsmannen 

– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens 

– Bergsstaten 

– Biografbyrå, statens 

– Biografiskt lexikon, svenskt 

– Birgittaskolan 

– Blekinge tekniska högskola 

– Bokföringsnämnden 

– Bolagsverket 

– Bostadsnämnd, statens 

– Bostadskreditnämnd, statens 

– Boverket 

– Brottsförebyggande rådet 

– Brottsoffermyndigheten 

C 

– Centrala studiestödsnämnden 

D 

– Danshögskolan 

– Datainspektionen 

– Departementen 
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– Domstolsverket 

– Dramatiska institutet 

E 

– Ekeskolan 

– Ekobrottsmyndigheten 

– Ekonomistyrningsverket 

– Ekonomiska rådet 

– Elsäkerhetsverket 

– Energimarknadsinspektionen 

– Energimyndighet, statens 

– EU/FoU-rådet 

– Exportkreditnämnden 

– Exportråd, Sveriges 

F 

– Fastighetsmäklarnämnden 

– Fastighetsverk, statens 

– Fideikommissnämnden 

– Finansinspektionen 

– Finanspolitiska rådet 

– Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

– Fiskeriverket 

– Flygmedicincentrum 

– Folkhälsoinstitut, statens 

– Fonden för fukt- och mögelskador 

– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 

– Folke Bernadotte Akademin 

– Forskarskattenämnden 
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– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

– Fortifikationsverket 

– Forum för levande historia 

– Försvarets materielverk 

– Försvarets radioanstalt 

– Försvarets underrättelsenämnd 

– Försvarshistoriska museer, statens 

– Försvarshögskolan 

– Försvarsmakten 

– Försäkringskassan 

G 

– Gentekniknämnden 

– Geologiska undersökning 

– Geotekniska institut, statens 

– Giftinformationscentralen 

– Glesbygdsverket 

– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning 

– Granskningsnämnden för radio och TV 

– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

– Gymnastik- och Idrottshögskolan 

– Göteborgs universitet 

H 

– Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

– Handelsflottans pensionsanstalt 

– Handelssekreterare 

– Handelskamrar, auktoriserade 

– Handikappombudsmannen 
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– Handikappråd, statens 

– Harpsundsnämnden 

– Haverikommission, statens 

– Historiska museer, statens 

– Hjälpmedelsinstitutet 

– Hovrätterna 

– Hyresnämnder 

– Häktena 

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

– Högskolan Dalarna 

– Högskolan i Borås 

– Högskolan i Gävle 

– Högskolan i Halmstad 

– Högskolan i Kalmar 

– Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

– Högskolan i Kristianstad 

– Högskolan i Skövde 

– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

– Högskolan på Gotland 

– Högskolans avskiljandenämnd 

– Högskoleverket 

– Högsta domstolen 

I 

– ILO kommittén 

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

– Inspektionen för strategiska produkter 

– Institut för kommunikationsanalys, statens 
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– Institut för psykosocial medicin, statens 

– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens 

– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

– Institutet för rymdfysik 

– Institutet för tillväxtpolitiska studier 

– Institutionsstyrelse, statens 

– Insättningsgarantinämnden 

– Integrationsverket 

– Internationella programkontoret för utbildningsområdet 

J 

– Jordbruksverk, statens 

– Justitiekanslern 

– Jämställdhetsombudsmannen 

– Jämställdhetsnämnden 

– Järnvägar, statens 

– Järnvägsstyrelsen 

K 

– Kammarkollegiet 

– Kammarrätterna 

– Karlstads universitet 

– Karolinska Institutet 

– Kemikalieinspektionen 

– Kommerskollegium 

– Konjunkturinstitutet 

– Konkurrensverket 

– Konstfack 

– Konsthögskolan 
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– Konstnärsnämnden 

– Konstråd, statens 

– Konsulat 

– Konsumentverket 

– Krigsvetenskapsakademin 

– Krigsförsäkringsnämnden 

– Kriminaltekniska laboratorium, statens 

– Kriminalvården 

– Krisberedskapsmyndigheten 

– Kristinaskolan 

– Kronofogdemyndigheten  

– Kulturråd, statens 

– Kungl. Biblioteket 

– Kungl. Konsthögskolan 

– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

– Kungl. Tekniska högskolan 

– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 

– Kungl Vetenskapsakademin 

– Kustbevakningen 

– Kvalitets- och kompetensråd, statens 

– Kärnavfallsfondens styrelse 

L 

– Lagrådet 

– Lantbruksuniversitet, Sveriges 

– Lantmäteriverket 

– Linköpings universitet 

– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 



CS 140   CS 

– Livsmedelsverk, statens 

– Livsmedelsekonomiska institutet 

– Ljud- och bildarkiv, statens 

– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk 

– Lotteriinspektionen 

– Luftfartsverket 

– Luftfartsstyrelsen 

– Luleå tekniska universitet 

– Lunds universitet 

– Läkemedelsverket 

– Läkemedelsförmånsnämnden 

– Länsrätterna 

– Länsstyrelserna 

– Lärarhögskolan i Stockholm 

M 

– Malmö högskola 

– Manillaskolan 

– Maritima muséer, statens 

– Marknadsdomstolen 

– Medlingsinstitutet 

– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges 

– Migrationsverket 

– Militärhögskolor 

– Mittuniversitetet 

– Moderna museet 

– Museer för världskultur, statens 

– Musikaliska Akademien 
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– Musiksamlingar, statens 

– Myndigheten för handikappolitisk samordning 

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

– Myndigheten för skolutveckling 

– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 

– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 

– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 

– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige  

– Mälardalens högskola 

N 

– Nationalmuseum 

– Nationellt centrum för flexibelt lärande 

– Naturhistoriska riksmuseet 

– Naturvårdsverket 

– Nordiska Afrikainstitutet 

– Notarienämnden 

– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens 

– Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 

– Nämnden mot diskriminering 

– Nämnden för elektronisk förvaltning 

– Nämnden för RH anpassad utbildning 

– Nämnden för hemslöjdsfrågor 

O 

– Oljekrisnämnden 

– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
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– Operahögskolan i Stockholm 

P 

– Patent- och registreringsverket 

– Patentbesvärsrätten 

– Pensionsverk, statens 

– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden 

– Pliktverk, Totalförsvarets 

– Polarforskningssekretariatet 

– Post- och telestyrelsen 

– Premiepensionsmyndigheten 

– Presstödsnämnden 

R 

– Radio- och TV–verket 

– Rederinämnden 

– Regeringskansliet 

– Regeringsrätten 

– Resegarantinämnden 

– Registernämnden 

– Revisorsnämnden 

– Riksantikvarieämbetet 

– Riksarkivet 

– Riksbanken 

– Riksdagsförvaltningen 

– Riksdagens ombudsmän 

– Riksdagens revisorer 

– Riksgäldskontoret 

– Rikshemvärnsrådet 
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– Rikspolisstyrelsen 

– Riksrevisionen 

– Rikstrafiken 

– Riksutställningar, Stiftelsen 

– Riksvärderingsnämnden 

– Rymdstyrelsen 

– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 

– Räddningsverk, statens 

– Rättshjälpsmyndigheten 

– Rättshjälpsnämnden 

– Rättsmedicinalverket 

S 

– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

– Sameskolstyrelsen och sameskolor 

– Sametinget 

– SIS, Standardiseringen i Sverige 

– Sjöfartsverket 

– Skatterättsnämnden 

– Skatteverket 

– Skaderegleringsnämnd, statens 

– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

– Skogsstyrelsen 

– Skogsvårdsstyrelserna 

– Skogs och lantbruksakademien 

– Skolverk, statens 

– Skolväsendets överklagandenämnd 

– Smittskyddsinstitutet 
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– Socialstyrelsen 

– Specialpedagogiska institutet 

– Specialskolemyndigheten 

– Språk- och folkminnesinstitutet 

– Sprängämnesinspektionen 

– Statistiska centralbyrån 

– Statskontoret 

– Stockholms universitet 

– Stockholms internationella miljöinstitut 

– Strålsäkerhetsmyndigheten  

– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA 

– Styrelsen för Samefonden 

– Styrelsen för psykologiskt försvar 

– Stängselnämnden 

– Svenska institutet 

– Svenska institutet för europapolitiska studier 

– Svenska ESF rådet 

– Svenska Unescorådet 

– Svenska FAO kommittén 

– Svenska Språknämnden 

– Svenska Skeppshypotekskassan 

– Svenska institutet i Alexandria 

– Sveriges författarfond 

– Säkerhetspolisen 

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

– Södertörns högskola 
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T 

– Taltidningsnämnden 

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

– Teaterhögskolan i Stockholm 

– Tingsrätterna 

– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens 

– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 

– Totalförsvarets forskningsinstitut 

– Totalförsvarets pliktverk 

– Tullverket 

– Turistdelegationen 

U 

– Umeå universitet 

– Ungdomsstyrelsen 

– Uppsala universitet 

– Utlandslönenämnd, statens 

– Utlänningsnämnden 

– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 

– Utrikesnämnden 

– Utsädeskontroll, statens 

V 

– Valideringsdelegationen 

– Valmyndigheten 

– Vatten- och avloppsnämnd, statens 

– Vattenöverdomstolen 

– Verket för förvaltningsutveckling 

– Verket för högskoleservice 
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– Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 

– Vetenskapsrådet 

– Veterinärmedicinska anstalt, statens 

– Veterinära ansvarsnämnden 

– Väg- och transportforskningsinstitut, statens  

– Vägverket 

– Vänerskolan 

– Växjö universitet 

– Växtsortnämnd, statens 

Å 

– Åklagarmyndigheten  

– Åsbackaskolan 

Ö 

– Örebro universitet 

– Örlogsmannasällskapet 

– Östervångsskolan 

– Överbefälhavaren 

– Överklagandenämnden för högskolan 

– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag 

– Överklagandenämnden för studiestöd 

– Överklagandenämnden för totalförsvaret 

Spojené království 

– Cabinet Office 

– Office of the Parliamentary Counsel 

– Central Office of Information 

– Charity Commission 
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– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) 

– Crown Prosecution Service 

– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

– Competition Commission 

– Gas and Electricity Consumers’ Council 

– Office of Manpower Economics 

– Department for Children, Schools and Families  

– Department of Communities and Local Government 

– Rent Assessment Panels 

– Department for Culture, Media and Sport 

– British Library  

– British Museum 

– Commission for Architecture and the Built Environment 

– The Gambling Commission  

– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 

– Imperial War Museum 

– Museums, Libraries and Archives Council 

– National Gallery 

– National Maritime Museum 

– National Portrait Gallery 

– Natural History Museum  

– Science Museum 

– Tate Gallery  

– Victoria and Albert Museum 

– Wallace Collection 

– Department for Environment, Food and Rural Affairs 

– Agricultural Dwelling House Advisory Committees 
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– Agricultural Land Tribunals 

– Agricultural Wages Board and Committees 

– Cattle Breeding Centre 

– Countryside Agency 

– Plant Variety Rights Office 

– Royal Botanic Gardens, Kew 

– Royal Commission on Environmental Pollution 

– Department of Health 

– Dental Practice Board 

– National Health Service Strategic Health Authorities 

– NHS Trusts 

– Prescription Pricing Authority  

– Department for Innovation, Universities and Skills 

– Higher Education Funding Council for England 

– National Weights and Measures Laboratory 

– Patent Office 

– Department for International Development 

– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

– Legal Secretariat to the Law Officers 

– Department for Transport 

– Maritime and Coastguard Agency 

– Department for Work and Pensions 

– Disability Living Allowance Advisory Board 

– Independent Tribunal Service 

– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 

– Occupational Pensions Regulatory Authority 

– Regional Medical Service 
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– Social Security Advisory Committee 

– Export Credits Guarantee Department 

– Foreign and Commonwealth Office 

– Wilton Park Conference Centre 

– Government Actuary’s Department 

– Government Communications Headquarters 

– Home Office 

– HM Inspectorate of Constabulary 

– House of Commons 

– House of Lords 

– Ministry of Defence 

– Defence Equipment & Support 

– Meteorological Office 

– Ministry of Justice 

– Boundary Commission for England 

– Combined Tax Tribunal  

– Council on Tribunals 

– Court of Appeal - Criminal 

– Employment Appeals Tribunal 

– Employment Tribunals 

– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 

– Immigration Appellate Authorities 

– Immigration Adjudicators  

– Immigration Appeals Tribunal 

– Lands Tribunal 

– Law Commission 

– Legal Aid Fund (England and Wales)  
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– Office of the Social Security Commissioners 

– Parole Board and Local Review Committees 

– Pensions Appeal Tribunals 

– Public Trust Office 

– Supreme Court Group (England and Wales) 

– Transport Tribunal 

– The National Archives 

– National Audit Office 

– National Savings and Investments 

– National School of Government 

– Northern Ireland Assembly Commission 

– Northern Ireland Court Service 

– Coroners Courts 

– County Courts 

– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland 

– Crown Court 

– Enforcement of Judgements Office 

– Legal Aid Fund 

– Magistrates’ Courts 

– Pensions Appeals Tribunals 

– Northern Ireland, Department for Employment and Learning 

– Northern Ireland, Department for Regional Development  

– Northern Ireland, Department for Social Development  

– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development 

– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure 

– Northern Ireland, Department of Education 

– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment 
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– Northern Ireland, Department of the Environment 

– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel 

– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety 

– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister 

– Northern Ireland Office 

– Crown Solicitor’s Office 

– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 

– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland 

– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland 

– Police Service of Northern Ireland  

– Probation Board for Northern Ireland 

– State Pathologist Service 

– Office of Fair Trading 

– Office for National Statistics 

– National Health Service Central Register 

– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service 
Commissioners 

– Paymaster General’s Office 

– Postal Business of the Post Office 

– Privy Council Office 

– Public Record Office 

– HM Revenue and Customs 

– The Revenue and Customs Prosecutions Office 

– Royal Hospital, Chelsea 

– Royal Mint 

– Rural Payments Agency 

– Scotland, Auditor-General 

– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service 
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– Scotland, General Register Office 

– Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer 

– Scotland, Registers of Scotland 

– The Scotland Office 

– The Scottish Ministers 

– Architecture and Design Scotland 

– Crofters Commission 

– Deer Commission for Scotland 

– Lands Tribunal for Scotland 

– National Galleries of Scotland 

– National Library of Scotland 

– National Museums of Scotland 

– Royal Botanic Garden, Edinburgh 

– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

– Scottish Further and Higher Education Funding Council 

– Scottish Law Commission 

– Community Health Partnerships 

– Special Health Boards 

– Health Boards 

– The Office of the Accountant of Court 

– High Court of Justiciary 

– Court of Session 

– HM Inspectorate of Constabulary 

– Parole Board for Scotland 

– Pensions Appeal Tribunals 

– Scottish Land Court 

– Sheriff Courts 
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– Scottish Police Services Authority 

– Office of the Social Security Commissioners 

– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees 

– Keeper of the Records of Scotland 

– The Scottish Parliamentary Body Corporate 

– HM Treasury 

– Office of Government Commerce 

– United Kingdom Debt Management Office 

– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) 

– The Welsh Ministers 

– Higher Education Funding Council for Wales 

– Local Government Boundary Commission for Wales 

– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 

– Valuation Tribunals (Wales) 

– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards 

– Welsh Rent Assessment Panels 

SOUPIS DODÁVEK ZBOŽÍ A VYBAVENÍ ZAKOUPENÉHO MINISTERSTVY OBRANY A 
AGENTURAMI PRO OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V BELGII, BULHARSKU, ČESKÉ 
REPUBLICE, DÁNSKU, NĚMECKU, ESTONSKU, ŘECKU, ŠPANĚLSKU, FRANCII, IRSKU, ITÁLII, 
NA KYPRU, V LOTYŠSKU, LITVĚ, LUCEMBURSKU, MAĎARSKU, NA MALTĚ, V NIZOZEMSKU, 
RAKOUSKU, POLSKU, PORTUGALSKU, RUMUNSKU, SLOVINSKU, SLOVENSKU, FINSKU, 
ŠVÉDSKU A VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TATO KAPITOLA 

Kapitola 25: Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement 

Kapitola 26: Rudy kovů, strusky a popely 

Kapitola 27: Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; 
minerální vosky 

s výjimkou: 

ex 2710: Speciální pohonné látky  

Kapitola 28: Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých 
kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů 
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s výjimkou: 

ex 2809: Výbušniny 

ex 2813: Výbušniny 

ex 2814: Slzné plyny 

ex 2828: Výbušniny 

ex 2832: Výbušniny 

ex 2839: Výbušniny 

ex 2850: Toxické výrobky 

ex 2851: Toxické výrobky 

ex 2854: Výbušniny 

Kapitola 29: Organické chemikálie 

s výjimkou: 

ex 2903: Výbušniny 

ex 2904: Výbušniny 

ex 2907: Výbušniny 

ex 2908: Výbušniny 

ex 2911: Výbušniny 

ex 2912: Výbušniny 

ex 2913: Toxické výrobky 

ex 2914: Toxické výrobky 

ex 2915: Toxické výrobky 

ex 2921: Toxické výrobky 

ex 2922: Toxické výrobky 

ex 2923: Toxické výrobky 

ex 2926: Výbušniny 

ex 2927: Toxické výrobky 

ex 2929: Výbušniny 
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Kapitola 30: Farmaceutické výrobky 

Kapitola 31: Hnojiva 

Kapitola 32: Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a 
jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, 
inkousty 

Kapitola 33: Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky  

Kapitola 34: Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací 
prostředky; umělé vosky; připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, 
svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální vosky“ 

Kapitola 35: Albuminoidní látky; klihy; enzymy 

Kapitola 37: Fotografické nebo kinematografické zboží 

Kapitola 38: Různé chemické výrobky 

s výjimkou: 

ex 3819: Toxické výrobky 

Kapitola 39: Umělé pryskyřice a plasty, estery a ethery celulózy, výrobky z nich 

s výjimkou: 

ex 3903: Výbušniny  

Kapitola 40: Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis (olejový kaučuk) a výrobky z nich  

s výjimkou: 

ex 4011: Neprůstřelné pneumatiky 

Kapitola 41: Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně 

Kapitola 42: Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a 
podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)  

Kapitola 43: Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich 

Kapitola 44: Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí 

Kapitola 45: Korek a korkové výrobky 

Kapitola 46: Výrobky ze slámy, esparta a jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné 
výrobky 

Kapitola 47: Materiály pro výrobu papíru 

Kapitola 48: Papír, karton a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo 
lepenky 
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Kapitola 49: Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; 
rukopisy, strojopisy a plány 

Kapitola 65: Pokrývky hlavy a jejich části a součásti 

Kapitola 66: Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky 
a jejich části a součásti 

Kapitola 67: Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z 
vlasů 

Kapitola 68: Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných 
materiálů 

Kapitola 69: Keramické výrobky 

Kapitola 70: Sklo a skleněné výrobky 

Kapitola 71: Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými 
kovy a výrobky z nich; bižuterie 

Kapitola 73: Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli 

Kapitola 74: Měď a výrobky z mědi 

Kapitola 75: Nikl a výrobky z niklu 

Kapitola 76: Hliník a výrobky z hliníku 

Kapitola 77: Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia 

Kapitola 78: Olovo a výrobky z něho 

Kapitola 79: Zinek a výrobky z něho 

Kapitola 80: Cín a výrobky z něho 

Kapitola 81: Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich 

Kapitola 82: Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů, jejich 
části a součásti 

s výjimkou: 

ex 8205: Nástroje 

ex 8207: Části nástrojů 

Kapitola 83: Různé výrobky z obecných kovů 

Kapitola 84: Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti 

s výjimkou: 
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ex 8406: Motory 

ex 8408: Jiné motory 

ex 8445: Stroje 

ex 8453: Stroje pro automatické zpracování dat  

ex 8455: Části strojů uvedených pod číslem 8453 

ex 8459: Jaderné reaktory 

Kapitola 85: Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti 

s výjimkou: 

ex 8513: Telekomunikační zařízení 

ex 8515: Zařízení pro vysílání 

Kapitola 86: Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části 
a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení 
a jejich části a součásti; dopravní signalizační zařízení všeho druhu 
(s výjimkou elektromechanických)  

s výjimkou: 

ex 8602: Elektrické obrněné lokomotivy 

ex 8603: Jiné obrněné lokomotivy 

ex 8605: Obrněné vagony 

ex 8606: Opravářské vagony 

ex 8607: Vagony 

Kapitola 87: Vozidla, jiná než kolejová, jejich části a součásti  

s výjimkou: 

ex 8708: Tanky a jiná obrněná vozidla 

ex 8701: Traktory 

ex 8702: Vojenská vozidla 

ex 8703: Odtahová vozidla 

ex 8709: Motocykly 

ex 8714: Návěsy 

Kapitola 89: Lodě, čluny a plovoucí konstrukce 
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s výjimkou: 

ex 8901 A: Válečné lodě 

Kapitola 90: Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské 
nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství 

s výjimkou: 

ex 9005: Dalekohledy 

ex 9013: Různé nástroje, lasery 

ex 9014: Navigační nástroje a přístroje 

ex 9028: Elektrické a elektronické měřící přístroje 

ex 9011: Mikroskopy 

ex 9017: Lékařské nástroje 

ex 9018: Přístroje pro mechanoterapii 

ex 9019: Ortopedické přístroje 

ex 9020: Rentgenové přístroje 

Kapitola 91: Výroba hodinek a hodin 

Kapitola 92: Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní 
zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství 
těchto výrobků  

Kapitola 94: Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře 
a podobné čalouněné výrobky 

s výjimkou: 

ex 9401 A: Sedadla pro použití v letadlech 

Kapitola 95: Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich  

Kapitola 96: Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta 

Kapitola 98: Různé zpracovatelské výrobky 
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Dílčí příloha 2: Všechny další subjekty, na jejichž veřejné zakázky se vztahuje kapitola 
II oddílu V hlavy II této dohody o partnerství a spolupráci 

Zboží a služby 

Prahové hodnoty ZPČ 400 000 

Práce 

Prahové hodnoty ZPČ 5 000 000 

Závazky Unie 

Všechny subjekty uvedené na seznamu v dílčí příloze 1 a veřejné orgány a veřejné podniky, 
které při výkonu jedné nebo více z níže uvedených činností zadávají veřejné zakázky na 
zboží, služby a práce v souladu s podrobnými ustanoveními směrnice 2004/17/ES: 

a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb 
veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí pitné vody nebo 
zásobování těchto sítí pitnou vodou; 

b) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb 
veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí elektřiny nebo 
zásobování těchto sítí elektřinou; 

c) poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým 
dopravcům; 

d) poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných 
terminálových zařízení námořním nebo vnitrozemským vodním dopravcům; 

e) provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy; 

f) využívání zeměpisné oblasti za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního 
plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv. 

Závazky Iráku 

Všechny subjekty uvedené na seznamu v dílčí příloze 1 a veřejné orgány a veřejné podniky, 
které při výkonu jedné nebo více z níže uvedených činností zadávají veřejné zakázky na 
zboží, služby a práce:  

a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb 
veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí pitné vody nebo 
zásobování těchto sítí pitnou vodou; 

b) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb 
veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí elektřiny nebo 
zásobování těchto sítí elektřinou; 
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c) poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým 
dopravcům; 

d) poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných 
terminálových zařízení námořním nebo vnitrozemským vodním dopravcům; 

e) provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy; 

f) využívání zeměpisné oblasti za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního 
plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv. 

Dílčí příloha 3: Služby jiné než stavební, na něž se vztahuje kapitola II oddílu V hlavy II 
této dohody o partnerství a spolupráci 

Závazky Iráku 

Předmět Referenční číslo CPC 

 

Údržbářské a opravářské služby 6112, 6122, 633, 886 

Pozemní přeprava včetně přepravy pancéřovými vozy 
a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty 

712 (kromě 71235), 7512, 
87304 

Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty 73 (kromě 7321) 

Přeprava pošty pozemní cestou (vyjma železnice) a letecky 71235, 7321 

Telekomunikační služby 752* (kromě 7524, 7525, 
7526) 

Finanční služby 

a) pojišťovací služby  

b) bankovní a investiční služby** 

ex 81, 812, 814 

Počítačové a související služby 84 

Účetnické a auditorské služby a služby při vedení účetnictví 

 

862 

Průzkum trhu a veřejného mínění 864 

Poradenské služby v oblasti řízení a související služby 865, 866*** 

Služby architektů; inženýrské a integrované inženýrské 
služby, územní plánování a služby krajinné architektury; 
související vědecké a technické poradenské služby; 
technické zkoušky a analýzy 

 
 
 
867 
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Reklamní služby 871 

Úklidové služby a domovní správa  
874, 82201–82206 

Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním 
základě 

88442 

Likvidace odpadních vod a odpadu; sanitární a podobné 
služby 

94 

* Vyjma hlasové telefonie, telexu, radiotelefonie, pagingu a satelitních služeb 

** Vyjma smluv na finanční služby v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, a služeb centrálních bank 

*** Vyjma rozhodčích a smírčích služeb 

Závazky Unie 

Předmět Referenční číslo CPC 

 

Údržbářské a opravářské služby 6112, 6122, 633, 886 

 

Pozemní přeprava včetně přepravy pancéřovými vozy 
a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty 

712 (kromě 71235), 7512, 
87304 

Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty 73 (kromě 7321) 

Přeprava pošty pozemní cestou (vyjma železnice) a letecky 71235, 7321 

Telekomunikační služby 752* (kromě 7524, 7525, 
7526) 

Finanční služby 

a) pojišťovací služby  

b) bankovní a investiční služby** 

ex 81, 812, 814 

Počítačové a související služby 84 

Účetnické a auditorské služby a služby při vedení účetnictví 862 

Průzkum trhu a veřejného mínění 864 

Poradenské služby v oblasti řízení a související služby 865, 866 *** 

Služby architektů; inženýrské a integrované inženýrské 
služby, územní plánování a služby krajinné architektury; 
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související vědecké a technické poradenské služby; 
technické zkoušky a analýzy 

 
867 

Reklamní služby 871 

Úklidové služby a domovní správa  
874, 82201–82206 

Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním 
základě 

88442 

Likvidace odpadních vod a odpadu; sanitární a podobné 
služby 

94 

* Vyjma hlasové telefonie, telexu, radiotelefonie, pagingu a satelitních služeb 

** Vyjma smluv na finanční služby v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, a služeb centrálních bank. 
Ve Finsku musí být platby od vládních subjektů (výdaje) prováděny prostřednictvím 
určité úvěrové instituce (Postipankki Ltd) nebo finského postžirového systému. Ve 
Švédsku musí být platby vládních agentur oběma směry prováděny prostřednictvím 
švédského postžirového systému (Postgiro). 

*** Vyjma rozhodčích a smírčích služeb 

Dílčí příloha 4: Stavební služby, na něž se vztahuje kapitola II oddílu V hlavy II této 
dohody o partnerství a spolupráci 

Závazky Iráku 

Všechny služby uvedené v oddílu 51 ústřední klasifikace produktů (CPC) 

Závazky Unie 

Všechny služby uvedené v oddílu 51 ústřední klasifikace produktů (CPC) 

Dílčí příloha 5: Všeobecné poznámky a odchylky od ustanovení kapitoly II oddílu V 
hlavy II této dohody o partnerství a spolupráci 

1. Ustanovení čl. 43 odst. 4 a článku 53 o používání elektronických prostředků 
v nabídkovém řízení a ustanovení o zkrácení lhůt v článku 50 a v dodatku VI 
k PŘÍLOZE I této dohody se použijí od chvíle, kdy v Iráku vstoupí v platnost 
související právní předpisy o elektronickém nabídkovém řízení. 

2. Zahrnuty nejsou zakázky přidělené subjekty uvedenými v dílčích přílohách 1 a 2 
v souvislosti s udělováním licencí na služby v oblasti ropy a zemního plynu nebo 
s udělováním licencí na využívání přírodních zdrojů. 

3. Zakázky, jež mají umožnit některou z činností uvedených v dílčí příloze 2, 
nepodléhají postupům popsaným v této dohodě, pokud je tato činnost přímo 
vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. 

4. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na finské Alandy. 
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Dodatek II – MÉDIA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZKÁCH 

V Iráku 

Informace o veřejných zakázkách se oznamují v Úředním věstníku Irácké republiky. 

V Unii 

Úřední věstník Evropské unie 

Informační systém pro evropské veřejné zakázky: 
http://simap.europa.eu/index_cs.htm 

Belgie 

– Zákony, královské předpisy, ministerské předpisy, ministerské oběžníky – le Moniteur 
Belge 

– Judikatura – Pasicrisie 

Bulharsko: 

– Zákony a předpisy – Държавен вестник (úřední věstník státu) 

– Soudní rozhodnutí – www.sac.government.bg 

– Všeobecně platná správní rozhodnutí a postupy – www.aop.bg a www.cpc.bg 

Česká republika: 

– Zákony a předpisy – Sbírka zákonů České republiky 

– Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sbírka rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže 

Dánsko: 

– Zákony a předpisy – Lovtidende 

– Soudní rozhodnutí – Ugeskrift for Retsvaesen 

– Správní rozhodnutí a postupy – Ministerialtidende 

– Rozhodnutí odvolací komise pro veřejné zakázky – Konkurrence raaded 
Dokumentation 

Německo: 

– Zákony a předpisy – Bundesanzeiger 

– Herausgeber: der Bundesminister der Justiz 

Verlag : Bundesanzeiger 
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– Soudní rozhodnutí: Entscheidungsammlungen des: 

Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; 

Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte 

Estonsko: 

– Zákony, předpisy a všeobecně platná správní rozhodnutí: Riigi Teataja 

– Soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu Estonska: Riigi Teataja (part 3) 

Řecko: 

– Vládní věstník Řecka – epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn 

Španělsko: 

– Právní předpisy – Boletín Oficial del Estado 

– Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení 

Francie: 

– Právní předpisy – Journal Officiel de la République française 

– Judikatura – Recueil des arrêts du Conseil d'Etat 

– Revue des marchés publics 

Irsko: 

– Zákony a předpisy – Iris Oifigiuil (úřední věstník irské vlády) 

Itálie: 

– Právní předpisy – Gazetta Ufficiale 

– Judikatura – bez úředního vyhlášení 

Kypr: 

– Právní předpisy – Úřední věstník republiky (Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας) 

– Soudní rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu – Úřad pro tisk (Αποφάσεις 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της ∆ηµοκρατίας) 

Lucembursko: 

– Právní předpisy – Memorial 

– Judikatura – Pasicrisie 

Maďarsko: 
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– Právní předpisy – Magyar Közlöny (Úřední věstník Maďarské republiky) 

– Judikatura – Közbeszerzési Értesítő – a Közbes zerzések Tanácsa 

Hivatalos Lapja (Věstník veřejných zakázek — Úřední věstník Rady pro veřejné zakázky) 

Lotyšsko: 

– Právní předpisy – Latvijas vēstnesis (úřední noviny) 

Litva: 

– Zákony, nařízení a správní předpisy – Úřední věstník („Valstybės Žinios“) Litevské 
republiky 

– Soudní rozhodnutí, judikatura – Věstník Nejvyššího soudu Litvy „Teismų praktika“; 
Věstník Nejvyššího správního soudu Litvy „Administracinių teismų praktika“ 

Malta: 

– Právní předpisy – Government Gazette (vládní věstník) 

Nizozemsko: 

– Právní předpisy – Nederlandse Staatscourant a/nebo Staatsblad 

– Judikatura – bez úředního vyhlášení 

Rakousko: 

– Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung 

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes 

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – administrativrechtlicher und 
finanzrechtlicher Teil Amtliche 

Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen 

Polsko: 

– Právní předpisy Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Sbírka zákonů Polské 
republiky) 

– Soudní rozhodnutí, judikatura „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane 
orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie“ 

(Výběr rozsudků rozhodčích tribunálů a regionálního soudu ve Varšavě) 

Portugalsko: 

– Právní předpisy – Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série 

– Soudní vyhlášení: Boletim do Ministério da Justiça 
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– Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo; 

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações 

Rumunsko: 

– Zákony a předpisy – Monitorul Oficial al României (Úřední věstník Rumunska) 

– Soudní rozhodnutí, všeobecně platná správní rozhodnutí a postupy – www.anrmap.ro 

Slovinsko 

– Právní předpisy Úřední list Republiky Slovinsko 

– Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení  

Slovensko: 

– Právní předpisy Zbierka zakonov (Sbírka zákonů) 

– Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení 

Finsko: 

– Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling (Finská sbírka zákonů) 

Švédsko: 

– Svensk Författningssamling (Švédská sbírka zákonů) 

Spojené království:  

– Právní předpisy – HM Stationery Office (Kancelář Jejího Veličenstva pro úřední 
tisky) 

– Judikatura – Law Reports 

– „Veřejné orgány“ – HM Stationery Office (Kancelář Jejího Veličenstva pro úřední 
tisky) 

Dodatek III – MÉDIA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ OZNÁMENÍ  

V Iráku 

Nabídková řízení se oznamují ve třech celostátních novinách (včetně deníku Al-Sabah) a také 
na internetových stránkách zadavatele. Oznámení na internetových stránkách obsahují souhrn 
v angličtině. 

Oznámení o veřejných zakázkách budou po jeho dokončení zveřejňována také na státním 
portálu pro veřejné zakázky. 

V Unii 



CS 167   CS 

2.1. Informační systém pro evropské veřejné zakázky: 
http://simap.europa.eu/index_cs.htm 

Úřední věstník Evropské unie 

Dodatek IV OZNÁMENÍ ZAMÝŠLENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Každé oznámení zamýšlené veřejné zakázky obsahuje tyto údaje: 

1. jméno a adresu zadavatele a další informace potřebné pro jeho kontaktování a pro 
získání všech relevantních dokumentů, které s veřejnou zakázkou souvisejí, případně 
jejich cenu a platební podmínky; 

2. popis veřejné zakázky včetně povahy a množství požadovaného zboží či služeb; 
pokud není množství známo, uvede se množství odhadované; 

3. pokud možno přibližné údaje o načasování navazujících oznámení, jde-li o zakázku, 
na kterou budou navazovat další nabídková řízení; 

4. popis všech možností; 

5. lhůty pro dodání zboží či služeb nebo dobu trvání smlouvy; 

6. metodu, která se použije, a informace o tom, zda se v jejím rámci uplatní jednání či 
elektronická dražba; 

7. adresu a nejzazší datum pro předložení žádosti o účast v nabídkovém řízení 
(v případě potřeby); 

8. adresu a nejzazší datum pro podání nabídek; 

9. jazyk či jazyky, v nichž mohou/musí být nabídky nebo žádosti předloženy, pokud se 
nepoužije pouze úřední jazyk strany, z níž zadavatel pochází; 

10. seznam a stručný popis veškerých podmínek pro účast dodavatelů, včetně jakýchkoli 
požadavků na konkrétní dokumenty nebo osvědčení, které musí dodavatelé 
v souvislosti s řízením předložit, pokud nejsou informace o těchto požadavcích 
zahrnuty do zadávací dokumentace, která je všem zainteresovaným dodavatelům 
dostupná ve stejný čas jako oznámení o zamýšlené zakázce; 

11. informace o kritériích, která se použijí pro výběr, případně o jakémkoli omezení 
počtu dodavatelů, kteří budou do řízení připuštěni, pokud zadavatel podle článku 47 
hodlá do řízení přizvat jen omezený počet vybraných kvalifikovaných dodavatelů. 

Dodatek V – OZNÁMENÍ VYZÝVAJÍCÍ ZAINTERESOVANÉ DODAVATELE 
K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ NA STÁLÝ SEZNAM 

Každé oznámení, které v souvislosti se zamýšlenou veřejnou zakázkou vyzývá zainteresované 
dodavatele k podání žádosti o zařazení na stálý seznam, obsahuje tyto údaje: 

1. popis zboží či služeb nebo jejich kategorií, pro něž lze seznam využívat; 
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2. podmínky účasti, které musí dodavatelé splňovat, a způsob, jakým bude zadavatel 
splnění těchto podmínek dodavatelem ověřovat; 

3. jméno a adresu zadavatele a další údaje potřebné pro jeho kontaktování a pro získání 
všech relevantních dokumentů, které se seznamem souvisejí; 

4. dobu platnosti seznamu a způsob jeho obnovení nebo ukončení, nebo není-li uvedena 
doba platnosti, popis způsobu, jakým bude oznámeno, že je používání seznamu 
ukončeno. 

Dodatek VI – LHŮTY 

1. Zadavatel, který použije výběrového nabídkového řízení, zásadně nestanoví nejzazší 
termín pro podání žádosti o účast dříve než za 25 dní od data zveřejnění oznámení 
o zamýšlené veřejné zakázce. Pokud zadavatel z naléhavého a náležitě 
opodstatněného důvodu nemůže tento termín dodržet, lhůta může být zkrácena na 
minimálních 10 dnů. 

2. Kromě případů stanovených v odstavci 3 zadavatel zásadně nestanoví nejzazší 
termín pro podání nabídky dříve než za 40 dní od data, kdy:  

a) bylo zveřejněno oznámení o zamýšlené veřejné zakázce (v případě otevřeného 
nabídkového řízení), nebo 

b) zadavatel oznámí dodavatelům, že budou vyzváni k předkládání nabídek, 
nezávisle na tom, zda zadavatel vede, či nevede stálý seznam (v případě 
výběrového nabídkového řízení). 

3. Zadavatel může lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v odstavci 2 zkrátit na 
minimálních 10 dnů, jestliže: 

a) zadavatel nejméně 40 dní a nejvýše 12 měsíců před zveřejněním oznámení 
o zamýšlené veřejné zakázce zveřejnil oznámení o plánované veřejné zakázce 
podle čl. 45 odst. 3 a jestliže toto oznámení o plánované veřejné zakázce 
obsahovalo: 

i) popis veřejné zakázky; 

ii) přibližnou nejzazší lhůtu pro předložení nabídek nebo žádostí o účast 
v nabídkovém řízení; 

iii) prohlášení, že zainteresovaní dodavatelé mají zadavateli vyjádřit svůj 
zájem o veřejnou zakázku; 

iv) adresu, na které je možno žádat o dokumenty související s veřejnou 
zakázkou, a  

v) maximum dostupných informací, které se požadují u oznámení 
zamýšlené veřejné zakázky v dodatku IV. 

b) zadavatel u zakázek, po nichž budou následovat zakázky další, v 
počátečním oznámení zamýšlené veřejné zakázky uvedl, že v následných 
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oznámeních budou stanoveny lhůty pro předkládání nabídek na základě 
tohoto odstavce, nebo 

c) zadavatel z naléhavého a náležitě opodstatněného důvodu nemůže tuto lhůtu 
dodržet. 

4. Zadavatel může lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v odstavci 2 zkrátit o 5 dní 
za kterékoli z následujících okolností: 

a) je-li oznámení o zamýšlené veřejné zakázce zveřejněno elektronicky; 

b) je-li veškerá zadávací dokumentace od data zveřejnění zamýšlené veřejné 
zakázky elektronicky dostupná; 

c) jestliže zadavatel přijímá nabídky elektronicky. 

5. Použití odstavce 4 ve spojení s odstavcem 3 v žádném případě nevede ke zkrácení 
lhůt pro předkládání nabídek stanovených v odstavci 2 na méně než 10 dní od data, 
kdy bylo zveřejněno oznámení o zamýšlené veřejné zakázce. 

6. Jestliže zadavatel hodlá zakoupit komerční zboží či služby, může bez ohledu na 
veškeré ostatní lhůty podle tohoto dodatku zkrátit lhůtu pro předkládání nabídek 
stanovenou v odstavci 2 na minimálních 13 dní za předpokladu, že zveřejní 
elektronicky a ve stejnou dobu oznámení o zamýšlené veřejné zakázce i úplnou 
zadávací dokumentaci. Pokud zadavatel přijímá nabídky komerčního zboží či služeb 
elektronicky, může navíc lhůtu stanovenou v souladu s odstavcem 2 zkrátit na 
minimálních 10 dnů. 

7. Pokud zadavatel, na něhož se vztahuje příloha 2, vybral pro nabídkové řízení 
všechny kvalifikované dodavatele nebo jejich omezený počet, lhůta pro předkládání 
nabídek může být určena na základě vzájemné dohody mezi zadavatelem 
a vybranými dodavateli. Jestliže k dohodě nedojde, lhůta nebude kratší než 10 dnů. 

Dodatek VII – OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY 

Oznámení uvedené v čl. 55 odst. 2 musí zahrnovat přinejmenším tyto údaje: 

a) popis zboží nebo služeb, které jsou předmětem zakázky; 

b) název a adresu zadavatele; 

c) název a adresu vítězného dodavatele; 

d) hodnotu vítězné nabídky nebo nejvyšší a nejnižší nabídky, která byla při 
přidělení zakázky vzata v úvahu; 

e) datum přidělení zakázky; 

f) použitý druh nabídkového řízení a v případě použití omezeného nabídkového 
řízení též popis okolností odůvodňujících použití tohoto postupu. 

Dodatek VIII – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
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Jak bylo uvedeno v čl. 49 odst. 1, pokud nebyly tyto údaje poskytnuty již v oznámení 
o zamýšlené veřejné zakázce, zadávací dokumentace obsahuje úplné informace o: 

a) veřejných zakázkách, včetně povahy a množství požadovaného zboží či služeb 
(pokud není množství známo, uvede se množství odhadované), a o veškerých 
požadavcích, které musí být splněny, včetně jakýchkoli technických 
specifikací, osvědčení o posouzení shody, plánů, nákresů nebo instrukčních 
materiálů; 

b) všech podmínkách účasti, které musí dodavatelé splňovat, včetně seznamu 
informací a dokumentů, jež musí dodavatelé za tímto účelem předložit; 

c) všech hodnotících kritériích, která budou při přidělování zakázky brána 
v úvahu, a o jejich relativním významu (pokud není jediným kritériem cena); 

d) všech požadavcích, co se týče ověřování pravosti a kódování nebo jiných 
zařízení souvisejících s elektronickým příjmem informací (pokud zadavatel 
provádí nabídkové řízení elektronicky); 

e) pravidlech, podle nichž bude probíhat dražba, včetně určení prvků nabídky 
souvisejících s hodnotícími kritérii (pokud zadavatel provádí elektronickou 
dražbu); 

f) datu, čase, místě, případně o osobách, jejichž přítomnost bude povolena (pokud 
bude nabídkové řízení veřejně zahájeno); 

g) všech ostatních podmínkách, včetně platebních podmínek a jakýchkoli 
omezení prostředků, kterými lze nabídky předkládat (např. v tištěné formě 
nebo elektronicky), a  

h) všech datech pro dodávku zboží či služeb. 

PŘÍLOHA 2: PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Úmluvy v oblasti práva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedené v článku 
60 

1. Pro dosažení cílů vytyčených v článku 60 smluvní strany potvrzují, že přikládají 
význam svým povinnostem vyplývajícím z Pařížské úmluvy na ochranu 
průmyslového vlastnictví (Stockholmského aktu z roku 1967, naposledy 
pozměněného v roce 1979). 

2. Druhý odstavec článku 60 stanoví, že Irák má přistoupit k určitým mnohostranným 
úmluvám a zajistit odpovídající a účinné plnění povinností z nich plynoucích – 
těmito mnohostrannými úmluvami jsou: 

2.1 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS, 
1994); 

2.2 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886, naposledy 
pozměněná v roce 1979); 
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2.3 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek 
(1989); 

2.4 Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů 
(1999); 

2.5 Smlouva o patentové spolupráci (Washington, 1970, naposledy pozměněná 
v roce 2001); 

2.6 Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganizmů 
k účelům patentového řízení (1977, ve znění z roku 1980). 

3. Třetí odstavec článku 60 stanoví, že Irák bude dodržovat určité mnohostranné 
dohody, kterými jsou: 

3.1 Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů 
a rozhlasových organizací (1961); 

3.2 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 
1996); 

3.3 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných 
umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 1996); 

3.4 Singapurská smlouva o známkovém právu (2006); 

3.5 Smlouva o známkovém právu (1994); 

3.6 Smlouva o patentovém právu (Ženeva, 2000); 

3.7 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (Ženevský akt z roku 
1991) (úmluva UPOV). 

PŘÍLOHA 3: INFORMAČNÍ MÍSTA 

SMLUVNÍ STRANA EU 

EVROPSKÁ UNIE 

 

European Commission - DG TRADE 

Services and investment unit 
Rue de la Loi 170 
B-1000 BRUXELLES 

E-mail: TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu 

RAKOUSKO 

 

Federal Ministry of Economics and Labour 

Department for Multilateral Trade Policy - C2/11 
Stubenring 1 
A-1011 Vienna 
Austria 

Telefon: +43 171100 (linka 6915/5946) 
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Fax:…. +43 17180508 
E-mail: post@C211.bmwa.gv.at 

BELGIE 

 

Service public fédéral Economie, PME, 

Classes moyennes et Energie Direction générale du Potentiel 
économique 
(Federal Public Service Economy, SMEs, 
Self-employed and Energy Directorate – General Economic Potential)
Rue du Progrès, 50 
B-1210 Brussels 
Belgium 

Telefon: +32 22775111 
Fax:….. +32 22775311 
E-mail: info-gats@economie.fgov.be 

BULHARSKO 

 

Foreign Economic Policy Directorate 

Ministry of Economy and Energy 
12, Alexander Batenberg Str. 
1000 Sofia 
Bulgaria 

Telefon: +359 29407761 
 +359 29407793 
Fax: +359 29814915 
E-mail: wto.bulgaria@mee.government.bg 

KYPR 

 

Permanent Secretary 

Planning Bureau 
Apellis and Nirvana corner 
1409 Nicosia 
Cyprus 

Telefon: +357 22406801 
 +357 22406852 
Fax: +357 22666810 
E-mail: planning@cytanet.com.cy 
 maria.philippou@planning.gov.cy 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

 

Ministry of Industry and Trade 

Department of Multilateral and EU Common Trade Policy 
Politických vězňů 20 
Praha 1 
Czech Republic 

Telefon: +420 224852012 
Fax:…. +420 224852656 

mailto:planning@cytanet.com.cy
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E-mail: brennerova@mpo.cz 

DÁNSKO 

 

Ministry of Foreign Affairs 

International Trade Policy and Business 
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhagen K 
Denmark 

Telefon: +45 33920000 
Fax:…. +45 32540533 
E-mail: hp@um.dk 

ESTONSKO Ministry of Economic Affairs and Communications 

11 Harju street 
15072 Tallinn 
Estonia 

Telefon: +372 6397654 
 +372 6256360 
Fax: +372 6313660 
E-mail: services@mkm.ee 

FINSKO 

 

Ministry for Foreign Affairs 

Department for External Economic Relations 
Unit for the EC's Common Commercial Policy 
PO Box 176 
00161 Helsinki 
Finland 

Telefon: +358 916055528 
Fax:…. +358 916055599 

FRANCIE 

 

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Emploi 

Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE) 
Service des Affaires multilatérales et du développement 
Sous Direction Politique commerciale et Investissement 
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle 
139 rue de Bercy (télédoc 233) 
75572 Paris Cédex 12 
France 

Telefon: +33 144872030 
Fax:…. +33 153189655 

Secrétariat général des affaires européennes 

2, Boulevard Diderot 
75572 Paris Cédex 12 
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Telefon: +33 144871013 
Fax:…. +33 144871261 

 

NĚMECKO 

 

Germany Trade and Invest (GTAI) 

Agrippastrasse 87-93 
50676 Köln 
Germany 

Telefon: +49 2212057345 
Fax:…. +49 2212057262 
E-mail: zoll@gtai.de; trade@gtai.de 

ŘECKO 

 

Ministry of Economy and Finance 

Directorate for Foreign Trade Policy 
1 Kornarou Str. 
10563 Athens 
Greece 

Telefon: +30 210 3286121, 3286126 
Fax:…. +30 210 3286179 

MAĎARSKO 

 

Ministry for National Development and Economy 

Trade Policy Department 
Honvéd utca 13-15. 
H-1055 Budapest 
Hungary 

Telefon: +36 13367715 
Fax:…. +36 13367559 
E-mail: kereskedelempolitika@gkm.gov.hu 

 

IRSKO 

 

Department of Enterprise, Trade & Employment 

International Trade Section (WTO) 
Earlsfort Centre 
Hatch St. 
Dublin 2 
Ireland 

Telefon: +353 16312533 
Fax:…. +353 16312561 

ITÁLIE Ministero degli Affari Esteri 

Piazzale della Farnesina, 1 

mailto:zoll@gtai.de
mailto:kereskedelempolitika@gkm.gov.hu
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 00194 Rome 
Italy 

General Directorate for the Multilateral Economic and Financial 
Cooperation 
WTO Coordination Office 

Telefon: +39 0636914353 
Fax:…. +39 063242482 
E-mail: dgce.omc@esteri.it 

General Directorate for the European Integration 
Office II – EU external relations 

Telefon: +39 0636912740 
Fax:…. +39 0636916703 
E-mail: dgie2@esteri.it 

Ministerio Attività Produttive 

Area per l'internazionalizzazione 
Viale Boston, 25 
00144 Rome 
Italy 

General Directorate for Commercial Policy 
Division V 

Telefon: +39 0659932589 
Fax:…. +39 0659932149 
E-mail: polcom5@mincomes.it 

LOTYŠSKO 

 

Ministry of Economics of the Republic of Latvia 

Foreign Economic Relations Department 
Foreign Trade Policy Unit 
Brivibas Str. 55 
RIGA, LV 1519 
Latvia 

Telefon: +371 67013008 
Fax:…. +371 67280882 
E-mail: pto@em.gov.lv 

LITVA 

 

Division of International Economic Organizations, 

Ministry of Foreign Affairs 
J. Tumo Vaizganto 2 
2600 Vilnius 
Lithuania 

Telefon: +370 52362594 



CS 176   CS 

 +370 52362598 
Fax: +370 52362586 
E-mail: teo.ed@urm.1t 

LUCEMBURSKO 

 

Ministère des Affaires Etrangères 

Direction des Relations Economiques Internationales 
6, rue de l'Ancien Athénée 
L-1144 Luxembourg 
Luxembourg 

Telefon: +352 4782355 
Fax:…. +352 222048 

MALTA 

 

Director 

International Economic Relations Directorate 
Economic Policy Division 
Ministry of Finance 
St. Calcedonius Square 
Floriana CMR02 
Malta 

Telefon: +356 21249359 
Fax: +356 21249355 
E-mail: epd@gov.mt 
 joseph.bugeja@gov.mt 

NIZOZEMSKO 

 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate-General for Foreign Economic Relations 
Trade Policy & Globalisation (ALP: E/446) 
P.O. Box 20101 
2500 EC Den Haag 
The Netherlands 

Telefon: +31 703796451 
 +31 703796467 
Fax: +31 703797221 
E-mail: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl 

POLSKO 

 

Ministry of Economy 

Department of Trade Policy 
Ul. Żurawia 4a 
00-507 Warsaw 
Poland 

Telefon: +48 226934826 
 +48 226934856 
 +48 226934808 
Fax: +48 226934018 

mailto:epd@gov.mt
mailto:joseph.bugeja@gov.mt
mailto:M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl
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E-mail: joanna.bek@mg.gov.pl 

 

PORTUGALSKO 

 

Ministry of Economy 

ICEP 
Av. 5 de Outubro, 101 
1050-051 Lisbon 
Portugal 

Telefon: +351 217909500 
Fax:…. +351 217909581 
E-mail: informação@icep.pt 

Ministry of Foreign Affairs 

General Directorate for Community Affairs (DGAC) 
R da Cova da Moura 1 
1350 –11 Lisbon 
Portugal 

Telefon: +351 213935500 
Fax:…. +351 213954540 

RUMUNSKO 

 

Ministry of Economy, Trade and Business Environment 

Department for Foreign Trade 
Str. Ion Campineanu nr. 16 
Sector 1 
Bucharest 
Romania 

Telefon: +40 214010504 
……… +40 213150906 
Fax:…. +40 214010594 
……… +40 213150581 
E-mail: dgre@dce.gov.ro 

SLOVENSKO 

 

Ministry of Economy of the Slovak Republic 
Trade and Consumer Protection Directorate 
Trade Policy Department 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
Slovak Republic 

Telefon: +421 248547110 
Fax:…. +421 248543116 

 

SLOVINSKO Ministry of Economy of the Republic of Slovenia 

mailto:dgre@dce.gov.ro
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Directorate for Foreign Economic Relations 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenia 

Telefon: +386 14003542 
Fax:…. +386 14003611 
E-mail: jozica.frelih@gov.si 
Internet: www.mg-rs.si 
 

 

ŠPANĚLSKO 

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 

Secretaría General de Comercio Exterior 

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios 

Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
España 

Telefon: +34 913493781 
Fax:…. +34 913495226 
E-mail: sgcominser.sscc@mcx.es 

ŠVÉDSKO 

 

National Board of Trade 

Department for WTO and Developments in Trade 
Box 6803 
113 86 Stockholm 
Sweden 

Telefon: +46 86904800 
Fax:…. +46 8306759 
E-mail: registrator@kommers.se 
Internet: http://www.kommers.se 

Ministry for Foreign Affairs 

Department:UD-IH 
103 39 Stockholm 
Sweden 

Telefon: +46 084051000 
Fax:…. +46 087231176 
E-mail: registrator@foreign.ministry.se 
Internet: http://www.sweden.gov.se/ 

mailto:jozica.frelih@gov.si
mailto:registrator@kommers.se
mailto:registrator@foreign.ministry.se
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SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 

 

Department for Business Enterprise & Regulatory Reform 

Trade Policy Unit 
Bay 4127 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
England 
United Kingdom 

Telefon: +44 2072155922 
Fax: +44 2072152235 
E-mail: A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk 
Internet: www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-
gats/page22732/html 
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Jednostranné prohlášení Evropské unie k článku 96 (Spolupráce v oblasti cel a daní): 

Unie prohlašuje, že členské státy jsou vázány článkem 96 (Spolupráce v oblasti cel a daní) 
pouze v míře, v jaké se přihlásily k těmto zásadám řádné správy v oblasti daní na úrovni Unie. 


