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Mezinárodní smlouvy 

Bilaterální smlouvy v oblasti kultury 

 

 

1. Úvod 

Mezinárodní smlouvy jsou jedním z nejdůležitějších a v současné době 

nejrozšířenějším pramenem mezinárodního práva veřejného. Mezinárodní smlouvou je každé 

písemné ujednání, bez ohledu na jeho formu a název, které Česká republika sjednává s jedním 

(bilaterální) nebo více státy (multilaterální), případně s jednou nebo více mezinárodními 

vládními organizacemi, a z něhož pro smluvní strany vznikají práva a závazky podle 

mezinárodního práva.  

 

Sjednávání mezinárodních smluv a systém jejich recepce do vnitrostátního práva 

upravuje předně: 

 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. dubna 1993 (č. 144/1993 Sb.), 

 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, 

 Vídeňská úmluva o smluvním právu (Vídeň, 23. května 1969), 

 Usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131, kterým se vydává Směrnice vlády pro 

sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních 

smluv. 

 

Pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy přísluší výlučně prezidentu 

republiky, který však na základě zmocnění daného mu Ústavou České republiky přenesl výše 

uvedeným rozhodnutím ze dne 28. dubna 1993, s výhradou svého jiného rozhodnutí 

v jednotlivých případech, sjednávání a schvalování smluv, které nevyžadují souhlas 

Parlamentu, přístup k nim a jejich přijetí na vládu a na její jednotlivé členy. V návaznosti na 

to se v rámci českého vnitrostátního práva mezinárodní smlouvy liší na: 

a) prezidentské – k jejichž ratifikaci prezidentem republiky je třeba souhlasu obou komor 

Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu, 

b) vládní – které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují souhlas Parlamentu nebo souhlasu 

daného v referendu, jejichž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky na vládu 

a které upravují otázky přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního 

orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády, 

c) resortní – které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují souhlas Parlamentu nebo souhlasu 

daného v referendu, jejichž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky na člena 

vlády a které svým významem nepřesahují rámec působnosti ministerstva či jiného 

ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády. 

 

Sjednávání mezinárodních smluv je nedílnou součástí zahraniční politiky České 

republiky. V oblasti působnosti resortu kultury se sjednávají především tzv. kulturní dohody 

(Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy apod.), které jsou vládní povahy a jsou 

základním rámcem pro uskutečňování spolupráce v oblasti působnosti resortu kultury a 

školství. Jejich gestorem (odpovědným orgánem za sjednání) je v návaznosti na výše 

uvedenou vládní Směrnici č. 131/2004 Ministerstvo zahraničních věcí, které zabezpečuje 

jejich projednávání. Jejich sjednání schvaluje vláda. 
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Ke kulturním dohodám se v případě potřeby sjednávají tzv. prováděcí dokumenty, 

které mohou být buď vládní či resortní povahy. Tyto dokumenty určují priority vzájemné 

spolupráce na určité (většinou tříleté) období a stanovují konkrétní organizační a finanční 

pravidla vzájemných výměn.  

Vládní prováděcí dokumenty jsou sjednávány zpravidla ve spolupráci s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Gesce (odpovědnosti za sjednání) se ujímá střídavě 

Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Sjednávají se zejména se 

státy, v nichž je působnost v oblasti kultury a školství svěřena pouze jednomu resortu, nebo 

pokud se tak smluvní strany dohodnou. Prováděcí dokumenty vládní povahy schvaluje na 

základě předchozího usnesení vlády dle příslušné gesce ministr kultury nebo ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

Pokud jsou vzájemné vztahy aktivní a obě strany se na tom dohodnou, sjednávají se 

prováděcí dokumenty resortní povahy. Děje se tak např. se sousedními státy jako je 

Slovensko, Polsko, Maďarsko apod. Dle výše uvedené vládní Směrnice č. 131/2004 schvaluje 

takovou resortní smlouvu příslušný ministr po předchozím souhlasu ministra zahraničních 

věcí (bez souhlasu vlády). 

Bilaterální prezidentské smlouvy se v oblasti působnosti resortu kultury sjednávají jen 

výjimečně, v závislosti na povaze dané mezinárodněprávní skutečnosti či vnitrostátních 

pravidel pro sjednávání mezinárodních smluv. Bylo tomu tak např. u Dohody o společném 

vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách sjednávané se Slovenskou 

republikou. 

Mezinárodněprávní účinky mezinárodních smluv jsou založeny vstupem smlouvy 

v platnost. Smlouva vstupuje v platnost způsobem a dnem určeným v jejích ustanoveních. U 

tzv. kulturních dohod je vstup v platnost zpravidla závislý na datu pozdější notifikace, u 

prováděcích dokumentů ke kulturním dohodám je dnem vstupu v platnost většinou den 

podpisu.  

 

2. Seznam platných mezinárodních kulturních smluv s ČR 
 

V následujícím seznamu jsou dle teritoriálního členění uvedeny pouze v současné 

době platné mezinárodní smlouvy, které tvoří mezinárodněprávní rámec pro bilaterální 

kulturní spolupráci. Jedná se zejména o tzv.: 

 

 kulturní dohody  

 prováděcí dokumenty ke kulturním dohodám  

 další bilaterální smlouvy týkající se bezprostředně kulturní oblasti.  

 

V přehledu je vždy uveden název smlouvy, místo a datum jejího podpisu a číslo 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí o její publikaci ve Sbírce zákonů či Sbírce 

mezinárodních smluv. Ve sbírkách je rovněž možné seznámit se s plným zněním těchto 

smluv. Nebyla-li smlouva publikována ve Sbírce zákonů či Sbírce mezinárodních smluv, je 

v závorce uvedena poznámka „nepublikována“. V takovém případě je možné seznámit se 

s plným zněním dané smlouvy u gestora sjednání, tj. v případě kulturní dohody u MZV, 

v případě vládního prováděcího dokumentu u MK či MŠMT a v případě resortního 

prováděcího dokumentu u MK. 
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2.1. EVROPA 
 

 Albánská republika 

 

Dohoda mezi Československou republikou a Lidovou republikou albánskou o kulturní 

spolupráci (Tirana, 1. prosince 1952, nepublikována) 

 

 Belgické království 

 

Dohoda o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým 

(Praha, 6. března 1947, č. 41/1949 Sb. m. s.) 

 

 

 Bosna a Hercegovina 

 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou 

Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie (Bělehrad, 29. 

ledna 1957, č. 4/1958 Sb. m. s.)   

 

 Bulharská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové 

republiky o kulturní a vědecké spolupráci (Praha, 10. dubna 1978, č. 130/1979 Sb. m. s.) 

 

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem 

kultury Bulharské republiky na léta 2012, 2013 a 2014 (Praha, 4. 10. 2011, č.2/2012 Sb. m. s.) 

 

 Černá Hora 
 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou 

Československé republiky a vládou Federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 29. ledna 

1957, č. 4/1958 Sb. m. s.)  

 

 Dánské království 

 

Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi Československou republikou a Královstvím 

dánským (Kodaň, 12. května 1937, nepublikována)  

 

 Estonská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Praha, 19. května 2003, č. 43/2004 Sb. m. s.) 

 

 

 Finská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky  

o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech (Helsinky, 12. října 1973, č. 17/1974 

Sb. m. s.) 

 

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské 

republiky (Helsinky, 26. září 2006, č. 109/2006 Sb. m. s.) 
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 Francouzská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské 

republiky (Paříž, 26. října 1967, č. 59/1968 Sb. m. s.) 

 
 

 Gruzie 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, 

vědy, mládeže a tělovýchovy (Tbilisi, 4. června 2014, č. 52/2014 Sb. m. s.) 

 

 

 Chorvatská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Záhřeb, 6. června 2001, 47/2002 Sb. m. s.) 

 

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem 

kultury Chorvatské republiky na léta 2017 – 2020 (Záhřeb, 13. července 2017) 

 

 Islandská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Islandské republiky sjednaná výměnou nót (Reykjavík, 17. září 1979, č. 135/1979,  

č. 135/1979 Sb. m. s.)  

 

 Italská republika 
 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské 

republiky (Praha, 18. května 1971, č. 84/1973 Sb. m. s.)  

 

 Kyperská republika 

 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé 

socialistické republiky a vládou Kyperské republiky (Praha, 16. dubna 1971, č. 167/1971  

Sb. m. s.) 

 

 Litevská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (Vilnius, 18. listopadu 2011, č. 35/2012 Sb. m. s.) 

 

 

 Lotyšská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky v oblasti kultury (Praha, 

10. května 1999, č. 436/1999 Sb. m. s.) 

 

 Lucemburské velkovévodství 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Lucemburského velkovévodství (Lucemburk, 17. června 1976, č. 85/1979 Sb. m. s.) 
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 Maďarská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, sportu a mládeže (Budapešť, 21. června 2005, č. 6/2008 Sb. m. s.) 

 

 Republika Severní Makedonie 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (Praha 8. února 2011, č. 38/2012 Sb. m. s.) 

  

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem 

kultury Republiky Makedonie (Skopje, 19. srpna 2009, č. 37/2009 Sb. m. s.) 

 

 Maltská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Maltské republiky (Praha, 10. září 1979, č. 76/1980 Sb.) 

 

Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České 

republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011 (Praha, 9. prosince 2008, č. 9/2009 

Sb. m. s.) 

 

 Moldavská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti 

školství, kultury, mládeže a sportu (Kišiněv, 30. září 2010, č.52/2011 Sb. m. s.). 

 

 Nizozemské království  
 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského 

království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973 Sb. m. s.) 

 

 Norské království 

 

Dohoda o kulturních vztazích mezi Československem a Norskem (Oslo, 11. března 1937, 

nepublikována) 

 

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského 

království (Praha, 11. listopadu 1997, č. 310/1997 Sb. m. s.) 

 

 

 Polská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Praha, 30. září 2003, č. 26/2009 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury  

a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 – 2021 (Gdyně, 1. června 2017, č. 40/2017 

Sb. m. s.).   
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 Portugalská republika 

 

Dohoda mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (Praha, 1. července 2015) 

 

 Rakouská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Vídeň, 21. listopadu 2008, č. 53/2009 Sb. m. s.) 

 

 Republika Slovinsko 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti 

školství, kultury a vědy (Praha, 12. května 1994, č. 182/1995 Sb. m. s.)  

 

 Rumunsko 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, 

školství, vědy, mládeže a sportu z roku 2007 (Praha, 23. října 2007, č. 23/2008 Sb. m. s.). 

 

 Ruská federace 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, 

vědy a školství (Moskva, 5. března 1996, č. 188/1996 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury 

Ruské federace na léta 2012-2015 (Praha, 8. prosince 2011, nepublikován)  

 

 Řecká republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky  

o kulturní spolupráci (Praha, 10. února 1976, č. 36/1980 Sb. m. s.) 

 

Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké 

republiky na období 2010 – 2013, (Praha 16. listopadu. 2010, č. 98/2010 Sb. m. s.). 

 

 Slovenská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Praha, 23. května 2000, č. 83/2000 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury 

Slovenské republiky na léta 2005 – 2007 (Praha, 21. listopadu 2005, č. 129/2005 Sb. m. s.).  

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, 

hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách (Praha, 31. října 2002, č. 95/2003 Sb. 

m .s.) 
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 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Dohoda mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury (Londýn, 3. 

dubna 1990, č. 216/1990 Sb. m. s.)  

 

 Spolková republika Německo 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní 

spolupráci (Praha, 30. září 1999, č. 78/2001 Sb. m. s.)  

 

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem kultury České republiky a Bavorským 

státním ministerstvem vzdělání a kultury, vědy a umění Svobodného státu Bavorsko, 

Spolková republika Německo (Praha, 4. května 2015).   

 

 Srbská republika 

 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou 

Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie (Bělehrad, 

29. ledna 1957, č. 4/1958 Sb.m.s.) 

 

 Španělské království 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Španělska (Madrid, 7. března 1979, č. 5/1980 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou 

České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 – 2007 (Praha, 15. prosince 2004,  

č. 9/2005 Sb. m. s.).  

 

 Turecká republika 
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (Ankara, 2. října 2003, 110/2004 Sb. m. s.) 

 

 Ukrajina 

 

Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky  

a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2016 – 2020 (Kyjev, 15. 12. 2016, 

č. 9/2012 Sb. m. s.) 
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2.2. AMERIKA  

 

 Argentinská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky 

o kulturní a vědecké spolupráci (Buenos Aires, 22. ledna 1986, č. 29/1987 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem 

zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky  

na léta 2008 – 2010 (Buenos Aires, 26. září 2007, č. 81/2007 Sb. m. s.) 

 

 

 Bolívarovská republika Venezuela 
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Venezuelské republiky (Praha, 25. října 1983, č. 57/1985 Sb. m. s.)  

 

 Brazilská federativní republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní 

republiky o kulturní spolupráci (Praha, 7. dubna 1989, č. 359/1990 Sb. m. s.) 

 

 Ekvádorská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky  

o kulturní a vědecké spolupráci (Praha, 13. září 1983, č. 34/1988 Sb. m. s.) 

 

 Chilská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, 

školství, vědě a jiných oblastech (Santiago de Chile, 22. dubna 1994, č. 38/1996 Sb. m. s.) 

 

 Kanada 

 

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady  

o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů (Praha, 15. listopadu 

1990, č. 15/2009 Sb. m. s.) 

 

 Kolumbijská republika 

 

Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Kolumbijské republiky (Bogotá, 23. dubna 1979, č. 48/1981 Sb. m. s.) 

 

 Kooperativní republika Guyana 

 

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky  

a vládou Guyanské kooperativní republiky (Havana, 15. září 1982, č. 64/1983 Sb. m. s.)  

 

 Kostarická republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou 

republikou (San José, 11. října 1977, č. 22/1982 Sb. m. s.) 
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 Mnohonárodní stát Bolívie 

 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Bolivijské republiky o kulturní spolupráci (Praha,  

24. června 1985, nepublikována) 

 

 Nikaragua 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy 

Nikaragujské republiky o kulturní spolupráci (Praha, 4. dubna 1980, nepublikována) 

 

 

 Panamská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou 

republikou (Panama, 17. října 1977, č. 27/1978 Sb. m. s.) 

 

 Peruánská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské 

republiky (Lima, 14. října 1974, č. 30/1977 Sb. m. s.) 

 

 Spojené státy americké 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států 

amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech (Praha, 

15. dubna 1986, č. 26/1987 Sb. m. s.) 

 

 Spojené státy mexické 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské  

a kulturní spolupráci (Praha, 11. října 2001, č. 27/2003 Sb. m. s.)  

 

 Uruguayská východní republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o spolupráci 

v oblasti školství, kultury a vědy (Praha, 15. září 1994, nepublikována) 

 

 

 

2.3.ASIE 
 

 Arménská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (Jerevan, 10. 12. 2010, č.45/2011 Sb. m. s.) 
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 Afghánská islámská republika 

 

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky  

a vládou Afghánské demokratické republiky (Kábul, 19. prosince 1981, č. 64/1982 Sb. m. s.) 

 

 

 Ázerbájdžánská republika  
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, 

vědeckotechnické a kulturní spolupráci ( Baku, 31. října 2009, č. 46/2010 Sb. m. s.) 

 

 Bangladéšská lidová republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské 

lidové republiky (Dháka, 13. května 1981, č. 44/1982 Sb. m. s.) 

 

 Čínská lidová republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové 

republiky (Praha, 27. března 1957, nepublikována) 

 

Protokol o kulturní spolupráci na léta 2019 – 2022 mezi Ministerstvem kultury České 

republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky (Peking, 25. dubna 

2019, č.37/2019 Sb. m. s.) 

 

 Filipínská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy a sportu, (Manila, 25. července 2013, č. 30/2014 Sb. m.s.) 

 

 Indická republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Praha, 11. října 1996, č. 216/1997 Sb. m. s.).  

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury 

Indické republiky na léta 2010 – 2012 (Praha, 13. září 2010, č. 22/2011 Sb.m.s.) 

 

 Indonéská republika 

 

Dohoda o spolupráci ve vědě, školství a kultuře mezi Československou republikou a 

Indonéskou republikou (Jakarta, 31. května 1958, nepublikována) 

 

 Irácká republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou 

(Bagdád, 7. května 1959, č. 170/1960 Sb. m. s.)  

 

 Islámská republika Írán 
 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu 

(Praha, 26. května 1967, č. 114/1968 Sb. m. s.) 
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 Japonsko 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Japonska (Tokio, 20. ledna 1976, č. 81/1976 Sb. m. s.) 

 

 Jemenská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Jemenské arabské republiky (Praha, 30. května 1980, č. 103/1980 Sb. m. s.) 

 

 Jordánské hášimovské království  

 

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a 

vládou Hašemitského království Jordánsko (Ammán, 3. května 1978, č. 47/1979 Sb. m. s.) 

 

 Kambodžské království 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou 

revoluční radou Kambodže (Praha, 19. listopadu 1980, č. 81/1981 Sb. m. s.) 

 

 Korejská lidově demokratická republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 23. června 1956, nepublikována).  

 

 Korejská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky 

(Soul, 6. října 1994, č. 230/1994 Sb. m. s.) 

 

 

 Laoská lidově demokratická republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Laoské lidově demokratické republiky (Vientiane, 25. listopadu 1977, č. 18/1978 Sb. m. s.) 

 

 Libanonská republika 

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (Bejrút, 3. května 2004, č. 138/2004 Sb. m. s.)  

 

 

 Maledivská republika 
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Republiky Maledivy (Malé, 26. března 1989, č. 109/1989 Sb. m. s.)  
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 Mongolsko 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Mongolské lidové republiky (Praha, 25. dubna 1973, č. 22/1974 Sb. m. s.) 

 

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem 

vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska (Praha, 20. května 2019, č. 31/2019 Sb. m. s.) 

 

 Pákistánská islámská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské 

republiky Pákistán (Praha, 29. ledna 1976, č. 104/1976 Sb. m. s.) 

 

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury 

Pákistánské islámské republiky na léta 2009-2011 (Praha, 3. března 2009, č. 28/2009 Sb. m. 

s.) 

 

 Srílanská demokratická socialistická republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Republiky Srí Lanka (Kolombo, 1. července 1975, č. 104/1975 Sb. m. s.) 

 

 Stát Izrael 

 

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael  

o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Praha, 29. dubna 1991, č. 29/2006 Sb. m. s.)  

 

Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou 

Státu Izrael na léta 2016-2019 (Jeruzalém, 22. května 2016, č. 30/2016 Sb. m. s.) 

Pozn. Platnost prodloužena do 31. 12. 2020  

 

 Stát Kuvajt 
 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt 

(Kuvajt, 30. června 1971, č. 49/1972 Sb. m. s.)  

 

 Syrská arabská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské 

republiky (Praha, 28. listopadu 1966, č. 104/1967 Sb. m. s.) 

 

 Vietnamská socialistická republika 

 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi ČR a VSR 

(Hanoj, 1. listopadu 2016, č. 55/2017 Sb. m. s.) 
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2.4. AFRIKA 

 
 Alžírská demokratická a lidová republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou 

demokratickou a lidovou republikou (Praha, 14. května 1964, č. 200/1964 Sb. m. s.) 

 

 Beninská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové 

republiky o kulturní a vědecké spolupráci (Cotonou, 23. května 1983, č. 33/1988 Sb. m. s.) 

 

 

 Burundská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi  

o kulturní spolupráci (Bujumbura, 6. března 1987, č. 110/1989 Sb. m. s.)  

  

 Egyptská arabská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou 

(Káhira, 19. října 1957, č. 49/1958 Sb.m.s.) 

 

Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky  

a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017 (Praha, 12. 12. 2014 č. 10/2015 Sb. 

m. s.) 

 

 Etiopská federativní demokratická republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou 

Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci (Praha, 2. prosince 1978, č. 131/1979 

Sb. m. s.) 

 

 Guinejská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Guinejskou republikou 

(Praha, 30. listopadu 1959, č. 174/1960 Sb. m. s.) 

 

 Guinea-Bissau 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-

Bissau o kulturní spolupráci (Bissau, 21. srpna 1990) 

 

 Kamerunská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní 

republikou Kamerun (Paříž, 20. dubna 1964, č. 168/1964 Sb. m. s)  

 

 Kapverdská republika  

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky 

o kulturní spolupráci (Praha, 28. dubna 1984, č. 55/1985 Sb. m. s.) 
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 Keňská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Keňské republiky (Nairobi, 2. října 1986, č. 16/1988 Sb. m. s.) 

 

 Konžská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou 

Kongo (Brazzaville, 29. listopadu 1966, č. 64/1967 Sb. m. s.) 

 

 Marocké království 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Marockého království (Rabat, 19. ledna 1979, č. 45/1980 Sb. m. s.) 

 

 

 Mosambická republika 

 

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky 

a vládou Mosambické lidové republiky (Praha, 26. listopadu 1980, č. 115/1981 Sb. m. s.)  

 

 Nigerská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou 

Niger (Praha, 13. září 1963, č.1/1964 Sb. m. s.) 

 

 Nigérijská federativní republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou 

vládou Nigerijské federativní republiky (Lagos, 1. září 1978, č. 142/1978 Sb. m. s.) 

 

 Republika Mali 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou 

Mali (Praha, 15. listopadu 1960, č. 84/1964 Sb. m. s.) 

 

 Republika Sierra Leone 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone 

o kulturní spolupráci (Freetown, 11. ledna 1984, č. 120/1987 Sb. m. s.)  

 

 Senegalská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Senegalské republiky (Dakar, 16. dubna 1981, č. 53/1984 Sb. m. s.) 

 

 Seychelská republika 

 

Dohoda o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky 

a vládou Seychelské republiky (Victoria, 28. února 1984, č. 20/1985 Sb. m. s.)  
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 Sjednocená tanzanská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky 

Tanzanie o kulturní spolupráci (Dar es Salaam, 19. prosince 1966, č. 13/1969 Sb. m. s.)  

 

 Somálská demokratická republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou 

republikou (Praha, 4. června 1961, č. 69/1963 Sb. m. s.)  

 

 

 Stát Libye 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Libyjské arabské republiky (Tripolis, 15. října 1975, č. 114/1976 Sb. m. s.)  

 

 

 Súdánská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské 

republiky (Praha, 11. 10. 1967, č. 20/1968 Sb. m. s.) 

 

 Tožská republika 

 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky 

Togo (Lome, 31. srpna 1984, č. 28/1987 Sb. m. s.)  

 

 Tuniská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou 

republikou (Tunis, 6. dubna 1963, č. 103/1965 Sb. m. s.) 

 

 Zambijská republika 

 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Zambijské republiky (Praha, 28. srpna 1980, č. 54/1983 Sb. m. s.) 

 

 Zimbabwská republika 

 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe  

o kulturní a vědecké spolupráci (Harare, 23. května 1984, č. 14/1985 Sb. m. s.) 


