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191. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody o zrÏõÂzenõÂ SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace (WTO)

191
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 15. dubna 1994 byla v MarrakesÏi sjednaÂna a jmeÂnem CÏeskeÂ
republiky podepsaÂna Dohoda o zrÏõÂzenõÂ SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace (WTO) a tyto mnohostranneÂ dohody, jezÏ
tvorÏõÂ jejõÂ nedõÂlnou soucÏaÂst a jsou zaÂvazneÂ pro vsÏechny cÏleny WTO:
VsÏeobecnaÂ dohoda o clech a obchodu 1994,
Dohoda o zemeÏdeÏlstvõÂ,
Dohoda o uplatnÏovaÂnõÂ sanitaÂrnõÂch a fytosanitaÂrnõÂch opatrÏenõÂ,
Dohoda o textilu a osÏacenõÂ,
Dohoda o technickyÂch prÏekaÂzÏkaÂch obchodu,
Dohoda o obchodnõÂch aspektech investicÏnõÂch opatrÏenõÂ,
Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994,
Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VII VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994,
Dohoda o kontrole prÏed odeslaÂnõÂm,
Dohoda o pravidlech puÊvodu,
Dohoda o dovoznõÂm licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂ,
Dohoda o subvencõÂch a vyrovnaÂvacõÂch opatrÏenõÂch,
Dohoda o ochrannyÂch opatrÏenõÂch,
VsÏeobecnaÂ dohoda o obchodu sluzÏbami,
Dohoda o obchodnõÂch aspektech praÂv k dusÏevnõÂmu vlastnictvõÂ,
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UjednaÂnõÂ o pravidlech a rÏõÂzenõÂ prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ,
Mechanismus prÏezkoumaÂvaÂnõÂ obchodnõÂ politiky,
jakozÏ i võÂcestranneÂ obchodnõÂ dohody, ktereÂ nezaklaÂdajõÂ povinnosti nebo praÂva pro ty cÏleny, kterÏõÂ je neprÏijali.
CÏeskaÂ republika tyto dohody k 15. dubnu 1994 nepodepsala.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Tato dohoda a mnohostranneÂ dohody, ktereÂ jsou k nõÂ prÏipojeny vstoupily v platnost v souladu se zneÏnõÂm
cÏlaÂnku XIV odst. 1 Dohody dnem 1. ledna 1995 a tõÂmto dnem vstoupily v platnost i pro CÏeskou republiku.
SoucÏasneÏ byla prÏijata naÂslednaÂ rozhodnutõÂ ministruÊ, deklarace a ujednaÂnõÂ vztahujõÂcõÂ se k vyÂsÏe uvedenyÂm
dohodaÂm:
RozhodnutõÂ o opatrÏenõÂch ve prospeÏch nejmeÂneÏ rozvinutyÂch zemõÂ,
Deklarace k prÏõÂnosu SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace k dosazÏenõÂ veÏtsÏõÂ propojenosti ve vytvaÂrÏenõÂ globaÂlnõÂ
ekonomickeÂ politiky,
RozhodnutõÂ o oznamovacõÂch postupech,
Deklarace o vztazõÂch SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace s MezinaÂrodnõÂm meÏnovyÂm fondem,
RozhodnutõÂ k opatrÏenõÂm, tyÂkajõÂcõÂm se mozÏnyÂch negativnõÂch vlivuÊ reformnõÂho programu na nejmeÂneÏ rozvinuteÂ zemeÏ a zcela potraviny dovaÂzÏejõÂcõÂ rozvojoveÂ zemeÏ,
RozhodnutõÂ o oznaÂmenõÂ prveÂho zacÏleneÏnõÂ podle cÏlaÂnku 2.6 Dohody o textilu a osÏacenõÂ,
RozhodnutõÂ o navrhovaneÂm ujednaÂnõÂ o informacÏnõÂm systeÂmu norem WTO-ISO,
RozhodnutõÂ o posouzenõÂ publikace InformacÏnõÂho strÏediska ISO/IEC,
RozhodnutõÂ proti obchaÂzenõÂ,
RozhodnutõÂ o prÏezkoumaÂnõÂ cÏlaÂnku 17.6 Dohody o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech
a obchodu 1994,
Deklarace o rÏesÏenõÂ sporuÊ podle Dohody o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994
nebo cÏaÂsti V Dohody o subvencõÂch a vyrovnaÂvacõÂch opatrÏenõÂch,
Deklarace, tyÂkajõÂcõÂ se prÏõÂpadu, kdy maÂ celnõÂ spraÂva duÊvody pochybovat o pravdivosti nebo prÏesnosti
prohlasÏovaneÂ hodnoty,
RozhodnutõÂ o textech, tyÂkajõÂcõÂch se minimaÂlnõÂch hodnot a dovozu vyÂhradnõÂmi zaÂstupci, vyÂhradnõÂmi distributory a vyÂhradnõÂmi zprostrÏedkovateli,
RozhodnutõÂ o institucionaÂlnõÂch ujednaÂnõÂch k VsÏeobecneÂ dohodeÏ o obchodu sluzÏbami,
RozhodnutõÂ o neÏkteryÂch postupech prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ z VsÏeobecneÂ dohody o obchodu sluzÏbami,
RozhodnutõÂ o obchodu sluzÏbami a zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ,
RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o pohybu fyzickyÂch osob,
RozhodnutõÂ o financÏnõÂch sluzÏbaÂch,
RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o naÂmorÏnõÂch dopravnõÂch sluzÏbaÂch,
RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o zaÂkladnõÂch telekomunikacõÂch,
RozhodnutõÂ o profesionaÂlnõÂch sluzÏbaÂch,
RozhodnutõÂ o prÏõÂstupu k DohodeÏ o vlaÂdnõÂch zakaÂzkaÂch,
RozhodnutõÂ o uplatnÏovaÂnõÂ a prÏezkoumaÂnõÂ ujednaÂnõÂ o pravidlech a rÏõÂzenõÂ prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ,
UjednaÂnõÂ o zaÂvazcõÂch ve financÏnõÂch sluzÏbaÂch.
CÏeskeÂ prÏeklady Dohody a mnohostrannyÂch dohod, rozhodnutõÂ, deklaracõÂ a ujednaÂnõÂ se vyhlasÏujõÂ soucÏasneÏ.
Do anglickeÂho zneÏnõÂ smluvnõÂch dokumentuÊ lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu
pruÊmyslu a obchodu.
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DOHODA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
Strany této Dohody,
uznávajíce, e by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti mìly
být zamìøeny na zvýení ivotní úrovnì, dosaení plné zamìstnanosti a vyí a
stále rostoucí úrovnì reálného dùchodu a efektivní poptávky a na zvýení
výroby a obchodu zboím a slubami, co umoní optimální vyuití svìtových
zdrojù v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveò ochraòovat
a zachovávat ivotní prostøedí a rozvíjet prostøedky k tomu urèené tak, aby to
bylo sluèitelné s jejich potøebami a zájmy, vztahujícími se k rùzným úrovním
ekonomického rozvoje,
uznávajíce dále, e je nutné vyvíjet rozhodné úsilí k tomu, aby si
rozvojové zemì, a zvlátì ty nejménì rozvinuté mezi nimi, zajistily podíl z
rùstu mezinárodního obchodu, který odpovídá potøebì jejich ekonomického
rozvoje,
vedeny pøáním pøispìt k realizaci tìchto cílù uzavøením dohod, které
budou, na základì reciprocity a vzájemných výhod, zamìøeny na podstatné
sníení celních sazeb a ostatních pøekáek obchodu a na odstranìní
diskriminaèního zacházení v mezinárodních obchodních vztazích,
rozhodnuty
vytvoøit
komplexní,
ivotaschopnìjí
a
trvalejí
mnohostranný obchodní systém, zahrnující Veobecnou dohodu o clech a
obchodu, výsledky snah o liberalizaci obchodu dosaené v minulosti a vechny
výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání,
odhodlány zachovávat základní principy a podporovat uskuteèòování
cílù, které rozvíjejí tento mnohostranný obchodní systém,
dohodly se takto:
Èlánek I
Zøízení Organizace
Tímto se zøizuje Svìtová obchodní organizace (dále uvádìná jako
WTO*/).
Èlánek II
Oblast pùsobnosti WTO
1. WTO bude spoleèným institucionálním rámcem pro øízení
obchodních vztahù mezi svými Èleny, pokud jde o otázky spojené s dohodami a
souvisejícími právními nástroji, zahrnutými do pøíloh této Dohody.
2. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do pøíloh 1, 2 a 3
(dále uvádìné jako Mnohostranné obchodní dohody), tvoøí nedílnou souèást
této Dohody a jsou závazné pro vechny Èleny.

*/

World Trade Organization.
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3. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do pøílohy 4 (dále
uvádìné jako Vícestranné obchodní dohody), tvoøí rovnì souèást této
Dohody pro ty Èleny, kteøí je pøijali a jsou pro tyto Èleny závazné.
Vícestranné obchodní dohody nezakládají povinnosti nebo práva pro ty Èleny,
kteøí je nepøijali.
4. Veobecná dohoda o clech a obchodu 1994, uvedená v pøíloze 1A
(dále uvádìná jako GATT 1994), je právnì odliná od Veobecné dohody o
clech a obchodu z 30.øíjna 1947, pøipojené k Závìreènému aktu, pøijatému na
závìr druhého zasedání Pøípravného výboru Konference OSN o obchodu a
zamìstnanosti, ve znìní pozdìjích úprav, doplòkù nebo zmìn (dále uvádìná
jako GATT 1947).
Èlánek III
Funkce WTO
1. WTO bude usnadòovat provádìní, správu a pùsobení této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod, podporovat uskuteèòování jejich cílù a
bude rovnì slouit jako rámec pro provádìní, správu a pùsobení
Vícestranných obchodních dohod.
2. WTO bude místem pro jednání mezi svými Èleny o jejich
mnohostranných obchodních vztazích, týkajících se otázek upravených
dohodami uvedenými v pøílohách této Dohody. WTO bude moci rovnì
poskytovat prostor pro dalí jednání mezi svými Èleny, týkající se jejich
mnohostranných obchodních vztahù a vytváøet rámec k uplatòování výsledkù
tìchto jednání podle toho, jak rozhodne Konference ministrù.
3. WTO bude spravovat Ujednání o pravidlech a øízení pøi øeení
sporù (dále uvádìné jako Ujednání o øeení sporù nebo DSU*/), které je
uvedeno v pøíloze 2 této Dohody.
4. WTO bude spravovat Mechanismus pøezkoumávání obchodní
politiky (dále uvádìný jako TPRM**/), uvedený v pøíloze 3 této Dohody.
5. Se zøetelem na vìtí propojenost pøi vytváøení svìtové hospodáøské
politiky bude WTO, bude-li to
vhodné, spolupracovat s Mezinárodním
mìnovým fondem a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a jejich
pøidruenými institucemi.
Èlánek IV
Struktura WTO
1. Bude ustavena Konference ministrù, sloená ze zástupcù vech
Èlenù, která se bude scházet nejménì jednou za dva roky. Konference
ministrù bude vykonávat funkce WTO a pøijme k tomu úèelu nezbytná
opatøení. Konference ministrù bude oprávnìna pøijímat rozhodnutí ve vech
otázkách, vztahujících se ke vem Mnohostranným obchodním dohodám,
pokud o to kterýkoli Èlen poádá, a to podle zvlátních ustanovení, týkajících
se pøijímání rozhodnutí, které jsou uvedeny v této Dohodì a v pøísluné
Mnohostranné obchodní dohodì.

*/
**/

Dispute Settlement Understanding.
Trade Policy Review Mechanism.
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2. Bude ustavena Generální rada, sloená ze zástupcù vech Èlenù,
která se bude scházet podle potøeby. V období mezi zasedáními Konference
ministrù budou její funkce vykonávány Generální radou. Generální rada bude
dále vykonávat funkce, které jsou jí uloeny touto Dohodou. Stanoví si vlastní
jednací øád a schválí jednací øády Výborù, uvedených v odstavci 7.
3. Generální rada se bude podle potøeby scházet, aby vykonávala
funkce Orgánu pro øeení sporù, uvedeného v Ujednání o øeení sporù. Orgán
pro øeení sporù bude moci mít vlastního pøedsedu a stanoví si takový jednací
øád, který bude povaovat za nezbytný pro vykonávání svých funkcí.
4. Generální rada se bude podle potøeby scházet, aby vykonávala
funkce Orgánu pro pøezkoumávání obchodní politiky, uvedeného v TPRM.
Orgán pro pøezkoumávání obchodní politiky bude moci mít vlastního pøedsedu
a stanoví si takový jednací øád, který bude povaovat za nezbytný pro
vykonávání svých funkcí.
5. Bude ustavena Rada pro obchod zboím, Rada pro obchod slubami
a Rada pro obchodní aspekty práv k duevnímu vlastnictví (dále uvádìná jako
Rada pro TRIPS*/), které budou pùsobit pod celkovým vedením Generální
rady. Rada pro obchod zboím bude dohlíet na pùsobení Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøíloze 1A. Rada pro obchod slubami bude
dohlíet na pùsobení Veobecné dohody o obchodu slubami (dále uvádìné
jako GATS**/). Rada pro TRIPS bude dohlíet na pùsobení Dohody o
obchodních aspektech práv k duevnímu vlastnictví (dále uvádìné jako
Dohoda TRIPS). Tyto Rady budou vykonávat funkce, uloené jim
pøíslunými dohodami a Generální radou. Stanoví si své vlastní jednací øády,
které podléhají schválení Generální radou. Èlenství v tìchto Radách bude
otevøeno vem Èlenùm. Tyto Rady se budou scházet k vykonávání svých
funkcí, pokud to bude potøebné.
6. Rada pro obchod zboím, Rada pro obchod slubami a Rada pro
TRIPS si podle potøeby zøídí pomocné orgány. Tyto pomocné orgány si
stanoví své vlastní jednací øády, které podléhají schválení pøíslunými Radami.
7. Konference ministrù zøídí Výbor pro obchod a rozvoj, Výbor pro
omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance a Výbor pro rozpoèet, finance
a správu, které budou vykonávat funkce, uloené jim touto Dohodou a
Mnohostrannými obchodními dohodami, jako i vechny dodateèné funkce,
které jim budou uloeny Generální radou a bude moci zøídit dodateèné výbory
s takovými funkcemi, které bude povaovat za nezbytné. V rámci svých funkcí
bude Výbor pro obchod a rozvoj pravidelnì posuzovat zvlátní ustanovení
Mnohostranných obchodních dohod ve prospìch nejménì rozvinutých
èlenských zemí a pøedkládat zprávu Generální radì, aby mohla pøijmout
pøísluná opatøení. Èlenství v tìchto Výborech bude otevøeno zástupcùm
vech Èlenù.
8.
vykonávat
pùsobit v
informovat

*/
**/

Orgány, uvedené ve Vícestranných obchodních dohodách budou
funkce, které jim jsou uloeny na základì tìchto Dohod a budou
institucionálním rámci WTO. Generální radu budou pravidelnì
o své èinnosti.

Trade±Related Aspects of Intellectual Property Rights.
General Agreement on Trade in Services.
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Èlánek V
Vztahy k ostatním organizacím
1. Generální rada uzavøe vhodná ujednání o úèinné spolupráci s
jinými mezivládními organizacemi, které vyvíjejí èinnost, vztahující se k
èinnosti WTO.
2. Generální rada bude moci uzavøít vhodná ujednání o konzultacích a
spolupráci s nevládními organizacemi, zabývajícími se otázkami, které se
vztahují k otázkám øeeným WTO.
Èlánek VI
Sekretariát
1. Bude zøízen Sekretariát WTO (dále uvádìný jako Sekretariát),
øízený Generálním øeditelem.
2. Konference ministrù bude jmenovat Generálního øeditele a stanoví
jeho pravomoci, povinnosti, podmínky zamìstnání a délku trvání jeho
mandátu.
3. Generální øeditel bude jmenovat pracovníky Sekretariátu a stanoví
jejich povinnosti a podmínky zamìstnání podle pravidel pøijatých Konferencí
ministrù.
4. Funkce Generálního øeditele a pracovníkù Sekretariátu budou mít
výluènì mezinárodní charakter. Pøi plnìní svých úkolù nebudou Generální
øeditel, ani pracovníci Sekretariátu poadovat ani pøijímat instrukce ádné
vlády ani ádného úøadu mimo WTO. Zdrí se vekerého jednání
nesluèitelného s jejich postavením mezinárodních úøedníkù. Èlenové WTO
budou respektovat mezinárodní charakter funkcí Generálního øeditele a
pracovníkù Sekretariátu a nebudou se je snait ovlivòovat pøi plnìní jejich
úkolù.
Èlánek VII
Rozpoèet a pøíspìvky
1. Generální øeditel pøedloí Výboru pro rozpoèet, finance a správu
roèní návrh rozpoètu a výroèní finanèní zprávu WTO. Výbor pro rozpoèet,
finance a správu posoudí roèní návrh rozpoètu a výroèní finanèní zprávu,
pøedloené Generálním øeditelem a uèiní v této otázce doporuèení Generální
radì. Roèní návrh rozpoètu bude podléhat schválení Generální radou.
2. Výbor pro rozpoèet, finance a správu navrhne Generální radì
finanèní øád, který zahrne ustanovení, urèující:
a)

stupnici pøíspìvkù, rozdìlující výdaje WTO mezi její Èleny; a

b)

opatøení, která budou pøijímána vùèi Èlenùm v prodlení s placením
pøíspìvkù.

Finanèní øád se bude opírat, pokud to bude praktické, o pravidla a praxi
GATT 1947.
3. Generální rada schválí finanèní øád a roèní návrh rozpoètu
dvoutøetinovou vìtinou, která bude zahrnovat více ne polovinu Èlenù WTO.
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4. Kadý Èlen uhradí ve prospìch WTO bezodkladnì pøíspìvek,
odpovídající jeho podílu na výdajích WTO podle finanèního øádu, schváleného
Generální radou.
Èlánek VIII
Status WTO
1. WTO bude právnickou osobou a kadý z jejích Èlenù jí poskytne
právní zpùsobilost nezbytnou k výkonu jejích funkcí.
2. Kadý z Èlenù poskytne WTO takové výsady a imunity, které
budou nezbytné k výkonu jejích funkcí.
3. Podobnì kadý ze Èlenù poskytne úøedníkùm WTO a zástupcùm
Èlenù takové výsady a imunity, které budou nezbytné k úplné nezávislosti
výkonu jejich funkcí, souvisejících s WTO.
4. Výsady a imunity, které budou poskytnuty Èlenem WTO jejím
úøedníkùm a zástupcùm jejích Èlenù, budou obdobné výsadám a imunitám,
které jsou uvedeny v Úmluvì o výsadách a imunitách mezinárodních
odborných organizací, schválené Valným shromádìním Organizace spojených
národù dne 21.listopadu 1947.
5. WTO bude moci uzavøít dohodu o sídle.
Èlánek IX
Pøijímání rozhodnutí
1. WTO zachová praxi pøijímání rozhodnutí cestou konsensu
zaloenou GATT 19471/. Pokud není stanoveno jinak, bude v pøípadech, kdy
nebude moné dospìt k rozhodnutí cestou konsensu, pøijato rozhodnutí o
posuzované otázce hlasováním. Na zasedáních Konference ministrù a
Generální rady bude kadý Èlen WTO disponovat jedním hlasem. V
pøípadech, kdy budou Evropská spoleèenství vykonávat své hlasovací právo,
budou disponovat poètem hlasù, rovnajícím se poètu jejich èlenských státù2/,
které jsou Èleny WTO. Rozhodnutí Konference ministrù a Generální rady
budou pøijímána vìtinou hlasujících, pokud tato Dohoda nebo pøísluná
Mnohostranná obchodní dohoda nestanoví jinak3/.
2. Konference ministrù a Generální rada budou mít výluèné právo
èinit výklad této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod. Pokud jde o
výklad Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v pøíloze 1, budou vykonávat
svou pravomoc na základì doporuèení Rady, která dohlíí na pùsobení dané
Dohody. Rozhodnutí uèinit výklad bude pøijato tøíètvrtinovou vìtinou Èlenù.
Tento odstavec nebude pouit zpùsobem, který by mohl naruit ustanovení
èlánku X, vztahující se ke zmìnám a doplòkùm.
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3. Za výjimeèných okolností bude moci Konference ministrù
rozhodnout o zprotìní Èlena nìkterého ze závazkù, které mu jsou uloeny
touto Dohodou nebo Mnohostrannými obchodními dohodami, a to za
podmínky, e toto rozhodnutí bude schváleno tøemi ètvrtinami4/ Èlenù, pokud
není v tomto odstavci stanoveno jinak.
a)

ádost o výjimku z této Dohody bude pøedloena k posouzení Konferenci
ministrù v souladu s praxí pøijímat rozhodnutí cestou konsensu.
Konference ministrù stanoví k posouzení ádosti lhùtu, která nepøesáhne
90 dní. Jestlie nebude v této lhùtì konsensu dosaeno, kadé
rozhodnutí o poskytnutí výjimky bude pøijato tøemi ètvrtinami4/ Èlenù.

b)

ádost o výjimku z Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v
pøílohách 1A nebo 1B nebo 1C a jejich pøílohách bude pøedloena nejdøíve
podle vìcné pøíslunosti Radì pro obchod zboím, Radì pro obchod
slubami nebo Radì pro TRIPS k posouzení ve lhùtì, která nepøesáhne
90 dní. Na konci této lhùty pøedloí pøísluná Rada zprávu Konferenci
ministrù.

4. Rozhodnutí o poskytnutí výjimky, pøijaté Konferencí ministrù,
bude ukazovat na výjimeèné okolnosti, které odùvodòují rozhodnutí, bude
obsahovat zpùsoby a podmínky, jimi se bude øídit uplatnìní výjimky, a
datum, k nìmu bude její platnost ukonèena. Pøi kadém dalím posuzování
Konference ministrù rozhodne, zda výjimeèné okolnosti, odùvodòující
poskytnutí výjimky, dosud trvají a zda byly respektovány zpùsoby a podmínky
uplatnìní výjimky. Na základì kadoroèního posouzení bude moci Konference
ministrù prodlouit, upravit nebo zruit platnost výjimky.
5. Rozhodnutí pøijatá podle Vícestranné obchodní dohody, vèetnì
jakéhokoli rozhodnutí, týkajícího se výkladu a výjimek, se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.
Èlánek X
Zmìny a doplòky
1. Kadý Èlen WTO bude moci pøedloit Konferenci ministrù návrh
na zmìnu nebo doplnìk ustanovení této Dohody nebo Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøíloze 1. Rady uvedené v odstavci 5 èlánku
IV budou moci rovnì pøedloit Konferenci ministrù návrhy na zmìnu nebo
doplnìk
ustanovení
pøísluných
Mnohostranných
obchodních
dohod,
uvedených v pøíloze 1, na jejich pùsobení dohlíejí. Kadé rozhodnutí
Konference ministrù o pøedloení navrhované zmìny nebo doplòku Èlenùm k
pøijetí bude pøijato cestou konsensu ve lhùtì devadesáti dní po oficiálním
pøedloení návrhu Konferenci ministrù, pokud Konference ministrù
nerozhodne o delí lhùtì. Jestlie nelze pouít ustanovení odstavcù 2, 5 nebo
6, tato rozhodnutí upøesní, zda budou pouita ustanovení odstavcù 3 nebo 4.
Jestlie bylo dosaeno konsensu, Konference ministrù pøedloí bezodkladnì
Èlenùm dotyèný návrh k pøijetí. Jestlie na zasedání Konference ministrù
nebylo ve stanovené lhùtì dosaeno konsensu, Konference ministrù rozhodne
dvoutøetinovou vìtinou Èlenù, zda bude dotyèný návrh pøedloen Èlenùm k
pøijetí nebo ne. S výhradou ustanovení odstavcù 2, 5 a 6 budou pro pøedloený
návrh pouita ustanovení odstavce 3, pokud Konference ministrù nerozhodne
tøíètvrtinovou vìtinou Èlenù, e budou pouita ustanovení odstavce 4.
4/
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2. Zmìny a doplòky k ustanovením tohoto èlánku a ustanovením dále
uvedených èlánkù nabudou úèinnosti jen tehdy, budou-li pøijaty vemi Èleny:
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek

IX této Dohody;
I a II GATT 1994;
II:1 GATS;
4 Dohody TRIPS.

3. Zmìny
a
doplòky
k
ustanovením
této
Dohody
nebo
Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v pøílohách 1A a 1C, jiné ne
vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, e pozmìòují práva a
povinnosti Èlenù, nabudou úèinnosti ve vztahu k tìm Èlenùm, kteøí je
pøijmou, jakmile budou pøijaty dvìmi tøetinami Èlenù a ve vztahu ke
kterémukoli jinému Èlenu tehdy, jakmile je ten pøijme. Konference ministrù
bude moci tøíètvrtinovou vìtinou Èlenù rozhodnout o tom, e je zmìna nebo
doplnìk, který by nabyl úèinnosti podle tohoto odstavce takové povahy, e
kadý Èlen, který by jej nepøijal ve lhùtì, stanovené Konferencí ministrù pro
kadý jednotlivý pøípad, bude moci vystoupit z WTO nebo zùstat se souhlasem
Konference ministrù dále Èlenem.
4. Zmìny
a
doplòky
k
ustanovením
této
Dohody
nebo
Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v pøílohách 1A a 1C jiné, ne
vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, e nepozmìòují práva a
povinnosti Èlenù, nabudou úèinnosti ve vztahu ke vem Èlenùm, jakmile
budou pøijaty dvìma tøetinami Èlenù.
5. S výhradou ustanovení výe uvedeného odstavce 2, zmìny a
doplòky k èástem I, II a III GATS a k pøísluným pøílohám nabudou úèinnosti
ve vztahu ke Èlenùm, kteøí je pøijali, jakmile budou pøijaty dvìma tøetinami
Èlenù a ve vztahu ke kadému dalímu Èlenu tehdy, jakmile je ten pøijme.
Konference ministrù bude moci tøíètvrtinovou vìtinou Èlenù rozhodnout, e
je zmìna nebo doplnìk, který by nabyl úèinnosti ve vztahu k pøedcházejícímu
ustanovení takové povahy, e kadý Èlen, který by jej nepøijal ve lhùtì
stanovené Konferencí ministrù pro kadý jednotlivý pøípad, bude moci
vystoupit z WTO nebo zùstat se souhlasem Konference ministrù dále Èlenem.
Zmìny a doplòky k èástem IV, V a VI GATS a k pøísluným pøílohám nabudou
úèinnosti ve vztahu ke vem Èlenùm, jakmile budou pøijaty dvìma tøetinami
Èlenù.
6. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto èlánku, budou moci být
zmìny a doplòky k Dohodì TRIPS, které odpovídají ustanovením odstavce 2
èlánku 71 uvedené Dohody, pøijaty Konferencí ministrù bez dalího
formálního pøijímání.
7. Kadý Èlen, který pøijme zmìnu nebo doplnìk k této Dohodì nebo
k Mnohostranné obchodní dohodì, uvedené v pøíloze 1, uloí notifikaci o
pøijetí u Generálního øeditele WTO ve lhùtì, stanovené pro toto pøijetí
Konferencí ministrù.
8. Kadý Èlen WTO bude moci iniciativnì pøedloit Konferenci
ministrù návrh na zmìnu nebo doplnìk ustanovení Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøílohách 2 a 3. Rozhodnutí o schválení zmìn
nebo doplòkù Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v pøíloze 2, bude
pøijato cestou konsensu a tyto zmìny nebo doplòky nabudou úèinnosti ve
vztahu ke vem Èlenùm, jakmile budou schváleny Konferencí ministrù.
Rozhodnutí o schválení zmìn nebo doplòkù Mnohostranné obchodní dohody,
uvedené v pøíloze 3, nabudou úèinnosti ve vztahu ke vem Èlenùm, jakmile
budou schváleny Konferencí ministrù.
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9. Na ádost Èlenù-smluvních stran nìkteré obchodní dohody bude
moci Konference ministrù rozhodnout o pøipojení takové dohody k pøíloze 4
pouze cestou konsensu. Na ádost Èlenù-smluvních stran Vícestranné
obchodní dohody bude moci Konference ministrù vylouèit uvedenou Dohodu z
pøílohy 4.
10. Zmìny a doplòky Vícestranné obchodní dohody se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.
Èlánek XI
Pùvodní Èlenové
1. Pùvodními Èleny WTO se stanou smluvní strany GATT 1947 k
datu vstupu této Dohody v platnost a Evropská spoleèenství, které pøijmou
tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a pro které jsou v pøíloze
GATT 1994 pøipojeny listiny koncesí a závazkù a pro které jsou v pøíloze
GATS pøipojeny listiny zvlátních závazkù.
2. Nejménì rozvinuté zemì, takto uznané Organizací spojených
národù, jsou povinny sjednat závazky a poskytnout koncese jen v míøe
sluèitelné s potøebami rozvoje, financování a obchodu kadé z nich nebo s
jejich administrativními a institucionálními monostmi a schopnostmi.
Èlánek XII
Pøístup
1. Kadý stát nebo samostatné celní území, mající plnou autonomii ve
vnìjích ekonomických vztazích a v dalích otázkách, upravených v této
Dohodì a Mnohostranných obchodních dohodách, bude moci pøistoupit k této
Dohodì za podmínek, které budou dohodnuty mezi ním a WTO. Tento pøístup
se bude vztahovat na tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody, které
jsou k ní pøipojeny.
2. Rozhodnutí o pøístupu budou pøijímána Konferencí ministrù.
Konference ministrù schválí dohodu, týkající se podmínek pøístupu
dvoutøetinovou vìtinou Èlenù WTO.
3. Pøístup k Vícestranné obchodní dohodì se bude øídit ustanoveními
takové Dohody.
Èlánek XIII
Neuplatòování Mnohostranných obchodních dohod mezi nìkterými Èleny
1. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v
pøílohách 1 a 2, nebudou uplatòovány mezi Èlenem a kterýmkoli jiným
Èlenem, jestlie jeden z nich, jakmile se stane Èlenem, neschválí toto
uplatòování.
2. Odstavec 1 bude moci být uplatnìn mezi pùvodními Èleny WTO,
kteøí byli smluvními stranami GATT 1947 jen v tìch pøípadech, kdy se ji
døíve odvolali na jeho èlánek XXXV a tento èlánek byl mezi tìmito smluvními
stranami v platnosti v okamiku, kdy pro nì tato Dohoda vstoupila v platnost.
3. Odstavec 1 bude uplatòován mezi Èlenem a jiným Èlenem, který
pøistoupil podle èlánku XII jen tehdy, jestlie Èlen, nesouhlasící s
uplatòováním, oznámil tuto skuteènost Konferenci ministrù døíve, ne
schválila dohodu o podmínkách pøístupu.
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4. Na ádost kteréhokoli Èlena bude moci Konference ministrù v
jednotlivých pøípadech posoudit pùsobení tohoto èlánku a vydat pøimìøená
doporuèení.
5. Neuplatnìní Vícestranné obchodní dohody mezi stranami takové
Dohody se bude øídit ustanoveními takové Dohody.
Èlánek XIV
Pøijetí, vstup v platnost a uloení
1. Tato Dohoda bude otevøena k pøijetí, k podpisu nebo jinak
smluvním stranám GATT 1947 a Evropským spoleèenstvím, které se mohou
stát pùvodními Èleny WTO v souladu s èlánkem XI této Dohody. Toto pøijetí
bude platit pro tuto Dohodu a pro Mnohostranné obchodní dohody, které jsou
k ní pøipojeny. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, které jsou k
ní pøipojeny, vstoupí v platnost k datu, stanovenému Ministry podle odstavce
3 Závìreèného aktu, obsahujícího výsledky mnohostranných obchodních
jednání Uruguayského kola a zùstanou otevøeny k pøijetí po dobu dvou let po
tomto datu, pokud Ministøi nerozhodnou jinak. Pøijetí, k nìmu dojde po
vstupu této Dohody v platnost, vstoupí v platnost tøicátý den po datu takového
pøijetí.
2. Èlen, který pøijme tuto Dohodu po jejím vstupu v platnost, bude
uplatòovat koncese a závazky podle Mnohostranných obchodních dohod, které
musí být uplatnìny v období, poèínajícím vstupem této Dohody v platnost tak,
jako by pøijal tuto Dohodu k datu jejího vstupu v platnost.
3. A do vstupu této Dohody v platnost budou texty této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod uloeny u Generálního øeditele
SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947. Generální øeditel zale v co nejkratí
lhùtì kadé vládì a Evropským spoleèenstvím, které pøijaly tuto Dohodu,
ovìøený pravý výtisk této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod a
notifikaci kadého pøijetí. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody,
jako i jakékoli zmìny nebo doplòky, které v nich budou provedeny, budou od
vstupu této Dohody v platnost uloeny u Generálního øeditele WTO.
4. Pøijetí a vstup v platnost Vícestranné obchodní dohody se budou
øídit ustanoveními takové Dohody. Tyto dohody budou uloeny u Generálního
øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947. Po vstupu v platnost této Dohody
budou tyto dohody uloeny u Generálního øeditele WTO.
Èlánek XV
Odstoupení
1. Kadý Èlen bude moci od této Dohody odstoupit. Toto odstoupení
bude platit souèasnì pro tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a
nabude úèinnosti po uplynutí lhùty esti mìsícù od data, kdy Generální øeditel
WTO obdrel písemnou notifikaci o odstoupení.
2. Odstoupení od Vícestranné
ustanoveními takové Dohody.

obchodní

dohody

se

bude

øídit

Èlánek XVI
Rùzná ustanovení
1. WTO se bude øídit rozhodnutími, postupy a obvyklou praxí,
dodrovanými SMLUVNÍMI STRANAMI GATT 1947 a zachová orgány,
zøízené v rámci GATT 1947, pokud ustanovení této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod nestanoví jinak.
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2. Pokud to bude moné, Sekretariát GATT 1947 se stane
Sekretariátem WTO a do té doby, ne v souladu s odstavcem 2 èlánku VI této
Dohody jmenuje Konference ministrù Generálního øeditele, Generální øeditel
SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 bude vykonávat funkci Generálního
øeditele WTO.
3. V pøípadì rùzností mezi ustanoveními této Dohody a ustanoveními
nìkteré z Mnohostranných obchodních dohod budou, podle povahy vìci,
rozhodující ustanovení této Dohody.
4. Kadý Èlen zabezpeèí soulad svých právních pøedpisù a správních
øízení se svými závazky, jak jsou uvedeny v pøipojených Dohodách.
5. K ustanovením této Dohody nelze uplatnit výhrady. Pokud jde o
ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, bude moné uplatnit k nim
výhrady jen v souladu s ustanoveními tìchto Dohod. Výhrady, týkající se
jakéhokoli ustanovení Vícestranné obchodní dohody, se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.
6. Tato Dohoda bude zaregistrována v souladu s ustanoveními èlánku
102 Charty Organizace spojených národù.

Dáno v Marrakei, patnáctého dne mìsíce dubna tisíc devìtset
devadesát ètyøi v jediném exempláøi, v jazyce anglickém, francouzském a
panìlském, pøièem vechna tøi znìní mají stejnou platnost.
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SEZNAM PØÍLOH
PØÍLOHA 1
PØÍLOHA 1A:

Mnohostranné dohody o obchodu zboím

Veobecná dohoda o clech a obchodu 1994
Dohoda o zemìdìlství
Dohoda o uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení
Dohoda o textilu a oacení
Dohoda o technických pøekákách obchodu
Dohoda o obchodních aspektech investièních opatøení
Dohoda o provádìní èlánku VI Veobecné dohody o clech a obchodu 1994
Dohoda o provádìní èlánku VII Veobecné dohody o clech a obchodu 1994
Dohoda o kontrole pøed odesláním
Dohoda o pravidlech pùvodu
Dohoda o dovozním licenèním øízení
Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatøeních
Dohoda o ochranných opatøeních
PØÍLOHA 1B:

Veobecná dohoda o obchodu slubami

PØÍLOHA 1C:

Dohoda o obchodních aspektech práv k duevnímu vlastnictví
PØÍLOHA 2

Ujednání o pravidlech a øízení pøi øeení sporù
PØÍLOHA 3
Mechanismus pøezkoumávání obchodní politiky
PØÍLOHA 4
Vícestranné obchodní dohody
Dohoda o obchodu civilními letadly
Dohoda o vládních zakázkách
Mezinárodní dohoda o obchodu mléènými výrobky
Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem
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PØÍLOHA 1
PØÍLOHA 1A
MNOHOSTRANNÉ DOHODY O OBCHODU ZBOÍM
Obecná vysvìtlující poznámka, vztahující se k pøíloze 1A:
V pøípadì rùznosti mezi ustanovením Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994 a ustanovením jiné Dohody, uvedené v pøíloze 1A k Dohodì o
zøízení Svìtové obchodní organizace (v dohodách v pøíloze 1A uvádìné jako
Dohoda o WTO), budou, podle povahy vìci, rozhodná ustanovení jiné
Dohody.
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VEOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU 1994
1. Veobecná dohoda o clech a obchodu 1994 (GATT 1994) zahrnuje:
a)

ustanovení Veobecné dohody o clech a obchodu z 30.øíjna 1947, pøiloené
k Závìreènému aktu, pøijatého na závìr druhého zasedání Pøípravného
výboru Konference OSN o obchodu a zamìstnanosti (s výjimkou
Protokolu o prozatímním provádìní) tak, jak byla upravena, doplnìna
nebo jinak zmìnìna ustanoveními právních nástrojù, které vstoupily v
platnost pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO;

b)

ustanovení následujících právních nástrojù, které vstoupily v platnost na
základì GATT 1947 pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO:

c)

1/

(i)

protokoly a certifikace, týkající se celních koncesí;

(ii)

protokoly o pøístupu (s výjimkou ustanovení a), týkajících se
prozatímního provádìní a odvolání prozatímního provádìní a b),
umoòujících, e èást II GATT 1947 bude provádìna prozatímnì v
plném rozsahu ne nesluèitelném s právními pøedpisy, platnými k
datu Protokolu);

(iii)

rozhodnutí o výjimkách, poskytnutých podle èlánku XXV GATT
1947, které jsou v platnosti jetì k datu vstupu v platnost Dohody o
WTO1/;

(iv)

jiná rozhodnutí SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947;

následující ujednání:
(i)

Ujednání o výkladu èlánku II:1 b) Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(ii)

Ujednání o výkladu èlánku XVII Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(iii)

Ujednání o ustanoveních o platební bilanci Veobecné dohody o
clech a obchodu 1994;

(iv)

Ujednání o výkladu èlánku XXIV Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(v)

Ujednání, týkající se výjimek ze závazkù podle Veobecné dohody o
clech a obchodu 1994;

(vi)

Ujednání o výkladu èlánku XXVIII Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994; a

Vy
Âjimky podle tohoto ustanovenõ
Â jsou uvedeny v pozna
Âmce 7 na strana
Âch 11 a 12 c
Ïa
Âsti
II dokumentu MTN/FA z l5.prosince 1993 a v MTN/FA/Corr.6 z 2l.br
Ïezna 1994.
Konference ministru
Ê na sve
Âm prvnõ
Âm zaseda
Ânõ
Â vyda
Â revidovany
Â seznam vy
Âjimek podle
tohoto ustanovenõ
Â, ktere
Â doplnõ
Â vs
Ïechny vy
Âjimky poskytnute
Â podle GATT 1947 po
15.prosinci 1993 a pr
Ïed datem vstupu v platnost Dohody o WTO a vypustõ
Â vy
Âjimky,
jejichz
Ï platnost do te
Â doby skonc
Ïila.
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Marrakeský protokol k Veobecné dohodì o clech a obchodu 1994.
2. Vysvìtlivky

a)

V ustanoveních GATT 1994 se bude výrazem smluvní strana rozumìt
Èlen. Výrazy málo rozvinutá smluvní strana a vyspìlá smluvní
strana se budou rozumìt rozvojová èlenská zemì a vyspìlá èlenská
zemì. Výrazem Výkonný sekretáø se bude rozumìt Generální øeditel
WTO.

b)

Odvolávky na SMLUVNÍ STRANY, jednající spoleènì, a to v èláncích
XV:l, XV:2, XV:8 a XXVIII, jako i ve vysvìtlivkách k èlánkùm XII a
XVIII a v ustanoveních, vztahujících se ke zvlátním dohodám o zmìnì
èlánkù XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 a XV:9 GATT 1994, budou povaovány za
odvolávky na WTO. Funkce, jiné ne které ustanovení GATT 1994
ukládají SMLUVNÍM STRANÁM, jednajícím spoleènì, budou ukládány
Konferencí ministrù.

c)

(i)

Text GATT 1994
panìlském jazyce.

je

pùvodní

v

anglickém,

francouzském

a

(ii)

Text GATT 1994 ve francouzském jazyce bude upraven tak, jak je
uvedeno v pøíloze A dokumentu MTN.TNC/41.

(iii)

Pùvodním textem GATT 1994 ve panìlském jazyce bude text
obsaený v díle IV Sbírky základních nástrojù a vybraných
dokumentù, upravený tak, jak je uvedeno v pøíloze B dokumentu
MTN.TNC/41.

3. a) Ustanovení èásti II GATT 1994 nebudou uplatòována na
opatøení pøijatá Èlenem na základì zvlátních závazných
právních pøedpisù, vydaných tímto Èlenem døíve, ne se stal
smluvní stranou GATT 1947 a které zakazují pouívání, prodej
nebo pronájem lodí postavených nebo rekonstruovaných v
zahranièí pro obchodní uití mezi místy situovanými v
národních vodách nebo ve vodách výluèné ekonomické oblasti.
Toto zprotìní se uplatòuje: a) pøi udrování v platnosti nebo
pøi rychlém obnovení nìkterého ustanovení tìchto právních
pøedpisù, které není v souladu; a b) pøi zmìnì nebo doplòku
nìkterého ustanovení tìchto právních pøedpisù, které není v
souladu, pokud tato zmìna nebo doplnìk nezmenují shodnost
ustanovení s èástí II GATT 1947. Toto zprotìní se omezí na
opatøení, pøijatá na základì výe uvedených právních pøedpisù ,
které je notifikováno a specifikováno pøed datem vstupu
Dohody o WTO v platnost. Jestlie byly tyto právní pøedpisy
zmìnìny následnì tak, e zmenily svou shodnost s èástí II
GATT 1994, nesplòují podmínky, nezbytné k tomu, aby na nì
bylo mono tento odstavec pouít.
b) Konference ministrù pøezkoumá toto zprotìní nejpozdìji pìt
let po datu vstupu Dohody o WTO v platnost a dále kadé dva
roky, pokud bude zprotìní v platnosti, s cílem posoudit, zda
stále trvají podmínky, které odùvodòovaly toto zprotìní jako
nezbytné.
c)

Kterýkoli Èlen, na jeho opatøení se toto zprotìní vztahuje,
pøedloí kadý rok podrobnou statistickou zprávu, obsahující
pìtiletý klouzavý prùmìr uskuteènìných a oèekávaných
dodávek takových lodí, jako i dodateèné informace o pouití,
prodeji, pronájmu nebo opravách takových lodí, na které se toto
zprotìní vztahuje.
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d) Èlen, který usoudí, e se toto zprotìní pouívá zpùsobem, jen
odùvodòuje vzájemné a vyváené omezení pouití, prodeje,
pronájmu nebo oprav lodí, postavených na území Èlena, který
poívá toto zprotìní, bude moci volnì zavést takové omezení s
výhradou,
e
pøedloil
Konferenci
ministrù
pøedchozí
notifikaci.
e)

Toto zprotìní není na újmu øeením, týkajícím se zvlátních
aspektù právních pøedpisù, pokrytých tímto zprotìním a
sjednaným v sektorových dohodách nebo jinou cestou.
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VEOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU 1947
Vlády soustátí Australského, království Belgického, Spojených státù
brazilských, Barmy, Ceylonu, republiky Èeskoslovenské, republiky Èínské,
republiky Francouzské, republiky Chile, Indie, Jihoafrické unie, Kanady,
republiky Kuby, Libanonu, velkovévodství Lucemburského, království
Nizozemského, království Norského, Nového Zélandu, Pákistánu, Jiní
Rhodesie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených
státù amerických a Sýrie,
uznávajíce, e jejich vztahy v oblasti obchodní a hospodáøské mají
smìøovat k zvyování ivotní úrovnì, k zajitìní plné zamìstnanosti a
rozsáhlé a stále vzrùstající úrovnì reálného dùchodu a úèinné poptávky, k
rozvinutí plného uívání svìtových zdrojù a k rozíøení výroby a výmìny
zboí,
pøejíce si pøispìt k uskuteènìní tìchto cílù uzavøením reciproèních a
vzájemnì výhodných dohod, které smìøují k podstatnému sníení cel a jiných
pøekáek obchodu a k odstranìní diskriminace v mezinárodním obchodì,
dohodly se prostøednictvím svých zástupcù takto:
ÈÁST I
Èlánek I
Veobecná doloka nejvyích výhod
1. Vechny výhody, pøednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté
kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli jiné
zemì nebo tam urèenému budou ihned a bezpodmíneènì pøiznány obdobnému
výrobku pocházejícímu z území vech ostatních smluvních stran nebo tam
urèenému. Toto ustanovení se vztahuje na cla a dávky jakéhokoli druhu
ukládané pøi dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem,
jako i ukládané pøi mezinárodních pøevodech plateb za dovozy nebo vývozy,
na zpùsob vybírání tìchto cel a dávek, na vechna pravidla a formality spojené
s dovozy nebo s vývozy, jako i na vechny záleitosti, o nich pojednávají
odstavce 2 a 4 èlánku III*/.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku nebudou vyadovat, aby byly
odstranìny preference v oboru dovozních cel nebo dávek, jestlie nepøesahují
meze, stanovené v odstavci 4 tohoto èlánku a jestlie jde o:
a)

preference, které jsou v platnosti výluènì mezi dvìma nebo více územími,
uvedenými v pøíloze A, za podmínek tam stanovených;

b)

preference, které jsou v platnosti výluènì mezi dvìma nebo více územími,
která byla dne 1.èervence 1939 spojena spoleènou suverenitou nebo
vztahy ochrany nebo suverenity a jsou uvedena v pøílohách B, C a D, za
podmínek tam stanovených;

c)

preference, které jsou v platnosti
americkými a republikou Kubou;

d)

preference, které jsou v platnosti výluènì mezi sousedními zemìmi,
uvedenými v pøílohách E a F.

výluènì

mezi

Spojenými

státy

3. Ustanovení odstavce 1 se nebudou vztahovat na preference mezi
zemìmi, které byly døíve souèástí Osmanské øíe a byly od ní odpojeny dne
24.èervence 1923 za pøedpokladu, e takové preference budou schváleny podle
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ustanovení odstavce 5 èlánku XXV, která budou v tomto ohledu pouita s
pøihlédnutím k ustanovením odstavce 1 èlánku XXIX.
4. Jestlie pøísluná listina, která tvoøí pøílohu k této Dohodì,
nestanoví výslovnì maximální preferenèní rozpìtí, nebude preferenèní
rozpìtí*/ u jakéhokoli výrobku, pro který je preference dovolena podle
odstavce 2 tohoto èlánku, pøesahovat
a)

u cel nebo dávek z jakéhokoli výrobku, uvedeného v pøísluné listinì,
rozdíl mezi sazbou pro státy poívající doloky nejvyích výhod a
preferenèní sazbou tam stanovenou; jestlie není stanovena ádná
preferenèní sazba, bude jako preferenèní sazba z hlediska tohoto odstavce
brána sazba platná dne 10.dubna 1947 a jestlie není stanovena ádná
sazba pro státy poívající doloky nejvyích výhod, nebude rozpìtí
pøevyovat rozdíl mezi sazbami platnými pro státy poívající doloky
nejvyích výhod a preferenèními sazbami dne 10.dubna 1947;

b)

u cel nebo dávek z jakéhokoli výrobku, který není uveden v pøísluné
listinì, rozdíl mezi sazbami pro státy poívající doloky nejvyích výhod
a preferenèními sazbami platnými dne 10.dubna 1947.

Jde-li o smluvní strany, uvedené v pøíloze G, bude u nich datum
10.dubna 1947, o kterém se zmiòují odstavce a) a b) tohoto odstavce,
nahrazeno pøíslunými daty, uvedenými v této pøíloze.
Èlánek II
Listiny koncesí
1. a)

Kadá smluvní strana poskytne obchodu ostatních smluvních
stran zacházení, je nebude ménì pøíznivé, ne jak je stanoveno
v pøísluné èásti pøísluné listiny, pøipojené k této Dohodì.

b)

Výrobky uvedené v I. èásti listiny, týkající se kterékoli smluvní
strany, které jsou výrobky území ostatních smluvních stran a
vyhovují podmínkám a zvlátním ustanovením uvedeným v této
listinì, nebudou pøi dovozu na území, na které se listina
vztahuje, podrobeny vyímu normálnímu clu ne clu
stanovenému v této listinì. Rovnì nebudou takovéto výrobky
podrobeny jiným clùm nebo dávkám jakéhokoli druhu,
vybíraným z dovozu nebo v souvislosti s ním, je by byly vyí
ne ty, které byly na tyto výrobky uvaleny v den podpisu této
Dohody, nebo je by byly vyí ne ty, které budou jakoto
pøímý a závazný dùsledek zákonodárství platného na území
dovozní zemì v tento den pozdìji uvaleny.

c)

Výrobky uvedené v II. èásti listiny, týkající se kterékoli
smluvní strany, je jsou výrobky území oprávnìných podle
èlánku I poívat preferenèního zacházení pøi dovozu na území,
na které se listina vztahuje, nebudou pøi dovozu na takové
území, jestlie vyhovují podmínkám a zvlátním ustanovením
uvedeným v této listinì, podrobeny normálním clùm vyím,
ne jsou cla stanovená v II. èásti dotyèné listiny. Rovnì
nebudou takovéto výrobky podrobeny jiným clùm nebo dávkám
jakéhokoli druhu, vybíraným z dovozu nebo v souvislosti s ním,
je by byly vyí ne ty, které byly na tyto výrobky uvaleny k
datu této Dohody, nebo je by byly vyí ne ty, které budou
jakoto pøímý a závazný dùsledek zákonodárství platného na
území dovozní zemì v tento den pozdìji uvaleny. ádné
ustanovení tohoto èlánku nebrání smluvním stranám v tom,
aby podrely pøedpisy platné k datu této Dohody, je upravují
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podmínky, za nich smìjí výrobky poívat preferenèních celních
sazeb.
2. ádné ustanovení tohoto èlánku nebrání smluvním stranám v tom,
aby vybíraly kdykoliv pøi dovozu jakéhokoli výrobku
a)

dávku, rovnající se vnitøní dani, ukládané v souladu s ustanoveními
odstavce 2 èlánku III*/ na obdobný domácí výrobek nebo zboí, z kterého
byl dováený výrobek úplnì nebo èásteènì zhotoven nebo vyroben;

b)

antidumpingové nebo vyrovnávací
ustanoveními èlánku VI*/;

c)

poplatky nebo jiné dávky, které jsou úmìrné nákladùm na poskytnuté
sluby.

clo,

ukládané

v

souladu

s

3. ádná smluvní strana nezmìní svùj zpùsob zjiování celní hodnoty
zboí ani zpùsob pøepoèítávání cizích mìn tak, aby tím znehodnotila
kteroukoli z celních koncesí, stanovených v pøísluné listinì, která tvoøí
pøílohu k této Dohodì.
4. Jestlie nìkterá smluvní strana zøídí, udruje právnì nebo fakticky
povolí dovozní monopol jakéhokoliv výrobku, uvedeného v pøísluné listinì,
která tvoøí pøílohu k této Dohodì, nebudou úèinky tohoto monopolu takového
rázu, aby poskytovaly ochranu v prùmìru vyí, ne jaká je stanovena v
pøísluné listinì, pokud tato listina nestanoví jinak nebo pokud nebylo jinak
dohodnuto stranami, které pùvodnì koncesi ujednaly. Ustanovení tohoto
odstavce neomezují smluvní strany, aby poskytovaly jakýkoliv druh pomoci
domácím výrobcùm, která je dovolena podle jiných ustanovení této Dohody*/.
5. Jestlie nìkterá smluvní strana dospìje k názoru, e jiná smluvní
strana nenakládá s nìkterým výrobkem tak, jak bylo podle názoru první
smluvní strany zamýleno ujednáním koncese stanovené v pøísluné listinì,
která tvoøí pøílohu k této Dohodì, zakroèí ve vìci pøímo u druhé smluvní
strany. Jestlie tato druhá smluvní strana uzná, e zacházení, kterého se
první smluvní strana doaduje, je totoné s nakládáním, je bylo zamýleno,
ale prohlásí, e je nemùe poskytovat, protoe soud nebo jiný pøísluný úøad
rozhodl, e dotyèný výrobek nemùe být podle celních pøedpisù této smluvní
strany zaøazen tak, aby se na nìj vztahovalo zacházení zamýlené touto
Dohodou, zahájí obì smluvní strany spolu s kterýmikoli jinými smluvními
stranami, které mají podstatný zájem, bezodkladnì nové jednání za úèelem
kompenzaèního vyrovnání vìci.
6. a)

Specifická cla a dávky uvedené v listinách vztahujících se na
smluvní strany, které jsou èleny Mezinárodního mìnového
fondu, a preferenèní rozpìtí specifických cel a dávek, které tyto
smluvní strany udrují, jsou vyjádøeny v pøísluné mìnì tìchto
stran pøi paritní hodnotì, jak ji Fond pøijal nebo prozatímnì
uznal k datu této Dohody. V pøípadì, e tato parita se sníí v
souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu o
víc ne dvacet procent, mohou být tato specifická cla, dávky a
preferenèní rozpìtí upraveny tak, aby odpovídaly takovému
sníení, za pøedpokladu, e SMLUVNÍ STRANY (tj. smluvní
strany jednající spoleènì podle ustanovení èlánku XXV) shodnì
zjistí, e taková úprava nesníí hodnotu celních koncesí
stanovených v pøísluné listinì nebo na jiném místì této
Dohody, pøièem je tøeba vzít v úvahu vechny faktory, které
mohou ovlivnit potøebu nebo naléhavost takové úpravy.

b)

Tìchto ustanovení bude pouito mutatis mutandis na
kteroukoli smluvní stranu, která není èlenem Fondu, a to ode
dne, kdy se taková smluvní strana stane èlenem Fondu, nebo
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kdy uzavøe zvlátní devizovou dohodu podle ustanovení èlánku
XV.
Dohody.

7. Listiny pøipojené k této Dohodì jsou nedílnou souèástí èásti I této
ÈÁST II
Èlánek III*/
Národní reim v oboru vnitøních daní a pøedpisù

1. Smluvní strany uznávají, e vnitøní danì a ostatní vnitøní dávky,
jako i zákony a jiné pøedpisy, ovlivòující prodej, nabízení na prodej, nákup,
dopravu, distribuci nebo pouívání výrobkù a vnitøní mnostevní úpravy,
pøedpisující míchání, zpracování nebo pouívání výrobkù v urèitých
mnostvích nebo v urèitých pomìrech, nemají být uplatòovány na dováené èi
domácí výrobky zpùsobem, jím by se poskytovala ochrana domácí výrobì*/.
2. Výrobky území kterékoli smluvní strany, dováené na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebudou podrobeny, a pøímo èi nepøímo,
vnitøním daním ani jiným vnitøním dávkám jakéhokoli druhu vyím ne ony,
jim podléhají pøímo nebo nepøímo obdobné výrobky domácí. Kromì toho
neuloí ádná smluvní strana ádným jiným zpùsobem vnitøní danì nebo jiné
vnitøní dávky na dováené nebo domácí výrobky zpùsobem odporujícím
zásadám stanoveným v odstavci 1*/.
3. Pokud se týèe kterékoli existující vnitøní danì, která je v rozporu s
ustanoveními odstavce 2, která vak je výslovnì povolena v obchodní dohodì,
platné dne 10.dubna 1947, v ní dovozní clo na zdanìný výrobek je vázáno
proti zvýení, smluvní strana, je daò ukládá, nemusí na tuto daò pouít
ustanovení odstavce 2 do té doby, dokud nebude vyvázána ze závazkù
plynoucích z takové dohody tak, aby jí bylo umonìno zvýit dovozní clo v
rozsahu potøebném k vyrovnání odstranìné ochranné èásti této danì.
4. Výrobkùm území kterékoli smluvní strany, dovezeným na území
kterékoli jiné smluvní strany, bude se poskytovat zacházení ne ménì výhodné
ne poskytované obdobným výrobkùm domácího pùvodu, a to pokud jde o
vechny zákony a jiné pøedpisy, ovlivòující jejich prodej, nabízení na prodej,
nákup, dopravu, distribuci nebo pouívání na vnitøním trhu. Ustanovení
tohoto odstavce nebudou bránit pouívání vnitøních diferenèních dopravních
sazeb, zaloených výluènì na hospodáøském vyuívání dopravních prostøedkù
a nikoli na pùvodu výrobkù.
5. ádná smluvní strana nezavede ani nebude udrovat ádný vnitøní
mnostevní pøedpis, vztahující se na míchání, zpracování nebo pouívání
výrobkù v urèitých mnostvích nebo v urèitých pomìrech, který by vyadoval
a pøímo èi nepøímo, aby jakékoli urèité mnoství nebo pomìr kteréhokoli
výrobku, podléhajícího tomuto pøedpisu, bylo dodáváno z domácích zdrojù.
Kromì toho ádná smluvní strana nebude ani jinak uplatòovat vnitøní
mnostevní pøedpisy zpùsobem odporujícím zásadám stanoveným v odstavci
1*/.
6. Ustanovení odstavce 5 se nebudou vztahovat na ádný vnitøní
mnostevní pøedpis, platný na území kterékoli smluvní strany dne 1.èervence
1939, 10.dubna 1947 nebo 24.bøezna 1948 podle volby dotyèné smluvní strany,
a to za pøedpokladu, e jakýkoli takový pøedpis, který odporuje ustanovením
odstavce 5, nebude pozmìnìn na úkor dovozu a bude pokládán za clo pro úèely
jednání.
7. ádný vnitøní mnostevní pøedpis, vztahující se na míchání,
zpracování nebo pouívání výrobkù v urèitých mnostvích nebo v urèitých
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pomìrech, nebude uplatòován zpùsobem, jím by se takové mnoství nebo
pomìr pøidìlovaly mezi zdroje zahranièních dodávek.
8. a)

Ustanovení tohoto èlánku se nebudou vztahovat na zákony a
jiné
pøedpisy,
upravující
opatøování
tìch
výrobkù
veøejnoprávními subjekty, je jsou nakupovány pro vládní úèely
a nikoli k dalímu obchodnímu prodeji ani k pouití na výrobu
zboí k obchodnímu prodeji.

b)

Ustanovení tohoto èlánku nezabraòuje, aby byly vypláceny
subvence výhradnì domácím výrobcùm, poèítajíc v to subvence
domácím výrobcùm z výnosu vnitøních daní a dávek, je jsou
pøedpisovány v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, a
subvence poskytované ve formì vládních nákupù domácích
výrobkù.

9. Smluvní strany uznávají, e kontrola vnitøních maximálních cen, i
kdy je v souladu s ostatními ustanoveními tohoto èlánku, mùe pokodit
zájmy smluvních stran, které dodávají dováené výrobky. Z toho dùvodu
smluvní strany, uplatòující taková opatøení, vezmou v úvahu zájmy
vyváejících smluvních stran, aby v nejvyí moné míøe vylouèily tyto
kodlivé vlivy.
10. Ustanovení tohoto èlánku nezabraòují ádné smluvní stranì, aby
zavedla nebo udrovala vnitøní mnostevní pøedpisy, týkající se osvìtlených
kinematografických filmù, pokud tyto pøedpisy vyhovují poadavkùm èlánku
IV.
Èlánek IV
Zvlátní ustanovení o kinematografických filmech
Jestlie nìkterá smluvní strana zavede nebo udruje vnitøní
mnostevní pøedpisy, týkající se osvìtlených kinematografických filmù, budou
mít tyto pøedpisy formu promítacích kontingentù odpovídajících tìmto
poadavkùm:
a)

Promítací kontingenty mohou vyadovat promítání kinematografických
filmù domácího pùvodu bìhem urèité minimální èásti celkové promítací
doby skuteènì pouité v urèitém období ne kratím ne jeden rok pøi
obchodním
pøedvádìní
vech
filmù
jakéhokoliv
pùvodu.
Tyto
kontingenty budou stanoveny na základì promítací doby v kadém
promítacím sále roènì nebo na základì jejího ekvivalentu.

b)

S výjimkou promítací doby, vyhrazené v promítacím kontingentu filmùm
domácího pùvodu, nebude ádná promítací doba, ani taková, která by
byla administrativním opatøením uvolnìna z promítací doby vyhrazené
filmùm domácího pùvodu, právnì ani fakticky pøidìlována ádným
zdrojùm dodávek.

c)

Bez ohledu na ustanovení pododstavce b) tohoto èlánku mùe kterákoli
smluvní strana udrovat promítací kontingenty odpovídající poadavkùm
pododstavce a) tohoto èlánku, které vyhrazují minimální èást promítací
doby filmùm urèitého pùvodu, jiného ne domácího za pøedpokladu, e
taková minimální doba promítací doby nebude zvýena nad úroveò ke dni
10.dubna 1947.

d)

Promítací kontingenty budou
uvolnìní nebo odstranìní.

pøedmìtem

jednání

o

jejich

omezení
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Èlánek V
Svoboda prùvozu
1. Zboí (vèetnì zavazadel) jako i plavidla a jiné dopravní prostøedky
se povaují za prováené územím smluvní strany, kdy jejich doprava tímto
územím, a s pøekládáním èi bez nìho, a s uskladnìním nebo vyloením a
znovuzaloením èi bez nich, nebo a byl zmìnìn zpùsob dopravy èi nikoli, je
jen úsekem celé cesty, zaèínající a konèící vnì hranic smluvní strany, jejím
územím je tato doprava uskuteèòována. Doprava tohoto druhu nazývá se v
tomto èlánku prùvozní doprava.
2. Zajiuje se svoboda prùvozu pro prùvozní dopravu na území jiné
smluvní strany nebo z nìho územím kadé smluvní strany po cestách
nejvýhodnìjích pro mezinárodní prùvoz. Nebude se èinit rozdíl podle vlajky
plavidel, místa pùvodu, odeslání, vstupu, výstupu nebo urèení zboí ani podle
jiných okolností, týkajících se vlastnictví zboí, plavidel nebo jiných
dopravních prostøedkù.
3. Kadá smluvní strana mùe poadovat, aby prùvozní doprava pøes
její území byla deklarována pøíslunému celnímu úøadu, avak, s výjimkou
pøípadu, e by nebyly dodreny platné celní zákony a pøedpisy, nebude taková
doprava, pøicházející z území jiných smluvních stran nebo do nìho smìøující,
podrobena zbyteèným zdrováním nebo omezením a bude osvobozena od cel i
vech prùvozních daní nebo jiných dávek ukládaných v souvislosti s prùvozem,
s výjimkou dopravních poplatkù nebo jiných poplatkù úmìrných
administrativním nákladùm zpùsobeným prùvozem nebo nákladùm na
poskytnuté sluby.
4. Vechny dávky a naøízení smluvních stran, vztahující se na
prùvozní dopravu do území ostatních smluvních stran nebo z nìho, budou
pøimìøené se zøetelem k dopravním podmínkám.
5. Kadá smluvní strana poskytne prùvozní dopravì do území
kterékoli jiné smluvní strany nebo z nìho v oboru vech dávek, naøízení a
formalit spojených s prùvozem zacházení ne ménì pøíznivé ne zacházení
poskytované prùvozní dopravì do kterékoli tøetí zemì nebo z ní*/.
6. Kadá smluvní strana poskytne výrobkùm, které byly provezeny
územím jiné smluvní strany, zacházení ne ménì pøíznivé, ne které by bylo
takovým výrobkùm poskytnuto, kdyby byly dopraveny z místa pùvodu na
místo urèení, ani by proly územím této jiné smluvní strany. Kadá smluvní
strana mùe vak setrvat na svých poadavcích pøímé dopravy, platných k
datu této Dohody, pokud jde o jakékoli zboí, u nìho je pøímá doprava
podmínkou pro projednání podle preferenèních celních sazeb nebo má vliv na
zpùsob zajiování hodnoty, pøedepsaný touto smluvní stranou k úèelùm
vymìøení cla.
7. Ustanovení tohoto èlánku se nevztahuje na letadla v prùvozní
dopravì, ale vztahují se na letecký prùvoz zboí (vèetnì zavazadel).
Èlánek VI
Antidumpingová a vyrovnávací cla
1. Smluvní strany uznávají, e dumping, jím se zboí jedné zemì
uvádí na trh druhé zemì za cenu nií, ne je jeho normální hodnota, je
zavreníhodný, pùsobí-li, nebo hrozí-li zpùsobit podstatnou újmu výrobnímu
odvìtví existujícímu na území smluvní strany, nebo zdruje-li citelnì
vybudování domácího výrobního odvìtví. Pro úèely tohoto èlánku bude
výrobek povaován za uvádìný na trh dovozní zemì za cenu nií, ne je jeho
normální hodnota, jestlie cena výrobku vyváeného z jedné zemì do druhé
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a)

je nií ne pøi bìném obchodu srovnatelná cena obdobného výrobku,
urèeného pro spotøebu ve vývozní zemi, nebo

b)

jestlie není takové domácí ceny, je nií ne buï
i)

nejvyí srovnatelná cena obdobného výrobku pøi jeho vývozu do
nìkteré tøetí zemì pøi bìném obchodu, nebo

ii)

výrobní náklady tohoto výrobku v zemi pùvodu,
pøimìøenou pøiráku za prodejní výlohy a zisk.

zvýené

o

V jednotlivých pøípadech je tøeba patøiènì pøihlédnout k rozdílùm v
podmínkách a zpùsobu prodeje, k rozdílùm ve zdanìní a k jiným rozdílùm
ovlivòujícím porovnatelnost cen*/.
2. Za úèelem vyrovnání nebo zabránìní dumpingu mùe smluvní
strana uvalit na kterýkoli dumpingový výrobek antidumpingové clo
nepøevyující dumpingové rozpìtí u tohoto výrobku. Pro úèely tohoto èlánku
se za dumpingové rozpìtí povauje cenový rozdíl stanovený podle ustanovení
odstavce 1*/.
3. ádné vyrovnávací clo z jakéhokoli výrobku území kterékoli
smluvní strany, dováeného na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude
vybíráno vyí èástkou, ne je odhadnutá prémie nebo subvence, o ní bylo
zjitìno, e byla pøímo nebo nepøímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo
vývoz takového výrobku v zemi pùvodu nebo vývozu vèetnì jakékoli zvlátní
subvence poskytnuté na dopravu tohoto zboí. Výrazem vyrovnávací clo se
rozumí zvlátní clo vybírané za úèelem vyrovnání jakékoliv prémie nebo
subvence, je byla pøímo nebo nepøímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo
vývoz jakéhokoli zboí*/.
4. ádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dováený na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben antidumpingovému nebo
vyrovnávacímu clu proto, e byl osvobozen od cel nebo daní, ukládaných na
odbobný výrobek urèený k spotøebì v zemi pùvodu nebo vývozu, nebo proto, e
taková cla nebo danì byly vráceny.
5. ádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dováený na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben souèasnì antidumpingovému i
vvrovnávacímu clu, aby bylo èeleno stejnému pøípadu dumpingu nebo
vývozního subvencování.
6. a)

ádná
smluvní
strana
neuloí
antidumpingové
nebo
vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku z území jiné
smluvní strany, ledae by zjistila, e úèinek dumpingu nebo
subvencování je v daném pøípadì takový, e pùsobí nebo hrozí
zpùsobit podstatnou újmu existujícímu domácímu výrobnímu
odvìtví, nebo e podstatnì zdruje vybudování domácího
výrobního odvìtví.

b)

SMLUVNÍ STRANY mohou upustit od podmínek stanovených
v pododstavci a) tohoto odstavce a povolit nìkteré smluvní
stranì, aby ukládala antidumpingové nebo vyrovnávací clo na
dovoz jakéhokoli výrobku k vyrovnání dumpingu nebo
subvencování, které pùsobí nebo hrozí zpùsobit podstatnou
újmu výrobnímu odvìtví na území jiné smluvní strany,
vyváející dotyèný výrobek na území dováející smluvní strany.
SMLUVNÍ STRANY upustí od podmínek stanovených v
pododstavci a) tohoto odstavce a povolí uloení vyrovnávacího
cla v pøípadech, kdy zjistí, e subvence zpùsobuje nebo hrozí
zpùsobit podstatnou újmu výrobnímu odvìtví na území jiné
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smluvní strany, která vyváí
dováející smluvní strany*/.
c)

dotyèný

výrobek

na

území

Za výjimeèných okolností, kdy odklad by mohl pùsobit kodu,
kterou by bylo obtíné napravit, mùe vak smluvní strana
uloit vyrovnávací clo k úèelu zmínìnému v pododstavci b)
tohoto odstavce bez pøedchozího souhlasu SMLUVNÍCH
STRAN s výhradou, e takové opatøení bude ihned oznámeno
SMLUVNÍM STRANÁM a e vyrovnávací clo bude neprodlenì
odvoláno, jestlie SMLUVNÍ STRANY je neschválí.

7. Systém, který má stabilizovat domácí ceny nìkterého základního
výrobku nebo zajistit výnos plynoucí domácím výrobcùm z takového zboí
nezávisle na pohybu vývozních cen a který obèas umoòuje prodej takového
zboí na vývoz za cenu nií, ne je srovnatelná cena poadovaná za odbobné
zboí od kupujících na domácím trhu, nebude povaován za systém, který by
pùsobil podstatnou újmu ve smyslu odstavce 6, jestlie se zjistí konzultací mezi
smluvními stranami, majícími podstatný zájem na dotyèném zboí, e
a)

v dùsledku tohoto systému bylo toto zboí prodáváno pro vývoz té za
cenu vyí, ne je srovnatelná cena poadovaná za obdobné zboí od
kupujících na domácím trhu, a

b)

v dùsledku úèinné úpravy výroby nebo z jiného dùvodu funguje tento
systém tak, e nepodnìcuje vývoz nenáleitým zpùsobem, nebo e jinak
vánì nekodí zájmùm ostatních smluvních stran.
Èlánek VII
Zjiování hodnoty k celním úèelùm

1. Smluvní strany uznávají platnost veobecných zásad pro zjiování
hodnoty, uvedených v následujících odstavcích tohoto èlánku, a zavazují se, e
je uvedou v úèinnost u vech výrobkù podléhajících clu nebo jiným dávkám*/
nebo omezením dovozu a vývozu, zaloeným na hodnotì nebo podle ní jakkoli
upraveným. Kromì toho na ádost jiné smluvní strany pøezkoumají ve smyslu
tìchto zásad provádìní kteréhokoli svého zákona nebo jiného právního
pøedpisu, týkajícího se zjiování hodnoty k celním úèelùm. SMLUVNÍ
STRANY mohou ádat od smluvních stran zprávy o tom, jaká opatøení uèinily
podle ustanovení tohoto èlánku.
2. a)

Celní hodnota dovezeného zboí má
hodnotì dovezeného zboí, z nìho
skuteèné hodnotì obdobného zboí
hodnotì zboí domácího pùvodu
fiktivních hodnotách*/.

být zaloena na skuteèné
se clo vymìøuje, nebo na
a nemá být zaloena na
nebo na libovolných èi

b)

Skuteènou hodnotou má být cena, za kterou se v dobì a na
místì urèeném pøedpisy dováející zemì takové nebo obdobné
zboí prodává nebo nabízí k prodeji pøi bìném obchodu za
podmínek neomezené soutìe. Pokud se v konkrétním pøípadì
cena takového nebo obdobného zboí øídí jeho mnostvím, má
se cena v úvahu pøicházející týkat, podle volby dovozní zemì
uèinìné jednou pro vdy, buï i) porovnatelných mnoství, nebo
ii) mnoství, je nejsou nepøíznivìjí pro dovozce, ne kdyby se
vzalo za základ nejvìtí mnoství tohoto zboí, jaké bylo
vskutku prodáno v obchodì mezi vývozní a dovozní zemí.

c)

Nedá-li se skuteèná hodnota zjistit podle pododstavce b) tohoto
odstavce, má být celní hodnota zaloena na nejbliím
zjistitelném ekvivalentu takové hodnoty.
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3. Celní hodnota jakéhokoli dováeného výrobku nemá zahrnovat
èástku jakékoli vnitøní danì, platné v zemi pùvodu nebo vývozu, od ní byl
dovezený výrobek osvobozen nebo která byla nebo bude vrácena.
4. a)

Musí-li nìkterá smluvní strana k úèelùm odstavce 2 tohoto
èlánku pøevést cenu vyjádøenou v mìnì jiné zemì na mìnu
vlastní, bude pøepoèítací kurs, jeho bude pouito, zaloen pro
kadou dotèenou mìnu na paritì, jak byla stanovena podle
Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu nebo na
pøepoèítacím kursu uznaném Fondem, nebo na paritì
stanovené v souladu se zvlátní devizovou dohodou uzavøenou
podle èlánku XV této Dohody, pokud tento odstavec nestanoví
jinak.

b)

Nebyla-li taková parita stanovena a ádný takový pøepoèítací
kurs uznán, bude pøepoèítací kurs odpovídat skuteèné bìné
hodnotì takové mìny v obchodních stycích.

c)

SMLUVNÍ STRANY urèí v dohodì s Mezinárodním mìnovým
fondem pravidla, podle kterých mají smluvní strany
pøepoèítávat kteroukoli cizí mìnu, pro kterou se v souladu s
Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu udruje
nìkolikerý pøepoèítávací kurs. Takových pravidel mùe pouít
kterákoli smluvní strana na takovéto cizí mìny k úèelùm
odstavce 2 tohoto èlánku jako alternativy na místì pouití
paritních hodnot. Dokud SMLUVNÍ STRANY neurèí taková
pravidla, mùe kadá smluvní strana pouít na kteroukoli
takovouto cizí mìnu k úèelùm odstavce 2 tohoto èlánku
pøepoèítacích pravidel, která mají skuteènì vyjádøit hodnotu
této cizí mìny v obchodních stycích.

d)

ádné ustanovení tohoto odstavce nesmí být vykládáno tak, aby
vyadovalo, aby kterákoli smluvní strana zmìnila zpùsob
pøepoèítávání mìn k celním úèelùm, jeho pouívá na svém
území k datu této Dohody, jestlie by taková zmìna zpùsobila
veobecnì zvýení èástek, které mají být na cle placeny.

5. Základy a zpùsoby urèování hodnoty výrobkù podrobených clu nebo
jiným dávkám nebo omezením, zaloeným na hodnotì nebo podle ní jakkoli
upraveným, mají být stálé a mají být uveøejnìny tak, aby obchodníci mohli
odhadnout celní hodnotu s dostateènou pøibliností.
Èlánek VIII
Poplatky a formality pøi dovozu a vývozu*/
1. a)

Vechny poplatky a dávky jakékoli povahy (jiné ne dovozní a
vývozní cla a jiné ne danì ve smyslu èlánku III) ukládané
smluvními stranami pøi dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti
s dovozem nebo vývozem budou omezeny na èástku odpovídající
pøibliným nákladùm na poskytnuté sluby a nebudou
pøedstavovat nepøímou ochranu domácím výrobkùm nebo
zdanìní dovozu nebo vývozu k fiskálním úèelùm.

b)

Smluvní strany uznávají, e je tøeba sníit poèet a rozmanitost
poplatkù a dávek zmínìných v pododstavci a).

c)

Smluvní strany také uznávají, e je tøeba omezit na nejmení
míru úèinky a sloitost dovozních a vývozních formalit a
zmírnit a zjednoduit poadavky týkající se listinných
dokladù*/ pøi dovozu a vývozu.
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2. Smluvní strana pøezkoumá na ádost jiné smluvní strany nebo na
ádost SMLUVNÍCH STRAN pùsobení svých zákonù a jiných pøedpisù z
hlediska ustanovení tohoto èlánku.
3. ádná smluvní strana nebude ukládat pøísné tresty pro mení
poruení celních pøedpisù nebo celního øízení. Zvlátì nebude ukládat tresty
tìí ne takové, které jsou nutné jako pouhá výstraha, jde-li o opomenutí
nebo omyl v dokladech pøedkládaných celním úøadùm, který je snadno
napravitelný a stal se zøejmì bez podvodného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
4. Ustanovení tohoto èlánku se budou vztahovat na poplatky, dávky,
formality a poadavky ukládané úøady v souvislosti s dovozem nebo vývozem
vèetnì tìch, které se týkají
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

konzulárních úkonù, jako jsou konzulární faktury nebo osvìdèení;
mnostevních omezení;
licenèního øízení;
devizové kontroly;
statistické sluby;
dokladù, je mají být pøedloeny, dokumentace a vydávání osvìdèení;
rozborù a prohlídek;
karantény, sanitární kontroly a desinfekce.
Èlánek IX
Oznaèení pùvodu

1. Kadá smluvní strana poskytne výrobkùm území jiných smluvních
stran, pokud jde o pøedpisy a oznaèování pùvodu, zacházení ne ménì pøíznivé
ne zacházení poskytované obdobným výrobkùm kterékoli tøetí zemì.
2. Smluvní strany uznávají, e pøi vydávání a provádìní zákonù a
jiných pøedpisù, týkajících se oznaèení pùvodu mají být na nejmení míru
omezeny potíe a nesnáze, které taková opatøení mohou zpùsobit obchodu a
výrobnímu odvìtví vývozních zemí; pøitom je nutno náleitì pøihlédnout k
potøebì ochrany spotøebitelù proti podvodným nebo klamavým oznaèením.
3. Kdykoli to bude administrativnì proveditelné, mají smluvní strany
dovolit, aby poadovaná oznaèení pùvodu byla pøipojována v dobì dovozu.
4. Zákony a jiné pøedpisy smluvních stran, týkající se oznaèování
dováených výrobkù, mají být takové, aby se jim mohlo vyhovìt, ani by se
výrobky pokodily, nebo ani by se podstatnì sníila jejich hodnota nebo
nepøimìøenì zvýila jejich poøizovací cena.
5. Zásadnì nemá kterákoli smluvní strana ukládat zvlátní dávky ani
pokuty proto, e pøed dovozem nebylo vyhovìno pøedpisùm o oznaèení, pokud
nebylo dodateèné oznaèení nenáleitì odkládáno, nebo pokud nebylo pøipojeno
oznaèení zpùsobilé uvést v omyl nebo pokud nebylo pøedepsané oznaèení
úmyslnì opomenuto.
6. Smluvní strany budou vzájemnì spolupracovat, aby zabránily
pouívání obchodních oznaèení zpùsobem, který by uvádìl v omyl co do
skuteèného pùvodu výrobku, a to na újmu regionálního nebo zemìpisného
pojmenování výrobkù území nìkteré smluvní strany, chránìných jejím
zákonodárstvím. Kadá smluvní strana plnì a s porozumìním posoudí ádosti
nebo pøipomínky, které jí pøípadnì pøedloí kterákoli jiná smluvní strana a
které se budou týkat provádìní závazku stanoveného v pøedelé vìtì ohlednì
pojmenování výrobkù, je jí byla touto smluvní stranou oznámena.
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Èlánek X
Uveøejòování a provádìní obchodních pøedpisù
1. Zákony, jiné pøedpisy, soudní rozhodnutí a správní opatøení
veobecného dosahu, uvedené v úèinnost kteroukoli smluvní stranou ve vìci
zaøazení nebo zjiování hodnoty výrobkù k celním úèelùm nebo ve vìci
celních sazeb, daní nebo jiných dávek nebo pøedpisù, omezení nebo zákazù,
týkajících se dovozu nebo vývozu nebo pøevodu plateb za dovoz nebo vývoz,
nebo týkající se prodeje, distribuce, dopravy, pojitìní, uskladnìní, prohlídek,
vystavování, zpracování, míchání nebo jiného pouívání tìchto výrobkù, budou
ihned uveøejòovány takovým zpùsobem, aby se s nimi vlády a obchodníci
mohli seznámit. Dohody, týkající se mezinárodní obchodní politiky, které jsou
v platnosti mezi vládou nebo vládním orgánem kterékoli smluvní strany a
vládou nebo vládním orgánem kterékoli jiné smluvní strany, budou rovnì
uveøejòovány. Ustanovení tohoto odstavce nebudou vyadovat, aby kterákoli
smluvní strana poskytla dùvìrnou informaci, která by ztìovala provádìní
právních pøedpisù nebo která by se jinak pøíèila veøejnému zájmu, nebo která
by byla na újmu oprávnìných obchodních zájmù jednotlivých podnikù, a
veøejných èi soukromých.
2. ádné opatøení veobecného dosahu, uèinìné kteroukoli smluvní
stranou, které zpùsobí zvýení celní sazby nebo jiné dávky z dovozu za
platných a jednotnì provádìných podmínek nebo kterým se dovoz èi pøevod
platù za dovoz zatìuje novým nebo tìím poadavkem, omezením nebo
zákazem, nebude uvedeno v úèinnost døíve, ne bylo úøednì vyhláeno.
3. a)

Kadá smluvní strana bude provádìt jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem vechny své zákony, jiné pøedpisy,
rozhodnutí a opatøení, uvedené v odstavci 1 tohoto èlánku.

b)

Kadá smluvní strana bude udrovat nebo zøídí co nejdøíve
soudní, rozhodèí nebo správní stolice nebo øízení za tím úèelem,
aby inter alia bezodkladnì pøezkoumávaly nebo opravovaly
správní opatøení, týkající se celních vìcí. Takovéto stolice nebo
øízení budou nezávislé na orgánech povìøených správním
výkonem; jejich rozhodnutí budou tìmito orgány provedena a
budou smìrodatná pro jejich správní èinnost, pokud nebude
podáno u pøísluného vyího soudu nebo stolice odvolání v
odvolací lhùtì pøedepsané pro dovozce, s výhradou, e ústøední
správa nadøízená tomuto správnímu orgánu mùe uèinit
opatøení, aby dosáhla pøezkoumání záleitosti v dalím øízení,
je-li mono dùvodnì pøedpokládat; e rozhodnutí je v rozporu
se zásadami stanovenými zákonem nebo v rozporu se
skuteènostmi.

c)

Ustanovení pododstavce b) tohoto odstavce nebudou vyadovat,
aby byla odstranìna nebo nahrazena øízení platná na území
smluvní strany k datu této Dohody, která skuteènì zabezpeèují
objektivní a nestranné pøezkoumání správních opatøení, i kdy
taková øízení nejsou úplnì nebo právnì nezávislá na orgánech
povìøených správním výkonem. Kadá smluvní strana,
pouívající taková øízení, poskytne o nich SMLUVNÍM
STRANÁM na poádání úplnou informaci, aby mohly zjistit,
zda taková øízení odpovídají poadavkùm stanoveným v tomto
pododstavci.
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Èlánek XI*/
Veobecné odstranìní mnostevních omezení
1. ádné zákazy nebo omezení jiná ne cla, danì nebo jiné dávky, a
jsou provádìna kvótami, dovozními nebo vývozními licencemi nebo jinými
opatøeními, nebudou zavádìny nebo udrovány ádnou smluvní stranou na
dovoz jakéhokoli výrobku území kterékoli jiné smluvní strany nebo na vývoz
nebo prodej pro vývoz jakéhokoli výrobku urèeného pro území kterékoli jiné
smluvní strany.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku se nebudou týkat:
a)

vývozních zákazù nebo omezení doèasnì pouívaných proto, aby se
zamezil nebo odstranil kritický nedostatek potravin nebo jiných výrobkù
nezbytných pro vyváející smluvní stranu;

b)

dovozních nebo vývozních zákazù nebo omezení, nutných k tomu, aby
byly uplatòovány normy nebo pøedpisy pro zaøazení, hodnocení nebo
prodej zboí v mezinárodním obchodì;

c)

dovozních omezení, týkajících se jakéhokoli zemìdìlského nebo
rybáøského výrobku, dováeného v jakékoli formì*/, a nutných k tomu,
aby byla provedena vládní opatøení, jich úèelem je
i)

omezit mnoství obdobného domácího výrobku, který smí být
prodáván nebo vyrábìn, nebo není-li podstatné domácí výroby
obdobného výrobku, omezit mnoství domácího výrobku, který
dovezeným výrobkem mùe být pøímo nahrazen; nebo

ii)

odstranit pøechodný pøebytek obdobného domácího výrobku, nebo,
není-li podstatné domácí výroby obdobného výrobku, takového
domácího výrobku, který mùe být dovezeným výrobkem pøímo
nahrazen, a to tím, e se tento pøebytek dá k dispozici nìkterým
skupinám domácích spotøebitelù zdarma nebo za cenu nií, ne jsou
bìné trní ceny; nebo

iii)

omezit mnoství, které mùe být vyrobeno z jakéhokoli ivoèiného
výrobku, jeho výroba zcela nebo z velké èásti je pøímo závislá na
dovozu zboí, jestlie domácí výroba tohoto zboí je pomìrnì
nepatrná.

Kadá smluvní strana uplatòující omezení dovozu jakéhokoli výrobku
podle pododstavce c) tohoto odstavce veøejnì oznámí úhrnné mnoství nebo
úhrnnou hodnotu výrobku, které bude povoleno dováet bìhem urèitého
budoucího èasového období, a kadou zmìnu v takovém mnoství nebo
hodnotì. Kromì toho ádná omezení pouívaná podle pododstavce i) nebudou
takového rázu, aby sniovala úhrn dovozu v pomìru k úhrnu domácí výroby v
porovnání s pomìrem, o kterém se mùe rozumnì mít za to, e by mezi nimi
byl, kdyby tu nebylo omezení. Pøi urèování tohoto pomìru bude smluvní
strana brát v náleitou úvahu pomìr, který tu byl bìhem døívìjího
reprezentativního období a dále jakékoli zvlátní èinitelé*/, které mohly nebo
mohou mít vliv na obchod s dotèeným výrobkem.
Èlánek XII*/
Omezení k ochranì platební bilance
1. Nehledíc k ustanovením odstavce 1 èlánku XI mùe kadá smluvní
strana za úèelem ochrany své vnìjí finanèní pozice a své platební bilance
omezit mnoství nebo hodnotu zboí povoleného k dovozu za podmínek
stanovených v dalích odstavcích tohoto èlánku.
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Dovozní omezení zavedená, udrovaná nebo zostøovaná
smluvní stranou podle tohoto èlánku nepøekroèí rozsah
potøebný k tomu,
i)

aby se zabránilo bezprostøední hrozbì váného poklesu
jejích mìnových rezerv nebo aby takový pokles byl
zastaven, nebo

ii)

aby se dosáhlo pøimìøené míry zvýení jejích mìnových
rezerv, jde-li o smluvní stranu s velmi nízkými mìnovými
rezervami.

V obou pøípadech se patøiènì pøihlédne ke vem zvlátním
èinitelùm, které mohou ovlivnit mìnové rezervy takové smluvní
strany nebo její potøebu mìnových rezerv, jako i k její potøebì
vhodného pouití zvlátních zahranièních úvìrù nebo jiných
zdrojù, jsou-li takové úvìry nebo zdroje k dispozici.
b)

Smluvní strany pouívající omezení podle pododstavce a)
tohoto odstavce je budou postupnì uvolòovat tak, jak se
podmínky budou zlepovat, udrujíce je pouze v rozsahu, v
nìm podmínky, uvedené ve zmínìném pododstavci, jetì
odùvodòují jejich pouívání. Budou je odstraòovat, jestlie
jejich zavedení nebo udrování nebude ji odùvodnìno
podmínkami podle zmínìného pododstavce.

3. a)

Smluvní strany se zavazují, e pøi provádìní své vnitøní
politiky náleitì pøihlédnou k tomu, e je tøeba, aby udrovaly
nebo obnovily rovnováhu své platební bilance na zdravém a
trvalém
základì,
a
e
je
ádoucí,
aby
zabránily
nehospodárnému vyuívání výrobních zdrojù. Uznávají, e k
dosaení tìchto cílù je ádoucí pokud mono pøijímat opatøení,
která mezinárodní obchod spíe rozvíjejí ne jej omezují.

b)

Smluvní strany uplatòující omezení podle tohoto èlánku mohou
urèit dosah dovozních omezení na jednotlivé výrobky nebo
skupiny výrobkù tak, e budou dávat pøednost dovozu tìch
výrobkù, které jsou dùleitìjí.

c)

Smluvní strany uplatòující omezení podle tohoto èlánku se
zavazují, e:
i)

se vystøíhají zbyteèného pokozování obchodních
hospodáøských zájmù kterékoli jiné smluvní strany*/;

nebo

ii)

nebudou pouívat omezení, je by nepøimìøenì bránila
dovozu jakéhokoli druhu zboí v nepatrných obchodních
mnostvích, jeho vylouèení by poruovalo pravidelná
obchodní spojení; a

iii) nebudou pouívat omezení, která by znemoòovala dovoz
obchodních vzorkù nebo zabraòovala tomu, aby mohly být
plnìny pøedpisy o øízení, týkajících se patentu,
ochranných známek, autorských práv apod.
d)

Smluvní strany uznávají, e jako dùsledek vnitøní politiky
zamìøené k dosaení a udrení plné a produktivní
zamìstnanosti nebo k rozvoji hospodáøských zdrojù mùe u
nìkteré smluvní strany vzniknout velká poptávka po dovozech,
která mùe zpùsobit ohroení jejích mìnových rezerv ve smyslu
zmínìném v odstavci 2 a) tohoto èlánku. Proto nebude ádná
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smluvní strana, která jinak postupuje v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, nucena odvolat nebo zmìnit omezení z toho
dùvodu, e by zmìna této politiky uèinila omezení udrovaná
podle tohoto èlánku zbyteènými.
4. a)

Smluvní strana, která zavede nová omezení nebo zvýí
veobecnou úroveò dosavadních omezení podstatným zostøením
opatøení zavedených podle tohoto èlánku, bude ihned po
zavedení nebo zostøení tìchto omezení (nebo, pokud je, to
proveditelné,
pøedem)
konzultovat
se
SMLUVNÍMI
STRANAMI povahu svých potíí v platební bilanci, jiná moná
nápravná opatøení a moný úèinek tìchto omezení na
hospodáøství ostatních smluvních stran.

b)

SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají ke dni, který urèí*/, vechna
omezení podle tohoto èlánku, která jsou toho dne jetì v
úèinnosti. Poèínaje jedním rokem po tomto datu budou
smluvní strany, které pouívají dovozních omezení podle tohoto
èlánku, vstoupí kadoroènì do konzultací se SMLUVNÍMI
STRANAMI zpùsobem uvedeným v pododstavci a) tohoto
odstavce.

c)

i)

Shledají-li SMLUVNÍ STRANY pøi konzultacích s nìkterou
smluvní stranou podle pododstavce a) nebo b), e omezení
nejsou sluèitelná s ustanoveními tohoto èlánku nebo s
ustanoveními èlánku XIII (s výhradou ustanovení èlánku
XIV), vyznaèí povahu tohoto rozporu a mohou doporuèit,
aby omezení byla patøiènì zmìnìna.

ii)

Dojdou-li vak SMLUVNÍ STRANY na základì konzultací
k rozhodnutí, e omezení jsou v závaném rozporu s
ustanoveními tohoto èlánku nebo èlánku XIII (s výhradou
ustanovení èlánku IV) a e tím je pokozován nebo
ohroován obchod nìkteré smluvní strany, sdìlí to smluvní
stranì, která tìchto omezení pouívá, a uèiní vhodná
doporuèení, aby dotyèná omezení byla v dané lhùtì uvedena
v soulad s tìmito ustanoveními. Nevyhoví-li dotyèná
smluvní strana tìmto doporuèením v dané lhùtì, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit kteroukoli smluvní stranu,
její obchod je omezeními nepøíznivì postien, z takových
závazkù vyplývajících z této Dohody vùèi smluvní stranì
pouívající tìchto omezení, které budou povaovat za tìchto
okolností za pøimìøené.

d)

SMLUVNÍ STRANY vyzvou kteroukoli smluvní stranu
pouívající omezení podle tohoto èlánku, aby s nimi zahájila
konzultace, poádá-li o to jiná smluvní strana, která mùe
dùvodnì prokázat, e omezení jsou nesluèitelná s ustanoveními
tohoto èlánku nebo s ustanoveními èlánku XIII (s výhradou
ustanovení èlánku XIV) a e její obchod je tím nepøíznivì
postien.

SMLUVNÍ STRANY vak nevydají takovouto výzvu dokud nezjistí,
e pøímé rozhovory mezi dotyènými smluvními stranami nebyly
úspìné. Nedojde-li na základì konzultací se SMLUVNÍMI
STRANAMI k dohodì a SMLUVNÍ STRANY rozhodnou, e
omezení jsou uplatòována zpùsobem nesluèitelným s tìmito
ustanoveními a e obchod smluvní strany, která dala podnìt k
tomuto øízení, je tím pokozen nebo ohroen, doporuèí odvolání
nebo zmìnu omezení. Nebudou-li omezení ve lhùtì, kterou mohou
SMLUVNÍ STRANY stanovit, odvolána nebo zmìnìna, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit smluvní stranu, která dala podnìt k
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tomuto øízení, ze závazkù vyplývajících z této Dohody vùèi smluvní
stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který budou povaovat
za tìchto okolností za pøimìøený.
e)

Pøi postupu podle tohoto odstavce pøihlédnou SMLUVNÍ
STRANY k zvlátním vnìjím okolnostem, které nepøíznivì
ovlivòují vývozní obchod smluvní strany pouívající omezení*/.

f)

Rozhodnutí podle tohoto odstavce budou vydávána urychlenì a
pokud mono do edesáti dní od zahájení konzultací.

5. Nabude-li pouívání dovozních omezení podle tohoto èlánku trvalé
povahy a velkého rozsahu a bude tak vyjadøovat stav veobecné nerovnováhy,
je omezuje mezinárodní obchod, dají SMLUVNÍ STRANY podnìt k
rozpravám, jejich úèelem bude uváit, zda by nemohla být buï smluvními
stranami, jejich platební bilance jsou pod tlakem, nebo smluvními stranami,
jejich platební bilance mají mimoøádnì pøíznivou tendenci, nebo koneènì
jakoukoli pøíslunou mezivládní organizací uèinìna jiná opatøení, jimi by se
odstranily základní pøíèiny této nerovnováhy. Na vyzvání SMLUVNÍCH
STRAN se smluvní strany zúèastní takových rozprav.
Èlánek XIII*/
Nediskriminaèní provádìní mnostevních omezení
1. ádný zákaz nebo omezení dovozu jakéhokoli výrobku území
kterékoli jiné smluvní strany nebo vývozu jakéhokoli výrobku urèeného pro
území kterékoli jiné smluvní strany nebude uplatòován ádnou smluvní
stranou, ledae by byl podobnì zakazován nebo omezován dovoz obdobného
výrobku ze vech tøetích zemí nebo vývoz obdobného výrobku do vech tøetích
zemí.
2. Pøi uplatòování dovozních omezení na jakýkoli výrobek budou
smluvní strany usilovat o takové rozdìlení obchodu tímto výrobkem, které se
pokud mono co nejvíce pøiblíí podílùm, jich by rùzné smluvní strany mohly
dosíci, kdyby tu takových omezení nebylo, a za tím úèelem budou zachovávat
tato ustanovení:
a)

kde to je proveditelné, budou stanoveny kvóty, pøedstavující celkové
mnoství povolených dovozù (a ji rozdìlené na dodávající zemì èi
nikoli), a jejich mnoství bude vyhláeno v souladu s odstavcem 3 b)
tohoto èlánku;

b)

v pøípadech, kde celkové kvóty nejsou uskuteènitelné, mohou být omezení
uplatòována ve formì dovozních licencí nebo povolení bez celkového
kontingentu;

c)

smluvní strany nebudou, ledae pro úèely správy kvót rozdìlených podle
pododstavce d) tohoto odstavce, ádat, aby dovozních licencí nebo
povolení bylo pouito pro dovoz dotèeného výrobku z urèité zemì nebo
zdroje;

d)

v pøípadech, kde je kvóta pøedem rozdìlována mezi dodávající zemì,
mùe se smluvní strana, uplatòující omezení, dohodnout o pøiøèení podílù
na této kvótì se vemi ostatními smluvními stranami, je mají podstatný
zájem na dodávkách dotyèného výrobku. V pøípadech, kde tohoto
zpùsobu nelze dobøe pouít, dotyèná smluvní strana pøidìlí smluvním
stranám, je mají podstatný zájem na dodávkách daného výrobku, podíly
na celkovém mnoství nebo celkové hodnotì dováeného výrobku, které
budou úmìrné dodávkám uskuteènìným tìmito smluvními stranami
bìhem døívìjího reprezentativního období, pøièem se patøiènì vezmou v
úvahu kterékoli zvlátní okolnosti, které mohly nebo budou mít vliv na
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obchod tímto výrobkem. Nebudou ukládány podmínky nebo formality,
které by bránily kterékoli smluvní stranì plnì vyèerpat podíl, pøidìlený jí
na celkovém mnoství nebo hodnotì, s výhradou, e dovoz má být
uskuteènìn ve stanoveném èasovém období, na nì se kvóta vztahuje*/.
3. a)

V pøípadech, kde v souvislosti s omezením dovozu se vydávají
dovozní licence, poskytne smluvní strana uplatòující omezení,
na ádost kterékoli smluvní strany, je má zájem na obchodu
dotyèným výrobkem, vechny podstatné informace o tom, jak se
omezení provádìjí, o dovozních licencích vydaných bìhem
nedávného období a o rozdìlení takových licencí mezi
dodávající zemì, s výhradou, e tu nebude závazek podávat
informace o jménech dováejících nebo dodávajících podnikù.

b)

V pøípadì dovozních omezení, zahrnujících stanovení kvót,
vyhlásí smluvní strana uplatòující omezení veøejnì celkové
mnoství nebo hodnotu výrobkù, je bude povoleno dovézt
bìhem urèitého budoucího období, a jakoukoli zmìnu v
takovém mnoství nebo hodnotì. Jakékoli dodávky dotyèného
výrobku, které byly na cestì v dobì, kdy tato veøejná vyhláka
byla uveøejnìna, nebudou vylouèeny z projednání v dovozu s
výhradou, e tam, kde to bude proveditelné, budou moci být
zapoèteny do mnoství, je bylo povoleno dovézt v dotyèném
èasovém období, nebo bude-li tøeba, do mnoství, je bude
povoleno dovézt v nejbliím èasovém období, a dále s
výhradou, e jestlie nìkterá smluvní strana obvykle vyjímá z
takovýchto omezení výrobky projednané do volného obìhu nebo
projednané ze skladitì do volného obìhu bìhem tøiceti dní ode
dne uveøejnìní takové vyhláky, bude taková praxe povaována
za zcela vyhovující ustanovením tohoto pododstavce.

c)

U kvót rozdìlených mezi dodávající zemì bude smluvní strana,
je uplatòuje omezení, bezodkladnì oznamovat vem ostatním
smluvním stranám, je mají zájem na dodávkách dotyèného
výrobku, jaké podíly na kvótì podle mnoství nebo hodnoty
byly na jednotlivé dodavatelské zemì rozvreny pro bìné
období, a uvede to ve známost veøejnou vyhlákou.

4. Pokud jde o omezení uplatòovaná podle odstavce 2 d) tohoto èlánku
nebo odstavce 2 c) èlánku XI, bude výbìr reprezentativního období pro
jakýkoli výrobek a posouzení jakýchkoli zvlátních èinitelù*/ ovlivòujících
obchod s tímto výrobkem zpoèátku uèinìn smluvní stranou, je uplatòuje toto
omezení; za pøedpokladu, e bude tato smluvní strana na ádost kterékoli jiné
smluvní strany, je má podstatný zájem na dodávkách tohoto výrobku, nebo
na ádost SMLUVNÍCH STRAN ihned konzultovat s touto jinou smluvní
stranou nebo se SMLUVNÍMI STRANAMI potøebu upravit stanovený podíl
nebo zvolené reprezentativní období nebo znovu posoudit zvlátní okolnosti,
které tu mají vliv, nebo potøebu odstranit podmínky, formality nebo jiná
ustanovení zavedená jednostrannì pøi pøidìlení pøimìøené kvóty, nebo její
neomezené vyuívání.
5. Ustanovení tohoto èlánku se budou vztahovat té na jakékoli celní
kvóty, zavedené nebo udrované kteroukoli smluvní stranou, a pokud to je
moné, budou se zásady tohoto èlánku vztahovat té na vývozní omezení.
Èlánek XIV*/
Výjimky z pravidla nediskriminace
1. Smluvní strana, která uplatòuje omezení podle èlánku XII nebo
podle oddílu B èlánku XVIII, se mùe pøi uplatòování tìchto omezení odchýlit
od ustanovení èlánku XIII zpùsobem, který má obdobný úèinek jako omezení
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platù a pøevodù, týkajících se bìných transakcí, která tato smluvní strana
mùe v dané dobì uplatòovat podle èlánku VIII nebo XIV Èlánkù Dohody o
Mezinárodním mìnovém fondu nebo podle obdobných ustanovení zvlátní
devizové dohody uzavøené podle odstavce 6 èlánku XV*/.
2. Smluvní strana, která uplatòuje dovozní omezení podle èlánku XII
nebo podle oddílu B èlánku XVIII, se mùe se souhlasem SMLUVNÍCH
STRAN doèasnì odchýlit od ustanovení èlánku XIII pokud jde o malou èást
svého zahranièního obchodu, jestlie výhody, které z této odchylky vyplývají
pro ni nebo pro zúèastnìné smluvní strany, podstatnì pøevyují újmu, která by
z toho mohla vzejít pro obchod jiných smluvních stran*/.
3. Ustanovení èlánku XIII nevyluèují, aby skupina území se spoleènou
kvótou v Mezinárodním mìnovém fondu uplatòovala na dovoz z jiných zemí,
nikoli vak mezi sebou, omezení podle ustanovení èlánku XII nebo oddílu B
èlánku XVIII za pøedpokladu, e taková omezení jsou ve vech jiných ohledech
sluèitelná s ustanoveními èlánku XIII.
4. Èlánky XI a XV nebo oddíl B èlánku XVIII této Dohody
nezabraòují smluvní stranì, která uplatòuje dovozní omezení sluèitelné s
èlánkem XII nebo s oddílem B èlánku XVIII v tom, aby uplatòovala opatøení,
jimi by øídila své vývozy takovým zpùsobem, kterým by zvýila své pøíjmy v
devizách, kterých mùe pouít, ani by se odchýlila od ustanovení èlánku XIII.
5. Èlánky XI a XV nebo oddíl B èlánku XVIII této Dohody nevyluèují,
aby nìkterá smluvní strana uplatòovala mnostevních omezení,
a)

která mají stejný úèinek jako devizová omezení povolená podle èásti 3 b)
èlánku VII Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu, nebo

b)

podle preferenèních ujednání uvedených v pøíloze A této Dohody a do
skonèení jednání tam uvedených.
Èlánek XV
Devizová ujednání

1. SMLUVNÍ STRANY se budou snait o spolupráci s Mezinárodním
mìnovým fondem za tím úèelem, aby SMLUVNÍ STRANY a Fond provádìly
koordinovanou politiku v otázkách devizových, patøících do pravomoci Fondu,
i v otázkách mnostevních omezení a jiných obchodních opatøení, patøících do
pravomoci SMLUVNÍCH STRAN.
2. Ve vech pøípadech, v nich SMLUVNÍ STRANY mají zkoumat
nebo rozhodovat otázky týkající se mìnových rezerv, platebních bilancí nebo
devizových ujednání, budou plnì konzultovat s Mezinárodním mìnovým
fondem. Pøi takových konzultacích pøijmou SMLUVNÍ STRANY vekeré
nálezy týkající se statistických a jiných skuteèností pøedloené Fondem, je
mají vztah k devizovým kursùm, mìnovým rezervám a platebním bilancím, a
pøijmou té závìry Fondu o tom, zda opatøení nìkteré smluvní strany v
devizových vìcech je v souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém
fondu nebo s ustanovením zvlátní devizové dohody mezi touto smluvní
stranou a SMLUVNÍMI STRANAMI. Pøi koneèném rozhodování v pøípadech,
zahrnujících kritéria podle odstavce 2 a) èlánku XII nebo podle odstavce 9
èlánku XVIII, pøijmou SMLUVNÍ STRANY závìry Fondu o tom, zda mìnové
rezervy smluvní strany vánì poklesly, zda mají nízkou úroveò nebo zda se
zvýily o pøimìøený stupeò, jako i o finanèních stránkách vech jiných otázek,
na nì se budou konzultace v takových pøípadech vztahovat.
3. SMLUVNÍ STRANY budou usilovat o dohodu s Mezinárodním
mìnovým fondem, pokud jde o øízení pøi konzultacích podle odstavce 2 tohoto
èlánku.
- 32 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2380

CÏaÂstka 51

4. SMLUVNÍ STRANY se zdrí vech devizových opatøení, je by byla
v rozporu*/ s cílem této Dohody, i vech obchodních opatøení, je by byla v
rozporu s cílem Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu.
5. Dojdou-li SMLUVNÍ STRANY kdykoli k názoru, e nìkterá
smluvní strana uplatòuje devizová omezení platù a pøevodù souvisejících s
dovozem zpùsobem, nesluèitelným s výjimkami stanovenými pro mnostevní
omezení v této Dohodì, podají o tom zprávu Fondu.
6. Kterákoli smluvní strana, která není èlenem Fondu, se stane v
dobì, urèené SMLUVNÍMI STRANAMI po konzultaci s Fondem, èlenem
Fondu, nebo nestane-li se tak, uzavøe se SMLUVNÍMI STRANAMI zvlátní
devizovou dohodu. Smluvní strana, která pøestane být èlenem Fondu, uzavøe
ihned zvlátní devizovou dohodu se SMLUVNÍMI STRANAMI. Kadá
zvlátní devizová dohoda, uzavøená smluvní stranou podle tohoto odstavce,
stane se pak souèástí jejich závazkù podle této Dohody.
7. a)

Zvlátní devizová dohoda mezi smluvní stranou a SMLUVNÍMI
STRANAMI podle odstavce 6 tohoto èlánku musí obsahovat
ustanovení, je budou SMLUVNÍ STRANY povaovat za nutná
k tomu, aby devizová opatøení dotyèné smluvní strany nebyla v
rozporu s cílem této Dohody.

b)

Podmínky takové dohody nebudou smluvní stranì ukládat v
devizových vìcech závazky, které by vcelku byly více omezující
ne jsou závazky, uloené v Èláncích Dohody o Mezinárodním
mìnovém fondu èlenùm Fondu.

8. Smluvní strana, která není èlenem Fondu, poskytne ve veobecném
rámci ustanovení èásti 5 èlánku VIII Èlánkù Dohody o Mezinárodním
mìnovém fondu takové informace, je SMLUVNÍ STRANY mohou poadovat,
aby mohly vykonávat své funkce podle této Dohody.
9. ádné ustanovení této Dohody nebude vyluèovat, aby
a)

nìkterá smluvní strana provádìla devizovou kontrolu nebo devizová
omezení v souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu
nebo s ustanoveními zvlátní devizové dohody mezi touto smluvní
stranou a SMLUVNÍMI STRANAMI, nebo

b)

nìkterá smluvní strana provádìla omezení nebo kontrolu dovozu nebo
vývozu, jich jediným úèinkem, vedle úèinkù dovolených podle èlánkù XI,
XII, XIII a XIV je, aby taková devizová kontrola nebo devizová omezení
byly úèinné.
Èlánek XVI*/
Subvence
Oddíl A - Subvence veobecnì

1. Jestlie nìkterá smluvní strana poskytuje nebo udruje v platnosti
jakoukoli subvenci vèetnì jakéhokoli zpùsobu ochrany dùchodu nebo cenové
podpory, je zpùsobuje pøímo nebo nepøímo zvýení vývozu jakéhokoli výrobku
z jejího území nebo sníení dovozu jakéhokoli výrobku na její území, oznámí
písemnì SMLUVNÍM STRANÁM rozsah a povahu tohoto subvencování,
odhad jeho úèinku na mnoství dotyèného výrobku nebo výrobkù, dováených
na území smluvní strany nebo z nìho vyváených, a okolnosti, které èiní
subvenci nutnou. V kadém pøípadì, v nìm bude rozhodnuto, e jakoukoli
takovou podporou vzniká nebo hrozí vzniknout váná újma zájmùm kterékoli
jiné smluvní strany, projedná smluvní strana poskytující subvenci, bude-li o to
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poádána, s dotyènou smluvní stranou nebo s dotyènými smluvními stranami
nebo se SMLUVNÍMI STRANAMI monost omezení subvencování.
Oddíl B - dodateèná ustanovení o vývozních subvencích*/
2. Smluvní strany uznávají, e poskytnutí vývozní subvence nìkterou
smluvní stranou na vývoz nìkterého výrobku mùe mít kodlivé úèinky pro
jiné smluvní strany, jak dováející tak vyváející, e mùe vyvolat neádoucí
poruchy jejich normálních obchodních zájmù a e mùe znesnadòovat dosaení
cílù této Dohody.
3. Proto by mìly smluvní strany usilovat o to, aby se vystøíhaly
pouívání subvencí na vývoz základních výrobkù. Poskytne-li vak nìkterá
smluvní strana pøímo nebo nepøímo jakýmkoli zpùsobem subvenci, která
zpùsobuje zvýení vývozu nìkterého základního výrobku z jejího území,
nebude tato subvence poskytována zpùsobem, který by mìl za následek, e by
tato smluvní strana získala vìtí podíl na svìtovém vývozu tohoto výrobku ne
by byl její pøimìøený podíl vzhledem k podílùm smluvních stran na obchodì s
tímto výrobkem v pøedcházejícím representativním období a vzhledem k
jakýmkoli zvlátním okolnostem, které mohly nebo mohou ovlivòovat obchod
tímto výrobkem*/.
4. Kromì toho pøestanou smluvní strany od 1.ledna 1958 nebo od
nejblíe pøítího pøijatelného data poskytovat pøímo nebo nepøímo jakýmkoli
zpùsobem subvence na vývoz jakéhokoli výrobku jiného ne základní výrobek,
jestlie tato subvence má za následek prodej takového výrobku pro vývoz za
nií cenu, ne je srovnatelná cena podobného výrobku pro kupující na
domácím trhu. A do 31.prosince 1957 nerozíøí ádná smluvní strana rozsah
takového subvencování nad jejich rozsah ke dni 1.ledna 1955 zavedením
nových subvencí nebo roziøováním dosavadních*/.
5. SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají obèas pùsobení ustanovení
tohoto èlánku, aby zjistily na základì získaných zkueností, zda úèinnì
pøispívají k uskuteèòování cílù této Dohody a zda umoòují úèinnì
odstraòovat subvencování, které závanì pokozuje obchod nebo zájmy
smluvních stran.
Èlánek XVII
Státní obchodní podniky
1.*/a)

Kadá smluvní strana, je zøídí nebo udruje státní podnik
kdekoliv umístìný, nebo je udìlí kterémukoli podniku právnì
nebo fakticky výluèné nebo zvlátní výsady*/, se zavazuje, e
takový podnik bude pøi svých nákupech a prodejích,
zahrnujících dovoz nebo vývoz, postupovat v souladu se
veobecnými
zásadami
o
nediskriminaèním
zacházení,
stanovenými v této Dohodì pro vládní opatøení, je se vztahují
na dovoz nebo vývoz soukromými obchodníky.

b)

Ustanovením pododstavce a) tohoto odstavce nutno rozumìt
tak, e se poaduje, aby takové podniky, berouce patøièný zøetel
k ostatním ustanovením této Dohody, provádìly jakékoli takové
nákupy nebo prodeje pouze podle obchodních úvah*/, jako je
cena, jakost, mnoství, je je k dispozici, prodejnost, doprava a
jiné podmínky nákupu nebo prodeje, a aby poskytovaly
podnikùm jiných smluvních stran pøimìøenou pøíleitost v
souladu s bìnou obchodní praxí tak, aby mohly soutìit v
úèasti na takových nákupech a prodejích.

c)

ádná smluvní strana nebude zabraòovat ádnému podniku (a
ji jde o podnik uvedený v pododstavci a) tohoto odstavce èi
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nikoli), který je pod její pravomocí, aby jednal v souladu se
zásadami pododstavcù a) a b) tohoto odstavce.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku se nebudou uplatòovat na
dovoz výrobkù urèených pro bezprostøední nebo koneènou vládní spotøebu a
nikoli k dalímu prodeji èi k výrobì zboí*/ na prodej. Pokud jde o takový
dovoz, poskytne kadá smluvní strana obchodu ostatních smluvních stran
sluné a spravedlivé zacházení.
3. Smluvní strany uznávají, e podniky toho druhu, jaký je uveden v
odstavci 1 a) tohoto èlánku, by mohly být provozovány takovým zpùsobem, e
by z toho mohly vzniknout závané pøekáky obchodu; jednání na základì
reciprocity a vzájemných výhod v zájmu omezení nebo sníení takových
pøekáek jsou proto dùleitá pro rozvoj mezinárodního obchodu*/.
4. a)

Smluvní strany oznámí SMLUVNÍM STRANÁM výrobky,
které jsou na jejich území dováeny nebo z nich vyváeny
podniky toho druhu, jaký je uveden v odstavci 1 a) tohoto
èlánku.

b)

Smluvní strana, která zavede, udruje nebo povolí dovozní
monopol na výrobek, který není pøedmìtem koncese podle
èlánku II, sdìlí SMLUVNÍM STRANÁM na ádost jiné smluvní
strany, která vykazuje význaèný obchod tímto výrobkem,
cenovou pøiráku k dovozní cenì*/ výrobku za nedávné
representativní období nebo, není-li to moné, cenu
poadovanou pøi opìtném prodeji dotyèného výrobku.

c)

SMLUVNÍ STRANY mohou na ádost smluvní strany, která se
dùvodnì domnívá, e její zájmy vyplývající z této Dohody byly
nepøíznivì postieny provozem podniku toho druhu, jaký je
uveden v odstavci 1 a), poádat smluvní stranu, která zøídila,
udruje nebo povolila dotyèný podnik, aby podala zprávu o
provozu tohoto podniku z hlediska provádìní této Dohody.

d)

Ustanovení tohoto odstavce nevyadují, aby kterákoli smluvní
strana poskytla dùvìrné informace, jejich vydání by bylo
pøekákou pro provádìní zákonných pøedpisù nebo by bylo
jinak v rozporu s veøejným zájmem nebo by pokozovalo
oprávnìné obchodní zájmy nìkterých podnikù.
Èlánek XVIII*/
Státní pomoc hospodáøskému rozvoji

1. Smluvní strany uznávají, e dosaení cílù této Dohody bude
usnadnìno pokraèujícím rozvojem jejich hospodáøství, co platí zvlátì pro
smluvní strany, jejich hospodáøství mùe zajistit jen nízkou ivotní úroveò*/
a které je na poèáteèním stupni vývoje*/.
2. Smluvní strany dále uznávají, e tyto smluvní strany mohou být
nuceny zavádìt ochranná nebo jiná opatøení postihující dovoz v zájmu
provádìní programù a politiky hospodáøského rozvoje zamìøené na zvýení
celkové ivotní úrovnì jejich lidu, a e takováto opatøení jsou oprávnìná,
pokud usnadòují dosaení cílù této Dohody. Smluvní strany proto souhlasí, e
tyto smluvní strany by mìly poívat dodatkových výhod, které by jim
umonily, aby (a) udrely dostateènou prunost svých celních sazebníkù, která
by jim umoòovala poskytovat celní ochranu potøebnou pro vybudování
urèitého výrobního odvìtví*/, a aby (b) zavádìly mnostevní omezení na
ochranu platební bilance zpùsobem, který plnì pøihlíí k pøedpokládané trvale
vysoké potøebì dovozu vyvolané jejich programy hospodáøského rozvoje.
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3. Smluvní strany koneènì uznávají, e spolu s dodateènými
výhodami, obsaenými v oddílech A a B tohoto èlánku, ustanovení této
Dohody by mìla normálnì postaèit, aby umonila smluvním stranám splnìní
potøeb jejich hospodáøského rozvoje. Uznávají vak, e za nìkterých okolností
nepostaèí ádné opatøení odpovídající tìmto ustanovením, které by
umoòovalo smluvní stranì ve stavu hospodáøského rozvoje, aby poskytla
státní pomoc potøebnou k vybudování urèitých výrobních odvìtví*/ za úèelem
zvýení celkové ivotní úrovnì jejího lidu. Oddíly C a D tohoto èlánku
obsahují zvlátní druhy øízení pro takové pøípady.
4. a)

Smluvní strana, její hospodáøství mùe zajistit jenom nízkou
ivotní úroveò*/ a které je na poèáteèním stupni vývoje*/, mùe
se proto na základì ustanovení oddílù A, B a C tohoto èlánku
pøechodnì odchýlit od ustanovení ostatních èlánkù této
Dohody.

b)

Smluvní strana, její hospodáøství je ve stavu rozvoje, ale
kterou nelze zahrnout do rámce pododstavce a) mùe
SMLUVNÍM STRANÁM pøedkládat ádosti podle oddílu D
tohoto èlánku.

5. Smluvní strany uznávají, e výnosy z vývozu smluvních stran,
jejich hospodáøství odpovídá typùm uvedeným v odstavci 4 a) a b) a které jsou
závislé na vývozu malého poètu základních výrobkù, mohou být vánì sníeny
poklesem odbytu tìchto výrobkù. Je-li proto vývoz základních výrobkù
takovéto smluvní strany vánì postien opatøeními jiné smluvní strany, mùe
zmínìná smluvní strana pouít ustanovení èlánku XXII této Dohody o
konzultacích.
6. SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají kadoroènì vechna opatøení
uplatòovaná podle ustanovení oddílù C a D tohoto èlánku.
Oddíl A
7. a)

Má-li nìkterá smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4
a) tohoto èlánku, za to, e je ádoucí v zájmu vybudování
urèitého výrobního odvìtví*/ za úèelem zvýení celkové ivotní
úrovnì jejího lidu, aby zmìnila nebo odvolala koncesi
zahrnutou do pøísluné listiny pøipojené k této Dohodì, oznámí
to SMLUVNÍM STRANÁM a zahájí jednání s kadou smluvní
stranou, s ní takováto koncese byla pùvodnì sjednána, a s
kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání
SMLUVNÍCH STRAN má podstatný zájem o tuto koncesi.
Dohodnou-li se tyto v úvahu pøicházející smluvní strany,
mohou zmìnit nebo odvolat koncese zahrnuté do pøísluných
listin pøipojených k této Dohodì, aby provedly dosaenou
dohodu vèetnì kompenzaèních vyrovnání, které s tím budou
spojeny.

b)

Nedojde-li k dohodì do edesáti dní od oznámení zmínìného v
pododstavci a), mùe smluvní strana, která hodlá zmìnit nebo
odvolat koncesi, pøedloit záleitost SMLUVNÍM STRANÁM,
které ji ihned pøezkoumají. Zjistí-li, e smluvní strana, která
hodlá zmìnit nebo odvolat koncesi, vynaloila vechno úsilí,
aby dosáhla dohody a e kompenzaèní vyrovnání, které nabídla,
je pøimìøené, mùe tato smluvní strana zmìnit nebo odvolat
koncesi, provede-li zároveò kompenzaèní vyrovnání. Zjistí-li
SMLUVNÍ STRANY, e kompenzace, kterou nabízí smluvní
strana hodlající zmìnit nebo odvolat koncesi, není pøimìøená,
ale zjistí, e vynaloila vechno rozumnì poadované úsilí, aby
nabídla pøimìøenou kompenzaci, mùe tato smluvní strana
provést takovou zmìnu nebo odvolání. V takovém pøípadì
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mùe kadá jiná smluvní strana zmínìná v pododstavci a)
zmìnit nebo odvolat koncese, které jsou v podstatì stejné
hodnoty a které byly pùvodnì sjednány se smluvní stranou,
která uèinila zmínìné opatøení*/.
Oddíl B
8. Smluvní strany uznávají, e smluvní strany, na které se vztahuje
odstavec 4 a) tohoto èlánku, mívají ve stavu rychlého rozvoje sklon k potíím v
platební bilanci, které vyplývají hlavnì z úsilí o rozíøení jejich vnitøních trhù i
z nestálosti jejich podmínek smìny.
9. Smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4 a) tohoto èlánku,
mùe za úèelem ochrany své vnìjí finanèní pozice a úrovnì rezerv pøimìøené
k provedení svého programu hospodáøského rozvoje a s výhradou ustanovení
odstavcù 10 a 12 upravovat celkovou úroveò svých dovozù omezováním
mnoství nebo hodnoty zboí povoleného k dovozu s podmínkou, e dovozní
omezení, která budou zavedena, udrována nebo zostøena, nepøekroèí mez
potøebnou k tomu, aby:
a)

zabránila hrozícímu závanému poklesu jejích mìnových rezerv nebo
takový pokles zastavila, nebo

b)

aby bylo dosaeno rozumného stupnì rùstu jejích rezerv, jde-li o smluvní
stranu s nepøimìøenými mìnovými rezervami.

V obou pøípadech se náleitì pøihlédne k zvlátním èinitelùm, které by mohly
mít vliv na rezervy smluvní strany nebo na její potøebu rezerv vèetnì potøeby
zajistit vhodné pouití úvìrù nebo zdrojù v pøípadech kde tato smluvní strana
má k dispozici zvlátní zahranièní úvìry nebo jiné zdroje.
10. Pøi provádìní tìchto omezení mùe smluvní strana stanovit jejich
dopad na dovozy rùzných výrobkù nebo skupin výrobkù tak, aby dala pøednost
dovozu takových výrobkù, které jsou dùleitìjí z hlediska její politiky
hospodáøského rozvoje; omezení mají vak být uplatòována tak, aby zabránila
zbyteènému pokození obchodních nebo hospodáøských zájmù nìkteré jiné
smluvní strany, a nemají nepatøiènì znemoòovat dovoz malých obchodních
mnoství jakéhokoli druhu zboí, jejich vylouèení by poruilo normální
obchodní spojení; omezení nemají být rovnì uplatòována tak, aby
zabraòovala dovozu obchodních vzorkù nebo øízení o patentech, obchodních
známkách, autorských právech nebo jiným podobným øízením.
11. Pøi provádìní své vnitøní politiky bude dotyèná smluvní strana
náleitì pøihlíet k potøebì obnovit rovnováhu své platební bilance na
zdravém a trvalém základì a k ádoucímu zajitìní hospodáøského vyuití
výrobních zdrojù. Bude postupnì, podle toho, jak se budou zlepovat
podmínky, uvolòovat vechna omezení zavedená podle tohoto oddílu a bude je
udrovat jen v rozsahu nutném podle podmínek odstavce 9 tohoto èlánku;
odstraní je, jestlie situace ji neodùvodòuje jejich udrování; smluvní strana
vak není povinna zruit nebo zmìnit omezení s odùvodnìním, e zmìna v její
rozvojové politice by uèinila zbyteènými omezení, která udruje podle tohoto
oddílu*/.
12. a) Smluvní strana, která uplatní nová omezení nebo zvýí
celkovou úroveò dosavadních omezení podstatným zostøením
opatøení zavedených podle tohoto oddílu, bude ihned po
zavedení nebo zostøení tìchto omezení (nebo pøedem, dovolí-li
okolnosti pøedchozí konzultaci) konzultovat se SMLUVNÍMI
STRANAMI povahu svých potíí platební bilance, moná
nápravná opatøení a moný úèinek tìchto omezení na
hospodáøství jiných smluvních stran.
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b)

Ke dni, který urèí*/, pøezkoumají SMLUVNÍ STRANY
vechna omezení, která jsou toho dne jetì uplatòována podle
tohoto oddílu. Po dvou letech po tomto dni zahájí smluvní
strany, které uplatòují omezení podle tohoto oddílu,
konzultace podle pododstavce a) se SMLUVNÍMI STRANAMI
v èasových rozmezích pøiblinì dvou let (nikoli vak kratích)
podle programu, který kadého roku stanoví SMLUVNÍ
STRANY; ádná konzultace podle tohoto pododstavce se vak
nebude konat do dvou let po skonèení konzultace veobecné
povahy podle kteréhokoli jiného ustanovení tohoto odstavce.

c)

i)

Shledají-li
SMLUVNÍ
STRANY
pøi
konzultacích
zavedených s nìkterou smluvní stranou podle pododstavcù
a) nebo b) tohoto odstavce, e omezení nejsou sluèitelná s
ustanoveními tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku
XIII (s výhradou ustanovení èlánku XIV), oznaèí povahu
nesluèitelnosti a mohou doporuèit, aby omezení byla
vhodnì zmìnìna.

ii)

Dojdou-li vak SMLUVNÍ STRANY na základì konzultací
k rozhodnutí, e omezení jsou uplatòována zpùsobem,
zahrnujícím nesluèitelnost závané povahy s ustanoveními
tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku XIII (s
výhradou ustanovení èlánku XIV) a e tím je pokozován
nebo ohroován obchod nìkteré smluvní strany, sdìlí to
smluvní stranì, která toto omezení uplatòuje a uèiní
vhodná doporuèení, aby dotyèná omezení byla v urèité
lhùtì uvedena do souladu s tìmito ustanoveními.
Nevyhoví-li dotyèná smluvní strana tìmto doporuèením v
dané
lhùtì,
mohou
SMLUVNÍ
STRANY
zprostit
kteroukoli smluvní stranu, její obchod je omezeními
nepøíznivì postien, ze závazkù podle této Dohody vùèi
smluvní stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který
budou za tìchto okolností povaovat za pøimìøený.

d)

SMLUVNÍ STRANY vyzvou kteroukoli smluvní stranu
uplatòující omezení podle tohoto oddílu, aby s nimi zahájila
konzultace, poádá-li o to kterákoli smluvní strana, která
mùe dùvodnì prokázat, e omezení jsou nesluèitelná s
ustanoveními tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku XIII
(s výhradou ustanovení èlánku XIV) a e její obchod je tím
nepøíznivì postien. SMLUVNÍ STRANY vak nevydají
takovou výzvu, dokud nezjistí, e pøímé rozhovory mezi
dotyènými smluvními stranami nebyly úspìné. Nedojde-li na
základì konzultací se SMLUVNÍMI STRANAMI k dohodì a
SMLUVNÍ STRANY rozhodnou, e omezení jsou uplatòována
zpùsobem nesluèitelným s tìmito ustanoveními a e obchod
smluvní strany, která dala podnìt k tomuto øízení, je tím
pokozen nebo ohroen, doporuèí odvolání nebo zmìnu tìchto
omezení.
Nebudou-li
omezení
ve
lhùtì
stanovené
SMLUVNÍMI STRANAMI odvolána nebo zmìnìna, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit smluvní stranu, která dala
podnìt k tomuto øízení, ze závazkù podle této Dohody vùèi
smluvní stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který
budou povaovat za tìchto okolností za pøimìøený.

e)

Zjistí-li smluvní strana, proti ní bylo uèinìno opatøení podle
poslední vìty pododstavce c) ii) nebo d) tohoto odstavce, e
zprotìní ze závazkù, k nìmu SMLUVNÍ STRANY daly
souhlas, nepøíznivì postihuje provádìní jejího programu a
politiky hospodáøského rozvoje, mùe nejpozdìji do edesáti
dní po zavedení zmínìného opatøení písemnì oznámit
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výkonnému sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN svùj úmysl
vypovìdìt Dohodu a tato výpovìï nabude platnosti edesátého
dne po dni, kdy výkonný sekretáø výpovìï obdrí.
f)

Pøi postupu podle tohoto odstavce budou SMLUVNÍ STRANY
náleitì pøihlíet k èinitelùm uvedeným v odstavci 2 tohoto
èlánku. Rozhodnutí podle tohoto odstavce budou uèinìna
urychlenì, a to pokud mono do edesáti dní od zahájení
konzultací.
Oddíl C

13. Zjistí-li smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4 a) tohoto
èlánku, e k vybudování urèitého výrobního odvìtví*/ pro zvýení celkové
ivotní úrovnì jejího lidu je tøeba pomoci vlády, e vak ádným opatøením
sluèitelným s ostatními ustanoveními této Dohody není mono dosáhnout
tohoto cíle, mùe pouít ustanovení a øízení obsaených v tomto oddílu*/.
14. Dotyèná smluvní strana oznámí SMLUVNÍM STRANÁM zvlátní
potíe, s nimi se setkává pøi uskuteèòování cíle uvedeného v odstavci 13
tohoto èlánku, a uvede zvlátní opatøení týkající se dovozu, která hodlá zavést,
aby odstranila tyto potíe. Nezavede toto opatøení pøed uplynutím lhùty
uvedené v odstavci 15, pøípadnì 17, nebo, týká-1i se opatøení dovozu výrobku,
který je pøedmìtem koncese zahrnuté do pøísluné listiny pøipojené k této
Dohodì, pøedtím, ne si opatøila souhlas SMLUVNÍCH STRAN podle
ustanovení odstavce 18; zahájilo-li výrobní odvìtví, které dostává pomoc, ji
výrobu, mùe vak smluvní strana po vyrozumìní SMLUVNÍCH STRAN
uèinit opatøení potøebná k tomu, aby dovozy dotyèného výrobku nebo výrobkù
v tomto období nevzrostly podstatnì nad normální uroveò*/.
15. Nepoádají-li SMLUVNÍ STRANY do tøiceti dní od oznámení
zmínìného opatøení dotyènou smluvní stranu, aby s nimi konzultovala*/, mùe
se tato smluvní strana odchýlit od pøísluných ustanovení ostatních èlánkù
této Dohody v míøe potøebné k uplatnìní zamýleného opatøení.
16. Poádají-li SMLUVNÍ STRANY, aby tak uèinila, bude s nimi
dotyèná strana konzultovat*/ úèel zamýleného opatøení, jiná moná opatøení
pøípustná podle této Dohody a moný úèinek zamýleného opatøení na
obchodní a hospodáøské zájmy jiných smluvních stran. Dospìjí-li SMLUVNÍ
STRANY na základì tìchto konzultací k závìru, e cíle uvedeného v odstavci
13 tohoto èlánku není mono dosáhnout opatøením*/, které by bylo sluèitelné s
ostatními ustanoveními této Dohody a udìlí souhlas se zamýleným
opatøením, bude dotyèná smluvní strana zprotìna ze svých závazkù podle
pøísluných ustanovení ostatních èlánkù této Dohody v rozsahu potøebném k
provedení tohoto opatøení.
17. Neudìlí-li SMLUVNÍ STRANY do devadesáti dní ode dne
oznámení zamýleného opatøení podle odstavce 14 tohoto èlánku k nìmu
souhlas, mùe dotyèná smluvní strana toto opatøení zavést, kdy pøedtím
SMLUVNÍ STRANY o tom vyrozumìla.
18. Postihuje-li zamýlené opatøení výrobek, který je pøedmìtem
koncese zahrnuté do pøísluné listiny pøipojené k této Dohodì, zahájí dotyèná
smluvní strana konzultace s kteroukoli jinou smluvní stranou, s ní byla
koncese pùvodnì sjednána a s kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle
uznání SMLUVNÍCH STRAN má podstatný zájem o tento výrobek.
SMLUVNÍ STRANY udìlí souhlas k zmínìnému opatøení*/, dospìjí-li k
závìru, e cíle uvedeného v odstavci 13 tohoto èlánku není mono dosáhnout
opatøením, které by bylo v souladu s ostatními ustanoveními této Dohody, a
pøesvìdèí-li se,
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a)

e pøi shora zmínìných konzultacích bylo dosaeno dohody s tìmito
jinými smluvními stranami, nebo

b)

nebylo-li dosaeno takové dohody do edesáti dní po dni, kdy SMLUVNÍ
STRANY obdrely oznámení uvedené v odstavci 14, e smluvní strana,
která se dovolává tohoto oddílu, vynaloila vechno rozumnì
poadovatelné úsilí, aby dosáhla dohody a e zájmy jiných smluvních
stran jsou dostateènì ochránìny*/.

Smluvní strana, která se dovolává tohoto oddílu, bude potom zprotìna ze
svých závazkù podle pøísluných ustanovení ostatních èlánkù této Dohody v
rozsahu potøebném k uplatnìní opatøení.
19. Týká-li se zamýlené opatøení typu uvedeného v odstavci 13
tohoto èlánku výrobního odvìtví, jeho vybudování bylo v poèáteèním období
usnadnìno nepøímou ochranou poskytnutou omezeními, která dotyèná
smluvní strana zavedla za úèelem ochrany platební bilance podle pøísluných
ustanovení této Dohody, mùe se tato smluvní strana dovolat ustanovení a
øízení podle tohoto oddílu; neuplatní vak zamýlené opatøení*/ bez souhlasu
SMLUVNÍCH STRAN*/.
20. ádné z ustanovení pøecházejících odstavcù tohoto oddílu
neopravòuje k jakýmkoli odchylkám od ustanovení èlánkù I, II a XIII této
Dohody. Výhrady v odstavci 10 tohoto èlánku se té vztahují na vechna
omezení podle tohoto oddílu.
21. Kdykoli se uplatní opatøení podle odstavce 17 tohoto èlánku, mùe
smluvní strana, která je tím podstatným zpùsobem postiena, suspendovat v
podstatì rovnocenné koncese nebo jiné závazky vyplývající z této Dohody vùèi
obchodu smluvní strany, která se dovolala tohoto oddílu, pokud SMLUVNÍ
STRANY neodmítnou souhlas s tímto pøeruením*/; taková suspenze koncesí
nebo závazkù musí vak být oznámena do edesáti dní SMLUVNÍM
STRANÁM ne pozdìji ne est mìsícù poté, kdy opatøení bylo zavedeno nebo
podstatnì zmìnìno ke kodì postiené smluvní strany. Tato smluvní strana
poskytne pøimìøenou monost ke konzultacím podle ustanovení èlánku XXII
této Dohody.
Oddíl D
22. Smluvní strana, na kterou se vztahuje pododstavec 4 b) tohoto
èlánku a která chce v zájmu rozvoje svého hospodáøství zavést opatøení typu
uvedeného v odstavci 13 tohoto èlánku k vybudování urèitého výrobního
odvìtví*/, mùe poádat SMLUVNÍ STRANY o schválení tohoto opatøení.
SMLUVNÍ STRANY budou ihned konzultovat s touto smluvní stranou a
budou se pøi svém rozhodnutí øídit úvahami uvedenými v odstavci 16. Udìlí-li
SMLUVNÍ STRANY souhlas s navrhovaným opatøením*/, bude dotyèná
smluvní strana zprotìna ze svých závazkù podle pøísluných ustanovení
ostatních èlánkù této Dohody v rozsahu potøebném k uplatnìní opatøení.
Týká-li se navrhované opatøení výrobku, který je pøedmìtem koncese
zahrnuté do pøísluné listiny, pøipojené k této Dohodì, pouije se ustanovení
odstavce 18*/.
23. Vechna opatøení uplatòovaná podle
odpovídat ustanovením odstavce 20 tohoto èlánku.

tohoto

oddílu

budou

Èlánek XIX
Nouzová opatøení pøi dovozu nìkterých výrobkù
1. a)

Jestlie se v dùsledku nepøedvídaného vývoje a úèinku závazkù,
je smluvní strana pøevzala podle této Dohody, vèetnì celních
koncesí, nìkterý výrobek dováí na území této smluvní strany v
- 40 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2388

CÏaÂstka 51

tak zvýeném mnoství a za takových podmínek, e to pùsobí
nebo hrozí zpùsobit vánou újmu domácím výrobcùm na tomto
území, kteøí vyrábìjí obdobné nebo pøímo soutìící výrobky,
bude mít smluvní strana právo, pokud jde o takový výrobek,
aby v rozsahu a po dobu potøebnou k zabránìní nebo nápravì
takové újmy suspendovala závazek zcela nebo zèásti nebo
odvolala nebo pozmìnila koncesi.
b)

Poskytla-li nìkterá smluvní strana koncesi na výrobek
poívající preference a je-li výrobek, jeho se koncese týká,
dováen do území této smluvní strany za okolností uvedených v
pododstavci a) tohoto odstavce tak, e tento dovoz pùsobí nebo
hrozí zpùsobit vánou újmu výrobcùm obdobných nebo pøímo
soutìících výrobkù, kteøí jsou usazeni na území smluvní
strany, která poívá nebo poívala zmínìné preference, mùe se
tato strana obrátit v této vìci na dováející smluvní stranu a ta
pak bude oprávnìna zcela nebo zèásti suspendovat pøísluný
závazek nebo odvolat, resp. pozmìnit koncesi v rozsahu a po
dobu potøebnou k tomu, aby se zabránilo takové újmì ne aby
se tato újma napravila.

2. Ne nìkterá smluvní strana uèiní opatøení podle odstavce 1 tohoto
èlánku, oznámí to písemnì SMLUVNÍM STRANÁM co mono nejdøíve, a
poskytne jim, jako i ostatním stranám, které mají podstatný zájem jako
vývozci dotyèného výrobku, pøíleitost, aby s ní konzultovaly o navreném
opatøení. Je-li takové oznámení uèinìno o koncesi týkající se preference, má
obsahovat jméno smluvní strany, která poádala o opatøení. Za kritických
okolností, kde by prodlení mohlo zpùsobit kodu, kterou by bylo tìko
napravit, mùe být opatøení podle odstavce 1 tohoto èlánku uèinìno
prozatímnì bez pøedchozí konzultace, pod podmínkou, e konzultace bude
provedena bezprostøednì po provedení takového opatøení.
3. a)

Nedohodnou-li se zúèastnìné smluvní strany o tomto opatøení,
mùe smluvní strana, která je hodlá uèinit nebo v jeho
provádìní pokraèovat, nicménì tak uèinit. V tomto pøípadì
mohou smluvní strany, je jsou opatøením postieny, ne pozdìji
ne devadesát dní poté, co opatøení bylo uèinìno a tøicet dní
potom, co o tom SMLUVNÍ STRANY obdrely písemné
oznámení, suspendovat provádìní koncesí nebo jiných závazkù,
vyplývajících z této Dohody a v podstatì stejnì hodnotných,
proti jejich suspenzi SMLUVNÍ STRANY nemají námitek a je
se týkají obchodu smluvní strany, která opatøení uèinila, nebo v
pøípadì uvedeném v odstavci 1 b) tohoto èlánku, týkajících se
obchodu smluvní strany, která poádala, aby opatøení bylo
uèinìno.

b)

Bez ohledu na ustanovení pododstavce a) tohoto odstavce, je-li
opatøení uèinìno podle odstavce 2 tohoto èlánku bez pøedchozí
konzultace a pùsobí nebo hrozí zpùsobit na území nìkteré
smluvní strany domácím výrobcùm výrobkù dotèených tímto
opatøením vánou újmu, bude moci tato smluvní strana, pokud
by prodlení mohlo zpùsobit tìce napravitelnou kodu,
suspendovat, po uèinìném opatøení a po dobu konzultace,
takové koncese nebo jiné závazky v rozsahu potøebném k
zabránìní újmì nebo k její nápravì.
Èlánek XX
Veobecné výjimky

S podmínkou, e taková opatøení nebudou uplatòována zpùsobem,
který by byl prostøedkem libovolné nebo neoprávnìné diskriminace mezi
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zemìmi, v nich pøevládají tyté podmínky, nebo zastøeným omezením
mezinárodního obchodu, nic v této Dohodì nebude vykládáno v tom smyslu, e
by se bránilo kterékoli smluvní stranì, aby zavádìla nebo provádìla opatøení:
a)

nutná k ochranì veøejné mravnosti;

b)

nutná k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;

c)

týkající se dovozu nebo vývozu zlata nebo støíbra;

d)

nutná k tomu, aby se zajistilo zachování zákonù a jiných pøedpisù, které
nejsou nesluèitelné s ustanoveními této Dohody, vèetnì tìch, které se
týkají celního zákonodárství, provádìní monopolù provozovaných podle
odstavce 4 èlánku II a èlánku XVII, ochrany patentù, ochranných známek
a autorských práv a zabránìní klamavým praktikám;

e)

týkajících se výrobkù trestaneckých;

f)

uèinìná k ochranì národních
archeologické hodnoty;

g)

týkající se zachování vyèerpatelných pøírodních zdrojù, jestlie taková
opatøení jsou uvedena v úèinnost ve spojitosti s omezeními domácí výroby
nebo spotøeby;

h)

uèinìná podle závazkù plynoucích z jakékoli mezivládní surovinové
dohody, která odpovídá zásadám, je byly pøedloeny SMLUVNÍM
STRANÁM a nebyly jimi odmítnuty, nebo která byla sama pøedloena
SMLUVNÍM STRANÁM a nebyla jimi odmítnuta*/;

i)

zahrnující v sobì omezení vývozu domácích surovin, potøebná k zajitìní
podstatného mnoství takových surovin pro domácí zpracující prùmysl v
obdobích, kdy domácí cena tìchto surovin je udrována pod svìtovou
cenou v rámci vládního stabilizaèního plánu; s výhradou, e taková
omezení nebudou provádìna za tím úèelem, aby zvyovala vývoz nebo
ochranu poskytovanou takovému domácímu výrobnímu odvìtví a e
nebudou v rozporu s ustanoveními této Dohody, týkajícími se
nediskriminace;

j)

podstatná pro opatøování nebo distribuci výrobkù, jich je veobecný nebo
místní nedostatek; vechna taková opatøení vak musí být sluèitelná se
zásadou, e vechny smluvní strany mají nárok na spravedlivý podíl na
mezinárodních dodávkách takových výrobkù a e jakákoli taková
opatøení, která jsou nesluèitelná s ostatními ustanoveními této Dohody,
budou zruena, jakmile pominou dùvody pro jejich zavedení. SMLUVNÍ
STRANY pøezkoumají ne pozdìji ne 30.èervna 1960, zda tento
pododstavec je nadále potøebný.

památek

umìlecké,

historické

nebo

Èlánek XXI
Bezpeènostní výjimky
ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak,
a)

aby vyadovalo od nìkteré smluvní strany podávat jakoukoliv informaci,
její sdìlení by se podle jejího mínìní pøíèilo podstatným zájmùm její
bezpeènosti, nebo

b)

aby zabraòovalo kterékoli smluvní stranì uèinit jakékoli opatøení, které
povauje za potøebné pro ochranu podstatných zájmù své bezpeènosti,
i)

které se týká tìpných materiálù nebo surovin, z nich se vyrábìjí;
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ii)

které se týká obchodu se zbranìmi, støelivem a váleèným
materiálem a obchodu s jiným zboím a materiálem, který je
provádìn pøímo nebo nepøímo k zásobování vojenských sil;

iii)

které bylo uèinìno za války nebo v pøípadì váného napìtí v
mezinárodních stycích; nebo

aby bránilo nìkteré smluvní stranì uèinit jakékoliv opatøení v dùsledku
jejích závazkù, plynoucích z Charty Organizace spojených národù o
udrování mezinárodního míru a bezpeènosti.
Èlánek XXII
Konzultace

1. Kadá smluvní strana bude s porozumìním zkoumat pøípadné
námitky, pøednesené jinou smluvní stranou v jakékoli vìci, týkající se
pùsobení této Dohody a poskytne pøimìøenou pøíleitost pro konzultace o
tìchto námitkách.
2. SMLUVNÍ STRANY mohou na ádost nìkteré smluvní strany
konzultovat s kteroukoli smluvní stranou nebo smluvními stranami jakoukoli
záleitost, pro kterou nebylo mono nalézt uspokojující øeení konzultacemi
podle odstavce 1.
Èlánek XXIII
Ochrana koncesí a výhod
1. Jestlie kterákoli smluvní strana dospìje k názoru, e byla zruena
nebo zmenena jakákoli výhoda plynoucí pro ni pøímo nebo nepøímo z této
Dohody, nebo e dosaení kteréhokoli cíle této Dohody bylo ztíeno tím, e
a)

nìkterá jiná smluvní strana neplní své závazky podle této Dohody, nebo
e

b)

nìkterá jiná smluvní strana uplatòuje opatøení bez ohledu na to, zda je
nebo není v rozporu s ustanoveními této Dohody, nebo e

c)

existuje jakákoli jiná situace,

mùe tato smluvní strana za úèelem uspokojující úpravy vìci pøedloit druhé
smluvní stranì nebo stranám, o kterých soudí, e se jich to týká, písemné
námitky nebo návrhy. Kadá smluvní strana, u ní bylo takto postupováno,
bude s porozumìním zkoumat námitky a návrhy, je jí byly pøedloeny.
2. Jestlie v pøimìøené dobì nedojde mezi zúèastnìnými smluvními
stranami k uspokojující úpravì nebo jestlie obtí je takového typu, jak je
uvedeno v odstavci 1 c) tohoto èlánku, mùe být vìc pøedloena SMLUVNÍM
STRANÁM. Kadou vìc, která jim bude takto pøedloena, SMLUVNÍ
STRANY bezodkladnì vyetøí a dají smluvním stranám, o kterých soudí, e se
jich vìc týká, vhodná doporuèení, po pøípadì o vìci rozhodnou. SMLUVNÍ
STRANY mohou konzultovat se smluvními stranami, Hospodáøskou a sociální
radou Organizace spojených národù a kteroukoli pøíslunou mezivládní
organizací, jestlie soudí, e je takových konzultací zapotøebí. Budou-li
SMLUVNÍ STRANY povaovat okolnosti za tak váné, e opravòují takové
opatøení, mohou povolit nìkteré smluvní stranì nebo stranám, aby
suspendovaly vùèi kterékoli jiné smluvní stranì nebo stranám takové koncese
nebo jiné závazky podle této Dohody, jaké vzhledem k okolnostem uznají za
vhodné. Bude-li vùèi nìkteré smluvní stranì skuteènì suspendována nìkterá
koncese nebo jiný závazek, mùe taková smluvní strana písemnì ne pozdìji
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ne edesát dní po zavedení takového opatøení oznámit písemnì výkonnému
sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN, e hodlá vypovìdìt tuto Dohodu a taková
výpovìï nabude úèinnosti po uplynutí edesáti dní ode dne, kdy výkonný
sekretáø obdrel písemné oznámení o této výpovìdi.
ÈÁST III
Èlánek XXIV
Územní aplikace - pohranièní styk - celní unie
a oblasti volného obchodu
1. Ustanovení této Dohody se budou uplatòovat pro mateøská celní
území smluvních stran a pro jiná celní území, za která tato Dohoda byla
pøijata podle èlánku XXVI nebo jsou uplatòována podle èlánku XXXIII nebo ve
smyslu Protokolu o prozatímním provádìní. S kadým takovýmto celním
územím se bude, výluènì pro úèely teritoriální aplikace této Dohody, nakládat
tak, jako by bylo smluvní stranou; s výhradou, e ustanovení tohoto odstavce
nebudou vykládána tak, jak by zakládala práva nebo závazky mezi dvìma
nebo více celními územími, za která tato Dohoda byla pøijata podle èlánku
XXVI nebo jsou uplatòována podle èlánku XXXIII nebo ve smyslu ustanovení
Protokolu o prozatímním provádìní jedinou smluvní stranou.
2. Pro úèely této Dohody se bude za celní území povaovat kadé
území, pro které platí odliná cla nebo jiné úpravy obchodu, týkající se
podstatné èásti obchodu takového území s jinými územími.
3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby znemoòovala
a)

výhody poskytnuté nìkterou
usnadnìní pohranièního styku;

smluvní

stranou

sousedním

zemím

k

b)

výhody poskytnuté obchodu se Svobodným územím terstským zemìmi
hranièícími s tímto územím, s výhradou, e takovéto výhody nejsou v
rozporu s mírovými smlouvami, které vznikly z druhé svìtové války.

4. Smluvní strany uznávají, e je ádoucí, aby se zvýila rozvíjející se
volnost obchodu dobrovolnými ujednáními sjednanými za úèelem tìsnìjí
integrace hospodáøství zemí, které jsou stranami takovýchto dohod. Uznávají
také, e úèelem celní unie aneb oblasti volného obchodu má být usnadnìní
obchodu mezi zúèastnìnými územími a nikoli vytváøení pøekáek obchodu
ostatních smluvních stran s tìmito územími.
5. Proto ustanovení této Dohody nezabraòují utvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu nebo sjednání prozatímní dohody, nutné k utvoøení
celní unie nebo oblasti volného obchodu mezi územími smluvních stran, s
výhradou, e:
a)

v pøípadì celní unie nebo prozatímní dohody, smìøující k utvoøení celní
unie, cla a jiné úpravy obchodu, uloené pøi zøízení takové unie nebo pøi
uzavøení takové prozatímní dohody nebudou, pokud jde o obchod se
smluvními stranami, je nejsou úèastny takové unie nebo dohody, v celku
vyí nebo více omezující ne byly ve svých dùsledcích cla a úpravy
obchodu platné v územích, z nich se celní unie skládá, pøed utvoøením
takové unie, resp. pøed sjednáním takové prozatímní dohody;

b)

v pøípadì oblasti volného obchodu nebo prozatímní dohody smìøující k
utvoøení oblasti volného obchodu, cla a jiné úpravy obchodu ponechané v
úèinnosti v kadém území, z nich se oblast volného obchodu skládá a
uplatòovaná pøi utvoøení takové oblasti volného obchodu nebo pøi
sjednání takové prozatímní dohody na obchod smluvních stran, které
nejsou úèastny takové dohody, nebudou vyí nebo více omezující, ne
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odpovídající cla a jiné úpravy obchodu, platná v územích, z nich se oblast
volného obchodu skládá pøed utvoøením této oblasti volného obchodu,
resp. prozatímní dohody; a
c)

kadá prozatímní dohoda, zmínìná v pododstavcích a) a b), bude
obsahovat plán a èasový rozvrh pro utvoøení takové celní unie nebo
takové oblasti volného obchodu v pøimìøené lhùtì.

6. Jestlie pøi plnìní podmínek pododstavce 5 a) nìkterá smluvní
strana navrhne zvýit nìkterou celní sazbu zpùsobem nesluèitelným s
ustanoveními èlánku II, pouije se postupu stanoveného v èlánku XXVIII. Pøi
úpravì kompenzaèního vyrovnání bude náleitì vzata v úvahu kompenzace,
která ji byla poskytnuta sníením odpovídajících cel provedeným jinými èleny
unie.
7. a)

Kadá smluvní strana, je se rozhodne vstoupit do celní unie
nebo do oblasti volného obchodu nebo sjednat prozatímní
dohodu, smìøující k utvoøení takové unie nebo oblasti, oznámí
to bezodkladnì SMLUVNÍM STRANÁM a poskytne jim
vekeré informace o chystané unii nebo oblasti, je jim umoní
dát smluvním stranám zprávy a doporuèení, které povaují za
úèelné.

b)

Jestlie po prostudování plánu a èasového rozvrhu zahrnutých
do prozatímní dohody zmínìné v odstavci 5 pøi konzultaci se
stranami takové dohody a berouce náleitì v úvahu zprávu
poskytnutou podle ustanovení pododstavce a) SMLUVNÍ
STRANY zjistí, e taková dohoda pravdìpodobnì nepovede k
utvoøení celní unie nebo oblasti volného obchodu v dobì
zamýlené stranami dohody nebo e tato doba není pøimìøená,
SMLUVNÍ STRANY vydají doporuèení tìmto stranám dohody.
Strany nebudou udrovat nebo neuvedou v úèinnost takovou
dohodu, nejsou-li ochotny ji pozmìnit ve smyslu tìchto
doporuèení.

c)

Kadá podstatná zmìna v plánu nebo v èasovém rozvrhu
zmínìných v odstavci 5 c) bude sdìlena SMLUVNÍM
STRANÁM, které mohou poádat pøísluné smluvní strany,
aby s nimi konzultovaly, pokud by zmìna pravdìpodobnì
ohrozila nebo nepøimìøenì oddálila utvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu.

8. Pro úèely této Dohody:
a)

b)

Za celní unii se bude povaovat nahrazení dvou nebo více celních území
jedním celním územím tak, e
i)

cla a jiné úpravy omezující obchod (s výjimkou, kde je to nutné, ty,
které jsou pøípustné podle èlánkù XI, XII, XIII, XIV, XV a XX) jsou
odstranìny v podstatì pro vekerý obchod mezi zemìmi, z nich se
unie skládá nebo alespoò pro v podstatì vekerý obchod s výrobky
pocházejícími z tìchto území; a

ii)

s výhradou ustanovení odstavce 9, v podstatì stejná cla a stejné
úpravy obchodu jsou uplatòovány kadým èlenem unie pøi obchodu s
územími mimo unii;

za oblast volného obchodu se bude povaovat skupina dvou nebo více
celních území, v kterých cla a jiné omezující úpravy obchodu (s výjimkou,
kde je to nutné, ty, které jsou pøípustné podle èlánkù XI, XII, XIII, XIV,
XV, a XX) jsou odstranìny pro v podstatì vekerý obchod mezi èlenskými
územími se zboím pocházejícím z tìchto území.
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9. Preference uvedené v odstavci 2 èlánku I nebudou dotèeny
utvoøením celní unie nebo oblasti volného obchodu, avak mohou být
odstranìny nebo pøizpùsobeny jednáním s dotèenými smluvními stranami.*/
Tento postup jednání s dotèenými smluvními stranami bude zachován,
obzvlátì jde-li o odstranìní preferencí, které se poaduje k splnìní ustanovení
odstavce 8 a) i) a odstavce 8 b).
10. SMLUVNÍ STRANY mohou dvoutøetinovou vìtinou schválit
návrhy, které se plnì nesrovnávají s ustanoveními odstavcù 5 a 9 vèetnì, s
výhradou, e takovéto návrhy smìøují k utvoøení celní unie nebo oblasti
volného obchodu ve smyslu tohoto èlánku.
11. Berouce v úvahu výjimeènì okolnosti, které vznikly z ustavení
Indie a Pákistánu jako nezávislých státù, a uznávajíce, e oba tyto státy
dlouho tvoøily hospodáøskou jednotu, smluvní strany souhlasí s tím, e
ustanovení této Dohody nebrání tìmto dvìma zemím, aby uzavøely zvlátní
dohody o vzájemném obchodì, dokud si své vzájemné obchodní vztahy
definitivnì neupraví*/.
12. Kadá smluvní strana uèiní vechna vhodná opatøení, je budou v
její moci, aby zajistila, e ustanovení této Dohody budou zachována oblastními
a místními vládami a správními orgány na jejím území.
Èlánek XXV
Spoleèná èinnost smluvních stran
1. Zástupci smluvních stran se budou èas od èasu scházet za tím
úèelem, aby zajistili provádìní tìch ustanovení této Dohody, která vyadují
spoleènou èinnost, a vùbec, aby veobecnì usnadnili pùsobení této Dohody a
umoòovali dosaení jejích cílù. Kdekoli je v této Dohodì zmínka o smluvních
stranách jednajících spoleènì, jsou oznaèeny jako SMLUVNÍ STRANY.
2. Generální tajemník Organizace spojených národù se ádá, aby
svolal první zasedání SMLUVNÍCH STRAN nejpozdìji na den 1.bøezna 1948.
3. Kadá smluvní strana má na vech zasedáních SMLUVNÍCH
STRAN jeden hlas.
4. Není-li v této Dohodì stanoveno jinak, budou se rozhodnutí
SMLUVNÍCH STRAN pøijímat vìtinou odevzdaných hlasù.
5. Za výjimeèných okolností, na nì není pamatováno v jiných
èláncích této Dohody, mohou SMLUVNÍ STRANY zprostit nìkterou smluvní
stranu nìkterého závazku plynoucího z této Dohody, s výhradou e kadé
takové rozhodnutí bude schváleno dvoutøetinovou vìtinou odevzdaných hlasù
a e taková vìtina bude zahrnovat více ne polovinu smluvních stran.
Takovouto vìtinou mohou SMLUVNÍ STRANY té
i)

stanovit urèité druhy výjimeèných okolností, za kterých budou platit jiné
hlasovací podmínky pro zprotìní smluvní strany jednoho nebo více
závazkù, a

ii)

pøedepsat kritéria, potøebná pro provádìní tohoto odstavce.
Èlánek XXVI
Pøijetí, nabytí úèinnosti a registrace
1. Datum této Dohody je 30.øíjna 1947.
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2. Tato Dohoda bude vyloena k pøijetí pro kteroukoli smluvní stranu,
která byla dne l.bøezna 1955 smluvní stranou nebo jednala za úèelem pøístupu
k této Dohodì.
3. Tato Dohoda vyhotovená v jednom anglickém a v jednom
francouzském vyhotovení, pøièem jsou oba texty autentické, bude uloena u
generálního tajemníka Organizace spojených národù, který zale její ovìøené
opisy vem zúèastnìným vládám.
4. Kadá vláda, která pøijímá tuto Dohodu, uloí listinu o pøijetí u
výkonného sekretáøe SMLUVNÍCH STRAN, který zpraví vechny zúèastnìné
vlády o dni, kterého byla listina o pøijetí uloena, a o dni, kterým tato Dohoda
vstoupit v platnost podle odstavce 6 tohoto èlánku.
5. a)

Kadá vláda, je pøijímá tuto Dohodu, èiní tak za své mateøské
území a za jiná území, za která je mezinárodnì odpovìdna, s
výjimkou zvlátních celních území, která oznámí výkonnému
sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN pøi svém pøijetí.

b)

Vláda, která takto oznámila výkonnému sekretáøi výjimky
podle pododstavce a) tohoto odstavce, mùe kdykoli oznámit
výkonnému sekretáøi, e se její pøijetí bude nadále vztahovat na
kterékoli zvlátní celní území, které bylo dosud vyòato;
takovéto oznámení nabude úèinnosti tøicátého dne po dni,
kterého je obdrel výkonný sekretáø.

c)

Má-li nebo získá-li nìkteré zvlátní celní území, za které
nìkterá smluvní strana pøijala tuto Dohodu, úplnou autonomii
v øízení svých zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí,
upravených touto Dohodou, bude takové celní území
povaováno za smluvní stranu, jestlie odpovìdná smluvní
strana vydá prohláení, ve kterém budou potvrzeny výe
uvedené skuteènosti.

6. Tato Dohoda vstoupí v platnost mezi vládami, které ji pøijaly,
tøicátým dnem po dni, kdy byly listiny o pøijetí uloeny u výkonného sekretáøe
SMLUVNÍCH STRAN za vlády uvedené v pøíloze H, na jejich území pøipadá
85 procent úhrnného zahranièního obchodu vlád zmínìných v této pøíloze;
výpoèet se provede s pouitím procentového sloupce, uvedeného ve zmínìné
pøíloze. Listina o pøijetí kadé jiné vlády nabude úèinnosti tøicátým dnem
následujícím po dni uloení takové listiny.
7. Organizace spojených národù je povìøena, aby zaregistrovala tuto
Dohodu, jakmile vstoupí v platnost.
Èlánek XXVII
Suspenze nebo odvolání koncesí
Kadá smluvní strana bude mít kdykoli monost suspendovat nebo
odvolat zcela nebo èásteènì kteroukoli koncesi obsaenou v pøísluné listinì
pøipojené k této Dohodì, o které smluvní strana zjistí, e byla pùvodnì
sjednána s vládou, je se buï nestala nebo pøestala být smluvní stranou.
Smluvní strana, je uèiní takové opatøení, to oznámí SMLUVNÍM STRANÁM
a bude na poádání konzultovat se smluvními stranami, které mají podstatný
zájem na dotyèném výrobku.
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Èlánek XXVIII*/
Zmìna listin
1. Prvního dne kadého tøíletého období, poèínaje dnem 1.ledna 1958
(nebo prvního dne jiného období*/ urèeného SMLUVNÍMI STRANAMI
dvoutøetinovou vìtinou odevzdaných hlasù), mùe kterákoli smluvní strana
(dále v tomto èlánku uvádìná jako ádající smluvní strana) zmìnit nebo
odvolat koncesi*/ zahrnutou do pøísluné listiny pøipojené k této Dohodì, a to
jednáním a dohodu se smluvní stranou, s ní byla dotyèná koncese pùvodnì
sjednána a s kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání
SMLUVNÍCH STRAN má zájem hlavního dodavatele (tyto dva druhy
smluvních stran spolu se ádající stranou se dále v tomto èlánku uvádìjí jako
smluvní strany, které mají dále hlavní zájem) a s podmínkou konzultace s
kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání SMLUVNÍCH STRAN
má podstatný zájem o tuto koncesi.
2. V pøísluných jednáních a dohodách, které mohou zahrnovat té
kompenzaèní vyrovnání u jiných výrobkù, budou se pøísluné smluvní strany
snait, aby udrely koncese, je si pøiznaly na základì reciprocity a
vzájemných výhod na veobecné úrovni, které by nebyly obchodu ménì
pøíznivé ne veobecná úroveò, která vyplývala z této Dohody pøed takovými
jednáními.
3. a)

Nemohou-li smluvní strany, které mají hlavní zájem, dospìt k
dohodì do 1.ledna 1958 nebo pøed uplynutím období uvedeného
v odstavci 1 tohoto èlánku, mùe smluvní strana, která hodlá
zmìnit nebo odvolat koncesi, nicménì tak uèinit. Uèiní-li
takové opatøení, mùe kadá smluvní strana, s ní taková
koncese byla pùvodnì sjednána, kadá smluvní strana, její
zájem hlavního dodavatele byl uznán podle odstavce 1, a kadá
smluvní strana, její podstatný zájem byl uznán podle odstavce
l, ne pozdìji ne est mìsícù po pøijetí takového opatøení
odvolat koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty, které byly
pùvodnì sjednány se ádající smluvní stranou, a to po uplynutí
tøiceti dní ode dne, kdy SMLUVNÍ STRANY obdrely písemné
oznámení o tomto odvolání.

b)

Bylo-li dosaeno dohody mezi smluvními stranami, které mají
dále hlavní zájem, avak kterákoli jiná smluvní strana, její
podstatný zájem byl uznán podle odstavce 1 tohoto èlánku, není
uspokojena, bude mít tato jiná strana monost ne pozdìji ne
est mìsícù ode dne, kdy bylo uèinìno opatøení podle takové
dohody, odvolat koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty,
které byly pùvodnì ujednány se ádající smluvní stanou, a to
po uplynutí tøiceti dní ode dne, kdy SMLUVNÍ STRANY
obdrely písemné oznámení o tomto odvolání.

4. Za zvlátních okolností mohou SMLUVNÍ STRANY kdykoli
zmocnit smluvní stranu*/, aby zahájila jednání o zmìnu nebo odvolání koncese
zahrnuté do pøísluné listiny, pøipojené k této Dohodì, a to pøi zachování
tohoto øízení a tìchto podmínek:
a)

Tato jednání a jakékoli konzultace s tím spojené*/ se povedou podle
ustanovení odstavcù 1 a 2 tohoto èlánku.

b)

Dohodnou-li se pøi tìchto jednáních smluvní strany, které mají dále
hlavní zájem, platí ustanovení odstavce 3 b) tohoto èlánku.

c)

Nedohodnou-li se smluvní strany, které mají dále hlavní zájem, ve lhùtì
edesáti dní*/ ode dne, kdy byl udìlen souhlas k jednání, nebo po uplynutí
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delí lhùty, kterou mohou stanovit SMLUVNÍ STRANY, mùe ádající
smluvní strana pøedloit vìc SMLUVNÍM STRANÁM.
d)

SMLUVNÍ STRANY pak vìc neprodlenì pøezkoumají a sdìlí smluvním
stranám, které mají dále hlavní zájem, své stanovisko v zájmu dosáhnout
øeení této vìci. Dosáhne-li se øeení, platí ustanovení odstavce 3 b) jako
kdyby se smluvní strany, které mají dále hlavní zájem, byly dohodly.
Nedosáhne-li se øeení mezi smluvními stranami, které mají dále hlavní
zájem, mùe ádající smluvní strana zmìnit nebo odvolat koncesi,
nerozhodnou-li SMLUVNÍ STRANY, e ádající smluvní strana bez
patøièného dùvodu neuèinila ve, aby nabídla pøimìøenou kompenzaci*/.
Uèiní-li ádající smluvní strana takové opatøení, mùe kadá smluvní
strana, s ní byla koncese pùvodnì sjednána, kadá smluvní strana, její
zájem hlavního dodavatele byl uznán podle odstavce 4 a), a kadá
smluvní strana, její podstatný zájem byl uznán podle odstavce 4 a), ne
pozdìji ne est mìsícù po pøijetí takového opatøení zmìnit nebo odvolat
koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty, které byly pùvodnì sjednány
se ádající smluvní stranou, a to po uplynutí tøiceti dní ode dne, kdy
SMLUVNÍ STRANY obdrely písemné oznámení o tomto odvolání.

5. Pøed dnem 1.ledna 1958 a pøed koncem kadého období zmínìného
v odstavci 1 mùe si smluvní strana oznámením adresovaným SMLUVNÍM
STRANÁM vyhradit právo zmìnit v prùbìhu pøítího období pøíslunou
listinu øízením podle odstavcù 1 a 3. Pouije-li smluvní strana této monosti,
budou mít ostatní smluvní strany právo v tomté období a podle tých
ustanovení zmìnit nebo odvolat koncese, které byly pùvodnì sjednány s touto
smluvní stranou.
Èlánek XXVIII bis
Celnì tarifní jednání
1. Smluvní strany uznávají, e cla jsou èasto vánými pøekákami
obchodu; pro rozvoj mezinárodního obchodu mají proto velký význam jednání
na základì reciprocity a vzájemných výhod, zamìøená na podstatné sníení
celkové úrovnì cel a jiných dovozních a vývozních dávek a zvlátì na sníení
vysokých cel, znesnadòujících dovoz i nejmeních mnoství, pøihlíejí-li
náleitì k cílùm této Dohody a k rùzným potøebám jednotlivých smluvních
stran. SMLUVNÍ STRANY mohou proto uspoøádat obèas takováto jednání.
2. a)

Jednání podle tohoto èlánku se mohou týkat výbìrovì
jednotlivých druhù výrobkù nebo se øídit mnohostrannými
pravidly, která byla schválena pøíslunými smluvními stranami.
Takováto jednání mohou být zamìøena na sníení cel, vázání
cel na výi platné v dobì jednání nebo na závazky, e jednotlivé
celní sazby nebo prùmìrné celní sazby na urèité druhy zboí
nepøekroèí urèitou úroveò. Vázání nízkých cel nebo bezcelnosti
bude se v zásadì uznávat za stejnì hodnotnou koncesi jako
sníení vysokých cel.

b)

Smluvní strany uznávají, e úspìch mnohostranných jednání
bude v zásadì závislý na úèasti vech smluvních stran, jejich
obchod s ostatními smluvními stranami tvoøí podstatný podíl
na jejich celkovém zahranièním obchodì.

3. Jednání se povedou takovým zpùsobem, aby se mohlo náleitì
pøihlíet:
a)

k potøebám
odvìtví;

jednotlivých

smluvních

stran

a

jednotlivých

výrobních
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b)

k potøebì ménì rozvinutých zemí, aby mohly prunìji pouívat celní
ochrany na pomoc svému hospodáøskému rozvoji, a k jejich zvlátní
potøebì udrovat cla pro fiskální úèely; a

c)

ke vem ostatním v úvahu pøicházejícím okolnostem, vèetnì fiskálním*/,
rozvojovým, strategickým a jiným potøebám dotyèných smluvních stran.
Èlánek XXIX
Vztah této Dohody k Havanské chartì

1. Smluvní strany se zavazují, e budou zachovávat v plném rozsahu
sluèitelném s pravomocí své výkonné moci, veobecné zásady kapitol I a VI,
vèetnì a kapitoly IX Havanské charty po dobu, dokud ji nepøijmou podle svých
ústavních pøedpisù*/.
2. Èást II této Dohody pozbude platnosti dnem, kdy Havanská charta
vstoupí v platnost.
3. Jestlie do 30.záøí 1949 Havanská charta nevstoupí v platnost,
smluvní strany se sejdou pøed 31.prosincem 1949, aby se dohodly, má-li tato
Dohoda být pozmìnìna, doplnìna nebo zachována.
4. Kdyby kdykoli Havanská charta pozbyla platnosti, SMLUVNÍ
STRANY se sejdou co mono nejdøíve potom, aby se dohodly, má-li tato
Dohoda být doplnìna, pozmìnìna nebo zachována. Ne dojde v této vìci k
dohodì, èást II této Dohody vstoupí znovu v platnost s tím, e ustanovení èásti
II, kromì èlánku XXIII, budou s pøíslunými zmìnami nahrazena znìním
obsaeným v této dobì v Havanské chartì a dále s výhradou, e ádná smluvní
strana nebude vázána ádným ustanovením, které ji nevázalo v okamiku, kdy
Havanská charta pozbyla platnosti.
5. Nepøijme-li nìkterá smluvní strana Havanskou chartu do dne, kdy
vstoupí v platnost, SMLUVNÍ STRANY se sejdou, aby se dohodly, zda tato
Dohoda, pokud se dotýká vztahù mezi touto smluvní stranou a ostatními
smluvními stranami, má být pozmìnìna, doplnìna nebo v kladném pøípadì,
jakým zpùsobem. Dokud se smluvní strany nedohodnou, ustanovení èásti II
této Dohody budou i nadále platit mezi touto smluvní stranou a ostatními
smluvními stranami pøes ustanovení odstavce 2 tohoto èlánku.
6. Smluvní strany, je jsou èleny Mezinárodní obchodní organizace,
nebudou se dovolávat ustanovení této Dohody k tomu úèelu, aby znemonily
pùsobení kteréhokoli ustanovení Havanské charty. Uplatnìní zásady tohoto
odstavce na nìkterou smluvní stranu, je není èlenem Mezinárodní obchodní
organizace, bude pøedmìtem dohody ve smyslu ustanovení odstavce 5 tohoto
èlánku.
Èlánek XXX
Zmìny
1. S výjimkou pøípadù, kdy v této Dohodì jsou obsaena jiná
ustanovení o jejích zmìnách, stanou se zmìny ustanovení èásti I této Dohody
nebo ustanovení èlánku XXIX nebo tohoto èlánku úèinnými, pøijmou-li je
vechny smluvní strany, kdeto zmìny ostatních ustanovení této Dohody se
stanou úèinnými vùèi tìm smluvním stranám, které je pøijmou, jakmile budou
pøijaty dvìma tøetinami smluvních stran, a dále vùèi kadé jiné smluvní
stranì, jakmile je tato strana pøijme.
2. Kadá smluvní strana, pøijímající nìkterou zmìnu této Dohody,
uloí listinu o pøijetí u generálního tajemníka Organizace spojených národù ve
lhùtì, kterou urèí SMLUVNÍ STRANY. SMLUVNÍ STRANY mohou
- 50 -

Strana 2398

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

rozhodnout, e kterákoli zmìna, uvedená v úèinnost podle tohoto èlánku, je
takové povahy, e kterákoli smluvní strana, která ji nepøijme ve lhùtì
stanovené SMLUVNÍMI STRANAMI, bude mít monost vystoupit z této
Dohody, nebo zùstat její smluvní stranou se souhlasem SMLUVNÍCH STRAN.
Èlánek XXXI
Vystoupení
Ani by bylo dotèeno ustanovení odstavce 12 èlánku XVIII nebo èlánku
XXIII nebo odstavce 2 èlánku XXX, mùe kadá smluvní strana vystoupit z
této Dohody nebo mùe ohlásit vystoupení kteréhokoli z celních území, za nì
je mezinárodnì odpovìdna a je v té dobì má úplnou autonomii v øízení svých
zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí, upravených touto Dohodou.
Vystoupení nabude úèinnosti po uplynutí esti mìsícù od dne, kdy generální
tajemník Organizace spojených národù dostal písemné oznámení o vystoupení.
Èlánek XXXII
Smluvní strany
1. Smluvními stranami této Dohody se rozumìjí ty vlády, které
uplatòují ustanovení této Dohody podle èlánkù XXVI nebo XXXIII nebo podle
Protokolu o prozatímním provádìní.
2. Kdykoli potom, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost podle odstavce
6 èlánku XXVI, mohou smluvní strany, které pøijaly tuto Dohodu podle
odstavce 4 èlánku XXVI, rozhodnout, e kterákoli smluvní strana, která
Dohodu nepøijala tímto zpùsobem, pøestane být smluvní stranou.
Èlánek XXXIII
Pøístup
Vláda, která není stranou této Dohody nebo kterákoli vláda jednající
za samostatné celní území, které má plnou autonomii v øízení svých
zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí, upravených touto Dohodou,
mùe pøistoupit k této Dohodì za sebe nebo za toto území za podmínek, o
kterých se tato vláda dohodne se SMLUVNÍMI STRANAMI. Rozhodnutí
SMLUVNÍCH STRAN podle tohoto èlánku budou pøijata dvoutøetinovou
vìtinou.
Èlánek XXXIV
Pøílohy
Pøílohy této Dohody jsou nedílnou èástí této Dohody.
Èlánek XXXV
Neuplatnìní dohody mezi nìkterými smluvními stranami
1. Tato Dohoda nebo pøípadnì èlánek II této Dohody se nebudou
uplatòovat mezi dvìma smluvními stranami, jestlie:
a)

tyto smluvní strany nezahájily mezi sebou celnì tarifní jednání a

b)

jedna z tìchto smluvních stran nesouhlasí s tímto uplatòováním v
okamiku, kdy se jiná z nich stane smluvní stranou.
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2. SMLUVNÍ STRANY mohou ve zvlátních pøípadech na ádost
nìkteré smluvní strany pøezkoumat pùsobení tohoto èlánku a vydat vhodná
doporuèení.
ÈÁST IV*/
OBCHOD A ROZVOJ
Èlánek XXXVI
Zásady a cíle
1.*/ Smluvní strany
a)

pøipomínajíce, e mezi základními cíli této Dohody je zvýení ivotní
úrovnì a postupný rozvoj hospodáøství vech smluvních stran, a majíce za
to, e dosaení tìchto cílù je zvlátì naléhavé pro ménì rozvinuté smluvní
strany;

b)

majíce za to, e výnosy z vývozù ménì rozvinutých smluvních stran
mohou hrát ivotnì dùleitou úlohu v jejich hospodáøském rozvoji a e
rozsah tohoto pøíspìvku závisí na cenách, které ménì rozvinuté smluvní
strany platí za nutný dovoz, na objemu jejich vývozu a na cenách, které
za tento vývoz dostanou;

c)

konstatujíce, e existuje velký rozdíl mezi ivotní úrovní v ménì
rozvinutých zemích a v ostatních zemích;

d)

uznávajíce, e je nutno podniknout individuální a spoleèné èinnosti k
podpoøe rozvoje hospodáøství ménì rozvinutých smluvních stran a
zabezpeèit rychlé zlepení ivotní úrovnì v tìchto zemích;

e)

uznávajíce, e mezinárodní obchod jako prostøedek k dosaení
hospodáøského a sociálního pokroku by se mìl øídit takovými pravidly a
procedurami, a opatøeními v souladu s takovými pravidly a procedurami,
je jsou v souladu s cíli zmínìnými v tomto èlánku;

f)

konstatujíce, e SMLUVNÍ STRANY mohou ménì rozvinutým smluvním
stranám umonit pouívání zvlátních opatøení k podpoøe jejich obchodu
a rozvoje;
se dohodly takto:

2. Je tøeba rychle a trvale rozvíjet výnosy z vývozù ménì rozvinutých
smluvních stran.
3. Je tøeba vynaloit pozitivní úsilí k tomu, aby si ménì rozvinuté
smluvní strany zajistily podíl na rùstu mezinárodního obchodu, odpovídající
potøebám jejich hospodáøského rozvoje.
4. Vzhledem k trvající závislosti mnoha ménì rozvinutých smluvních
stran na vývozu omezeného poètu základních výrobkù*/ je tøeba poskytnout v
nejvìtí moné míøe pøíznivìjí a pøijatelnìjí podmínky pøístupu na svìtové
trhy pro tyto výrobky a kdekoli to bude vhodné, vypracovat opatøení urèená
pro stabilizaci a zlepení podmínek na svìtových trzích pro tyto výrobky,
zejména vèetnì opatøení smìøujících k dosaení stálých, spravedlivých a
výnosných cen, co umoní rozíøení svìtového obchodu a poptávky a
dynamický a stálý rùst skuteèných výnosù z vývozu tìchto zemí tak, aby se jim
dostalo roziøujících se zdrojù pro jejich hospodáøský rozvoj.
5. Rychlý rozvoj hospodáøství ménì rozvinutých smluvních stran bude
usnadnìn diverzifikací*/ struktury jejich hospodáøství a vyvarováním se
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pøíliné závislosti na vývozu základních výrobkù. Proto je tøeba zajistit v
nejvìtí moné míøe zlepení pøístupu na trhy za pøíznivých podmínek pro
takové zpracované a hotové výrobky, na nich mají nebo pøípadnì mohou mít
ménì rozvinuté smluvní strany zvlátní vývozní zájem.
6. Vzhledem k trvalému nedostatku výnosù z vývozù a jiných
devizových pøíjmù ménì rozvinutých smluvních stran je dùleitý vzájemný
vztah mezi obchodem a finanèní pomocí rozvoji. Proto je tøeba úzké a stálé
spolupráce mezi SMLUVNÍMI STRANAMI a mezinárodními úvìrovými
institucemi tak, aby mohly co nejúèinnìji pøispìt k ulehèení bøemene, je tyto
ménì rozvinuté smluvní strany na sebe berou v zájmu svého hospodáøského
rozvoje.
7. Je tøeba vhodné spolupráce mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, jinými
mezivládními organizacemi a orgány a institucemi systému Organizace
spojených národù, jejich èinnost se vztahuje k obchodu a hospodáøskému
rozvoji ménì rozvinutých zemí.
8. Vyspìlé smluvní strany neoèekávají reciprocitu za závazky, je
pøevezmou v obchodních jednáních ke sníení nebo odstranìní cel a jiných
pøekáek obchodu od ménì rozvinutých smluvních stran*/.
9. Pøijetí opatøení k uskuteènìní tìchto zásad a cílù bude pøedmìtem
uvìdomìlého a cílevìdomého úsilí smluvních stran jak jednotlivì, tak spoleènì.
Èlánek XXXVII
Závazky
1. Vyspìlé smluvní strany uvedou v úèinnost v nejirím moném
rozsahu, to je kromì pøípadù, kdy jim to znemoní závané dùvody, mezi
nimi mohou být i dùvody právní, tato ustanovení:
a)

pøednostnì sniovat a odstraòovat pøekáky u výrobkù, na nich mají,
nebo pøípadnì mohou mít ménì rozvinuté smluvní strany zvlátní
vývozní zájem, vèetnì cel a jiných omezení, která èiní nepøimìøený rozdíl
mezi výrobky v surové a zpracované formì*/;

b)

zdret se zavádìní nebo zvyování celního zatíení nebo zatíení u
necelních dovozních pøekáek, pokud jde o výrobky, na nich mají nebo
pøípadnì mohou mít ménì rozvinuté smluvní strany zvlátní vývozní
zájem; a

c)

i)
ii)

zdret se zavádìní nových fiskálních opatøení, a
pøi jakýchkoli úpravách fiskální politiky
pozornost sníení a zruení fiskálních opatøení,

vìnovat

prvoøadou

která by mohla bránit nebo která brání významnì rùstu spotøeby
základních výrobkù, a v jejich nezpracované èi zpracované formì, je
zcela nebo pøevánì pochází z území ménì rozvinutých smluvních stran,
vztahují-li se tato opatøení specificky na tyto výrobky.
2. a)

b)

Kdykoli se bude mít za to, e nìkteré z ustanovení uvedených v
pododstavci a), b) nebo c) odstavce 1 není provádìno, bude
záleitost pøednesena SMLUVNÍM STRANÁM buï tou
smluvní stranou, která pøísluné ustanovení neprovádí nebo
kteroukoli jinou dotèenou smluvní stranou.
i)

Budou-li o to poádány kteroukoli dotèenou smluvní
stranou
a
nezávisle
na
jakýchkoli
pøípadných
dvoustranných
konzultacích,
které
by
mohly
být
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uskuteènìny, budou SMLUVNÍ STRANY konzultovat v
této vìci s dotyènou smluvní stranou a vemi
zúèastnìnými smluvními stranami s cílem dosáhnout
øeení uspokojujícího vechny zúèastnìné smluvní strany
tak, aby byly uskuteènìny cíle vytèené èlánkem XXXVI. V
prùbìhu takových konzultací budou prozkoumány dùvody
uvádìné v pøípadech, kdy ustanovení pododstavce a), b),
nebo c) odstavce 1 nebyla provádìna.
ii)

Jeliko provádìní ustanovení pododstavce a), b), nebo c),
odstavce 1 jednotlivými smluvními stranami mùe být
dosaeno v nìkterých pøípadech rychleji, je-li èinnost
podniknuta spoleènì s jinými vyspìlými smluvními
stranami, mùe být taková konzultace tam, kde to bude
vhodné, zamìøena k tomuto cíli.

iii) Konzultace SMLUVNÍCH STRAN mohou být také ve
vhodných pøípadech zamìøeny na pøijetí dohody o
spoleèné akci urèené k podpoøe dosaení cílù této Dohody,
jak uvedeno v odstavce 1 èlánku XXV.
3. Vyspìlé smluvní strany:
a)

vynaloí vekeré úsilí k tomu, aby v pøípadech, kde vláda pøímo èi
nepøímo stanoví maloobchodní ceny výrobkù zcela nebo pøevánì
vyrábìných na území ménì rozvinutých smluvních stran, byla obchodní
rozpìtí udrována na spravedlivých úrovních;

b)

aktivnì uváí pøijetí jiných opatøení*/ urèených pro poskytnutí vìtího
prostoru pro rozvoj dovozu z ménì rozvinutých smluvních stran a za
úèelem dosaení tohoto cíle budou spolupracovat v rámci vhodné
mezinárodní èinnosti;

c)

zvlátì pøihlédnou k obchodním zájmùm ménì rozvinutých smluvních
stran pøi úvahách o uplatnìní jiných opatøení povolených podle této
Dohody pro vypoøádání se se zvlátními problémy a prozkoumají vechny
monosti konstruktivní nápravy pøed uplatnìním takových opatøení tam,
kde by se dotýkala základních zájmù tìchto smluvních stran.

4. Ménì rozvinuté smluvní strany souhlasí s tím, e pøijmou vhodná
opatøení pro provádìní ustanovení èásti IV ve prospìch obchodu jiných ménì
rozvinutých smluvních stran, pokud taková opatøení budou sluèitelná s jejich
jednotlivými souèasnými a budoucími rozvojovými, finanèními a obchodními
potøebami, berouce v úvahu minulý vývoj obchodu, jako i obchodní zájmy
ménì rozvinutých smluvních stran jako celku.
5. Pøi plnìní závazkù stanovených v odstavci 1 a 4 poskytne kadá
smluvní strana kterékoli jiné dotèené smluvní stranì nebo smluvním stranám
v rámci obvyklých postupù podle této Dohody plnou a okamitou pøíleitost ke
konzultacím v pøípadì jakékoli záleitosti nebo jakýchkoli potíí, je se mohou
vyskytnout.
Èlánek XXXVIII
Spoleèná èinnost
1. Smluvní strany budou vzájemnì spolupracovat v rámci této Dohody
a mimo ní tam, jak to bude vhodné, k podpoøe dosaení cílù uvedených v
èlánku XXXVI.
2. SMLUVNÍ STRANY budou zejména:
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a)

ve vhodných pøípadech jednat, zvlátì cestou mezinárodních ujednání, s
cílem vytvoøit zlepené a pøijatelné podmínky pøístupu na svìtové trhy
pro základní výrobky, na nich mají ménì rozvinuté smluvní strany
zvlátní zájem a navrhnout opatøení ke stabilizaci a zlepení podmínek
na svìtových trzích tìchto výrobkù, vèetnì opatøení urèených k dosaení
stabilních spravedlivých a výnosných cen za vývoz tìchto výrobkù;

b)

usilovat o vhodnou spolupráci v otázkách obchodní politiky a politiky
rozvoje s Organizací spojených národù a jejími orgány a institucemi,
vèetnì jakýchkoli institucí, je budou pøípadnì zøízeny na základì
doporuèení Konference OSN o obchodu a rozvoji;

c)

spolupracovat pøi rozborech rozvojových plánù a politiky rozvoje
jednotlivých ménì rozvinutých smluvních stran a pøi zkoumání vztahù
mezi obchodem a pomocí za úèelem navrení konkrétních opatøení k
podpoøe rozvoje vývozního potenciálu a k usnadnìní pøístupu výrobkù
takto rozvinutých výrobních odvìtví na vývozní trhy a v této souvislosti
budou usilovat o vhodnou spolupráci s vládami a mezinárodními
organizacemi a zejména organizacemi, je mají pùsobnost v otázkách
finanèní pomoci hospodáøskému rozvoji, za úèelem systematických studií
vztahù obchodu a pomoci v jednotlivých ménì rozvinutých smluvních
stranách s cílem dosáhnout jasného rozboru vývozního potenciálu,
trních perspektiv a jakékoli dalí èinnosti, jí bude pøípadnì zapotøebí;

d)

neustále sledovat vývoj svìtového obchodu se zvlátním zøetelem na
tempo rùstu obchodu ménì rozvinutých smluvních stran a uèiní taková
doporuèení smluvním stranám, je za daných okolností budou
povaována za vhodná;

e)

spolupracovat pøi hledání moných metod pro rozíøení obchodu za
úèelem
hospodáøského
rozvoje
mezinárodní
harmonizací
a
pøizpùsobováním národní politiky a pøedpisù, technickými a obchodními
normami ovlivòujícími výrobu, dopravu a odbyt a podporou vývozu
vybudováním zaøízení pro zvýený pøíliv obchodních informací a rozvoj
prùzkumu trhu; a

f)

pøijímat takové institucionální úpravy, je budou nutné pro podporu
dosaení cílù uvedených v èlánku XXXVI a k provedení ustanovení této
èásti.
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PØÍLOHA A
SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 a) ÈLÁNKU I
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Území závislá na Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Kanada
Australské soustátí
Území závislá na Australském soustátí
Nový Zéland
Území závislá na Novém Zélandu
Jihoafrická unie vèetnì Jihozápadní Afriky
Irsko
Indie (podle stavu ze dne 10.dubna 1947)
Nový Foundland
Jiní Rhodesie
Barma
Ceylon
Nìkterá z území shora vyjmenovaných mají pro nìkteré výrobky dvì
nebo nìkolik platných preferenèních sazeb. Kadé takové území mùe
dohodou s ostatními smluvními stranami, které jsou hlavními dodavateli
takových výrobkù pouívajících doloky nejvyích výhod, nahradit takové
preferenèní sazby jedinou preferenèní sazbou, která vcelku nebude ménì
pøíznivá dodavatelùm pouívajícím doloky nejvyích výhod, ne preference,
které byly v úèinnosti pøed takovým nahrazením.
Ukládání rovnocenného preferenèního celního rozpìtí, nahrazujícího
preferenèní rozpìtí ve vnitøní dani, existující dne 10.dubna 1947 výluènì mezi
dvìma nebo více územími uvedenými v této pøíloze nebo nahrazující
preferenèní mnostevní úpravy uvedené v následujícím odstavci, nebudou
povaována za zvýení preferenèního celního rozpìtí.
Preferenèní úpravy, o nich se zmiòuje odstavec 5 b) èlánku XIV, jsou
preferenèní úpravy, existující ve Spojeném království dne 10.dubna 1947 podle
dohod s kanadskou, australskou a novozélandskou vládou a týkající se
chlazeného a mrazeného masa hovìzího a telecího, mrazeného masa
skopového a jehnìèího, chlazeného a mrazeného masa vepøového, slaniny a
unky. Zamýlí se, bez újmy jakéhokoli opatøení uèinìného podle pododstavce
h) èlánku XX, aby tyto úpravy byly odstranìny nebo nahrazeny celními
preferencemi a aby jednání k tomuto úèelu byla zahájena co mono nejdøíve
mezi státy majícími podstatný zájem.
S daní z pronájmu filmù, platnou dne 10.dubna 1947 na Novém
Zélandì, bude pro úèely této Dohody nakládáno jako se clem podle èlánku I.
Nájemní filmový kontingent, jen byl v platnosti na Novém Zélandì dne
10.dubna 1947, bude pro úèely této Dohody pokládán za kontingent promítací
podle èlánku IV.
Dominia Indie a Pákistán nebyla v tomto seznamu uvedena oddìlenì,
ponìvad k základnímu danu 1.dubna 1947 jako taková neexistovala.
PØÍLOHA B
SEZNAM ÚZEMÍ FRANCOUZSKÉ UNIE
ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b) ÈLÁNKU I
Francie
Francouzská Rovníková Afrika (smluvní území konské) a jiná území
Francouzská Západní Afrika
Kamerun pod francouzským mandátem
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Francouzské Somálsko a závislá území
Francouzské dravy v Oceánii
Francouzské dravy v Kondominiu Nových Hebrid
Indoèína
Madagaskar
Madagarskar a závislá území
Maroko (francouzské pásmo)
Nová Kaledonie a závislá území
Saint - Pierre a Miquelon
Togo pod francouzským mandátem
Tunis
PØÍLOHA C
SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b)
ÈLÁNKU I A, TÝKAJÍCÍCH SE CELNÍ UNIE
BELGIE, LUCEMBURSKA A NIZOZEMSKA
Hospodáøské unie Belgo-lucemburská
Belgické Kongo
Ruanda Urundi
Nizozemsko
Nová Guinea
Surinam
Nizozemské Antily
Republika Indonésie
Pouze pro dovoz do mateøských území tvoøících celní unii.
PØÍLOHA D
SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b)
ÈLÁNKU I POKUD JDE O SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Spojené státy americké (celní území)
Území závislá na Spojených státech amerických
Republika Filipíny
Ukládání rovnocenného preferenèního celního rozpìtí za tím úèelem,
aby nahradilo preferenèní rozpìtí ve vnitøní dani, existující dne 10.dubna 1947
výluènì mezi dvìma nebo nìkolika územími uvedenými v této pøíloze,
nebudou povaována za zvýení preferenèního celního rozpìtí.
PØÍLOHA E
SEZNAM ÚZEMÍ, NA NÌ SE VZTAHUJÍ PREFERENÈNÍ
ÚPRAVY MEZI CHILE A SOUSEDNÍMI STÁTY,
ZMÍNÌNÝMI V ODSTAVCI 2 d) ÈLÁNKU I
Preference platné výluènì mezi Chile na stranì jedné a
1. Argentinou
2. Bolívií
3. Peru
na stranì druhé.
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PØÍLOHA F
SEZNAM ÚZEMÍ, NA NÌ SE VZTAHUJÍ PREFERENÈNÍ
ÚPRAVY MEZI LIBANONEM A SÝRIÍ A SOUSEDNÍMI STÁTY,
ZMÍNÌNÝMI V ODSTAVCI 2 d) ÈLÁNKU I
Preference v úèinnosti výluènì mezi Libanonsko-syrskou celní unií na
stranì jedné a
1. Palestinou
2. Transjordánií
na stranì druhé.
PØÍLOHA G
DNY ROZHODNÉ PRO URÈENÍ MAXIMÁLNÍHO
PREFERENÈNÍHO ROZPÌTÍ, O KTERÝCH JE
ZMÍNKA V ODSTAVCI 4 ÈLANKU I.
Austrálie
Kanada
Francie
Libanonsko-syrská celní unie
Jihoafrická unie
Jiní Rhodesie

15.øíjen 1946
1.èervenec 1939
1.leden 1939
30.listopad 1938
1.èervenec 1938
1.kvìten 1941
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PØÍLOHA H
PROCENTNÍ PODÍLY NA CELKOVÉM ZAHRANIÈNÍM OBCHODU,
KTERÉ MAJÍ BÝT PODKLADEM ROZHODNUTÍ
PODLE ÈLÁNKU XXVI
(sestaveno podle prùmìru let 1949-1953)
Byla-li tato Dohoda pøijata pøed pøístupem vlády Japonska smluvními
stranami, jejich zahranièní obchod podle stupnice I dosahuje procenta tohoto
obchodu uvedeného v odstavci 6 èlánku XXVI, pouije se sloupce I pro úèely
tohoto odstavce. Nebyla-li tato Dohoda takto pøijata pøed pøístupem vlády
Japonska, pouije se sloupec II pro úèely tohoto odstavce.

Austrálie
Belgie-Lucembursko
Brazílie
Barma
Ceylon
Èeskoslovensko
Dánsko
Dominikánská republika
Finsko
Francie
Haiti
Chile
Indie
Indonésie
Itálie
Jihoafrická unie
Kanada
Kuba
Nìmecko, spolková republika
Nikaragua
Nizozemí, Království
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Peru
Rakousko
Rhodesie a Njassko
Øecko
Spojené státy americké
Spojené království
védsko
Turecko
Uruguay
Japonsko

Sloupec I
(Smluvní strany
dne 1.bøezna 1955

Sloupec II
(Smluvní strany
dne 1.bøezna 1955
a Japonsko)

3.1
4.3
2.5
0.3
0.5
1.4
1.4
0.1
1.0
8.7
0.1
0.6
2.4
1.3
2.9
1.8
6.7
1.1
5.3
0.1
4.7
1.1
1.0
0.9
0.4
0.9
0.6
0.4
20.6
20.3
2.5
0.6
0.4
---

3.0
4.2
2.4
0.3
0.5
1.4
1.4
0.1
1.0
8.5
0.1
0.6
2.4
1.3
2.8
1.8
6.5
1.1
5.2
0.1
4.6
1.1
1.0
0.8
0.4
0.8
0.6
0.4
20.1
19.8
2.4
0.6
0.4
2.3

100.0

100.0

Poznámka: Tato procenta byla vypoètena se zøetelem na obchod vech území,
pro která platí Veobecná dohoda o clech a obchodu.
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PØÍLOHA 1
POZNÁMKY A DOPLÒUJÍCÍ USTANOVENÍ
K èlánku I
Odstavec 1
Závazky pojaté do odstavce 1 èlánku I odkazem na odstavce 2 a 4
èlánku III a závazky pojaté do odstavce 2 b) èlánku II odkazem na èlánek VI se
budou povaovat za patøící do èásti II pro úèely Protokolu o prozatímním
provádìní.
Odkazy na odstavce 2 a 4 èlánku III, nacházející se v pøedcházejícím
odstavci, jako i v odstavci 1 èlánku I budou uplatòovány a poté, co bude
èlánek III upraven vstupem v platnost dodatku pøedvídaného v Protokolu o
zmìnì èásti II a èlánku XXIV Veobecné dohody o clech a obchodu ze dne
14.záøí 19481/.
Odstavec 4
Výraz preferenèní rozpìtí znamená absolutní rozdíl mezi celní
sazbou podle doloky nejvyích výhod a preferenèní celní sazbou na obdobný
výrobek a nikoli pomìr mezi tìmito sazbami. Napøíklad:
1.

Jestlie celní sazba podle doloky nejvyích výhod je 36% ad valorem a
preferenèní celní sazba je 24% ad valorem, je preferenèní rozpìtí 12% ad
valorem a nikoli 1/3 sazby podle doloky nejvyích výhod.

2.

Jestlie celní sazba podle doloky nejvyích výhod je 36% ad valorem a
preferenèní celní sazba je vyjádøena jako dvì tøetiny celní sazby podle
doloky nejvyích výhod, je preferenèní rozpìtí 12% ad valorem.

3.

Jestlie celní sazba podle doloky nejvyích výhod je 2 franky za 1
kilogram a preferenèní celní sazba je 1.50 franku za 1 kilogram, je
preferenèní rozpìtí 0,50 franku za 1 kilogram.

Tyto druhy celních opatøení, uèinìných v souladu s bìnou jednotnou
praxí, se nebudou pøíèit veobecnému vázání preferenèních rozpìtí:
i)

Opatøení, kterými se na nìkterý výrobek znovu uplatòuje celní zaøazení
nebo celní sazba, normálnì pouitelné na tento výrobek, a to v pøípadech,
kdy platnost celního zaøazení nebo celní sazby na takový výrobek byla
dne 10.dubna 1947 doèasnì suspendována nebo byla neúèinná, a

ii)

Zaøazení jednotlivého výrobku pod celní poloku jinou, ne pod kterou
byl dovoz tohoto výrobku zaøazen dne 10.dubna 1947, a to v pøípadech, v
nich celní zákonodárství jasnì pøedvídá, e takový výrobek mùe být
zaøazen do více celních poloek.
K èlánku II

Odstavec 2 a)
Odkaz na odstavec 2 èlánku III v odstavci 2 a) èlánku II se bude
uplatòovat, a bude èlánek III zmìnìn vstupem v platnost zmìny obsaené v
Protokolu o zmìnì èásti II a èlánku XXVI Veobecné dohody o clech a obchodu
ze dne 14.záøí 1948.
1/

Tento Protokol vstoupil v platnost 14.prosince 1948.
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Odstavec 2 b)
Viz poznámku k odstavci 1 èlánku I.
Odstavec 4
Pokud se smluvní strany, které pùvodnì sjednaly koncesi, výslovnì
nedohodly jinak, budou se ustanovení tohoto odstavce provádìt se zøetelem na
ustanovení èlánku 31 Havanské charty.
K èlánku III
Kadá vnitøní daò nebo jiná vnitøní dávka nebo kadý zákon nebo jiné
pøedpisy, uvedené v odstavci 1, které se vztahují na dováený výrobek a na
obdobný výrobek domácí a je jsou vybírány nebo ukládány z dováeného
výrobku v okamiku nebo v místì dovozu, budou nicménì povaovány za
vnitøní daò nebo jinou vnitøní dávku nebo za zákon nebo jiné pøedpisy,
uvedené v odstavci 1 a budou proto podrobeny ustanovením èlánku III této
Dohody.
Odstavec 1
Pouití odstavce 1 na vnitøní danì pøedepsané místními vládami nebo
úøady na území smluvní strany podléhá ustanovením posledního odstavce
èlánku XXIV. Výraz vhodná opatøení ve zmínìném odstavci nemá být
vykládán tak, e by napøíklad mìly být zrueny existující domácí právní
pøedpisy, opravòující místní vlády k tomu, aby pøedepisovaly vnitøní danì,
které, aè formou nesouhlasí se znìním èlánku III, ve skuteènosti nejsou v
rozporu s jeho duchem, kdyby takové zruení zpùsobilo váné finanèní obtíe
dotèeným místním vládám nebo úøadùm. Pokud se týèe zdaòování místními
vládami nebo úøady, je je v rozporu jak se znìním, tak s duchem èlánku III,
výraz vhodná opatøení dovoluje smluvní stranì, aby ruila toto zdaòování
postupnì v pøechodném období, kdyby náhlé opatøení mìlo zpùsobit váné
administrativní a finanèní obtíe.
Odstavec 2
Daò odpovídající podmínkám první vìty odstavce 2 bude povaována
za odporující podmínkám druhé vìty pouze tehdy, jde-li o soutì mezi
zdanìným výrobkem a výrobkem, který s ním pøímo soutìí nebo jej mùe
nahradit a který nebyl podobnì zdanìn.
Odstavec 5
Úpravy odpovídající ustanovením první vìty odstavce 5 nebudou
povaovány za odporující ustanovením druhé vìty, jsou-li vechny výrobky
podléhající tìmto úpravám vyrábìny doma v dostateèném mnoství. Pro
odùvodnìní toho, e úprava odpovídá ustanovením druhé vìty, se nelze
dovolávat toho, e pro pomìr nebo mnoství urèené pro kadý z výrobkù, je
podléhají této úpravì, byl zachován pøimìøený vztah mezi dovezenými a
domácími výrobky.
K èlánku V
Odstavec 5
Pokud jde o dopravní dávky, vztahuje se zásada stanovená v odstavci 5
na stejné výrobky dopravované stejnou cestou za obdobných podmínek.
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K èlánku VI
Odstavec 1
1.

Skrytý dumping, provádìný sdruenými firmami (tj. prodává-li dovozce
za cenu, která je nií, ne jaká odpovídá cenì fakturované vývozcem, s
ním je dovozce sdruen, a té nií, ne je cena ve vývozní zemi), je
formou cenového dumpingu, u ní dumpingové rozpìtí mùe být
vypoèítáno na základì ceny, za kterou je zboí znovu prodáváno
dovozcem.

2.

Uznává se, e v pøípadì dovozù ze zemì, která má úplný nebo v podstatì
úplný monopol obchodu a kde jsou vechny domácí ceny stanoveny
státem, mohou vzniknout zvlátní potíe pøi srovnávání cen pro úèely
odstavce 1 a e v takových pøípadech mohou dováející smluvní strany
povaovat za nutné pøihlédnout k tomu, e pøesné srovnání s domácími
cenami v takové zemi nebude vdy vhodné.

Odstavec 2 a 3
1.

Obdobnì jako v mnoha jiných pøípadech v celním øízení mùe smluvní
strana poadovat pøimìøenou jistotu (záruku nebo vklad v hotovosti) za
zaplacení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla, døíve ne dojde k
definitivnímu zjitìní skuteèností ve vech pøípadech podezøení z
dumpingu nebo ze subvencování.

2.

Pouívání nìkolikerých kursù mìny mùe za jistých okolností být
subvencí vývozu, proti které mohou být zavedena vyrovnávací cla podle
odstavce 3, nebo mùe být formou dumpingu, provádìného èásteèným
znehodnocením mìny nìkteré zemì, proti nìmu mohou být zavedena
opatøení podle odstavce 2. Pod pouíváním nìkolikerých kursù mìny se
rozumìjí opatøení uèinìná vládami nebo jimi schválená.

Odstavec 6 b)
Výjimky z ustanovení tohoto odstavce se budou udìlovat pouze na
ádost smluvní strany, která má v úmyslu vybírat antidumpingové nebo
vyrovnávací clo.
K èlánku VII
Odstavec 1
Výrazem nebo jiné dávky nejsou mínìny vnitøní danì nebo jejich
ekvivalent, vybírané pøi dovozu výrobkù nebo v souvislosti s ním.
Odstavec 2
1.

Bylo by v souladu s èlánkem VII pøedpokládat, e skuteèná hodnota
mùe být vyjádøena fakturovanou cenou, k ní se pøipoètou vechny
odùvodnìné náklady do ní nezahrnuté, které jsou vlastními prvky
skuteèné hodnoty, jako i kadá neobvyklá sleva nebo jakákoli jiná
sráka z obvyklé konkurenèní ceny.

2.

Bylo by v souladu s odstavcem 2 b) èlánku VII, kdyby kterákoli smluvní
strana vykládala vìtu pøi bìném obchodu ..... za podmínek neomezené
soutìe tak, e se tím vyluèuje jakýkoli obchod, pøi kterém kupující a
prodávající nejsou na sobì vzájemnì neodvislí a pøi kterém cena není
jediným rozhodujícím èinitelem.
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3.

Zásada podmínek neomezené soutìe dovoluje smluvní stranì, aby
nevzala v úvahu ceny, které zahrnují zvlátní slevy, poskytované jen
výhradním zástupcùm.

4.

Znìní pododstavcù a) a b) dovoluje smluvní stranì, aby stanovila celní
hodnotu jednotnì buï 1) na základì cen urèitých vývozcù pro dováené
zboí nebo 2) na základì obecné cenové úrovnì obdobného zboí.
K èlánku VIII

1.

Aèkoli se èlánek VIII nevztahuje na pouívání nìkolikerých kursù
mìnových jako takových, odstavce 1 a 4 odsuzují pouívání devizových
daní nebo poplatkù jako nástroje k zavedení nìkolikerých kursù mìny;
jestlie vak nìkterá smluvní strana z dùvodù ochrany své platební
bilance vybírá se souhlasem Mezinárodního mìnového fondu devizové
poplatky s pouitím nìkolikerých kursù, poskytují jí k tomu ustanovení
odstavce 9 a) èlánku XV dostateèný podklad.

2.

Bylo by v souladu s odstavcem 1. kdyby se pøi dovozu zboí z území jedné
smluvní strany do území jiné smluvní strany vyadovalo pøedloení
osvìdèení o pùvodu jen v nejnezbytnìjím rozsahu.
K èlánkùm XI, XII, XIII, XIV, a XVIII

Pojmy dovozní omezení nebo vývozní omezení v èláncích XI, XII,
XIII, XIV a XVIII zahrnují omezení vyplývající z provozu státního obchodu.
K èlánku XI
Odstavec 2 c)
Výraz v jakékoli formì v tomto odstavci se týká stejných výrobkù,
pokud jsou v prvotním stadiu zpracování a podléhají jetì zkáze, a pøímo
soutìí s èerstvými výrobky a kdyby jsouce volnì dováeny, byly by s to
zpùsobit, e by se omezení dovozu èerstvých výrobkù stala neúèinnými.
Odstavec 2, poslední pododstavec
Výraz zvlátní èinitelé zahrnuje zmìny relativní výrobní výkonnosti
mezi domácími a cizími výrobci nebo mezi rùznými cizími výrobci, nikoli vak
zmìny umìle vyvolané prostøedky, které tato Dohoda nedovoluje.
K èlánku XII
SMLUVNÍ STRANY zajistí, aby pøi provádìní jakýchkoli konzultací
podle ustanovení tohoto èlánku bylo zachováno naprosté tajemství.
Odstavec 3 c) i)
Smluvní strany, které uplatòují omezení, se vynasnaí, aby zabránily
váné újmì vývozu zboí, na nìm je hospodáøství nìkteré smluvní strany z
velké èásti závislé.
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Odstavec 4 b)
Bylo dohodnuto, e toto datum bude umístìno do lhùty devadesáti dní
po vstupu v platnost zmìn tohoto èlánku provedených Protokolem o zmìnách
Preambule a èásti II a III této Dohody. Dojdou-li vak SMLUVNÍ STRANY k
závìru, e podmínky nejsou vhodné pro uplatnìní ustanovení tohoto
pododstavce v pøedvídané dobì, mohou stanovit pozdìjí datum; toto datum
vak nesmí být pozdìjí ne tøicet dní po dni, kdy se závazky podle èlánku
VIII, oddílù 2, 3 a 4 èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu zaènou
uplatòovat na smluvní strany, které jsou èleny Fondu a jejich spoleèný
zahranièní obchod pøedstavuje nejménì padesát procent celkového
zahranièního obchodu vech smluvních stran.
Odstavec 4 e)
Bylo dohodnuto, e odstavec 4 e) nepøidává ádná nová kritéria pro
zavádìní nebo udrování mnostevních omezení z dùvodù platební bilance.
Má pouze zajistit, e se bude plnì pøihlíet ke vem vnìjím okolnostem, jako
jsou zmìny v podmínkách obchodu, mnostevní omezení, nadmìrná cla a
subvence, které mohou pøispìt k potíím v platební bilanci smluvní strany
uplatòující omezení.
K èlánku XIII
Odstavec 2 d)
Nebyla uèinìna ádná zmínka o obchodních úvahách jako o pravidle
pro pøidìlování kvót, protoe se dolo k názoru, e uplatòování tohoto
pravidla vládními orgány by nebylo vdy proveditelné. Jinak v pøípadech, kde
to je proveditelné, mùe smluvní strana pouít tohoto kritéria tehdy, bude-li
usilovat o dohodu v souladu se veobecným pravidlem stanoveným v prvé vìtì
odstavce 2.
Odstavec 4
Viz poznámku týkající se zvlátních èinitelù v souvislosti s posledním
pododstavcem odstavce 2 èlánku XI.
K èlánku XIV
Odstavec 1
Ustanovení tohoto odstavce nevyluèují, aby SMLUVNÍ STRANY pøi
konzultacích podle odstavce 4 èlánku XII a odstavce 12 èlánku XVIII vzaly
plnì v úvahu povahu, úèinky a dùvody diskriminace v oblasti dovozních
omezení.
Odstavec 2
Jednou ze situací, kterou pøedvídá odstavec 2, je situace smluvní
strany, mající aktiva získaná z bìných transakcí, kterých vak nemùe uít
bez diskriminaèních opatøení.
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K èlánku XV
Odstavec 4
Slova by byla v rozporu mají vyjádøit napø., e poruení litery
kteréhokoli èlánku této Dohody devizovým kontrolním opatøením nebude
povaováno za poruení dotèeného èlánku, jestlie se v praxi nepostupovalo
tímto opatøením proti zámìru dotèeného èlánku. Tak o smluvní stranì, která
poaduje v rámci své devizové kontroly provádìné v souladu s èlánky Dohody
o Mezinárodním mìnovém fondu, aby za svùj vývoz dostala platbu ve své
vlastní mìnì nebo v mìnì jednoho nebo více èlenù Mezinárodního mìnového
fondu, nebude se mít za to, e poruuje èlánek XI nebo èlánek XIII. Dalím
pøíkladem by mohla být smluvní strana, která na dovozní licenci vyznaèí zemi,
ze které mùe být zboí dovezeno, a to nikoli proto, aby vnesla dalí
diskriminaèní prvek do svého dovozního licenèního systému, nýbr proto, aby
provedla pøípustná opatøení devizové kontroly.
K èlánku XVI
Za subvenci se nepovauje osvobození vyváeného výrobku od cel nebo
daní, jím podléhají obdobné výrobky urèené pro domácí spotøebu, nebo
vrácení takových cel nebo daní v obnosech nepøesahujících vymìøené nebo
zaplacené èástky.
Oddíl B
1.

ádné ustanovení oddílu B nezabraòuje smluvní stranì, aby pouila
nìkolikerých mìnových kursù v souladu s èlánky Dohody o
Mezinárodním mìnovém fondu.

2.

Pro úèely oddílu B se za základní výrobek povauje jakýkoli zemìdìlský,
lesní a rybáøský výrobek nebo jakýkoli nerost ve své pøírodní podobì
nebo který byl podroben takovému zpracování, které se obvykle vyaduje,
aby mohl být prodáván v podstatných mnostvích v mezinárodním
obchodì.

Odstavec 3
1.

Skuteènost, e nìkterá smluvní strana nevyvezla dotyèný výrobek v
pøedcházejícím reprezentativním období, nevyluèuje sama o sobì, aby tato
smluvní strana uplatnila své právo na podíl na obchodu tímto výrobkem.

2.

Systém, který má stabilizovat domácí cenu nebo pøíjem domácích výrobcù
urèitého základního výrobku nezávisle na pohybu vývozních cen a jeho
výsledkem je nìkdy prodej dotyèného výrobku pro vývoz za ceny nií,
ne je srovnatelná cena obdobného výrobku pro kupující na domácím
trhu, se nebude povaovat za zpùsob vývozní subvence ve smyslu
odstavce 3, zjistí-li SMLUVNÍ STRANY,
a)

e tento systém té zpùsobil, nebo je tak koncipován, aby zpùsobil
prodej tohoto výrobku pro vývoz za cenu vyí ne je srovnatelná
cena za obdobný výrobek pro kupující na domácím trhu; a

b)

e se tento systém v dùsledku úèinného øízení výroby nebo z jiných
dùvodù provádí takovým zpùsobem nebo je tak koncipován, aby
nepøimìøenì nepobízel vývoz nebo jiným zpùsobem vánì
nepokozoval zájmy jiných smluvních stran.

Nehledíc na takové zjitìní SMLUVNÍCH STRAN podléhají opatøení k
provádìní takového systému ustanovením odstavce 3, jestlie jsou vedle
pøíspìvkù výrobcù vybíraných pro tento výrobek hrazena zcela nebo zèásti ze
státních prostøedkù.
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Odstavec 4
Úèelem odstavce 4 je, aby smluvní strany usilovaly do konce roku 1957
o dohodu o zruení vech zbývajících subvencí od 1.ledna 1958 nebo, pokud by
k tomu nedolo, o dohodu o prodlouení stávajícího stavu do nejblií lhùty, do
které lze oèekávat dosaení takové dohody.
K èlánku XVII
Odstavec 1
Provoz obchodních agencií, zøízených smluvními stranami, které se
zabývají nákupem a prodejem, podléhá ustanovením pododstavcù a) a b).
Èinnost obchodních agencií, zøízených smluvními stranami, které
nenakupují nebo neprodávají, ale které stanoví úpravy, vztahující se na
soukromý obchod, se øídí pøíslunými èlánky této Dohody.
Ustanovení tohoto èlánku nijak nebrání nìkterému státnímu podniku,
aby prodával výrobek za rùzné ceny na rùzných trzích s výhradou, e tyto
rùzné ceny ádá z obchodních dùvodù, aby uèinil zadost podmínkám nabídky a
poptávky na vývozních trzích.
Odstavec 1 a)
Vládní opatøení, která mají zajistit úroveò jakosti a výkonnosti pøi
provádìní zahranièního obchodu, nebo která mají zajistit výsady udìlené pro
zuitkování národních pøírodních zdrojù, ale která nezmocòují vládu k øízení
obchodní èinnosti dotèeného podniku nejsou výluènými nebo zvlátními
výsadami.
Odstavec 1 b)
Zemì, které se dostane vázané pùjèky, mùe k ní pøihlíet v rámci
svých obchodních úvah, kdy kryje svoje potøeby nákupem v cizinì.
Odstavec 2
Výraz zboí se vztahuje jen na výrobky ve smyslu, jeho se pouívá v
bìné obchodní praxi a není jím mínìn nákup nebo prodej slueb.
Odstavec 3
Jednání podle tohoto odstavce, k nim smluvní strany projeví ochotu,
mohou být zamìøena na sníení cel a jiných dovozních a vývozních dávek nebo
na uzavøení jakéhokoli jiného vzájemnì uspokojivého ujednání sluèitelného s
ustanoveními této Dohody. (Viz odstavec 4 èlánku II a poznámku k tomuto
odstavci).
Odstavec 4 b)
Výraz cenová pøiráka v tomto odstavci znamená rozpìtí, o které
dovozní monopol zvyuje dovozní cenu pøi urèování ceny za dovezený výrobek
(s výjimkou vnitøních daní ve smyslu èlánku III, dopravních, distribuèních a
jiných výloh spojených s nákupem, prodejem nebo dalím zpracováním a
pøimìøeného ziskového rozpìtí.
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K èlánku XVIII
SMLUVNÍ STRANY a zúèastnìné smluvní strany zachovají naprosté
tajemství o otázkách, které vyplynou podle tohoto èlánku.
Odstavec 1 a 4
1.

Pøi posuzování, zda hospodáøství nìkteré smluvní strany mùe zajistit
jen nízkou ivotní úroveò, pøihlédnou SMLUVNÍ STRANY k
normálnímu stavu tohoto hospodáøství a nezaloí své rozhodnutí na
výjimeèných okolnostech, jakými mohou být doèasné úèinky výjimeènì
pøíznivých podmínek pro hlavní vývozní druh nebo druhy zboí dotyèné
smluvní strany.

2.

Výraz na poèáteèním stupni vývoje se nemá vztahovat jen na smluvní
strany, které právì zahájily svùj hospodáøský rozvoj, ale té na smluvní
strany, jejich hospodáøství je ve stavu industrializace za úèelem sníení
nadmìrné závislosti na základní výrobì.

Odstavce 2, 3, 7, 13 a 22
Zmínka o vybudování urèitého výrobního odvìtví se netýká pouze
vybudování nového výrobního odvìtví, ale té vybudování nového oboru
výroby ve stávajícím výrobním odvìtví, a podstatné pøemìny stávajícího
výrobního odvìtví a podstatného rozíøení stávajícího výrobního odvìtví, které
krylo pomìrnì malou èást domácí poptávky. Týká se té obnovy výrobního
odvìtví, které bylo znièeno nebo podstatnì pokozeno válkou nebo pøírodními
katastrofami.
Odstavec 7 b)
Hodlá-li nìkterá smluvní strana, která není ádající smluvní stranou
zmínìnou v odstavci 7 a), zmìnit nebo odvolat koncesi podle odstavce 7 b),
musí tak uèinit do esti mìsícù ode dne, kdy ádající smluvní strana uèinila
opatøení; zmìna nebo odvolání nabývá úèinnosti tøicátého dne po dni, kdy
taková zmìna nebo odvolání bylo oznámeno SMLUVNÍM STRANÁM.
Odstavec 11
Druhá vìta odstavce 11 nepoaduje, aby smluvní strana zmírnila nebo
odstranila omezení, kdyby takové zmírnìní nebo odstranìní potom vyvolalo
situaci, která odùvodòuje zostøení nebo zavedení omezení podle odstavce 9
èlánku XVIII.
Odstavec 12 b)
Dnem zmínìným v odstavci 12 b) je den, který urèí SMLUVNÍ
STRANY podle ustanovení odstavce 4 b) èlánku XII této Dohody.
Odstavec 13 a 14
Uznává se, e smluvní strana mùe potøebovat pøimìøený èas k
posouzení soutìního postavení dotyèného výrobního odvìtví pøedtím, ne
rozhodne o zavedení opatøení a ne je oznámí SMLUVNÍM STRANÁM podle
odstavce 14.
Odstavec 15 a 16
Rozumí se, e SMLUVNÍ STRANY pozvou smluvní stranu, která
hodlá zavést opatøení podle oddílu C, ke konzultacím podle odstavce 16,
poádá-li je o to smluvní strana, její obchod by byl znaènìji postien
dotyèným opatøením.
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Odstavce 16, 18, 19 a 22
1.

Rozumí se, e SMLUVNÍ STRANY mohou dát souhlas k zamýlenému
opatøení s urèitými podmínkami nebo omezeními. Neodpovídá-li zpùsob,
jakým se opatøení provádí, podmínkám udìleného souhlasu, nebude se v
tomto rozsahu povaovat za schválené SMLUVNÍMI STRANAMI.
Udìlily-li SMLUVNÍ STRANY souhlas k opatøení na urèitou dobu, mùe
dotyèná smluvní strana poádat SMLUVNÍ STRANY o prodlouení této
doby podle ustanovení a øízení podle oddílù C nebo D, má-li za to, e
prodlouení tohoto opatøení na delí období je nutné pro dosaení úèelu,
pro který toto opatøení bylo pùvodnì zavedeno.

2.

Oèekává se, SMLUVNÍ STRANY zpravidla neudìlí souhlas k opatøení,
která by pravdìpodobnì zpùsobila vánou újmu vývozu zboí, na nìm
znaènì závisí hospodáøství nìkteré smluvní strany.

Odstavec 18 a 22
Výraz e zájmy jiných smluvních stran jsou dostateènì ochránìny má
poskytovat dostateènou pøíleitost k tomu, aby mohl být v kadém jednotlivém
pøípadì uváen nejvhodnìjí zpùsob ochrany tìchto zájmù. Vhodný zpùsob
mùe napøíklad spoèívat v tom, e smluvní strana dovolávající se oddílu C
nebo D poskytne dodateènou koncesi po takovou dobu, po kterou by odchylka
od ostatních èlánkù Dohody zùstala v platnosti, nebo e kterákoli jiná smluvní
strana zmínìná v odstavci 18 doèasnì suspenduje koncesi, odpovídající v
podstatì kodì vznikající zavedením dotyèného opatøení. Tato smluvní strana
by mìla mít právo zabezpeèit své zájmy doèasnou suspenzí nìkteré koncese;
tohoto práva vak nebude pouito, rozhodnou-li SMLUVNÍ STRANY v
pøípadì opatøení zavedeného smluvní stranou, na kterou se vztahuje odstavec
4 a), e nabídnutá náhradní koncese je pøimìøená.
Odstavec 19
Ustanovení odstavce 19 jsou zamýlena na pøípady, kdy výrobní
odvìtví, které je v provozu po dobu delí ne je pøimìøený èas zmínìný v
poznámce k odstavcùm 13 a 14 a nezbavují smluvní stranu, na kterou se
vztahuje odstavec 4 a) èlánku XVIII, jejího práva pouít jiných ustanovení
oddílu C, vèetnì odstavce 17, pokud jde o novì zaloené výrobní odvìtví, i kdy
toto výrobní odvìtví bylo nepøímo chránìno dovozními omezeními na ochranu
platební bilance.
Odstavec 21
Kadé opatøení zavedené na základì ustanovení odstavce 21 bude
okamitì odvoláno, je-li odvoláno opatøení uèinìné podle odstavce 17 nebo
udìlí-li SMLUVNÍ STRANY souhlas s navrhovaným opatøením po uplynutí
devadesátidenní lhùty uvedené v odstavci 17.
K èlánku XX
Pododstavec h)
Výjimka uvedená v tomto pododstavci platí pro vechny surovinové
dohody, které odpovídají zásadám schváleným Hospodáøskou a sociální radou
v její rezoluci 30 (IV) z 28.bøezna 1947.
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K èlánku XXIV
Odstavec 9
Rozumí se, e ustanovení èlánku I vyadují, aby v pøípadì, e výrobek,
který byl dovezen na území nìkterého z èlenù celní unie nebo oblasti volného
obchodu s preferenèní celní sazbou a bude znovu vyvezen na území jiného
èlena takové unie nebo oblasti, tento èlen vybral clo rovnající se rozdílu mezi
clem ji zaplaceným a vyím clem, kterému by toto zboí podléhalo, kdyby
bylo dovezeno pøímo na území tohoto èlena.
Odstavec 11
A budou uzavøena definitivní ujednání mezi Indií a Pákistánem,
budou se moci opatøení obou zemí zavedená k provedení tìchto ujednání
odchylovat od urèitých ustanovení této Dohody, ale nesmìjí se pøíèit jejím
cílùm.
K èlánku XXVIII
SMLUVNÍ STRANY a kadá zúèastnìná smluvní strana mají uèinit
opatøení, aby se pøi jednáních a konzultacích postupovalo s nejvyím moným
utajením tak, aby se zamezilo pøedèasné prozrazení podrobností
pøipravovaných zmìn v celních sazbách. SMLUVNÍ STRANY budou
neprodlenì vyrozumìny o vech zmìnách v národních celních sazebnících,
které vyplynuly z pouití tohoto èlánku.
Odstavec 1
1.

Urèí-li SMLUVNÍ STRANY jiné období ne tøíleté, mùe kterákoli
smluvní strana postupovat podle odstavce 1 nebo odstavce 3 èlánku
XXVIII prvního dne po uplynutí takového jiného období a následující
období po uplynutí takto urèeného období budou tøíletá období, pokud
SMLUVNÍ STRANY znovu neurèí jiné období.

2.

Ustanovení, e dne 1.ledna 1958 a v jiné dny urèené podle odstavce 1
smluvní strana mùe ..... zmìnit nebo odvolat koncesi, znamená, e v
takový den a prvního dne po uplynutí kadého období se mìní právní
závazek této smluvní strany podle èlánku II; neznamená to, e zmìny v
jejím celním sazebníku musí nezbytnì nabýt úèinnosti tohoto dne.
Odloí-li se zmìna v celním sazebníku vyplývající z jednání podle tohoto
èlánku, mùe být vstup v platnost jakékoli náhradní koncese odloen
podobnì.

3.

Smluvní strana, která chce zmìnit nebo odvolat nìkterou koncesi
zahrnutou do pøísluné listiny, musí to oznámit SMLUVNÍM STRANÁM
nejdøíve est mìsícù, nejpozdìji vak tøi mìsíce pøed 1.lednem 1958 nebo
pøede dnem uplynutí nìkterého následujícího období. SMLUVNÍ
STRANY pak urèí smluvní stranu nebo smluvní strany, které se zúèastní
jednání nebo konzultací zmínìných v odstavci 1. Kadá takto urèená
smluvní strana se zúèastní tìchto jednání nebo konzultací se ádající
smluvní stranou s cílem dosáhnout dohody pøed koncem období. Kadé
prodlouení zajitìné doby platnosti listin se týká listin ve znìní
pozmìnìném po tìchto jednáních podle odstavcù 1, 2 a 3 èlánku XXVIII.
Uèiní-li SMLUVNÍ STRANY opatøení, aby dolo k mnohostranným celnì
tarifním jednáním v prùbìhu esti mìsícù pøed 1.lednem 1958 nebo pøed
jiným dnem urèeným podle odstavce 1, zahrnou do tìchto opatøení
vhodná pravidla pro jednání zmínìná v tomto odstavci.
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4.

Úèelem ustanovení, e jednání se zúèastní nejen smluvní strana, s ní
byla koncese pùvodnì sjednána, ale i smluvní strana, která má zájem
hlavního dodavatele, je zajistit, aby smluvní strana s vìtím podílem na
obchodu, kterého se týká koncese, ne smluvní strana, s ní byla koncese
pùvodnì sjednána, mìla skuteènou monost hájit své smluvní právo,
které jí pøísluí podle této Dohody. Naproti tomu nejde o to rozíøit
rozsah jednání tak, aby to nadmìrnì znesnadnilo jednání a dohodu podle
èlánku XXVIII nebo aby to vytvoøilo komplikace pro budoucí pouití
tohoto èlánku na koncese, které vyplynou z jednání podle tohoto èlánku.
Proto mají SMLUVNÍ STRANY jen tehdy rozhodnout, e urèitá smluvní
strana má zájem hlavního dodavatele, mìla-li tato smluvní strana po
pøimìøenou dobu pøed jednáními vìtí podíl na trhu ádající smluvní
strany ne smluvní strana, s ní byla koncese pùvodnì sjednána, nebo
kdyby podle úsudku SMLUVNÍCH STRAN mìla takový podíl, bez
diskriminaèních mnostevních omezení, kterých pouívá ádající smluvní
strana. Nebylo by proto vhodné, aby Smluvní strany rozhodly, e více
ne jedna smluvní strana nebo v tìch výjimeèných pøípadech, kde jsou
podíly na trhu pøiblinì stejné, více ne dvì smluvní strany mají zájem
hlavního dodavatele.

5.

Bez ohledu na definici zájmu hlavního dodavatele v poznámce 4 k
odstavci 1 mohou SMLUVNÍ STRANY výjimeènì rozhodnout, e nìkterá
smluvní strana má zájem hlavního dodavatele, týká-li se dotyèná koncese
obchodu, který tvoøí vìtí èást celkových vývozù této smluvní strany.

6.

Ustanovení o úèasti smluvní strany, která má zájem hlavního dodavatele,
na jednání a ustanovení o konzultacích s kteroukoli smluvní stranou,
která má podstatný zájem na koncesi, kterou ádající smluvní strana chce
zmìnit nebo odvolat, nemají mít za následek, aby tato smluvní strana
byla nucena platit vìtí náhradu nebo trpìt vìtí odvetná opatøení, ne
jaká by odpovídala poadované zmìnì nebo odvolání s pøihlédnutím k
podmínkám obchodu v dobì navrhovaného odvolání nebo zmìny a k
pøípadným diskriminaèním mnostevním omezením, kterých pouívá
ádající smluvní strana.

7.

Výraz podstatný zájem se nedá pøesnì vymezit a mùe proto pùsobit
SMLUVNÍM STRANÁM potíe. Má se vak vztahovat pouze na smluvní
strany, které mají význaèný podíl na trhu smluvní strany ádající zmìnu
nebo odvolání koncese nebo které by takový podíl pravdìpodobnì mìly,
kdyby nebylo diskriminaèních mnostevních omezení jejich vývozu.

Odstavec 4
1.

ádost o zmocnìní k zahájení jednání má být doprovázena vemi
potøebnými statistickými a jinými údaji. O takové ádosti bude
rozhodnuto do tøiceti dní od jejího podání.

2.

Uznává se, e pro nìkteré smluvní strany, které jsou ve znaèné míøe
závislé na pomìrnì malém poètu základních výrobkù a pro které je clo
dùleitým prostøedkem pro diverzifikaci jejich hospodáøství nebo
dùleitým zdrojem pøíjmù, by mohlo být omezení normálních jednání o
zmìny nebo odvolání koncesí na postup podle odstavce 1 èlánku XXVIII
podnìtem k tomu, aby v této dobì provádìly zmìny nebo odvolání, které
by se pozdìji ukázaly zbyteènými. Aby se tomu zabránilo, zmocní
SMLUVNÍ STRANY kadou takovou smluvní stranu podle odstavce 4 k
zahájení jednání, pokud by to podle jejich názoru nezpùsobilo nebo
podstatnì nepøispìlo k takovému zvýení úrovnì celních sazeb, e by to
ohrozilo stabilitu listin koncesí této Dohody nebo neádoucím zpùsobem
naruilo mezinárodní obchod.
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3.

Oèekává se, e jednání schválená podle odstavce 4, která se týkají zmìny
nebo odvolání jedné jednotlivé poloky nebo velmi malé skupiny poloek,
by mohla být normálnì uzavøena do edesáti dní. Uznává se vak, e tato
lhùta by nestaèila pro jednání o zmìnu nebo odvolání vìtího poètu
poloek; v takových pøípadech mají SMLUVNÍ STRANY stanovit delí
lhùtu.

4.

Rozhodnutí podle odstavce 4 d) mají SMLUVNÍ STRANY uèinit do tøiceti
dní ode dne, kdy jim záleitost byla pøedloena, ledae by ádající smluvní
strana souhlasila s delí lhùtou.

5.

Rozumí se, e pøi rozhodování podle odstavce 4 d) o tom, jestli ádající
smluvní strana bez patøièného dùvodu nenabídla pøimìøenou náhradu,
SMLUVNÍ STRANY vezmou náleitì v úvahu zvlátní postavení smluvní
strany, která vázala velkou èást svého celního sazebníku pøi velmi
nízkých celních sazbách a má proto mení monost poskytnout náhradu
ne jiné smluvní strany.
K èlánku XXVIII bis

Odstavec 3
Rozumí se, e zmínka o fiskálních potøebách zahrnuje fiskální stránku
cel a zejména cel, která se vybírají pøedevím z fiskálních dùvodù, nebo cel
ukládaných v zájmu zajitìní vybírání fiskálních cel na dovoz výrobkù, které
mohou nahradit výrobky podléhající fiskálním clùm.
K èlánku XXIX
Odstavec 1
Kapitoly VII a VIII Havanské charty byly vylouèeny z odstavce 1,
protoe se obecnì zabývají organizací, funkcemi a øízením Mezinárodní
obchodní organizace.
K èásti IV
Slovùm vyspìlé smluvní strany a slovùm ménì rozvinuté smluvní
strany, je jsou uívána v èásti IV, nutno rozumìt tak, e se týkají vyspìlých a
ménì rozvinutých zemí, které jsou stranami Veobecné dohody o clech a
obchodu.
K èlánku XXXVI
Odstavec 1
Tento èlánek se zakládá na cílech uvedených v èlánku I, jak bude
doplnìn oddílem A odstavce 1 Protokolu pozmìòujícího èást I a èlánky XXIX a
XXX, a tento Protokol vstoupí v platnost.
Odstavec 4
Termín základní výrobky zahrnuje
odstavec 2 poznámky k èlánku XVI, oddíl B.

zemìdìlské

výrobky,

viz.

Odstavec 5
Program diverzifikace by veobecnì zahrnoval intenzifikaci èinnosti
pøi zpracování základních výrobkù a rozvoj zpracovatelských výrobních
odvìtví, se zøetelem k situaci pøísluné smluvní strany a svìtových vyhlídek
pro výrobu a spotøebu rùzného zboí.
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Odstavec 8
Rozumí se, e výraz neoèekávají reciprocitu znamená, e v souladu s
cíli tohoto èlánku v prùbìhu obchodních jednání by se nemìlo od ménì
rozvinutých smluvních stran oèekávat, e poskytnou pøíspìvky, je jsou
nesluèitelné s jejich individuálními rozvojovými, finanèními a obchodními
Tento odstavec by byl uplatnìn v pøípadì opatøení podniknutého podle
oddílu A èlánku XVIII, èlánku XXVIII, èlánku XXIII bis (tj. èlánku XXIX poté,
a zmìna uvedená v oddílu A odstavce 1 Protokolu pozmìòujícího èást I a
èlánky XXIX a XXX nabude úèinnosti1/, èlánku XXXIII nebo jakéhokoli jiného
postupu podle této Dohody.
K èlánku XXXVII
Odstavec 1 a)
Tento odstavec by byl uplatnìn v pøípadì jednání o sníení nebo
zruení cel nebo jiných pøedpisù omezujících obchod podle èlánku XXVIII,
èlánku XXVIII bis (tj. XXIX poté, kdy zmìna uvedená v oddílu A odstavce 1
Protokolu pozmìòujícího èást I a èlánky XXIX a XXX nabude úèinnosti1/ a
èlánku XXXIII, jako i v souvislosti s jiným opatøením, je by mìlo uskuteènit
takové sníení èi zruení, které by smluvní strany mohly podniknout.
Odstavec 3 b)
Ostatní opatøení zmínìná v tomto odstavci mohou zahrnovat kroky k
podpoøe domácích strukturálních zmìn, k podpoøe spotøeby urèitých výrobkù
nebo k zavedení opatøení pro podporu obchodu.

1/

Tento Protokol byl zrus
Ïen 1.ledna 1968.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU II:1 b)
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové se dohodli takto:
1. Aby byla zajitìna transparentnost práv a závazkù právní povahy,
odvozených z odstavce 1 b) èlánku II, budou povaha a úroveò jakýchkoli
ostatních cel nebo dávek, vybíraných z vázaných celních poloek, jak je
uvedeno v tomto ustanovení, zapsány v listinách koncesí a závazkù,
pøipojených ke GATT 1994 proti celní poloce, na kterou se vztahují. Rozumí
se, e takový zápis nemìní právní povahu ostatních cel nebo dávek.
2. Datum, od kterého budou ostatní cla nebo dávky pro úèely èlánku
II vázány, bude 15.duben 1994. Ostatní cla nebo dávky budou tudí zapsány
v listinách koncesí a závazkù na úrovních, uplatòovaných k tomuto datu. Pøi
kadé následné renegociaci koncese nebo jednání o novou koncesi, se datum
zapsání nové koncese do pøísluné listiny koncesí a závazkù stane datem jejího
uplatòování pro dotyènou celní poloku. Datum dokumentu, kterým byla
koncese na kteroukoli jednotlivou celní poloku poprvé zapsána do GATT
1947 nebo do GATT 1994, bude nicménì také zapsáno ve sloupci 6 Volných
listin koncesí.
3. Ostatní cla nebo dávky budou zapsány u vech vázaní cel.
4. Jestlie ji celní poloka byla pøedmìtem jakékoli koncese, nebude
úroveò ostatních cel nebo dávek, zapsaná v pøísluné listinì, vyí ne
úroveò, platná v okamiku, kdy byla koncese poprvé do této listiny zapsána.
Kterýkoli Èlen bude moci vznést námitku vùèi existenci ostatních cel nebo
dávek na základì skuteènosti, e tyto ostatní cla nebo dávky neexistovaly v
dobì pùvodního vázání dotyèné poloky, jako i vùèi shodnosti úrovnì
kterýchkoli zapsaných ostatních cel nebo dávek s døíve vázanou úrovní, a to
bìhem 3 let po datu vstupu v platnost Dohody o WTO nebo 3 roky po datu,
kdy byl u Generálního øeditele WTO uloen dokument, zaèleòující dotyènou
listinu koncesí do GATT 1994, jestlie je toto datum pozdìjí.
5. Zápisem ostatních cel nebo dávek do listin koncesí a závazkù není
dotèena jejich sluèitelnost s právy a závazky podle GATT 1994, na nì se
vztahuje odstavec 4. Vichni Èlenové si ponechávají právo vznést kdykoli
námitku vùèi sluèitelnosti jakýchkoli ostatních cel nebo dávek s tìmito
závazky.
6. Pro úèely tohoto Ujednání se pouijí ustanovení èlánkù XXII a
XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øeení
sporù.
7. Ostatní cla nebo dávky, neuvedené v listinì koncesí a závazkù v
dobì uloení dokumentu, zaèleòujícího dotyènou listinu koncesí a závazkù do
GATT 1994, u Generálního øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 do
data vstupu v platnost Dohody o WTO, nebo potom u Generálního øeditele
WTO, do ní nebudou následnì doplnìny a ostatní cla nebo dávky, zapsané na
úrovni nií ne té, která byla platná k datu jejich uplatòování, nebudou
zpìtnì pøevedeny na platnou úroveò, ledae byly takové dodatky nebo zmìny
uèinìny bìhem 6 mìsícù od data uloení dokumentu.
8. Rozhodnutí, uvedené v odstavci 2, týkající se data uplatòování pro
kadou koncesi, nahrazuje pro úèely odstavce 1 b) èlánku II GATT 1994
rozhodnutí o datu uplatòování, pøijaté 26.bøezna 1980 (BISD 27S/24).
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XVII
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové,
berouce na vìdomí, e èlánek XVII stanoví závazky pro Èleny ve
vztahu k èinnosti státních obchodních podnikù, zmínìných v odstavci 1 èlánku
XVII, u které se vyaduje, aby byla sluèitelná se veobecnými zásadami
nediskriminaèního zacházení, stanovenými v GATT 1994 pro vládní opatøení,
dotýkající se dovozù a vývozù, uskuteèòovaných soukromými obchodníky;
berouce dále na vìdomí, e Èlenové podléhají svým závazkùm GATT
1994 ve vztahu k tìmto vládním opatøením, dotýkajícím se státních
obchodních podnikù;
uznávajíce, e toto Ujednání není na újmu základním pravidlùm a
závazkùm, stanoveným v èlánku XVII;
dohodli se takto:
1. Aby zabezpeèili transparentnost èinnosti státních obchodních
podnikù, Èlenové oznámí takové podniky Radì pro obchod zboím za úèelem
jejich pøezkoumání pracovní skupinou, která bude zaloena podle odstavce 5, v
souladu s touto pracovní definicí:
Vládní a nevládní podniky, vèetnì orgánù, regulujících výrobu a
obchod, kterým byla udìlena výhradní nebo zvlátní práva a výsady,
vèetnì zákonných nebo ústavních pravomocí, vykonáváním kterých
ovlivòují prostøednictvím svých nákupù a prodejù úroveò nebo
smìrování dovozù nebo vývozù.
Tato povinnost o oznámení se nevztahuje na dovozy výrobkù, urèených pro
okamitou nebo koneènou spotøebu státních orgánù nebo podnikù, které jsou
výe uvedeny a nikoliv pro dalí prodej nebo pouití ve výrobì zboí urèeného
k prodeji.
2. Kadý Èlen pøezkoumá svou politiku, týkající se pøedkládání
oznámení o státních obchodních podnicích Radì pro obchod zboím, berouc
zøetel na ustanovení tohoto Ujednání. Pøi tomto pøezkoumání by mìl kadý
Èlen brát zøetel na potøebu zajistit nejvìtí monou transparentnost ve svých
oznámeních, umoòující jasné zhodnocení zpùsobu èinnosti oznámených
podnikù a úèinkù jejich operací na mezinárodní obchod.
3. Oznámení se budou provádìt v souladu s dotazníkem o státním
obchodu, pøijatým 24.kvìtna 1960 (BISD 9S/184-185), pøièem se rozumí, e
Èlenové oznámí podniky zmínìné v odstavci 1 bez ohledu na to, zda se ve
skuteènosti dovozy nebo vývozy uskuteènily, èi nikoliv.
4. Kterýkoli Èlen, který má dùvod se domnívat, e jiný Èlen nesplnil
pøimìøenì svoji oznamovací povinnost, mùe záleitost s dotyèným Èlenem
pøezkoumat. Jestlie záleitost není uspokojivì vyøeena, mùe uèinit
protioznámení Radì pro obchod zboím, aby ji pracovní skupina ustavená
podle odstavce 5 posoudila a souèasnì o tom informovat dotyèného Èlena.
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5. Bude ustavena pracovní skupina, aby jménem Rady pro obchod
zboím pøezkoumala oznámení a protioznámení. Ve svìtle tohoto
pøezkoumání a ani by bylo dotèeno ustanovení odstavce 4 c) èlánku XVII,
mùe Rada pro obchod zboím uèinit doporuèení o pøimìøenosti oznámení a
potøebì dalích informací. Pracovní skupina s pøihlédnutím k obdreným
oznámením rovnì pøezkoumá pøimìøenost výe zmínìného dotazníku o
státním
obchodu
a
rozsah
pokrytí
státních
obchodních
podnikù,
oznamovaných podle odstavce 1. Dále zpracuje vysvìtlující seznam typù
vztahù mezi vládami a podniky a druhy èinností, kterými se tyto podniky
zabývají a které mohou být podstatné pro úèely èlánku XVII. Rozumí se, e
Sekretariát pro pracovní skupinu zabezpeèí obecný podkladový materiál o
operacích státních obchodních podnikù, které se vztahují k mezinárodnímu
obchodu. Èlenství v pracovní skupinì bude otevøeno vem Èlenùm, kteøí
vyjádøí své pøání v ní pùsobit. Sejde se do 1 roku od vstupu v platnost Dohody
o WTO a dále se bude scházet alespoò jednou za rok. Kadoroènì bude
podávat zprávu Radì pro obchod zboím.1/

1/

Ïinnosti te
C
Âto pracovnõ
Â skupiny budou koordinova
Âny s c
Ïinnostmi pracovnõ
Â skupiny
uvedene
Â v oddõ
Âlu III Rozhodnutõ
Â o oznamovacõ
Âch postupech pr
Ïijate
Âho dne 15.dubna
1994.
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UJEDNÁNÍ O USTANOVENÍCH O PLATEBNÍ BILANCI
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové,
uznávajíce ustanovení èlánkù XII a XVIII:B GATT 1994 a Deklarace o
obchodních opatøeních, pøijatých z dùvodu platební bilance, která byla pøijata
28.listopadu 1979 (BISD 26S/205-209, dále v tomto Ujednání uvádìná jako
Deklarace 1979) a za úèelem vyjasnìní takových ustanovení1/;
dohodli se takto:
Uplatnìní opatøení
1. Èlenové potvrzují svùj závazek co nejdøíve veøejnì oznámit èasové
rozvrhy pro odstranìní omezujících dovozních opatøení, pøijatých z dùvodu
platební bilance. Rozumí se, e tyto èasové rozvrhy mohou být, pokud to bude
vhodné, pozmìnìny se zøetelem na zmìny ve stavu platební bilance. Kdykoliv
není èasový rozvrh Èlenem veøejnì oznámen, sdìlí tento Èlen, proè tak
neuèinil.
2. Èlenové potvrzují svùj závazek dát pøednost takovým opatøením,
která mají nejménì rozruující úèinky na obchod. Rozumí se, e taková
opatøení (v tomto Ujednání uvádìná jako opatøení zaloená na cenì)
zahrnují dovozní pøiráky, poadavky na dovozní depozita nebo jiná
rovnocenná obchodní opatøení s dopadem na cenu dováeného zboí. Rozumí
se, e bez ohledu na ustanovení èlánku II, opatøení zaloená na cenì, pøijatá z
dùvodu platební bilance, mohou být uplatnìna Èlenem nad úroveò cel
zapsaných v listinì tohoto Èlena. Tento Èlen dále uvede èástku, o kterou
opatøení zaloené na cenì pøesahuje vázané clo, a to jasnì a oddìlenì podle
oznamovacích postupù uvedených v tomto Ujednání.
3. Èlenové se vynasnaí vyhnout se zavádìní nových mnostevních
omezení z dùvodu platební bilance, ledae pro kritický stav platební bilance
nemohou opatøení zaloená na cenì zastavit pronikavé zhorení vnìjí
platební pozice. V tìch pøípadech, kdy Èlen pouije mnostevní omezení, sdìlí
pøísluné dùvody, proè opatøení zaloená na cenì nejsou pøimìøeným
nástrojem k øeení situace v oblasti platební bilance. Èlen, udrující
mnostevní omezení, na následujících konzultacích prokáe pokrok, který
uèinil pøi významném sniování dopadu a omezujících úèinkù takových
opatøení. Rozumí se, e na stejný výrobek lze pouít ne více ne jeden druh
omezujícího dovozního opatøení, pøijatého z dùvodu platební bilance.

1/

Ïlenu
Nic v tomto Ujedna
Ânõ
Â nenõ
Â zamy
ÂÏ
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Ïna pra
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Ê podle c
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Â se dovolat ustanovenõ
Â c
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GATT 1994, jak jsou propracova
Âny a uplatn
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Âny Ujedna
Ânõ
Âm o Ï
res
Ïenõ
Â sporu
Ê, ve ve
Ïci
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Âchkoliv
za
Âlez
Ïitostõ
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4. Èlenové potvrzují, e omezující dovozní opatøení, pøijatá z dùvodu
platební bilance, mohou být pouita pouze za úèelem kontroly veobecné
úrovnì dovozù a nemohou pøesáhnout míru nezbytnou k øeení situace v
oblasti platební bilance. Èlen bude provádìt omezení transparentním
zpùsobem, aby se na nejnií monou míru sníily jakékoliv vedlejí ochranné
úèinky. Úøady dováejícího Èlena poskytnou pøísluné odùvodnìní kritérií,
pouitých k urèení, které výrobky podléhají omezením. Jak je stanoveno v
odstavci 3 èlánku XII a odstavci 10 èlánku XVIII, Èlenové mohou v pøípadì
urèitých nezbytných výrobkù vylouèit nebo omezit pouívání obecnì
uplatòovaných pøiráek nebo jiných opatøení, uplatòovaných z dùvodù
ochrany platební bilance. Výrazem nezbytné výrobky se rozumí výrobky,
které odpovídají potøebám základní spotøeby nebo které pøispívají k úsilí
Èlena zlepit stav jeho platební bilance, jako je investièní zboí nebo vstupy
potøebné pro výrobu. Pøi provádìní mnostevních omezení pouije Èlen podle
svého volného uváení licenèní øízení pouze tehdy, kdy je to nevyhnutelné a
postupnì je ukonèí. Kritéria, pouitá ke stanovení pøípustných dovozních
mnoství nebo hodnot, budou pøíslunì odùvodnìna.
Postupy pøi konzultacích o platební bilanci
5. Výbor pro omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance (dále v
tomto Ujednání uvádìný jako Výbor), provede konzultace s cílem
pøezkoumat vechna omezující dovozní opatøení, pøijatá z dùvodu platební
bilance. Èlenství ve Výboru bude otevøeno vem Èlenùm, kteøí projeví své
pøání v nìm pùsobit. Výbor se bude øídit postupy pøi konzultacích o
omezeních z dùvodu platební bilance, schválenými 28.dubna 1970 (BISD
18S/48-53 dále v tomto Ujednání uvádìnými jako úplné konzultaèní postupy)
pøi dodrování níe uvedených ustanovení.
6. Èlen, uplatòující nová omezení nebo zvyující veobecnou úroveò
jeho existujících omezení podstatným zesílením opatøení, zahájí konzultace s
Výborem do 4 mìsícù po pøijetí takových opatøení. Èlen, pøijímající taková
opatøení, mùe poádat, aby se konzultace uskuteènily podle odstavce 4 a)
èlánku XII nebo odstavce 12 a) èlánku XVIII podle povahy vìci. Jestlie
nebyla podána ádná taková ádost, pøedseda Výboru vyzve Èlena takové
konzultace uskuteènit. Mezi otázkami, které je moné v konzultacích
zkoumat, by mìlo být, mimo jiné, zahrnuto zavedení nových druhù
omezujících opatøení z dùvodu platební bilance nebo zvýení úrovnì nebo
zboového rozsahu omezení.
7. Vechna omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance, budou
podléhat pravidelnému pøezkoumání ve Výboru podle odstavce 4 b) èlánku XII
nebo podle odstavce 12 b) èlánku XVIII s tím, e bude mono upravit
pravidelnost konzultací v dohodì s konzultujícím Èlenem nebo v souladu s
jakýmkoliv specifickým postupem pro pøezkoumání, který mùe být doporuèen
Generální radou.
8. Konzultace se mohou uskuteènit podle zjednoduených postupù,
schválených 19.prosince 1972 (BISD 20 S/47-49, dále v tomto Ujednání
uvádìných jako zjednoduené konzultaèní postupy) v pøípadì nejménì
rozvinutých èlenských zemí nebo v pøípadì rozvojových èlenských zemí, které
uskuteèòují liberalizaèní snahy v souladu s programem pøedloeným Výboru
na pøedchozích konzultacích. Zjednoduené konzultaèní postupy je mono
pouít také tehdy, kdy je pøezkoumání obchodní politiky rozvojové èlenské
zemì pøedpokládáno ve stejném kalendáøním roce jako datum, stanovené pro
konzultace. V takových pøípadech se rozhodnutí, zda by se mìly pouít úplné
konzultaèní postupy, uèiní na základì faktorù, uvedených v odstavci 8
Deklarace 1979. S výjimkou pøípadu nejménì rozvinutých èlenských zemí
nelze podle zjednoduených postupù uskuteènit více ne 2 po sobì následující
konzultace.
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Oznámení a dokumentace
9. Èlen oznámí Generální radì zavedení jakýchkoliv zmìn v
uplatòování omezujících dovozních opatøení, pøijatých z dùvodu platební
bilance, jako i jakékoliv úpravy v èasových rozvrzích pro odstranìní takových
opatøení, oznámených podle odstavce 1. Významné zmìny budou oznámeny
Generální radì pøed jejich vyhláením nebo nejpozdìji 30 dní po jejich
vyhláení. Kadý Èlen podá Sekretariátu kadoroènì souhrnné oznámení,
obsahující vechny zmìny zákonù, jiných právních pøedpisù, zásadních
prohláení nebo veøejných oznámení, aby mohlo být Èleny pøezkoumáno.
Oznámení budou obsahovat, pokud mono, úplnou informaci, zpracovanou na
úrovni celních poloek, o druhu uplatòovaných opatøení, kritériích pouitých
pro jejich provádìní, o zboovém rozsahu a o dotèených tocích obchodu.
10. Na ádost kteréhokoli Èlena mohou být oznámení pøezkoumána
Výborem. Taková pøezkoumání by se mìla omezit na vysvìtlení specifických
otázek, vyvolaných oznámením nebo na pøezkoumání, zda se vyadují
konzultace podle odstavce 4 a) èlánku XII nebo odstavce 12 a) èlánku XVIII.
Èlenové, kteøí mají dùvod se domnívat, e omezující dovozní opatøení,
uplatòované jiným Èlenem, bylo pøijato z dùvodu platební bilance, mohou na
záleitost upozornit Výbor. Pøedseda Výboru poádá o informaci o tomto
opatøení a poskytne ji vem Èlenùm. Ani by bylo dotèeno právo kteréhokoli
èlena Výboru získat v prùbìhu konzultací pøísluné vysvìtlení, mohou být
otázky nejprve pøedloeny k posouzení konzultujícímu Èlenu.
11. Konzultující Èlen pøipraví pro konzultace základní dokument,
který by mìl, spolu s jakýmikoli jinými informacemi, povaovanými za
významné, zahrnovat: a) celkový pøehled situace v oblasti platební bilance a
jejich výhledù, vèetnì posouzení vnitøních a vnìjích faktorù, majících dopad
na situaci v oblasti platební bilance a vnitøních opatøení, pøijatých za úèelem
obnovení rovnováhy na zdravém a trvalém základì; b) úplný popis omezení,
uplatòovaných z dùvodu platební bilance, jejich právní základ a kroky,
podniknuté ke sníení vedlejích ochranných úèinkù; c) opatøení, pøijatá od
posledních konzultací o liberalizaci dovozních omezení z hlediska závìrù
Výboru; d) plán na odstranìní a postupné uvolnìní zbývajících omezení. Je-li
to pro danou vìc podstatné, je moné se odvolat na informace, poskytnuté v
jiných
oznámeních
nebo
zprávách,
pøedloených
WTO.
V
rámci
zjednoduených konzultaèních postupù pøedloí konzultující Èlen písemné
sdìlení, obsahující základní informace o skuteènostech, které obsahuje
základní dokument.
12. Sekretariát, s cílem usnadnit konzultace Výboru, pøipraví
faktografický podkladový materiál o rùzných aspektech plánu konzultací. V
pøípadì rozvojových èlenských zemí zahrne dokument Sekretariátu pøísluný
podkladový a analytický materiál o pùsobení vnìjího obchodního prostøedí na
situaci a výhledy v oblasti platební bilance konzultujícího Èlena. Sluby
technické pomoci Sekretariátu pomohou na ádost rozvojové èlenské zemì pøi
pøípravì dokumentace pro konzultace.
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Závìry konzultací o platební bilanci
13. Výbor podá o svých konzultacích zprávu Generální radì. Jestlie
se postupovalo podle úplných konzultaèních postupù, mìla by zpráva uvést
závìry Výboru k rùzným prvkùm plánu konzultací, jako i skuteènosti a
dùvody, na kterých se zakládají. Výbor bude usilovat, aby do jeho závìrù byly
zahrnuty návrhy na doporuèení, zamìøené na podporu provádìní èlánkù XII a
XVIII:B, Deklarace 1979 a tohoto Ujednání. V tìch pøípadech, kdy byl
pøedloen èasový rozvrh pro odstranìní omezujících opatøení, pøijatých z
dùvodu platební bilance, mùe Generální rada doporuèit, aby, pokud Èlen
tento èasový rozvrh dodrí, na nìj bylo nahlíeno jako na Èlena, který závazky
podle GATT 1994 splnil. Kdykoli Generální rada uèinila specifická
doporuèení, práva a závazky Èlenù budou hodnoceny s ohledem na tato
doporuèení. Neexistují-li specifické návrhy na doporuèení Generální rady,
mìly by závìry Výboru zaznamenat rùzné názory, vyjádøené ve Výboru.
Jestlie se postupovalo podle zjednoduených konzultaèních postupù, zahrne
zpráva souhrn hlavních otázek, projednávaných ve Výboru a rozhodnutí o
tom, zda je tøeba pouít úplných konzultaèních postupù.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XXIV
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové,
majíce na zøeteli ustanovení èlánku XXIV Veobecné dohody o clech a
obchodu 1994;
uznávajíce, e celní unie a oblasti volného obchodu od zaloení GATT
znaènì vzrostly co do poètu a dùleitosti a e pokrývají významnou èást
svìtového obchodu;
uznávajíce pøínos k rozíøení svìtového obchodu, který mùe být
uèinìn uí integrací mezi ekonomikami stran takových dohod;
uznávajíce rovnì, e se takový pøínos zvýí, jestlie se odstranìní cel
a jiných omezujících obchodních opatøení mezi zakládajícími územími rozíøí
na vekerý obchod a zmení, jestlie se jakýkoliv vìtí sektor obchodu vylouèí;
znovu potvrzujíce, e úèelem takových dohod by mìlo být usnadnìní
obchodu mezi zakládajícími územími a nikoliv zvýení pøekáek obchodu
jiných Èlenù s takovými územími a e pøi jejich utváøení nebo rozíøení by se
jejich strany mìly v nejvìtím moném rozsahu vyhnout vytváøení negativních
úèinkù na obchod jiných Èlenù;
pøesvìdèeni rovnì o potøebì posílení úèinnosti úlohy Rady pro obchod
zboím pøi pøezkoumávání dohod, oznámených podle èlánku XXIV, cestou
objasòování kritérií a postupù pro hodnocení nových nebo rozíøených dohod a
zvyování transparentnosti vech dohod, spadajících do pùsobnosti èlánku
XXIV;
uznávajíce potøebu spoleèného chápání závazkù Èlenù podle odstavce
12 èlánku XXIV;
dohodli se takto:
1. Celní unie, oblasti volného obchodu a prozatímní dohody, vedoucí k
vytvoøení celní unie nebo oblasti volného obchodu musí, aby byly sluèitelné s
èlánkem XXIV, mimo jiné vyhovìt ustanovením odstavcù 5, 6, 7 a 8 tohoto
èlánku.
Èlánek XXIV:5
2. Hodnocení veobecného dopadu cel a jiných úprav obchodu,
platných pøed a po vytvoøení celní unie, podle odstavce 5 a) èlánku XXIV, se
bude, pokud jde o cla a dávky, opírat o celkové zhodnocení váených prùmìrù
celních sazeb a vybraných cel. Toto zhodnocení se bude opírat o dovozní
statistiky pro pøedchozí reprezentativní období, které dodá celní unie na
úrovni celních poloek v hodnotách a mnostvích rozepsaných podle zemì
pùvodu èlena WTO. Sekretariát vypoète váené prùmìry celních sazeb a
vybraná cla v souladu s metodologií, pouívanou pøi hodnocení celních nabídek
v Uruguayském kole mnohostranných obchodních jednání. Za tím úèelem cly
a dávkami, které budou vzaty v úvahu, budou uplatòované sazby cel. Uznává
se, e za úèelem celkového zhodnocení dopadu jiných pøedpisù, týkajících se
obchodu, pro které se jeví kvantifikace a agregace obtínými, mùe být
nezbytné zkoumání jednotlivých opatøení, úprav, dotèených výrobkù a tokù
obchodu.
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3. Pøimìøená lhùta, uvedená v odstavci 5 c) èlánku XXIV, by mìla
pøesáhnout 10 let jen ve výjimeèných pøípadech. V pøípadech, kdy se Èlenové,
kteøí jsou stranami prozatímních dohod, domnívají, e by 10 let bylo
nedostateèných, poskytnou Výboru pro obchod zboím podrobné vysvìtlení
potøeby delí lhùty.
Èlánek XXIV:6
4. Odstavec 6 èlánku XXIV stanoví postup, podle nìho se bude
postupovat, jestlie Èlen, vytváøející celní unii, navrhne zvýit vázanou celní
sazbu. V této souvislosti Èlenové znovu potvrzují, e postup, stanovený v
èlánku XXVIII, jak je propracován ve smìrnicích, pøijatých 10.listopadu 1980
(BISD 27S/26-28) a v Ujednání o výkladu èlánku XXVIII GATT 1994, musí být
zahájen pøed zmìnou nebo odvoláním celních koncesí pøi vytvoøení celní unie
nebo prozatímní dohody, vedoucí k vytvoøení celní unie.
5. Tato jednání budou vedena poctivì, s cílem dosáhnout vzájemnì
uspokojivého vyrovnání. V prùbìhu tìchto jednání se bude, jak je stanoveno v
odstavci 6 èlánku XXIV, brát náleitý zøetel na sníení cel u stejných celních
poloek, uèinìné jinými zakladateli celní unie pøi jejím vytvoøení. Jestlie by
nebyla taková sníení dostateèná k potøebnému vyrovnání, celní unie by
nabídla vyrovnání, které mùe mít formu sníení cel u jiných celních poloek.
Taková nabídka bude vzata v úvahu Èleny, majícími negociaèní práva ve
vztahu k vázání poloky, které se mìní nebo odvolává. Jestlie by vyrovnání
zùstalo nepøijatelným, jednání by mìla pokraèovat. Kde pøes takové úsilí
nelze v jednáních o vyrovnání podle èlánku XXVIII, rozpracovaném
Ujednáním o výkladu èlánku XXVIII GATT 1994, dosáhnout dohody bìhem
rozumného období od zahájení jednání, bude mít pøesto celní unie monost
koncese zmìnit nebo odvolat; dotèení Èlenové pak budou moci odvolat
podstatnì rovnocenné koncese v souladu s èlánkem XXVIII.
6. GATT 1994 neukládá Èlenùm, majícím výhody ze sníení cel,
vyplývajícího z vytvoøení celní unie nebo z prozatímní dohody, vedoucí k
vytvoøení celní unie, závazek, aby poskytli vyrovnání jejím zakladatelùm.
Pøezkoumání celních unií a oblastí volného obchodu
7. Vechna oznámení, uèinìná podle odstavce 7 a) èlánku XXIV,
budou pøezkoumána pracovní skupinou s ohledem na pøísluná ustanovení
GATT 1994 a odstavec 1 tohoto Ujednání. Pracovní skupina pøedloí Radì
pro obchod zboím zprávu o svých nálezech v této vìci. Rada pro obchod
zboím mùe uèinit Èlenùm taková doporuèení, jaká povauje za vhodná.
8. Pokud jde o prozatímní dohody, mùe pracovní skupina ve své
zprávì uèinit pøísluná doporuèení k navrenému èasovému rozvrhu a k
opatøením, nezbytným k definitivnímu vytvoøení celní unie nebo oblasti
volného obchodu. V pøípadì potøeby mùe pøistoupit k dalímu pøezkoumání
dohody.
9. Èlenové, kteøí jsou stranami prozatímní dohody, oznámí podstatné
zmìny v plánu a èasovém rozvrhu, obsaeném v této dohodì, Radì pro obchod
zboím, která, bude-li o to poádána, zmìny pøezkoumá.
10. Jestlie by prozatímní dohoda, oznámená podle odstavce 7 a)
èlánku XXIV, plán a èasový rozvrh v rozporu s odstavcem 5 c) èlánku XXIV
nezahrnovala, pracovní skupina ve své zprávì takový plán a èasový rozvrh
doporuèí. Strany nebudou podle okolností udrovat v platnosti nebo neuvedou
v platnost takovou dohodu, nejsou-li pøipraveny ji zmìnit v souladu s tìmito
doporuèeními. Následnì bude pøezkoumáno, jak jsou doporuèení provádìna.
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11. Celní unie a zakladatelé oblastí volného obchodu budou
pravidelnì podávat zprávy o provádìní pøísluné dohody Radì pro obchod
zboím, jak to pøedpokládají SMLUVNÍ STRANY GATT 1947 v jejich
instrukci Radì GATT 1947, týkající se zpráv o regionálních dohodách (BISD
18S/38). O jakýchkoliv významných zmìnách nebo vývoji v dohodách by se
mìly podávat zprávy, jakmile k nim dojde.
Øeení sporù
12. Ve vìci jakýchkoliv záleitostí, vznikajících z uplatòování tìch
ustanovení èlánku XXIV, která se vztahují k celním uniím, oblastem volného
obchodu nebo prozatímním dohodám, vedoucím k vytvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu, je moné se dovolat ustanovení èlánkù XXII a XXIII
GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øeení sporù.
Èlánek XXIV:12
13. Kadý Èlen je podle GATT 1994 plnì odpovìdný za dodrování
vech ustanovení GATT 1994 a uèiní taková rozumná opatøení, která má k
dispozici, aby vlády a regionální a místní správní orgány na jeho území tato
ustanovení dodrovaly.
14. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou
propracována a uplatòována Ujednáním o øeení sporù, je moné se dovolat,
pokud jde o opatøení, ovlivòující dodrování GATT 1994, pøijatá vládami nebo
regionálními nebo místními správními orgány na území Èlena. Jestlie Orgán
pro øeení sporù urèí, e ustanovení GATT 1994 nebylo dodreno, odpovìdný
Èlen pøijme taková rozumná opatøení, která má k dispozici, aby jeho
dodrování zajistil. Ustanovení, vztahující se k vyrovnání a suspenzi koncesí
nebo k jiným závazkùm, se uplatní v pøípadech, kdy nebylo moné zabezpeèit
takové dodrování.
15. Kadý Èlen se zavazuje posoudit s porozumìním jakékoliv
námitky vznesené jiným Èlenem k opatøením, dotýkajícím se provádìní GATT
1994 a pøijatým na jeho území a poskytnout pøimìøenou pøíleitost ke
konzultacím o tìchto námitkách.
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UJEDNÁNÍ, TÝKAJÍCÍ SE VÝJIMEK ZE ZÁVAZKÙ
PODLE VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové se dohodli takto:
1. ádost o výjimku nebo prodlouení existující výjimky bude
obsahovat opatøení, která Èlen navrhuje pøijmout, specifické cíle, kterých se
snaí dosáhnout a dùvody, které mu brání tìchto cílù dosáhnout opatøeními,
která jsou v souladu s jeho závazky podle GATT 1994.
2. Kterákoli výjimka, platná v den vstupu v platnost Dohody o WTO,
musí být ukonèena v den jejího uplynutí nebo 2 roky od data vstupu v platnost
Dohody o WTO, jestlie bude tato lhùta kratí, pokud nebyla prodlouena v
souladu s výe uvedenými postupy a èlánkem IX Dohody o WTO.
3. Jestlie kterýkoli Èlen usoudí, e výhoda, vyplývající pro nìj z
GATT 1994, byla zruena nebo zmenena jako výsledek toho, e:
a)

Èlen, kterému byla výjimka poskytnuta, nedodruje podmínky výjimky,
nebo

b)

je uplatòováno opatøení, sluèitelné s podmínkami výjimky

mùe se dovolat ustanovení èlánku XXIII GATT 1994, jak je propracováno a
uplatòováno v Ujednání o øeení sporù.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XXVIII
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové se dohodli takto:
1. Pro úèely zmìny nebo odvolání koncese bude ten Èlen, u nìho je
podíl vývozu, kterého se koncese týká (t.j. vývozu výrobku na trh Èlena,
mìnícího nebo odvolávajícího koncese), na jeho celkových vývozech nejvyí,
povaován za Èlena, který má zájem hlavního dodavatele, pokud ji nemá
pùvodní negociaèní právo nebo zájem hlavního dodavatele podle odstavce 1
èlánku XXVIII. Je nicménì dohodnuto, e tento odstavec bude pøezkoumán
Radou pro obchod zboím 5 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO s
cílem rozhodnout, zda toto kritérium pùsobilo uspokojivì pøi zajiování
pøerozdìlení negociaèních práv ve prospìch malých a støednì velkých
vývozních Èlenù. Jestlie se tak nestalo, bude zváeno moné zlepení, vèetnì
pøijetí kritéria, zaloeného na pomìru vývozù, kterých se koncese týká, k
vývozùm dotèeného výrobku na vechny trhy, pokud budou pøísluné údaje
dostupné.
2. Èlen, který usoudí, e má zájem hlavního dodavatele podle odstavce
1, by mìl oznámit svou ádost písemnì s podpùrnými dùkazy Èlenu,
navrhujícímu zmìnu nebo odvolání koncese a souèasnì informovat
Sekretariát. V tìchto pøípadech bude pouit odstavec 4 Postupù pro jednání
podle èlánku XXVIII, pøijatých 10.listopadu 1980 (BISD 27S/26-28).
3. Pøi urèování, kteøí Èlenové mají zájem hlavního dodavatele (jak je
stanoveno v odstavci 1 výe nebo v odstavci 1 èlánku XXVIII) nebo podstatný
zájem, bude brán v úvahu pouze ten obchod dotèeným výrobkem, který se
uskuteènil na základì doloky nejvyích výhod. Obchod dotèeným výrobkem,
který se uskuteèní na základì nesmluvních preferencí, vak bude rovnì brán
v úvahu, pokud tento obchod pøestal poívat výhody z takového preferenèního
zacházení a stává se tak obchodem na základì doloky nejvyích výhod v
dobì jednání o zmìnì nebo odvolání koncese nebo se tak stane pøi ukonèení
tohoto jednání.
4. Je-li zmìnìna nebo odvolána celní koncese na nový výrobek (t.j.
výrobek, pro který nejsou obchodní statistiky za 3 roky k dispozici), bude Èlen,
vlastníci pùvodní negociaèní práva na celní poloku, kde výrobek je nebo byl
døíve klasifikován, povaován za Èlena, který má poèáteèní negociaèní právo v
dotyèné koncesi. Pøi urèování zájmù hlavního dodavatele a podstatných zájmù
a výpoètu vyrovnání budou brány v úvahu, mimo jiné, výrobní kapacity a
investice vyváejícího Èlena, související s dotèeným výrobkem a odhady rùstu
vývozu, jako i prognózy poptávky po výrobku u dováejícího Èlena. Pro úèely
tohoto odstavce se novým výrobkem rozumí výrobek, spadající pod celní
poloku, vytvoøenou rozdìlením existující celní poloky.
5. Jestlie Èlen soudí, e má zájem hlavního dodavatele nebo
podstatný zájem podle podmínek odstavce 4, mìl by oznámit svou ádost
písemnì s podpùrnými dùkazy Èlenu, navrhujícímu zmìnu nebo odvolání
koncese a souèasnì informovat Sekretariát. V tìchto pøípadech bude pouit
odstavec 4 výe uvedených Postupù pro jednání podle èlánku XXVIII.
6. Je-li neomezená celní koncese nahrazena celní kvótou, mìla by výe
poskytovaného vyrovnání pøekroèit objem obchodu skuteènì dotèeného
zmìnou koncese. Základem pro výpoèet vyrovnání by mìla být èástka, o
kterou pøedpokládaný budoucí obchod pøekroèí úroveò kvóty. Rozumí se, e
výpoèet pøedpokládaného budoucího obchodu bude vyí ne:
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a)

prùmìr roèního obchodu v posledním reprezentativním tøíletém období,
zvýený o prùmìr roèního rùstu dovozù ve stejném období nebo o 10%,
pokud je tento výpoèet vyí; nebo

b)

obchod v posledním pøedcházejícím roce, zvýený o 10%.

V ádném pøípadì nesmí výe vyrovnání, k ní je Èlen povinen, pøekroèit výi,
která by zpùsobila úplné odstranìní koncese.
7. Kterémukoli Èlenu, majícímu zájem hlavního dodavatele podle
odstavce 1 výe nebo odstavce 1 èlánku XXVIII, bude u koncese, která je
zmìnìna nebo odvolána, poskytnuto pùvodní negociaèní právo v náhradní
koncesi, pokud nebude dotèenými Èleny dohodnuta jiná forma vyrovnání.
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MARRAKESKÝ PROTOKOL
K VEOBECNÉ DOHODÌ O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové,
uskuteèòujíce jednání v rámci GATT 1947 podle Ministerské deklarace
Uruguayského kola,
dohodli se takto:
1. Listina koncesí a závazkù Èlena, pøipojená k tomuto Protokolu, se
stane listinou tohoto Èlena ke GATT 1994 dnem, kdy Dohoda o WTO pro
tohoto Èlena vstoupí v platnost. Kterákoli listina, pøedloená v souladu s
ministerským Rozhodnutím o opatøeních ve prospìch nejménì rozvinutých
zemí, bude povaována za pøílohu k tomuto Protokolu.
2. Sníení cel, odsouhlasené kadým Èlenem, bude, pokud listina
tohoto Èlena nestanoví jinak, provedeno v pìti stejných sníeních sazeb. Prvé
takové sníení bude provedeno dnem vstupu v platnost Dohody o WTO, kadé
dalí sníení bude provedeno 1.ledna kadého z následujících rokù a koneèná
sazba vstoupí v platnost nejpozdìji za ètyøi roky po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO, pokud listina tohoto Èlena nestanoví jinak. Pokud jeho
listina nestanoví jinak, Èlen, který pøijme Dohodu o WTO po jejím vstupu v
platnost, provede dnem, kdy pro nìho tato Dohoda vstupuje v platnost,
vechna sníení cel, která se ji uskuteènila spolu se sníeními, která bude
podle pøedchozí vìty zavázán provést 1.ledna následujícího roku a provede
vechna zbylá sníení cel podle èasového rozvrhu uvedeného v pøedchozí vìtì.
Sníená sazba bude v kadé etapì zaokrouhlena k prvnímu desetinnému èíslu.
U zemìdìlských výrobkù, které jsou stanoveny v èlánku 2 Dohody o
zemìdìlství, budou etapy sniování uskuteènìny podle ustanovení pøísluných
èástí listin.
3. Uplatòování koncesí a závazkù, obsaených v listinách, pøipojených
k tomuto Protokolu, bude na poádání pøedmìtem mnohostranného
pøezkoumání Èleny. Toto ustanovení se nijak nedotýká práv a závazkù Èlenù,
vyplývajících z Dohod v pøíloze 1A Dohody o WTO.
4. Poté, kdy se listina Èlena, pøipojená k tomuto Protokolu, stane
listinou ke GATT 1994 podle ustanovení odstavce 1, mùe tento Èlen kdykoliv
suspendovat nebo odvolat zcela nebo èásteènì koncesi v této listinì, týkající se
kteréhokoli výrobku, jeho hlavním dodavatelem je nìkterý jiný úèastník
Uruguayského kola a jeho listina se dosud nestala listinou ke GATT 1994.
Takové opatøení mùe nicménì být uèinìno pouze po písemném oznámení této
suspenze nebo tohoto odvolání koncese Radì pro obchod zboím a po
konzultacích, uskuteènìných na ádost, s kterýmkoli Èlenem, jeho pøísluná
listina se stala listinou ke GATT 1994 a který má podstatný zájem na
pøísluném výrobku. Kterákoli koncese takto suspendovaná nebo odvolaná
bude uplatòována poèínaje dnem, kdy se listina Èlena, který má zájem
hlavního dodavatele, stane listinou ke GATT 1994.
5. a)

Ani by bylo dotèeno ustanovení odstavce 2 èlánku 4 Dohody o
zemìdìlství, bude, v pøípadì odkazu, uvedeného v odstavcích 1
b) a 1 c) èlánku II GATT 1994 na datum zmínìné Dohody,
datem rozhodným pro kadý výrobek, který je pøedmìtem
koncese uvedené v listinì koncesí, pøipojené k tomuto
Protokolu, datum tohoto Protokolu.
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V pøípadì odkazu, uvedeného v odstavci 6 a) èlánku II GATT
1994 na datum zmínìné Dohody, bude datem rozhodným pro
listinu koncesí, pøipojenou k tomuto Protokolu, datum tohoto
Protokolu.

6. V pøípadech zmìn nebo odvolání koncesí, týkajících se netarifních
opatøení, uvedených v èásti III listin, budou uplatòována ustanovení èlánku
XXVIII GATT 1994 a Postupù pro jednání podle èlánku XXVIII, pøijatých
10.listopadu 1980 (BISD 27S/2628). Tím by nemìla být dotèena práva a
závazky Èlenù podle GATT 1994.
7. Vdy, kdy kterákoli listina, pøipojená k tomuto Protokolu, stanoví
pro nìkterý výrobek zacházení ménì pøíznivé, ne mu bylo poskytováno v
listinách ke GATT 1947 pøed vstupem v platnost Dohody o WTO, se bude mít
za to, e Èlen, ke kterému se vztahuje listina, uèinil potøebná opatøení, která
by byla jinak nutná podle pøísluných ustanovení èlánku XXVIII GATT 1947
nebo 1994. Ustanovení tohoto odstavce budou uplatòována pouze na Egypt,
Jiní Afriku, Peru a Uruguay.
8. Pøipojené listiny jsou pùvodní v jazyce anglickém, francouzském a
panìlském podle pøísluného vyznaèení v kadé listinì.
9. Datem tohoto Protokolu je 15.duben 1994.
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DOHODA O ZEMÌDÌLSTVÍ
Èlenové,
poté, kdy rozhodli ustavit základ pro zahájení procesu reformy v
obchodu zemìdìlskými výrobky v souladu s cíli jednání, stanovenými
Deklarací z Punta del Este;
pøipomínajíce, e dlouhodobým cílem dohodnutým na Støednìdobém
pøezkoumání Uruguayského kola, je ustavení spravedlivého a trnì
orientovaného zemìdìlského obchodního systému a e reformní proces musí
být zahájen prostøednictvím jednání o závazcích, týkajících se podpory a
ochrany a stanovením posílených a úèinnìjích pravidel GATT;
pøipomínajíce dále, e výe uvedeným dlouhodobým cílem je
dosáhnout podstatného postupného sniování podpory a ochrany zemìdìlství,
dodrovaného v prùbìhu dohodnutého období, co umoní èelit omezením a
deformacím na svìtových zemìdìlských trzích;
zavazujíce se dosáhnout specifických vázaných závazkù v kadé z
následujících oblastí: pøístup na trh, domácí podpory, vývozní soutì a
dosaení dohody v otázkách sanitárních a fytosanitárních;
dohodnuve se, e pøi plnìní jejich závazkù v pøístupu na trh budou
vyspìlé èlenské zemì brát plnì v úvahu zvlátní potøeby a podmínky
rozvojových èlenských zemí a zabezpeèí pro nì zlepení pøíleitostí a
podmínek pøístupu pro zemìdìlské výrobky, které jsou pøedmìtem zvlátního
zájmu tìchto Èlenù, vèetnì úplné liberalizace obchodu tropickými
zemìdìlskými výrobky, jak bylo dohodnuto na Støednìdobém pøezkoumání a
pro výrobky zvlátní dùleitosti pro diverzifikaci výroby, nahrazující pìstování
zakázaných narkotik;
poznamenávajíce, e závazky podle reformního programu by mìly být
spravedlivì rozdìleny mezi vechny Èleny s ohledem na neobchodní aspekty,
vèetnì nezávadnosti potravin a potøeby chránit ivotní prostøedí; majíce na
zøeteli dohodu, e zvlátní a rozdílné zacházení pro rozvojové zemì je nedílnou
souèástí jednání a berouce v úvahu moné záporné úèinky uplatòování
reformního programu na nejménì rozvinuté a zcela potraviny dováející
rozvojové zemì;
dohodli se takto:
ÈÁST I
Èlánek 1
Definice pojmù
V této Dohodì, pokud souvislost nevyaduje jinak:
a)

agregovaná míra podpor a zkratka AMS*/ znamená roèní úroveò
podpor, vyjádøenou v mìnových jednotkách, poskytovanou na zemìdìlský
výrobek ve prospìch výrobcù základního zemìdìlského výrobku nebo
výrobkovì neurèenou podporu, poskytovanou ve prospìch zemìdìlských
výrobcù veobecnì, jinou ne podpora, poskytovaná podle programù
povaovaných za vyòaté ze sníení podle pøílohy 2 této Dohody, která je:

*/

Aggregate Measurement of Support.
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(i)

pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období,
specifikována v pøísluných podpùrných tabulkách, zahrnutých
odkazem, uvedeným v èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a

(ii)

pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem kteréhokoli roku
provádìcího období a poté, vypoèítána v souladu s ustanoveními
pøílohy 3 této Dohody a berouce v úvahu základní údaje a metodiku,
pouitou v podpùrných tabulkách, zahrnutých odkazem, uvedeným v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena;

b)

základní zemìdìlský výrobek ve vztahu k závazkùm na domácí podpory
je definován jako výrobek, který je co moná nejblíe k místu prvého
prodeje, jak je stanoveno v listinì koncesí a závazkù Èlena a pøísluných
podpùrných materiálech;

c)

rozpoètové výdaje nebo výdaje zahrnují ulé pøíjmy;

d)

ekvivalentní míra podpor znamená roèní úroveò podpor, vyjádøenou v
mìnových jednotkách, poskytovanou výrobcùm základního zemìdìlského
výrobku prostøednictvím jednoho nebo více opatøení, její výpoèet podle
metodiky AMS je neproveditelný, jiných ne podpor, poskytovaných podle
programù, povaovaných za vyòaté ze sníení podle pøílohy 2 této
Dohody, která je:
(i)
pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období,
specifikována v pøísluných podpùrných tabulkách, zahrnutých
odkazem, uvedeným v èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a
(ii)

pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem kteréhokoli roku
provádìcího období a poté, vypoèítána v souladu s ustanoveními
pøílohy 4 této Dohody a berouce v úvahu základní údaje a metodiku,
pouitou v podpùrných tabulkách, zahrnutých odkazem, uvedeným v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena;

e)

vývozní subvence se vztahují na subvence závislé na výsledky vývozu,
vèetnì vývozních subvencí, uvedených v èlánku 9 této Dohody;

f)

provádìcí období znamená estileté období, poèínající v roce 1995 s
výjimkou, e pro úèely èlánku 13 znamená devítileté období, poèínající v
roce 1995;

g)

koncese na pøístup na trh zahrnuje vechny závazky, týkající se
pøístupu na trh, pøevzaté podle této Dohody;

h)

celková agregovaná míra podpor a celkové AMS znamená celkovou
sumu vech domácích podpor, poskytovaných ve prospìch zemìdìlských
výrobcù, vypoèítanou jako souèet vech agregovaných mìr podpor pro
základní zemìdìlské výrobky, vech výrobkovì nespecifikovaných AMS a
vech ekvivalentních mìr podpor pro zemìdìlské výrobky a která je:
(i)
pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období (t.j.
základní celkové AMS) a maximální podporu, kterou je povoleno
poskytnout bìhem kteréhokoli roku provádìcího období nebo poté
(t.j. roèní a koneèné vázané úrovnì závazkù), specifikována v èásti
IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a
(ii)

pokud jde o úroveò podpor skuteènì poskytnutých bìhem
kteréhokoli roku provádìcího období a poté (t.j. bìné celkové
AMS), poèítána podle ustanovení této Dohody, vèetnì èlánku 6 a
podle základních údajù a metodiky, pouitých v tabulkách
podpùrných materiálù, zahrnutých odkazem, uvedeným v èásti IV
listiny koncesí a závazkù Èlena;
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rokem ve výe uvedeném odstavci f) a ve vztahu ke specifickým
závazkùm Èlena se rozumí kalendáøní rok, finanèní nebo obchodní rok,
specifikovaný v listinì koncesí a závazkù tohoto Èlena.
Èlánek 2
Seznam výrobkù

Tato Dohoda se vztahuje na výrobky, uvedené v pøíloze 1 této Dohody,
dále uvádìné jako zemìdìlské výrobky.
ÈÁST II
Èlánek 3
Zaèlenìní koncesí a závazkù
1. Závazky na domácí podpory a vývozní subvence v èásti IV listiny
koncesí a závazkù kadého Èlena pøedstavují závazky, omezující subvencování
a tímto se stávají nedílnou souèástí GATT 1994.
2. S výjimkou ustanovení èlánku 6 nebude Èlen poskytovat podpory
ve prospìch domácích výrobcù nad úroveò závazkù, specifikovaných v oddílu I
èásti IV jeho listiny koncesí a závazkù.
3. S výjimkou ustanovení odstavcù 2 b) a 4 èlánku 9 nebude Èlen
poskytovat vývozní subvence, uvedené v odstavci 1 èlánku 9 na zemìdìlské
výrobky nebo skupiny výrobkù, specifikované v oddílu II èásti IV jeho listiny
koncesí a závazkù nad úrovnì závazkù na rozpoètové výdaje a mnoství,
specifikovaných v této listinì a nebude poskytovat takové subvence na ádný
zemìdìlský výrobek, který není specifikován v uvedeném oddílu jeho listiny
koncesí a závazkù.
ÈÁST III
Èlánek 4
Pøístup na trh
1. Koncese na pøístup na trh, obsaené v listinì koncesí a závazkù, se
týkají vázání a sniování cel a ostatních závazkù na pøístup na trh,
specifikovaných v této listinì.
2. Èlenové nebudou udrovat nebo se uchylovat nebo se vracet k
jakýmkoliv opatøením, která mìla být pøevedena na bìná cla1/, pokud není
stanoveno jinak v èlánku 5 a pøíloze 5.

1/

Tato opatr
Ïenõ
Â zahrnujõ
Â mnoz
Ïstevnõ
Â dovoznõ
Â omezenõ
Â, vyrovna
Âvacõ
Â dovoznõ
Â da
Âvky,
minima
Âlnõ
Â dovoznõ
Â ceny, dovoznõ
Â licence vyda
Âvane
Â podle volne
Âho uva
Âz
Ïenõ
Â licenc
Ïnõ
Âch
orga
Ânu
Ê, netarifnõ
Â opatr
Ïenõ
Â udrz
Ïovana
Â prostr
Ïednictvõ
Âm sta
Âtnõ
Âch obchodnõ
Âch podniku
Ê,
'
dobrovolna
Â vy
Âvoznõ
Â omezenõ
Â a podobna
Â opatr
Ïenõ
Â na hranici, jina
Â nez
Ï be
Ïz
Ïna
Â cla, at
jsou udrz
Ïova
Âna podle specificky
Âch odchylek od ustanovenõ
Â GATT 1947 pro urc
Ïitou zemi
nebo ne, ale nikoli opatr
Ïenõ
Â, udrz
Ïovana
Â podle ustanovenõ
Â o platebnõ
Â bilanci nebo
jiny
Âch vs
Ïeobecny
Âch, zeme
Ïde
Ïlstvõ
Â se specificky nety
Âkajõ
Âcõ
Âch ustanovenõ
Â GATT 1994
nebo ostatnõ
Âch mnohostranny
Âch obchodnõ
Âch dohod v pr
Ïõ
Âloze 1A k Dohode
Ï o WTO.
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Èlánek 5
Zvlátní ochranná ustanovení
1. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 b) èlánku II GATT 1994, se
mùe kterýkoli Èlen dovolat ustanovení níe uvedených odstavcù 4 a 5 v
souvislosti s dovozem zemìdìlského výrobku, u kterého byla opatøení,
uvedená v odstavci 2 èlánku 4 této Dohody, pøevedena na bìná cla a který je
oznaèen v jeho listinì koncesí a závazkù symbolem SSG jako pøedmìt
koncese, pro kterou ustanovení tohoto èlánku mùe být uplatnìno, jestlie:
a)

objem dovozù tohoto výrobku, uskuteènìných na celní území Èlena,
poskytujícího koncesi bìhem kteréhokoli roku, pøekraèuje spoutìcí
úroveò, která se vztahuje k souèasné monosti pøístupu na trh, jak je
uvedena v níe uvedeném odstavci 4; nebo, ale ne souèasnì;

b)

cena, za kterou mohou být dovozy výrobku na celní území Èlena,
poskytujícího koncesi, uskuteènìny, stanovená na bázi dovozní ceny CIF
pøísluné dodávky, vyjádøená v domácí mìnì, klesá pod spoutìcí cenu,
která se rovná prùmìru referenèní ceny2/ dotyèného výrobku za období
1986-1988.

2. Dovozy podle závazkù na bìný a minimální pøístup, stanovené
jako èást koncese, uvedené v odstavci 1, budou pro zjitìní, zda bylo dosaeno
objemu dovozù, vyadovaných pro uplatnìní ustanovení odstavce 1 a) a
odstavce 4, zapoèítány, ale dovozy podle tìchto závazkù nebudou dotèeny
ádným dodateèným clem, uloeným buï podle odstavce 1 a) a odstavce 4 nebo
odstavce 1 b) a odstavce 5 uvedeného níe.
3. Jakékoliv dodávky dotyèného výrobku, které byly na cestì na
základì kontraktu, uzavøeného pøed uloením dodateèného cla podle odstavce
1 a) a odstavce 4, budou osvobozeny od takového dodateèného cla za
pøedpokladu, e mohou být pro úèely sputìní uplatòování ustanovení
odstavce 1 a) v daném roce zapoèítány do objemu dovozù dotyèného výrobku
bìhem následujícího roku.
4. Jakékoliv dodateèné clo, uloené podle odstavce 1 a), bude
zachováno pouze do konce roku, ve kterém bylo uloeno a mùe být stanoveno
pouze na úrovni, která nepøekroèí 1/3 úrovnì bìného cla, uplatòovaného v
roce, ve kterém se opatøení uskuteènilo. Spoutìcí úroveò bude stanovena
podle následujícího schématu, zaloeného na pøíleitostech pøístupu na trh,
definovaných jako dovozy v procentech z odpovídající domácí spotøeby3/
bìhem tøí pøedchozích let, pro které jsou k dispozici údaje:
a)

v pøípadì, e takové pøíleitosti pøístupu na trh pro výrobek jsou nií
nebo se rovnají 10%, se bude základní spoutìcí úroveò rovnat 125%;

b)

v pøípadì, e takové pøíleitosti pøístupu na trh pro výrobek jsou vyí
ne 10%, ale mení nebo se rovnají 30%, se bude základní spoutìcí
úroveò rovnat 110%;

2/
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v pøípadì, e takové pøíleitosti pøístupu na trh pro výrobek jsou vyí
ne 30%, se bude základní spoutìcí úroveò rovnat 105%.

Ve vech pøípadech mùe být dodateèné clo uloeno v kterémkoli roce,
kdy absolutní objem dovozù dotyèného výrobku, uskuteènìných na celní území
Èlena, poskytujícího koncesi pøesáhne sumu (x) základní spoutìcí úrovnì,
stanovenou, jak uvedeno výe a násobenou prùmìrným mnostvím dovozù za
tøi pøedchozí roky, za které jsou k dispozici údaje a (y) zmìny absolutního
objemu domácí spotøeby dotyèného výrobku v posledním roce, pro který jsou k
dispozici údaje v porovnání s pøedchozím rokem za pøedpokladu, e spoutìcí
úroveò nebude nií ne 105% prùmìrného mnoství dovozù v (x), jak je
uvedeno výe.
5. Dodateèné clo, uloené podle odstavce 1 b), bude stanoveno podle
následujícího schématu:
a)

jestlie je rozdíl mezi dovozní cenou CIF dodávky, vyjádøenou v domácí
mìnì (dále uvádìnou jako dovozní cena) a spoutìcí cenou, definovanou
podle uvedeného odstavce, nií nebo se rovná 10% spoutìcí ceny,
nebude ádné dodateèné clo uloeno;

b)

jestlie je rozdíl mezi dovozní cenou a spoutìcí cenou (dále uvádìný jako
rozdíl) vyí ne 10%, ale nií nebo se rovná 40% spoutìcí ceny, bude
se dodateèné clo rovnat 30% èástky, o kterou rozdíl pøekroèil 10%;

c)

jestlie je rozdíl vyí ne 40%, ale nií ne nebo se rovná 60% spoutìcí
ceny, bude se dodateèné clo rovnat 50% èástky, o kterou rozdíl pøekroèil
40%, k èemu se pøipoète dodateèné clo, povolené podle b);

d)

jestlie je rozdíl vyí ne 60%, ale nií ne nebo se rovná 75%, bude
dodateèné clo odpovídat 70% èástky, o kterou rozdíl pøesahuje 60%
spoutìcí ceny, k èemu se pøipoètou dodateèná cla, povolená podle b) a
c);

e)

jestlie je rozdíl vyí ne 75% spoutìcí ceny, bude se dodateèné clo
rovnat 90% èástky, o kterou rozdíl pøesahuje 75%, k èemu se pøipoètou
dodateèná cla, povolená podle b), c) a d).

6. Pro zkazitelné a sezónní výrobky budou výe stanovené podmínky
uplatòovány takovým zpùsobem, aby se braly v úvahu specifické vlastnosti
tìchto výrobkù. Zejména bude mono pouít podle odstavce 1 a) a odstavce 4
kratí èasové období s odvoláním na odpovídající období v rámci základního
období a rozdílné referenèní ceny pro odliná období podle odstavce 1 b).
7. Uplatòování zvlátních ochranných opatøení bude provádìno
transparentním zpùsobem. Kterýkoli Èlen, uplatòující opatøení podle
odstavce 1 a), podá písemné oznámení, vèetnì potøebných údajù
Zemìdìlskému výboru tak pøedem, jak je to moné, v kadém pøípadì 10 dní
po zavedení takového opatøení. V pøípadech, kde zmìny objemù spotøeby
musí být rozepsány na jednotlivé celní poloky, které jsou pøedmìtem opatøení
podle odstavce 4, budou potøebné údaje zahrnovat informace a metody, pouité
pøi rozepsání zmìn. Èlen, uplatòující opatøení podle odstavce 4, poskytne
kadému
zainteresovanému
Èlenu
pøíleitost
konzultovat
podmínky
uplatòování takového opatøení. Kterýkoli Èlen, uplatòující opatøení podle
odstavce 1 b), podá písemné oznámení, vèetnì potøebných údajù
Zemìdìlskému výboru v prùbìhu 10 dní od zavedení prvního takového
opatøení nebo u zkazitelných nebo sezónních výrobkù od prvního opatøení v
kterémkoli období. Èlenové se zavazují, pokud je to moné, neuchylovat se k
ustanovení odstavce 1 b), jestlie objem dovozù dotyèného výrobku klesá. V
kadém pøípadì Èlen, zavádìjící takové opatøení, poskytne zainteresovaným
Èlenùm pøíleitost konzultovat podmínky k uplatòování takového opatøení.
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8. Jestlie jsou opatøení uplatòována podle odstavcù 1 a 7, Èlenové
se zavazují, e se nebudou uchylovat v souvislosti s tìmito opatøeními k
ustanovením odstavce 1 a) a 3 èlánku XIX GATT 1994 nebo odstavce 2 èlánku
8 Dohody o ochranných opatøeních.
9. Ustanovení tohoto èlánku zùstanou v platnosti po dobu trvání
reformního procesu, uvedeného v èlánku 20.
ÈÁST IV
Èlánek 6
Závazky na domácí podpory
1. Závazky na sníení domácí podpory kadého Èlena, obsaené v
èásti IV jeho listiny koncesí a závazkù, se budou týkat vech domácích podpor
ve prospìch zemìdìlských výrobcù s výjimkou domácích opatøení, která
nepodléhají sníení podle kritérií, stanovených v tomto èlánku a v pøíloze 2
této Dohody. Závazky jsou vyjádøeny v celkové agregované míøe podpor a
roèních a koneèných vázaných úrovních závazkù.
2. V souladu s tím, e v prùbìhu støednìdobého pøezkoumání bylo
dohodnuto, e vládní opatøení, týkající se pøímých nebo nepøímých pomocí,
které mají podpoøit rozvoj zemìdìlství a venkova, jsou nedílnou souèástí
rozvojových programù rozvojových zemí, budou investièní podpory, které jsou
veobecnì pouívané v zemìdìlství v rozvojových èlenských zemích a podpory
zemìdìlských vstupù veobecnì pouívány výrobci s nízkými pøíjmy nebo
omezenými zdroji v rozvojových èlenských zemích, osvobozeny od závazkù na
sníení domácích podpor, které by se jinak vztahovaly na taková opatøení
stejnì, jak jsou osvobozeny domácí podpory výrobcù v rozvojových èlenských
zemích, podporujících nahrazení nedovolených narkotických rostlin. U
domácí podpory, dodrující kritéria tohoto odstavce, nebude poadováno, aby
byla zahrnuta do Èlenova výpoètu bìné celkové AMS.
3. Bude se mít za to, e Èlen splnil své závazky na sníení domácích
podpor v kterémkoli roce, ve kterém domácí podpory ve prospìch
zemìdìlských výrobcù, vyjádøené v bìných celkových AMS, nepøekroèí
odpovídající roèní nebo koneènou vázanou úroveò závazku, specifikovaného v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena.
4. a)

Èlen nebude ádán, aby zahrnul do výpoètu jeho bìné celkové
AMS a nebude ádán, aby sníil:
(i)

domácí podporu na urèitý výrobek, která by jinak mìla být
zahrnuta do výpoètu bìné AMS Èlena, pokud tato
podpora
nepøesáhne
5%
celkové
hodnoty
výroby
základního výrobku Èlena bìhem pøísluného roku; a

(ii) domácí podporu výrobkovì nespecifikovanou, která by
jinak mìla být zahrnuta do výpoètu bìné AMS Èlena,
pokud tato podpora nepøesáhne 5% hodnoty celkové
zemìdìlské výroby tohoto Èlena.
b)
5. a)

Pro rozvojové èlenské zemì bude procentem de minimis podle
tohoto odstavce 10%.
Pøímé platby v rámci programù, omezujících výrobu,
nebudou týkat závazkù na sníení domácích podpor, jestlie:
(i)

se

takové platby se vztahují na urèitou plochu a výnos; nebo
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(ii) takové platby jsou provádìny na 85% nebo ménì základní
úrovnì výroby;
(iii) platby za dobytek jsou provádìny na stanovený poèet
hlav.
b)

Osvobození od závazkù na sníení pøímých plateb, splòující
výe uvedená kritéria, se projeví vylouèením hodnoty tìchto
pøímých plateb z výpoètu bìné celkové AMS Èlena.
Èlánek 7
Veobecná pravidla pro domácí podpory

1. Kadý Èlen zajistí, aby vechny domácí podpory ve prospìch
zemìdìlských výrobcù, které se netýkají závazkù na sníení, nebo odpovídají
kritériím, stanoveným v pøíloze 2 této Dohody, byly s nimi udrovány v
souladu.
2. a)

Kterákoli domácí podpora ve prospìch zemìdìlských výrobcù,
vèetnì jakékoliv modifikace takové podpory a kadá podpora,
která je následnì zavedena a nemùe být prokázáno, e
uspokojuje kritéria v pøíloze 2 této Dohody nebo e je
osvobozena od sníení z dùvodu kteréhokoli jiného ustanovení
této Dohody, bude zahrnuta do výpoètu bìné celkové AMS
Èlena.

b)

v pøípadì, e neexistuje ádný závazek na celkovou AMS v èásti
IV listiny koncesí a závazkù Èlena, tento Èlen neposkytne
podporu zemìdìlským výrobcùm nad pøíslunou úroveò de
minimis, stanovenou v odstavci 4 èlánku 6.
ÈÁST V
Èlánek 8
Závazky, týkající se vývozní soutìe

Kadý Èlen se zavazuje neposkytovat vývozní subvence jinak ne v
souladu s touto Dohodou a se závazky, stanovenými v listinì koncesí a
závazkù Èlena.
Èlánek 9
Závazky na vývozní subvence
1. Závazky na sníení podle této Dohody se týkají následujících
vývozních subvencí:
a)

vládami nebo jejich orgány poskytované pøímé podpory, vèetnì plateb v
naturáliích podniku, výrobnímu odvìtví, výrobcùm zemìdìlského
výrobku, drustvùm nebo jiným sdruením takových výrobcù, nebo
obchodním organizacím, závislé na výsledcích vývozu;

b)

prodeje nebo pøenechání pro vývoz neobchodních zásob zemìdìlských
výrobkù vládami nebo jejich orgány za nií, ne jsou srovnatelné ceny,
placené kupujícími za obdobný výrobek na domácím trhu;
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platby za vývoz zemìdìlského výrobku, které jsou financovány na
základì vládního opatøení, bez ohledu na to, zda jsou pøipsány na vrub
státní pokladny nebo nikoli, vèetnì plateb financovaných z výnosù z
danì, uvalené na dotyèný zemìdìlský výrobek nebo na zemìdìlský
výrobek, ze kterého vyváený výrobek pochází;

d)

poskytování subvencí ke sníení nákladù na uskuteènìní vývozù
zemìdìlských výrobkù (jiných ne iroce pouívaných slueb na podporu
vývozu a poradenských slueb), vèetnì nákladù na manipulaci, zvyování
kvality a ostatní zpracovatelské náklady a náklady na mezinárodní a
námoøní dopravu;

e)

vnitøní dopravné a náklady spojené s odesláním zásilky k vývozu,
zavedené nebo naøízené vládami za podmínek výhodnìjích ne pro
domácí zásilky;

f)

subvence na zemìdìlské výrobky urèené k zapracování do vývozních
výrobkù.
2. a)

S výjimkou ustanovení odstavce b), úrovnì závazkù na vývozní
subvence pro kadý rok provádìcího období, stanovené v listinì
koncesí a závazkù Èlena, pøedstavují, pokud se týèe vývozních
podpor, uvedených v odstavci 1 tohoto èlánku:
(i)

v pøípadì závazkù na sníení rozpoètových výdajù,
nejvyí úroveò výdajù na takové subvence, které mohou
být pøidìleny nebo vydány v tomto roce, pokud jde o
dotyèný zemìdìlský výrobek nebo skupinu výrobkù; a

(ii) v pøípadì závazkù na sníení mnoství vývozu, nejvyí
mnoství zemìdìlského výrobku nebo skupiny výrobkù, na
nì mohou být tyto vývozní subvence poskytnuty v tomto
roce.
b)

Od druhého do pátého roku provádìcího období mùe Èlen
poskytnout vývozní subvence, uvedené v odstavci 1 v daném
roce nad odpovídající úrovnì roèních závazkù, pokud jde o
výrobky nebo skupiny výrobkù, stanovených v èásti IV listiny
koncesí a závazkù Èlena s podmínkou, e:
(i)

souhrnná èástka rozpoètových výdajù na tyto subvence
nepøesáhne od poèátku provádìcího období a do roku, o
nìj se jedná, souhrnnou èástku, která by vyplynula z
úplného dodrení pøísluné úrovnì roèního rozpoètového
závazku, stanoveného v listinì koncesí a závazkù Èlena, o
více
ne
3%
úroveò
základního
období
tìchto
rozpoètových výdajù;

(ii) souhrnná
mnoství
vývozu,
která
poívají
tìchto
subvencí, nepøesáhnou od poèátku provádìcího období a
do roku, o nìj se jedná, souhrnná mnoství, která by
vyplynula z úplného dodrení pøísluné úrovnì roèního
mnostevního závazku, stanoveného v listinì koncesí a
závazkù Èlena, o více ne 1,75% mnoství základního
období;
(iii) celkové souhrnné èástky rozpoètových výdajù na takové
vývozní subvence a mnoství, poívající takových
vývozních subvencí po celé provádìcí období, nejsou vyí
ne úhrn, který by vyplynul z úplného dodrení pøísluné
úrovnì roèního závazku, stanoveného v listinì koncesí a
závazkù Èlena; a
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(iv) rozpoètové výdaje Èlena na vývozní subvence a mnoství,
poívající tìchto subvencí pøi ukonèení provádìcího
období nejsou vyí ne 64%, resp. 79% úrovnì
základního období 19861990. Pro rozvojové èlenské
zemì tato procenta budou 76, resp. 86%.
3. Závazky, týkající se omezení monosti rozíøení subvencování
vývozu, jsou ty, které jsou stanoveny v listinách koncesí a závazkù.
4. Bìhem provádìcího období nebude od rozvojových èlenských zemí
poadováno, aby pøevzaly závazky na vývozní subvence, uvedené v
pododstavcích d) a e) odstavce 1 s podmínkou, e nejsou uplatòovány
zpùsobem, který by obcházel závazky na sníení.
Èlánek 10
Zamezení obcházení závazkù na vývozní subvence
1. Vývozní subvence, neuvedené v odstavci 1 èlánku 9, nebudou
uplatòovány zpùsobem, který má za následek nebo hrozí vést k obcházení
závazkù na vývozní subvence; ani neobchodní transakce nebudou vyuívány k
obcházení takových závazkù.
2. Èlenové se zavazují, e budou pracovat pro rozvoj mezinárodnì
dohodnutých pravidel, upravujících vývozní úvìry, vývozní úvìrové záruky
nebo pojiovací programy a po dohodì o takových pravidlech poskytovat
vývozní úvìry, vývozní úvìrové záruky nebo pojiovací programy pouze v
souladu s nimi.
3. Kadý Èlen, jen tvrdí, e jakékoliv mnoství vyváené nad úroveò
závazkù na sníení není subvencováno, musí prokázat, e ádná vývozní
subvence, bez ohledu na to, zda je uvedená v èlánku 9 nebo ne, nebyla
poskytnuta na vyváené mnoství, o nì se jedná.
4. Èlenové, poskytující mezinárodní potravinovou pomoc, zajistí, aby:
a)

poskytnutí mezinárodní potravinové pomoci nebylo pøímo nebo nepøímo
vázáno na komerèní vývozy zemìdìlských výrobkù do pøijímajících zemí;

b)

se transakce mezinárodní potravinové pomoci, vèetnì dvoustranné
potravinové pomoci, která je vyjádøena penìnì, uskuteèòovaly v souladu
se Zásadami FAO o nakládání s pøebytky a poradních povinnostech a
kde je to vhodné, systémem obvyklých dovozních obchodních operací*/; a

c)

aby taková pomoc byla poskytnuta pokud mono zcela ve formì daru,
nebo za podmínek ne ménì výhodných ne poskytovaných podle èlánku
IV Konvence o potravinové pomoci 1986.
Èlánek 11
Zapracované výrobky

V ádném pøípadì nemùe subvence, poskytnutá na jednotku
zapracovaného základního zemìdìlského výrobku, pøevýit subvenci na
jednotku, která by byla zaplacena na vývoz základního výrobku jako takového.

*/

Usual Marketing Requirements System, UMRS.

- 96 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2444

CÏaÂstka 51

ÈÁST VI
Èlánek 12
Pravidla pro zákazy a omezení vývozu
1. V pøípadì, e kterýkoli Èlen zavádí jakékoliv nové zákazy nebo
omezení vývozu potravin v souladu s odstavcem 2 a) èlánku XI GATT 1994,
bude dodrovat následující ustanovení:
a)

Èlen, zavádìjící zákaz nebo omezení vývozu, bude vìnovat náleitou
pozornost úèinkùm takového zákazu nebo omezení na potravinové
zabezpeèení dováejícího Èlena;

b)

døíve, ne Èlen zavede zákaz nebo omezení vývozu, zale Zemìdìlskému
výboru tak dlouho pøedem, jak to jen bude moné, písemnou informaci,
zahrnující takové údaje, jako jsou povaha a trvání opatøení a na ádost
bude konzultovat s kterýmkoli jiným Èlenem, který má podstatný zájem
jako dovozce jakoukoliv záleitost, vztahující se k dotyènému opatøení.
Èlen, zavádìjící takový zákaz nebo omezení vývozu poskytne na ádost
tohoto Èlena nezbytné informace.

2. Ustanovení tohoto èlánku se nebudou vztahovat na ádnou
rozvojovou èlenskou zemi, pokud je opatøení èinìno rozvojovou èlenskou zemí,
která je èistì vývozcem specifické potraviny, které se opatøení týká.
ÈÁST VII
Èlánek 13
Zmírnìní
Bìhem provádìcího období, bez ohledu na ustanovení GATT 1994 a
Dohodu o subvencích a vyrovnávacích opatøeních (dále uvádìnou v tomto
èlánku jako Dohoda o subvencích):
a)

domácí podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními pøílohy 2 této
Dohody, budou:
(i)

nenapadnutelné subvence pro úèely vyrovnávacích cel4/;

(ii)

osvobozeny od opatøení, opírajících se o èlánek XVI GATT 1994 a
èást III Dohody o subvencích; a

(iii)

osvobozeny od opatøení, opírajících se o zruení nebo zmenení
výhod z celních koncesí, plynoucích jinému Èlenu podle èlánku II
GATT 1994, ve smyslu odstavce 1 b) èlánku XXIII GATT 1994;

b)

domácí podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními èlánku 6 této
Dohody, vèetnì pøímých plateb, které jsou v souladu s ustanoveními
odstavce 5, jak jsou uvedeny v kadé listinì koncesí a závazkù Èlena,
jako i domácí podpory v rámci úrovní de minimis a v souladu s
odstavcem 2 èlánku 6, budou:

4/

ªVyrovna
Âvacõ
Â claª, pokud jsou zmõ
Âne
Ïna v tomto c
Ïla
Ânku, jsou cla, ktera
Â jsou
pr
Ïedme
Ïtem u
Âpravy c
Ïla
Ânku VI GATT 1994 a c
ÏÂ
asti V Dohody o subvencõ
Âch a vyrovna
Âvacõ
Âch
opatr
Ïenõ
Âch.
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(i)

osvobozeny od uloení vyrovnávacích cel, ledae by zjitìní o újmì
nebo její hrozbì bylo uèinìno v souladu s èlánkem VI GATT 1994 a
èástí V Dohody o subvencích a zmírnìní bude prokázáno pøi
zahájení kadého etøení, týkajícího se vyrovnávacího cla;

(ii)

osvobozeny od opatøení, opírajících se o odstavec 1 èlánku XVI
GATT 1994 nebo èlánky 5 a 6 Dohody o subvencích za
pøedpokladu, e taková opatøení neposkytují podporu na specifický
výrobek nad úroveò, o ní bylo rozhodnuto bìhem obchodního roku
1992; a

(iii)

osvobozeny od opatøení, neporuujících dohodu a zaloených na
zruení nebo zmenení výhod z celních koncesí, plynoucích jinému
Èlenu podle èlánku II GATT 1994, ve smyslu odstavce 1 b) èlánku
XXIII GATT 1994 za pøedpokladu, e taková opatøení neposkytnou
podporu na specifický výrobek nad úroveò, o ní bylo rozhodnuto
bìhem obchodního roku 1992;

vývozní podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními èásti V této
Dohody tak, jak se uvádí v kadé listinì koncesí a závazkù Èlena, budou:
(i)

podléhat vyrovnávacím clùm pouze na základì zjitìní újmy nebo
její hrozby, zaloeného na objemu, úèinku na ceny nebo následném
dopadu v souladu s èlánkem VI GATT 1994 a èástí V Dohody o
subvencích a zmírnìní bude prokázáno pøi zahájení kadého
etøení, týkajícího se vyrovnávacích cel; a

(ii)

osvobozeny od opatøení, opírajících se o èlánek XVI GATT 1994
nebo èlánky 3, 5 a 6 Dohody o subvencích.
ÈÁST VIII
Èlánek 14
Sanitární a fytosanitární opatøení

Èlenové se dohodli uvést v úèinnost Dohodu o uplatòování sanitárních
a fytosanitárních opatøení.
ÈÁST IX
Èlánek 15
Zvlátní a rozdílné zacházení
1. Uznávajíce, e rozdílné a pøíznivìjí zacházení pro rozvojové
èlenské zemì je nedílnou souèástí jednání, zvlátní a rozdílné zacházení, pokud
jde o závazky, bude poskytováno tak, jak je stanoveno v pøísluných
ustanoveních této Dohody a zahrnuto v listinách koncesí a závazkù.
2. Rozvojové èlenské zemì budou mít monost uplatòovat závazky na
sníení po dobu, která mùe dosáhnout 10 let. Od nejménì rozvinutých
èlenských zemí nebude poadováno, aby závazky na sníení pøevzaly.
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ÈÁST X
Èlánek 16
Nejménì rozvinuté a zcela potraviny dováející rozvojové zemì
1. Vyspìlé èlenské zemì pøijmou opatøení, stanovená v rámci
Rozhodnutí k opatøením, týkajícím se moných negativních vlivù reformního
programu na nejménì rozvinuté zemì a zcela potraviny dováející rozvojové
zemì.
2. Zemìdìlský výbor bude podle potøeby kontrolovat plnìní tohoto
Rozhodnutí.
ÈÁST XI
Èlánek 17
Zemìdìlský výbor
Tímto se zøizuje Zemìdìlský výbor.
Èlánek 18
Pøezkoumání plnìní závazkù
1. Pokrok v plnìní závazkù, sjednaných podle reformního programu
Uruguayského kola, bude pøezkoumáván Zemìdìlským výborem.
2. Pøezkoumání bude provedeno na základì oznámení, která Èlenové
o urèených otázkách a ve stanovených lhùtách pøedloí, jako i na základì
dokumentace, o její zpracování mùe Sekretariát pro usnadnìní pøezkoumání
poádat.
3. Kromì oznámení, pøedkládaných podle odstavce 2, bude
bezodkladnì oznámeno kadé nové opatøení o domácí podpoøe nebo zmìna
stávajícího, pro které je poadováno osvobození od sníení. Toto oznámení
bude obsahovat podrobnosti o novém nebo zmìnìném opatøení a jeho soulad s
dohodnutými kritérií, uvedenými buï v èlánku 6 nebo v pøíloze 2.
4. V prùbìhu pøezkoumání budou Èlenové vìnovat náleitou
pozornost vlivu nadmìrné míry inflace na schopnost kadého Èlena dodret
své závazky na domácí podpory.
5. Èlenové se dohodli konzultovat kadoroènì v Zemìdìlském výboru
jejich úèast na normálním rùstu svìtového obchodu zemìdìlskými výrobky v
rámci závazkù na vývozní subvence podle této Dohody.
6. V prùbìhu pøezkoumání bude poskytnuta pøíleitost Èlenùm
nastolit jakoukoliv otázku, vztahující se k plnìní závazkù podle reformního
programu, uvedeného v této Dohodì.
7. Kadý Èlen mùe upozornit Zemìdìlský výbor na jakékoli opatøení,
o nìm má za to, e mìlo být oznámeno jiným Èlenem.

- 99 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2447

Èlánek 19
Konzultace a øeení sporù
Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øeení sporù podle této Dohody.
ÈÁST XII
Èlánek 20
Pokraèování reformního procesu
Uznávajíce, e dlouhodobý cíl podstatného postupného sniování
podpor a ochrany, smìøující k zásadní reformì, je pokraèující proces, Èlenové
souhlasí, e jednání o pokraèování procesu bude zahájeno rok pøed koncem
provádìcího období berouce v úvahu:
a)

zkuenosti z plnìní závazkù na sníení k tomu datu;

b)

úèinky závazkù na sníení na svìtový obchod v zemìdìlství;

c)

neobchodní zájmy, zvlátní a rozdílné zacházení pro rozvojové èlenské
zemì a cíl zavést spravedlivý a trnì orientovaný zemìdìlský obchodní
systém a ostatní cíle a zájmy, uvedené v preambuli této Dohody a

d)

které dalí závazky
dlouhodobých cílù.

jsou

nezbytné

k

dosaení

výe

uvedených

ÈÁST XIII
Èlánek 21
Závìreèná ustanovení
1. Ustanovení GATT 1994 a ostatních mnohostranných obchodních
dohod v pøíloze 1 A k Dohodì o WTO budou uplatòována, pokud ustanovení
této Dohody nestanoví jinak.
2. Pøílohy této Dohody tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA 1
SEZNAM VÝROBKÙ
1.

Tato Dohoda bude zahrnovat následující výrobky:
(i)

kapitoly Harmonizovaného Systému 1 a 24 bez ryb a rybích
výrobkù a dále*/

(ii)

HS poloka

2905.43

(manitol)

HS poloka

2905.44

(sorbitol)

HS záhlaví

33.01

(silice)

HS záhlaví

35.01-35.05

(albuminoidní látky, modifikované
kroby, klihy)

HS poloka

3809.10

(pøípravky k úpravì povrchu,
kapletování)

HS poloka

3823.60

(sorbitol jiný ne 29.05.44)

HS záhlaví

41.01 - 41.03

(surové kùe a koky)

HS záhlaví

43.01

(surové koeiny)

HS záhlaví

50.01 - 50.03

(pøírodní hedvábí a hedvábný odpad)

HS záhlaví

51.01 - 51.03

(vlna a zvíøecí chlupy)

HS záhlaví

52.01 - 52.03

(bavlna nemykaná, mykaná)

HS záhlaví

53.01

(len surový)

HS záhlaví

53.02

(konopí surové)

2.

Uvedené poloky nebudou omezovat seznam
uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení.

výrobkù

Dohody

*/

Popisy výrobkù, uvedené v závorkách, nejsou nezbytnì vyèerpávající.

o
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PØÍLOHA 2
DOMÁCÍ PODPORY: ZÁKLAD PRO OSVOBOZENÍ
OD ZÁVAZKÙ NA SNÍENÍ

1. Domácí podpory, pro které je poadováno osvobození od závazkù
na sníení, musí vyhovìt základnímu poadavku, spoèívajícímu v tom, e
nemají ádné nebo mají minimální úèinky, naruující obchod nebo výrobu.
Proto vechna opatøení, pro která je poadováno osvobození, budou odpovídat
následujícím základním kritériím:
a)

tyto podpory budou poskytovány prostøednictvím státem financovaného
vládního programu (vèetnì ulých vládních pøíjmù) a nebudou zahrnovat
pøevody od spotøebitele; a

b)

tyto podpory nebudou znamenat poskytnutí cenové podpory výrobcùm;

a dále politice odpovídajícím specifickým subvenèním kritériím a podmínkám,
uvedeným níe.
Vládní programy, týkající se slueb
2. Veobecné sluby
Podpory v této kategorii zahrnují výdaje (nebo ulé pøíjmy) ve vztahu
k programùm, které poskytují sluby nebo výhody zemìdìlským nebo
venkovským obcím. Nebudou zahrnovat pøímé platby výrobcùm nebo
zpracovatelùm. Takové programy, které jsou pøíkladmo uvedeny v
následujícím seznamu, budou splòovat veobecná kritéria, stanovená v
odstavci 1 a specifické podmínky podpor, které jsou uvedeny níe:
a)

výzkum, vèetnì veobecného výzkumu, výzkum v souvislosti s programy
na ochranu ivotního prostøedí a výzkumné programy, vztahující se na
urèité výrobky;

b)

kontrola kùdcù a chorob, vèetnì veobecných opatøení a opatøení na
urèité výrobky proti kùdcùm a chorobám, jako jsou systémy vèasného
varování, karanténa a vyhubení;

c)

výcvikové sluby, vèetnì veobecných i speciálních výcvikových zaøízení;

d)

pøednákové a poradenské sluby, vèetnì poskytnutí prostøedkù k
usnadnìní pøevodu informací a výsledkù výzkumu výrobcùm a
spotøebitelùm;

e)

kontrolní sluby, vèetnì veobecných kontrolních slueb a kontroly
jednotlivých výrobkù pro úèely zdravotní, bezpeènostní, klasifikaèní a
standardizaèní;

f)

sluby v oblasti marketingu a propagace, vèetnì trních informací,
poradenství a propagace v souvislosti s jednotlivými výrobky, avak bez
nákladù na nespecifikované úèely, které by mohly být vyuity prodejci na
sníení jejich prodejní ceny nebo k poskytnutí pøímé ekonomické výhody
pro kupující; a
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sluby, poskytované v oblasti infrastruktury, vèetnì elektrické sítì, silnic
a ostatních zpùsobù dopravy, zaøízení trhù a pøístavù, zaøízení pro
dodávku vody, pøehrad a odvodòovacích systémù a infrastruktury,
spojené s programy na ochranu ivotního prostøedí. Ve vech pøípadech
budou náklady urèeny pouze na obstarání nebo výstavbu investièních
zaøízení a nebudou zahrnovat jiné subvencované dodávky na vybavení
hospodáøství, ne je sí veobecnì pøístupných slueb. Nebudou
zahrnovat subvence vstupù nebo provozních nákladù nebo preferenèních
uivatelských poplatkù.

3.
Veøejné
zabezpeèení5/

skladové

hospodáøství

pro

úèely

potravinového

Výdaje (nebo ulé pøíjmy) v souvislosti s vytváøením a udrováním
zásob výrobkù, které tvoøí nedílnou èást programu potravinového zabezpeèení
vymezeného v národním právním øádu. Program mùe jako svou souèást
zahrnovat vládní pomoc soukromým skladùm výrobkù.
Objem a vytváøení tìchto zásob bude odpovídat pøedem urèeným
cílùm, vztahujícím se výhradnì k potravinovému zabezpeèení. Proces
vytváøení a nakládání se zásobami bude z hlediska finanèního
transparentní. Nákupy potravin vládou budou provádìny za bìné
trní ceny a prodeje ze skladù pro potravinové zabezpeèení budou
provádìny za ceny ne nií ne bìné ceny na domácím trhu za daný
výrobek a kvalitu.
4. Domácí potravinová pomoc6/
Výdaje (nebo ulé pøíjmy), vztahující se k zajitìní domácí potravinové
pomoci potøebným vrstvám obyvatelstva.
Právo obdret potravinovou pomoc bude podléhat jasnì stanoveným
kritériím, vztahujícím se k cílùm výivy. Taková pomoc bude mít
formu pøímých dodávek potravin tìm, jich se to týká nebo poskytnutí
tìm, kteøí splòují stanovené podmínky, prostøedkù, které jim umoní
nakoupit potravináøské výrobky za trní nebo subvencované ceny.
Nákupy potravin vládou budou uskuteènìny za bìné trní ceny a
financování a provádìní pomoci bude transparentní.

5/

5/ a 6/
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5. Pøímé platby výrobcùm
Podpora, poskytovaná prostøednictvím pøímých plateb (nebo ulých
pøíjmù, vèetnì plateb v naturáliích) výrobcùm, pro kterou je poadováno
osvobození od závazkù na sníení, musí splòovat základní kritéria, stanovená
v odstavci 1 a dále specifická kritéria, uplatòovaná na jednotlivé druhy
pøímých plateb, stanovená v odstavcích 6 a 13. Jestlie je osvobození od
sníení poadováno na jakýkoliv existující nebo nový druh pøímé platby, jiný
ne které jsou uvedeny v odstavcích 6 a 13, musí odpovídat kritériím b) a e)
v odstavci 6, vedle veobecných kritérií, stanovených v odstavci 1.
6. Rozpojená podpora pøíjmu
a)

Právo obdret tyto platby bude urèeno jasnì stanovenými kritérii, jako
jsou pøíjem, status výrobce nebo majitele pùdy, vyuití èinitelù nebo
úroveò výroby v urèeném a pevnì stanoveném období.

b)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat ani
nebude zaloena na druhu a objemu výroby (vèetnì jednotek ivého
dobytka) výrobce v kterémkoli roce, následujícím po základním období.

c)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zaloena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
v jakékoliv výrobì, uskuteènìné v kterémkoli roce po základním období.

d)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zaloena na èinitelích výroby, pouitých v kterémkoli roce po
základním období.

e)

K obdrení tìchto plateb nebude poadováno uskuteènìní ádné výroby.

7. Finanèní úèast státu na pojitìní pøíjmù a pøíjmù z programù
záchranných sítí
a)

Právo obdret tyto platby bude dáno ztrátou pøíjmu, berouce v úvahu
pouze pøíjem, pocházející ze zemìdìlství, který pøekroèí 30% prùmìrného
hrubého pøíjmu nebo ekvivalent, vyjádøený v èistém pøíjmu (vyjma vech
plateb, uskuteènìných v rámci stejných nebo podobných programù) v
pøedcházejícím tøíletém období nebo tøíletý prùmìr, zaloený na
pøedcházejícím pìtiletém období s vylouèením nejvyí a nejnií hodnoty.
Kadý výrobce, splòující tuto podmínku, bude oprávnìn obdret platbu.

b)

Èástka tìchto plateb bude kompenzovat ménì ne 70% ztráty pøíjmu
výrobce v roce, kdy se stává oprávnìným obdret tuto pomoc.

c)

Èástka vech tìchto plateb se bude vztahovat výhradnì na pøíjem, nebude
se vztahovat na druh nebo objem výroby (vèetnì jednotek ivého
dobytka) výrobce, na domácí nebo mezinárodní ceny, uplatòované v této
výrobì ani na pouité èinitele výroby.

d)

Jestlie výrobce obdrí ve stejném roce platby podle tohoto odstavce a
podle odstavce 8, (podpora pøi pøírodních katastrofách), souhrn tìchto
plateb bude nií ne 100% celkové ztráty výrobce.
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8. Platby (uskuteènìné buï pøímo nebo cestou finanèní úèasti vlády
na programech pojitìní úrody) na podporu pøi pøírodních katastrofách
a)

Právo obdret platby vznikne pouze poté, co vládní orgány formálnì
uznají, e dolo nebo probíhá pøírodní nebo podobná katastrofa (vèetnì
epidemií, napadení kùdci, nukleární nehody a války na území dotyèného
úèastníka) a bude dáno ztrátou výroby, která pøekraèuje 30% prùmìrné
výroby v pøedcházejícím tøíletém období nebo tøíletý prùmìr, stanovený
na základì pøedcházejícího pìtiletého období s vylouèením nejvyí a
nejnií hodnoty.

b)

Platby, uskuteènìné v pøípadì katastrofy, se budou vztahovat pouze na
ztráty pøíjmu, ivého dobytka (vèetnì plateb v souvislosti s veterinární
léèbou zvíøat), pùdy nebo jiných výrobních èinitelù, zpùsobené touto
pøírodní katastrofou.

c)

Platby nebudou kompenzovat více ne celkové náklady na náhradu tìchto
ztrát a nebudou doprovázeny urèením druhu nebo mnoství budoucí
výroby.

d)

Platby, uskuteènìné bìhem katastrofy, nepøesáhnou úroveò potøebnou k
zabránìní nebo zmírnìní tìch dalích ztrát, které jsou uvedeny v kritérii
b) výe.

e)

Jestlie výrobce obdrí ve stejném roce platby podle tohoto odstavce a
podle odstavce 7 (pojitìní pøíjmu a pøíjmu z programù záchranné sítì),
souhrn tìchto plateb bude nií ne 100% celkové ztráty výrobce.

9. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
programù pro výrobce, nucené ukonèit èinnost
a)

Právo obdret tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
programù, urèených k usnadnìní ukonèení èinnosti osob, pracujících v
obchodované zemìdìlské výrobì nebo jejich pøechodu do nezemìdìlských
èinností.

b)

Platby budou podmínìny tím, e pøíjemci zcela a nastálo opoutìjí
obchodovanou zemìdìlskou výrobu.

10. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
programù na nevyuívání zdrojù
a)

Právo obdret tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
programù, urèených k vynìtí pùdy nebo jiných zdrojù, vèetnì ivého
dobytka z obchodované zemìdìlské výroby.

b)

Platby budou podmínìny vynìtím pùdy z obchodované zemìdìlské
výroby minimálnì na 3 roky a v pøípadì ivého dobytka jeho porákou
nebo definitivní trvalou likvidací.

c)

Platby nebudou doprovázeny urèením ádného alternativního pouití
takové pùdy nebo jiného zdroje, které zahrnuje výrobu obchodovaných
zemìdìlských výrobkù.

d)

Platby se nebudou vztahovat na druh nebo objem výroby ani na domácí
nebo mezinárodní ceny, uplatòované ve výrobì, která vyuívá pùdu nebo
jiné zdroje, zùstávající zachovány pro výrobu.
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11. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
investièních pomocí
a)

Právo obdret tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
vládních programù, urèených k pomoci finanèní nebo fyzické
restrukturalizaci èinností výrobce, v návaznosti na objektivnì prokázané
strukturální nevýhody. Právo vyuívat takové programy mùe být
rovnì zaloeno na jasnì stanoveném vládním programu na reprivatizaci
zemìdìlské pùdy.

b)

Èástka takových plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat
nebo nebude zaloena na druhu nebo objemu výroby (vèetnì jednotek
ivého dobytka) výrobce v kterémkoli roce po základním období, pokud
nenastala situace podle následujícího kritéria e).

c)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zaloena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
ve výrobì v kterémkoli roce po základním období.

d)

Platby budou poskytnuty pouze na období, nezbytné pro realizaci
investic, na které jsou urèeny.

e)

Platby nebudou doprovázeny závazkem nebo urèením, které zemìdìlské
výrobky mají být pøíjemci vyrábìny kromì urèení urèitý výrobek
nevyrábìt.

f)

Platby budou omezeny
strukturální nevýhodu.

èástkou,

poadovanou

na

vyrovnání

za

12. Platby z programù na ochranu ivotního prostøedí
a)

Právo obdret tyto platby bude stanoveno jako souèást jasnì stanoveného
vládního programu na ochranu ivotního prostøedí nebo konzervaèního
programu a bude závislé na plnìní specifických podmínek vládního
programu, vèetnì podmínek, souvisejících s výrobními metodami nebo
vstupy.

b)

Èástka platby bude omezena na mimoøádné náklady nebo ztráty pøíjmu,
vyplývající z plnìní vládního programu.
13. Platby z programù regionální pomoci

a)

Právo obdret tyto platby bude omezeno na výrobce ve znevýhodnìných
regionech. Kadý takový region musí být jasnì urèenou souvislou
geografickou
oblastí,
která
je
ekonomicky
a
administrativnì
definovatelná, povaovanou za znevýhodnìnou na základì nestranných a
objektivních kritérií, jasnì stanovených v zákonì nebo jiném právním
pøedpise a prokazující, e její potíe vznikají za okolností, které nejsou
pouze doèasné.

b)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zaloena na druhu a objemu výroby (vèetnì jednotek ivého
dobytka) výrobce v kterémkoli roce po základním období, pokud nejde o
sníení této výroby.

c)

Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zaloena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
ve výrobì, uskuteènìné v kterémkoli roce po základním období.
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d)

Platby budou poskytovány pouze výrobcùm v regionech, splòujících
stanovené podmínky, zato vak budou veobecnì poskytovány vem
výrobcùm v tìchto regionech.

e)

Jestlie se platby vztahují k výrobním èinitelùm, budou poskytovány pøi
sestupné sazbì nad prahovou úroveò, stanovenou pro dotyèného èinitele.

f)

Platby budou omezeny na mimoøádné náklady nebo ztráty pøíjmu,
vyplývajících z provádìní zemìdìlské výroby v urèených regionech.
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PØÍLOHA 3
DOMÁCÍ PODPORY:
VÝPOÈET AGREGOVANÉ MÍRY PODPOR
1. S výhradou ustanovení èlánku 6 bude agregovaná míra podpor
(AMS) vypoètena jednotlivì pro kadý základní zemìdìlský výrobek, který
dostává podporu trní ceny, nevyòaté pøímé platby, nebo jakoukoli jinou
subvenci nevyòatou ze závazkù na sníení (ostatní nevyòaté podpory).
Podpora, která není výrobkovì specifikována, bude zahrnuta do jednoho
výrobkovì nespecifikovaného AMS v celkové penìní hodnotì.
2. Subvence podle odstavce 1 budou zahrnovat rozpoètové výdaje vlád
nebo jejich orgánù, vèetnì ulých pøíjmù.
3. Zahrnuty budou podpory na národní a místní úrovni.
4. Specifické zemìdìlské dávky nebo poplatky, placené výrobci, budou
odeèteny z AMS.
5. AMS vypoètená, jak je uvedeno níe, pro základní období, bude
tvoøit základní úroveò pro plnìní závazkù na sníení domácích podpor.
6. Pro kadý základní výrobek bude stanovena specifická AMS,
vyjádøená v celkové penìní hodnotì.
7. AMS bude vypoètena co moná nejblíe místu prvého prodeje
dotyèného základního zemìdìlského výrobku. Opatøení, zamìøená na
zemìdìlské zpracovatele, budou zahrnuta do té míry, jak taková opatøení
pøináejí výhody výrobcùm základních výrobkù.
8. Podpora trní ceny: podpora trní ceny bude vypoètena pouitím
rozdílu mezi pevnou zahranièní referenèní cenou a uplatòovanou
administrativní cenou, násobenou mnostvím výroby, které mùe obdret
uplatòovanou administrativní cenu. Rozpoètové platby, provedené k
zachování tohoto rozdílu, jako jsou nákupní a skladové výlohy, nebudou
zahrnuty do AMS.
9. Pevná zahranièní referenèní cena bude stanovena na základì let
1986-1988 a veobecnì bude prùmìrem hodnoty FOB za jednotku dotyèného
základního zemìdìlského výrobku v èistì vývozní zemi a prùmìrem hodnoty
CIF za jednotku dotyèného základního zemìdìlského výrobku v èistì dovozní
zemi v základním období. Pevná referenèní cena mùe být, pokud to bude
nezbytné, upravena podle rozdílù kvality.
10. Nevyòaté pøímé platby: nevyòaté pøímé platby, které jsou závislé
na cenovém rozdílu, budou vypoèteny buï pouitím rozdílu mezi pevnou
referenèní cenou a uplatòovanou administrativní cenou, násobenou
mnostvím výroby, pro které je moné obdret administrativní cenu nebo
pouitím rozpoètových výdajù.
11. Pevná referenèní cena bude stanovena na základì let 1986-1988 a
veobecnì bude skuteènou cenou, pouitou pro urèení platebních sazeb.
12. Nevyòaté pøímé platby, které jsou zaloeny na èinitelích jiných,
ne jsou ceny, budou vypoèteny pouitím rozpoètových výdajù.
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13. Ostatní nevyòaté podpory, vèetnì vstupních subvencí a ostatních
podpor, jako jsou opatøení na sníení marketingových nákladù: hodnota
tìchto podpor bude vymìøována pouitím vládních rozpoètových výdajù nebo,
v pøípadech, kdy pouití rozpoètových výdajù neodráí v plném rozsahu
dotyènou podporu, bude základem pro výpoèet subvence rozdíl mezi cenou
subvencovaného zboí nebo slueb a reprezentativní trní cenou podobného
zboí nebo sluby, násobený mnostvím zboí nebo slueb.
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PØÍLOHA 4
DOMÁCÍ PODPORA:
VÝPOÈET EKVIVALENTNÍ MÍRY PODPOR
1. S výhradou ustanovení èlánku 6 budou ekvivalentní míry podpor,
vypoèteny v pøípadì vech základních zemìdìlských výrobkù, u nich existuje
podpora trní ceny, definovaná v pøíloze 3, ale u kterých výpoèet tohoto
komponentu AMS není moný. Pro takové výrobky se bude základní úroveò
pro plnìní závazkù na sníení domácích podpor skládat z komponentu
podpory trní ceny, vyjádøeného v ekvivalentních mírách podpory podle
odstavce 2, jako i z kterékoli nevyòaté pøímé platby a ostatní nevyòaté
podpory, které budou ocenìny v souladu s odstavcem 3. Zahrnuta bude
podpora na národní a místní úrovni.
2. Ekvivalentní míry podpor, uvedené v odstavci 1, budou vypoèteny
jednotlivì pro vechny základní zemìdìlské výrobky, které dostávají podporu
trní ceny, a to co moná nejblíe místu prvého prodeje a u kterých výpoèet
komponentu podpory trní ceny AMS není moný. Pro tyto základní
zemìdìlské výrobky budou ekvivalentní míry podpor trní ceny stanoveny s
pouitím uplatòované administrativní ceny a mnoství výroby, pro které je
moné obdret tuto cenu, nebo není-li to moné, na základì rozpoètových
výdajù, pouitých na udrení ceny výrobce.
3. V pøípadech, kdy základní zemìdìlské výrobky, na které se
vztahuje odstavec 1, jsou pøedmìtem nevyòatých pøímých plateb nebo
kterékoli jiné výrobkovì specifikované subvence, nevyòaté ze závazkù na
sníení, budou základem pro ekvivalentní míru podpor, týkající se tìchto
opatøení, výpoèty stejné jako pro odpovídající komponenty AMS (uvedené v
odstavcích 10 a 13 pøílohy 3).
4. Ekvivalentní míry podpor budou vypoèteny na základì èástky
subvence co moná nejblíe místu prvního prodeje dotyèného základního
zemìdìlského výrobku. Opatøení, zamìøená na zemìdìlské zpracovatele,
budou zahrnuta do té míry, jak taková opatøení pøináejí prospìch výrobcùm
základních zemìdìlských výrobkù. Specifické zemìdìlské dávky nebo
poplatky, placené výrobci, sníí ekvivalentní míry podpor o odpovídající
èástku.
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PØÍLOHA 5
ZVLÁTNÍ ZACHÁZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE ODSTAVCE 2 ÈLÁNKU 4
Oddíl A
1. Ustanovení odstavce 2 èlánku 4 nebudou od vstupu v platnost
Dohody o WTO uplatòována na primární zemìdìlské výrobky a z nich
zpracované anebo pøipravené výrobky (urèené výrobky), pokud byly
dodreny následující podmínky (dále uvádìné jako zvlátní zacházení):
a)

dovozy urèených výrobkù tvoøily ménì ne 3% odpovídající domácí
spotøeby v základním období 1986-1988 (základní období);

b)

od zaèátku základního období nebyly pro urèené výrobky poskytnuty
ádné vývozní podpory;

c)

na primární zemìdìlský výrobek jsou uplatòována úèinná omezující
opatøení výroby;

d)

tyto výrobky jsou oznaèeny symbolem ST - pøíloha 5 v oddílu I-B èásti I
listiny koncesí a závazkù Èlena, pøipojené k Marrakeskému protokolu,
nebo se týkají zvlátního zacházení, odráejícího faktory neobchodních
zájmù, jako jsou zabezpeèení potravin a ochrana ivotního prostøedí; a

e)

pøíleitosti pro minimální pøístup na trh pro urèené výrobky odpovídají
podle oddílu I-B èásti I listiny koncesí a závazkù dotyèného Èlena 4%
domácí spotøeby urèeného výrobku v základním období od poèátku
prvého roku provádìcího období a poté jsou ve zbývajícím provádìcím
období zvýeny kadoroènì o 0,8% odpovídající domácí spotøeby v
základním období.

2. Na zaèátku kteréhokoli roku provádìcího období mùe Èlen pøestat
uplatòovat zvlátní zacházení pro urèené výrobky pøi dodrení ustanovení
odstavce 6. V takovém pøípadì bude dotyèný Èlen zachovávat pøíleitosti pro
minimální pøístup ji v tom èase platné a ve zbývajícím provádìcím období
zvýí pøíleitosti pro minimální pøístup kadoroènì o 0,4% odpovídající domácí
spotøeby v základním období. Poté bude úroveò pøíleitostí pro minimální
pøístup, vyplývající z této formule, v posledním roce provádìcího období
zachována v listinì koncesí a závazkù dotyèného Èlena.
3. Kadé jednání o otázce, zda mùe pokraèovat zvlátní zacházení,
uvedené v odstavci 1, po skonèení provádìcího období, bude dokonèeno bìhem
provádìcího období v rámci jednání, uvedených v èlánku 20 této Dohody,
berouce v úvahu faktory neobchodních zájmù.
4. Jestlie je, jako výsledek jednání podle odstavce 3, dohodnuto, e
Èlen mùe pokraèovat s uplatòováním zvlátního zacházení, poskytne tento
Èlen dodateèné a pøijatelné koncese, stanovené pøi tomto jednání.
5. V pøípadech, kdy zvlátní zacházení nebude na konci provádìcího
období pokraèovat, bude dotyèný Èlen plnit ustanovení odstavce 6. V takovém
pøípadì budou po skonèení provádìcího období zachovány pøíleitosti pro
minimální pøístup pro urèené výrobky na úrovni 8% odpovídající domácí
spotøeby v základním období v pøísluné listinì koncesí a závazkù.
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6. Opatøení na hranici, jiná ne jsou bìná cla, udrovaná na urèené
výrobky, budou podléhat ustanovením odstavce 2 èlánku 4 od zaèátku roku, ve
kterém zvlátní zacházení pøestává být uplatòováno. Tyto výrobky budou
podléhat bìným clùm, která budou vázána v listinì koncesí a závazkù
dotyèného Èlena a uplatòována od zaèátku roku, ve kterém zvlátní zacházení
konèí a poté pøi takových sazbách, které by byly uplatnìny, kdyby se bìhem
provádìcího období uplatnilo sníení nejménì o 15% ve stejných roèních
podílech. Tato cla budou stanovena na základì celních ekvivalentù,
vypoètených v souladu s pøedepsanými zásadami, pøipojenými k této pøíloze.
Oddíl B
7. Ustanovení odstavce 2 èlánku 4 nebudou rovnì uplatòována od
vstupu v platnost Dohody o WTO na primární zemìdìlský výrobek, který je
pøevládající plodinou v tradièní stravì rozvojové èlenské zemì, pokud jsou
kromì podmínek, uvedených v odstavci 1 a) a 1 d), je se uplatòují na dotyèné
výrobky, splnìny následující podmínky:
a)

pøíleitosti pro minimální pøístup na trh pro dotyèné výrobky, uvedené v
oddílu I-B èásti I listiny koncesí a závazkù dotyèné rozvojové èlenské
zemì, odpovídají 1% domácí spotøeby dotyèného výrobku v základním
období od zaèátku prvého roku provádìcího období a jsou zvýeny ve
stejných roèních podílech na 2% odpovídající domácí spotøeby v
základním období na zaèátku pátého roku provádìcího období. Od
zaèátku estého roku provádìcího období odpovídají pøíleitosti pro
minimální pøístup pro dotyèné výrobky 2% odpovídající domácí spotøeby
v základním období a jsou a do zaèátku desátého roku zvýeny ve
stejných roèních podílech na 4% odpovídající domácí spotøeby v
základním období. Poté úroveò pøíleitostí pro minimální pøístup,
vyplývající z této formule pro desátý rok, bude v listinì koncesí a závazkù
dotyèné rozvojové èlenské zemì udrována;

b)

pro ostatní výrobky byly poskytnuty pøísluné pøíleitosti pøístupu na trh
podle této Dohody.

8. Kadé jednání o otázce, zda mùe pokraèovat zvlátní zacházení,
uvedené v odstavci 7 po konci desátého roku, následujícího po zaèátku
provádìcího období, bude zahájeno a ukonèeno bìhem tohoto desátého roku po
zaèátku provádìcího období.
9. Jestlie je jako výsledek jednání, uvedeného v odstavci 8,
dohodnuto, e Èlen mùe pokraèovat v uplatòování zvlátního zacházení,
poskytne tento Èlen dodateèné a pøijatelné koncese, stanovené pøi tomto
jednání.
10. V pøípadì, e zvlátní zacházení podle odstavce 7 nebude
pokraèovat po roce, následujícím po zaèátku provádìcího období, budou
dotyèné výrobky podléhat bìným clùm, stanoveným na základì celních
ekvivalentù, vypoèítaných v souladu s pøedepsanými smìrnicemi, pøipojenými
k této pøíloze, která budou vázána v listinì koncesí a závazkù dotyèného
Èlena. V ostatních ohledech budou uplatòována ustanovení odstavce 6 tak,
jak jsou modifikována pøísluným zvlátním a rozdílným zacházením,
poskytnutým rozvojovým èlenským zemím podle této Dohody.
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Dodatek k pøíloze 5
Smìrnice pro výpoèet celních ekvivalentù
pro zvlátní úèel, specifikovaný
v odstavcích 6 a 10 této pøílohy
1. Výpoèet celních ekvivalentù bude, bez ohledu na to, zda je vyjádøen
hodnotovì nebo specifickými sazbami, proveden transparentním zpùsobem
pouitím skuteèného rozdílu mezi domácími a zahranièními cenami. Pouity
budou údaje za léta 1986-1988. Celní ekvivalenty:
a)

budou v prvé øadì stanoveny na ètyømístné poloky harmonizovaného
systému;

b)

budou stanoveny na estimístné poloky nebo podrobnìji, pokud to bude
potøebné;

c)

budou, v pøípadì zpracovaných anebo pøipravených výrobkù, veobecnì
stanoveny násobením specifických celních ekvivalentù pro primární
zemìdìlské výrobky podílem primárních zemìdìlských výrobkù ve
zpracovaných nebo pøipravených výrobcích, vyjádøeným podle okolností
hodnotovì nebo ve fyzikálních jednotkách s pøihlédnutím, v pøípadì
potøeby, k jakýmkoli dodatkovým prvkùm, bìnì zabezpeèujícím ochranu
výrobního odvìtví.

2. Zahranièními cenami budou zásadnì skuteèné prùmìrné CIF ceny
za jednotku, dosahované v dováející zemi. V pøípadech, kdy nejsou prùmìrné
CIF ceny za jednotku k dispozici nebo nejsou vhodné, bude zahranièní cenou
buï:
a)

pøísluná prùmìrná CIF cena za jednotku, dosahovaná v blízké zemi;
nebo

b)

odhad z prùmìrné FOB ceny vhodnì vybraného velkého vývozce nebo
vývozcù, zvýený o odhadnuté pojistné výlohy, dopravné a ostatní
pøísluné náklady v dováející zemi.

3. Zahranièní ceny budou zásadnì pøevedeny na domácí mìnu pøi
pouití prùmìrného trního devizového kurzu stejného období jako cenové
údaje.
4. Domácí cenou bude zásadnì reprezentativní velkoobchodní cena,
pøevládající na domácím trhu nebo odhad této ceny v pøípadì, e odpovídající
údaje nejsou k dispozici.
5. Poèáteèní celní ekvivalenty mohou být, pokud to bude nutné,
upraveny, s pøihlédnutím k rozdílùm v kvalitì nebo v rozmanitosti, vhodným
koeficientem.
6. V pøípadì, e celní ekvivalent, vyplývající z tìchto smìrnic, je
záporný nebo nií ne souèasná vázaná sazba, mùe být poèáteèní celní
ekvivalent stanoven na úrovni souèasné vázané sazby nebo na základì národní
nabídky pro tento výrobek.
7. V pøípadì, e bude upravena úroveò celního ekvivalentu, která by
vyplývala ze shora uvedených smìrnic, poskytne dotyèný Èlen na ádost plnì
pøíleitost konzultací s cílem dohodnout vhodné øeení.
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DOHODA O UPLATÒOVÁNÍ
SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH OPATØENÍ
Èlenové,
opìtovnì potvrzujíce, e ádnému Èlenu nebude zabraòováno pøijímat
nebo prosazovat opatøení, nutná k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo
rostlin za pøedpokladu, e nebudou uplatòována zpùsobem, který by vytváøel
svévolnou nebo neoprávnìnou diskriminaci mezi Èleny, u nich pøevaují
stejné podmínky nebo skrytá omezení mezinárodního obchodu;
pøejíce si zlepit lidské zdraví, zdraví zvíøat a fytosanitární situaci
vech Èlenù;
berouce na vìdomí, e sanitární a fytosanitární opatøení jsou èasto
uplatòována na základì dvoustranných dohod nebo protokolù;
pøejíce si, aby ustavení mnohostranného rámce pravidel vedlo k
pøípravì, pøijímání a uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení s
cílem na nejnií míru sníit jejich negativní vliv na obchod;
uznávajíce dùleitý pøínos, který
mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení;

v

tomto

smìru

mohou

mít

pøejíce si podporovat uívání harmonizovaných sanitárních a
fytosanitárních opatøení mezi Èleny na základì mezinárodních norem,
smìrnic
a
doporuèení,
vypracovaných
pøíslunými
mezinárodními
organizacemi, vèetnì Komise pro Kodex Alimentarius, Mezinárodního úøadu
epizootického a pøísluných mezinárodních a regionálních organizací,
pùsobících v rámci Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin, ani by byly na
Èlenech vyadovány zmìny jejich pøimìøené úrovnì ochrany ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;
uznávajíce, e se rozvojové èlenské zemì mohou setkat se zvlátními
potíemi
pøi
dodrování
sanitárních
nebo
fytosanitárních
opatøení
dováejících Èlenù a v dùsledku toho s potíemi v pøístupu na trhy a dále pøi
pøípravì a uplatòování sanitárních nebo fytosanitárních opatøení ve svých
vlastních zemích a pøejíce si pomáhat jim v tìchto jejich snahách;
pøejíce si proto vypracovat pravidla pro uplatòování ustanovení GATT
1994, která se vztahují k uívání sanitárních nebo fytosanitárních opatøení,
zvlátì pak k ustanovení èlánku XX b)1/;
dohodli se takto:
Èlánek 1
Veobecná ustanovení
1. Tato Dohoda se vztahuje na vechna sanitární a fytosanitární
opatøení, která mohou pøímo nebo nepøímo ovlivòovat mezinárodní obchod.
Taková opatøení budou vypracovávána a uplatòována v souladu s
ustanoveními této Dohody.
2. Pro úèely této Dohody se budou uplatòovat definice, uvedené v
pøíloze A.
1/

V te
Âto Dohode
Ï zahrnuje odkaz na c
Ïla
Ânek XX b) te
Âz
Ï nadpis tohoto c
Ïla
Ânku.
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3. Pøílohy tvoøí nedílnou souèást této Dohody.
4. Nic se v této Dohodì nedotýká práv Èlenù, vyplývajících z Dohody
o technických pøekákách obchodu, pokud jde o opatøení, která nespadají do
této Dohody.
Èlánek 2
Základní práva a povinnost
1. Èlenové mají právo pøijímat sanitární a fytosanitární opatøení,
nutná k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin za pøedpokladu, e
tato opatøení nejsou v rozporu s ustanoveními této Dohody.
2. Èlenové zajistí, aby se jakékoliv sanitární nebo fytosanitární
opatøení uplatòovalo jen v rozsahu, nutném k ochranì ivota nebo zdraví lidí,
zvíøat nebo rostlin, aby bylo zaloeno na vìdeckých zásadách a aby nebylo
neudrováno bez dostateèného vìdeckého dùkazu, pokud ustanovení odstavce
7 èlánku 5 nestanoví jinak.
3. Èlenové zajistí, aby jejich sanitární a fytosanitární opatøení
svévolnì nebo neoprávnìnì nediskriminovala mezi Èleny, u nich pøevaují
stejné nebo podobné podmínky, vèetnì mezi jejich vlastním územím a územím
ostatních Èlenù. Sanitární a fytosanitární opatøení se nebudou uplatòovat
zpùsobem, který by vytváøel skrytá omezení mezinárodního obchodu.
4. Sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou v souladu s
pøíslunými ustanoveními této Dohody, se budou povaovat za sluèitelná se
závazky Èlenù podle ustanovení GATT 1994, vztahujících se na uívání
sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, zvlátì pak ustanovení èlánku XX
b).
Èlánek 3
Harmonizace
1. Aby se sanitární a fytosanitární opatøení harmonizovala na co
moná nejirím základì, budou Èlenové pøijímat svá sanitární nebo
fytosanitární opatøení na základì mezinárodních norem, smìrnic a
doporuèení, pokud existují a pokud ustanovení této Dohody a zejména
odstavec 3, nestanoví jinak.
2. Sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou v souladu s
mezinárodními normami, smìrnicemi nebo doporuèeními, se budou povaovat
za nutná k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin a za sluèitelná s
ustanoveními této Dohody a GATT 1994.
3. Èlenové mohou zavádìt nebo udrovat v platnosti sanitární nebo
fytosanitární opatøení, která budou mít za následek vyí úroveò sanitární
nebo fytosanitární ochrany, ne které by bylo dosaeno opatøeními,
zaloenými na pøísluných mezinárodních normách, smìrnicích nebo
doporuèeních, pokud je to vìdecky zdùvodnìno anebo je to dùsledek úrovnì
sanitární a fytosanitární ochrany, kterou Èlen oznaèí jako pøimìøenou v
souladu s pøíslunými ustanoveními odstavcù 1 a 8 èlánku 52/. ádná
2/

Ïlenove
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Â ve
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opatøení, jejich dùsledkem bude úroveò sanitární nebo fytosanitární ochrany
rozdílná od té, které by bylo dosaeno opatøeními, zaloenými na
mezinárodních normách, smìrnicích nebo doporuèeních, nebudou nicménì
nesluèitelná s jakýmkoli ustanovením této Dohody.
4. Èlenové se budou v mezích moností svých zdrojù plnì úèastnit
èinnosti pøísluných mezinárodních organizací a jejich pomocných orgánù,
zvlátì pak Komise pro Kodex Alimentarius, Mezinárodního úøadu
epizootického a mezinárodních a regionálních organizací, pùsobících v rámci
Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin, s cílem podporovat je ve vypracovávání
a provádìní pravidelných revizí norem, smìrnic a doporuèení, vztahujících se
ke vem aspektùm sanitárních a fytosanitárních opatøení.
5. Výbor pro sanitární a fytosanitární opatøení, uvedený v odstavcích
1 a 4 èlánku 12 (dále uvádìný jako Výbor), zpracuje postup ke sledování
procesu mezinárodní harmonizace a ke koordinaci úsilí v tomto smìru s
pøíslunými mezinárodními organizacemi.
Èlánek 4
Rovnocennost
1. Èlenové budou pøijímat sanitární nebo fytosanitární opatøení
ostatních Èlenù jako rovnocenná pøesto, e se tato opatøení budou liit od
jejich vlastních anebo od tìch, která jsou uívána jinými Èleny, obchodujícími
stejným výrobkem, jestlie vyváející Èlen objektivnì prokáe dováejícímu
Èlenovi, e jeho opatøeními bude u dováejícího Èlena dosaeno pøimìøené
úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany. Za tím úèelem bude
dováejícímu Èlenovi na poádání a v rozumné míøe umonìno provést
inspekce, zkouky a jiné odpovídající kroky.
2. Èlenové budou na ádost uskuteèòovat konzultace s cílem
dosáhnout dvoustranných a mnohostranných smluv o uznávání rovnocennosti
jednotlivých sanitárních nebo fytosanitárních opatøení.
Èlánek 5
Hodnocení rizik a urèení pøimìøené úrovnì
sanitární nebo fytosanitární ochrany
1. Èlenové zajistí, aby jejich sanitární nebo fytosanitární opatøení byla
zaloena na okolnostem pøimìøeném vyhodnocení rizik pro ivot nebo zdraví
lidí, zvíøat nebo ochranu rostlin, pøièem budou brát v úvahu techniky
vyhodnocování rizik, vypracované pøíslunými mezinárodními organizacemi.
2. Pøi vyhodnocování rizik budou brát Èlenové v úvahu dostupná
vìdecká zjitìní; pøísluné zpracovatelské a výrobní metody; odpovídající
metody inspekce, vzorkování a zkouky; výskyt urèitých nemocí nebo kùdcù;
existenci oblastí prostých kùdcù nebo nemocí; pøísluné ekologické podmínky
a podmínky ivotního prostøedí; a karanténní nebo jiné reimy.
3. Pøi vyhodnocování rizik pro ivot nebo zdraví zvíøat nebo rostlin a
urèování opatøení, je mají být uplatnìna s cílem dosáhnout pøimìøené úrovnì
sanitární nebo fytosanitární ochrany pøed tìmito riziky, budou Èlenové brát v
úvahu jako dùleité ekonomické faktory: moné kody, vyjádøené ztrátami ve
výrobì nebo v prodejích v pøípadì výskytu, usazení nebo rozíøení kùdcù nebo
nemoci; náklady na kontrolu nebo likvidaci kùdcù nebo nemoci na území
dováejícího Èlena; a vztah nákladù a jejich úèinnosti v pøípadì dalích
opatøení, která umoní omezit rizika.
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4. Èlenové by mìli pøi urèování pøimìøené úrovnì sanitární nebo
fytosanitární ochrany brát v úvahu cíl sníit negativní úèinky na obchod na
nejnií míru.
5. S cílem dosáhnout provázanosti uplatòování koncepce pøimìøené
sanitární nebo fytosanitární ochrany pøed ohroením ivota nebo zdraví lidí,
zvíøat nebo rostlin, nebude ádný Èlen svévolnì nebo neoprávnìnì rozliovat
úrovnì, které povauje za pøimìøené v rùzných situacích, jestlie takovéto
rozliování zpùsobuje diskriminaci nebo skrytá omezení mezinárodního
obchodu. Èlenové budou v souladu s odstavci 1, 2 a 3 èlánku 12 spolupracovat
ve Výboru s cílem vypracovat smìrnice pro dalí praktické provádìní tohoto
ustanovení. Pøi vypracovávání tìchto smìrnic bude brát Výbor v úvahu
vechny dùleité faktory, vèetnì mimoøádného charakteru rizik pro lidské
zdraví, jim se lidé dobrovolnì vystavují.
6. Ani by bylo dotèeno ustanovení odstavce 2 èlánku 3, musejí
Èlenové, zavádìjící nebo udrující sanitární nebo fytosanitární opatøení s
cílem dosáhnout pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany,
zajistit, aby tato opatøení nemìla více omezující úèinky na obchod, ne je tøeba
k dosaení takové úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany, kterou
povaují za pøimìøenou, berouce v úvahu technickou a ekonomickou
proveditelnost.3/
7. V pøípadech, kdy pøísluná vìdecká zjitìní nejsou dostateèná,
mùe Èlen prozatímnì pøijmout sanitární nebo fytosanitární opatøení na
základì pøísluných dostupných informací, vèetnì informací pøísluných
mezinárodních organizací a informací, vyplývajících ze sanitárních nebo
fytosanitárních opatøení, uplatòovaných ostatními Èleny. Za takových
okolností se budou Èlenové snait získat dodateèné informace, nutné pro
objektivnìjí vyhodnocení rizik a následnì v rozumné lhùtì sanitární nebo
fytosanitární opatøení z tohoto hlediska pøezkoumají.
8. Pokud má Èlen dùvod vìøit tomu, e urèité sanitární nebo
fytosanitární opatøení, zavedené nebo uplatòované jiným Èlenem, omezuje
nebo mùe omezovat jeho vývozy a e se neopírá o pøísluné mezinárodní
normy, smìrnice nebo doporuèení anebo takové normy, smìrnice nebo
doporuèení neexistují, mùe být poadováno vysvìtlení dùvodù pro taková
sanitární nebo fytosanitární opatøení, které poskytne Èlen, udrující taková
opatøení.
Èlánek 6
Pøizpùsobení se regionálním podmínkám, vèetnì oblastí prostých kùdcù
nebo nemocí a oblastí s nízkým výskytem kùdcù nebo nemocí
1. Èlenové zajistí, aby se jejich sanitární nebo fytosanitární opatøení
pøizpùsobila sanitárním nebo fytosanitárním podmínkám oblasti, v ní má
výrobek pùvod a oblasti, do které je urèen, co se týká celé zemì, jedné èásti
zemì nebo nìkolika zemí nebo jejich èástí. Pøi vyhodnocování sanitárních
nebo fytosanitárních podmínek oblasti budou Èlenové brát v úvahu mimo jiné
stupeò výskytu urèitých nemocí nebo kùdcù, existenci eradikaèních programù
a programù boje proti nemocem a kùdcùm a pøísluná kritéria nebo smìrnice,
je mohou být vypracována pøíslunými mezinárodními organizacemi.
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2. Èlenové budou zejména uznávat koncepci oblastí prostých výskytu
kùdcù nebo nemocí a oblastí s nízkým výskytem kùdcù nebo nemocí. Urèení
tìchto oblastí bude zaloeno na takových faktorech, jako je zemìpisné
vymezení, ekosystémy, epidemiologický dohled a efektivnost sanitárních nebo
fytosanitárních kontrol.
3. Vyváející Èlenové, kteøí prohlásí, e jejich území je oblastí prostou
kùdcù nebo nemocí nebo oblastí s nízkým výskytem kùdcù nebo nemocí, o
tom poskytnou nezbytné dùkazy, aby bylo moné objektivnì prokázat
dováejícímu Èlenu, e takové oblasti jsou a zùstanou pravdìpodobnì oblastmi
prostými kùdcù nebo nemocí nebo pøípadnì oblastmi s jejich nízkým
výskytem. Za tím úèelem bude dováejícímu Èlenu umonìn rozumný pøístup,
poádá-li o inspekci, provedení zkouek nebo jiných pøísluných krokù.
Èlánek 7
Transparentnost
Èlenové
budou
fytosanitárních opatøení
ustanoveními pøílohy B.

oznamovat
zmìny
svých
sanitárních
nebo
a poskytnou o nich informace v souladu s
Èlánek 8

Kontrola, inspekce a homologace
Èlenové budou pøi provádìní kontroly, inspekce a homologace, vèetnì
národních systémù pro homologaci pouití pøísad nebo pro stanovení
pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích nebo krmivech
postupovat podle ustanovení pøílohy C nebo jinak zajistí, aby jejich postupy
nebyly nesluèitelné s ustanoveními této Dohody.
Èlánek 9
Technická pomoc
1. Èlenové se dohodli, e usnadní poskytování technické pomoci jiným
Èlenùm, zvlátì rozvojovým èlenským zemím, buï dvoustrannì nebo
prostøednictvím pøísluných mezinárodních organizací. Tato pomoc se mùe
mimo jiné týkat oblastí zpracovatelských technologií, výzkumu a
infrastruktury, vèetnì zøizování národních regulaèních orgánù a mùe mít
formu poradenství, úvìrù, darù a pomoci, vèetnì zajiování technických
slueb odborníkù, výuky a zaøízení s cílem umonit tìmto zemím pøizpùsobit
se a pøijímat taková sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou nutná k
dosaení pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany na jejich
vývozních trzích.
2. V pøípadì potøeby významnìjích investic, nezbytných pro to, aby
vyváející rozvojová èlenská zemì splnila sanitární a fytosanitární pøedpisy
dováejícího Èlena, dováející Èlen zváí poskytnutí takové technické pomoci,
která by pomohla rozvojové èlenské zemi udret a rozíøit monosti pøístupu
na trh u výrobku, kterého se to týká.
Èlánek 10
Zvlátní a rozdílné zacházení
1. Pøi vypracování a provádìní sanitárních nebo fytosanitárních
opatøení budou brát Èlenové v úvahu zvlátní potøeby rozvojových èlenských
zemí a zvlátì pak nejménì rozvinutých èlenských zemí.
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2. V pøípadì, e pøimìøená úroveò sanitární nebo fytosanitární
ochrany skýtá monost postupného zavádìní nových sanitárních nebo
fytosanitárních opatøení, by mohla být poskytnuta delí lhùta pro jejich
dodrování u výrobkù, na nich mají rozvojové èlenské zemì zájem tak, aby
mohly udret monosti jejich vývozu.
3. S cílem zajistit pro rozvojové èlenské zemì monost postupovat v
souladu s ustanoveními této Dohody, je Výbor oprávnìn poskytnout tìmto
zemím, pokud ho o to poádají, urèité a èasovì omezené, úplné nebo dílèí
výjimky ze závazkù, vyplývajících z této Dohody, pøièem vezme v úvahu jejich
finanèní potøeby a potøeby jejich obchodu a rozvoje.
4. Èlenové by mìli podporovat a usnadòovat aktivní úèast
rozvojových èlenských zemí na pracích pøísluných mezinárodních organizací.
Èlánek 11
Konzultace a øeení sporù
1. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována
a uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øeení sporù podle této Dohody, pokud není v této Dohodì uvedeno jinak.
2. Ve sporu, vzniklém z této Dohody, který se týká vìdeckých nebo
technických otázek, bude skupina odborníkù ádat názor expertù, které sama
vybrala po konzultaci se spornými stranami. Za tím úèelem mùe skupina
odborníkù, pokud to bude povaovat za pøimìøené, ustavit poradní skupinu
technických expertù nebo mùe konzultovat pøísluné mezinárodní
organizace, a to na ádost nìkteré ze sporných stran anebo na základì své
vlastní iniciativy.
3. ádným ustanovením této Dohody nejsou dotèena práva Èlenù,
vyplývající z jiných mezinárodních dohod, vèetnì práva uchýlit se k dobrým
slubám a práva na vyuití mechanismù pro øeení sporù jiných
mezinárodních organizací nebo upravených v rámci kterékoli mezinárodní
dohody.
Èlánek 12
Spravování Dohody
1. Tímto se zøizuje Výbor pro sanitární a fytosanitární opatøení, který
umoní pravidelnì uskuteèòovat konzultace. Bude vykonávat funkce, nutné
pro provádìní ustanovení této Dohody a pro uskuteèòování jejích cílù, zejména
pokud se týká harmonizace. Výbor bude rozhodovat na základì konsensu.
2. Výbor bude podporovat a usnadòovat jednorázové konzultace nebo
jednání mezi Èleny o specifických sanitárních nebo fytosanitárních otázkách.
Výbor bude podporovat vyuívání mezinárodních norem, smìrnic nebo
doporuèení vemi Èleny a v tomto ohledu bude uskuteèòovat konzultace a
technické studie s cílem rozíøit koordinaci a integraci mezi mezinárodními a
národními systémy a pøístupy k homologaci uívaných pøísad potravin nebo
pro stanovení pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích nebo
krmivech.
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3. Výbor bude udrovat úzké styky s pøíslunými mezinárodními
organizacemi v oblasti sanitární a fytosanitární ochrany, zvlátì s Komisí pro
Kodex Alimentarius, Mezinárodním úøadem epizootickým a sekretariátem
Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin s cílem získávat nejlepí dostupná
vìdecká a technická stanoviska pro naplòování této Dohody a vylouèit jakékoli
zbyteèné zdvojování vynakládaného úsilí.
4. Výbor vypracuje postup pro sledování procesu mezinárodní
harmonizace a pouívání mezinárodních norem, smìrnic a doporuèení. Za tím
úèelem by mìl Výbor spoleènì s pøíslunými mezinárodními organizacemi
sestavit seznam tìch mezinárodních norem, smìrnic a doporuèení,
vztahujících se k sanitárním nebo fytosanitárním opatøením, které Výbor
oznaèí, e mají hlavní dopad na obchod. Seznam by mìl zahrnovat údaje
Èlenù o tìch mezinárodních normách, smìrnicích a doporuèeních, které
uplatòují jako podmínku dovozu anebo na jejich základì se mohou dováené
výrobky, které jsou v souladu s tìmito normami, dostávat na jejich trhy. V
tìch pøípadech, kdy Èlen neuplatòuje mezinárodní normu, smìrnici nebo
doporuèení jako podmínku dovozu, mìl by uvést dùvod a zejména upøesnit,
zda má za to, e tato norma není dostateènì pøísná, aby mohla zajistit
pøimìøenou úroveò sanitární nebo fytosanitární ochrany. Jestlie Èlen zmìní
své stanovisko poté, co sdìlil, e uplatòuje normu, smìrnici nebo doporuèení
jako podmínku dovozu, mìl by poskytnout vysvìtlení této zmìny a informovat
o tom Sekretariát, jako i pøísluné mezinárodní organizace, pokud ovem
takové oznámení a vysvìtlení nejsou poskytnuta v souladu s postupy,
uvedenými v pøíloze B.
5. S cílem vylouèit zbyteèná zdvojování, Výbor bude moci rozhodnout,
pokud to bude potøeba, o vyuívání informací získaných zejména z
oznamovacích postupù, je se uplatòují v pøísluných mezinárodních
organizacích.
6. Výbor mùe, na základì iniciativy jednoho z Èlenù vhodným
zpùsobem vyzvat pøísluné mezinárodní organizace nebo jejich pomocné
orgány k pøezkoumání specifických záleitostí, týkajících se jednotlivé normy,
smìrnice nebo doporuèení, vèetnì vysvìtlení, týkajícího se nevyuívání podle
odstavce 4.
7. Výbor pøezkoumá pùsobení a uplatòování této Dohody po tøech
letech od data vstupu v platnost Dohody o WTO a poté podle potøeby. Pokud
to bude vhodné, Výbor mùe pøedloit Radì pro obchod zboím návrhy na
zmìny textu této Dohody, majíc pøitom, mimo jiné, na zøeteli zkuenosti,
získané pøi jejím uplatòování.
Èlánek 13
Provádìní
Èlenové jsou podle této Dohody plnì zodpovìdni za dodrování vech
závazkù, které jsou v ní uvedeny. Èlenové vypracují a zavedou spolehlivá
opatøení a mechanismy s cílem zvýit úroveò dodrování ustanovení této
Dohody jinými institucemi ne orgány ústøední vlády. Pøijmou taková
rozumná opatøení, která mají v pravomoci, aby nevládní instituce na jejich
území, jako i regionální orgány, jich jsou nevládní instituce na jejich území
èleny, postupovaly v souladu s pøíslunými ustanoveními této Dohody.
Èlenové dále nepøijmou taková opatøení, která mají pøímo nebo nepøímo za
následek závazek nebo podporu regionálních nebo nevládních institucí nebo
místních správních orgánù jednat zpùsobem, nesluèitelným s ustanoveními
této Dohody. Èlenové zajistí, aby nebylo vyuíváno slueb nevládních institucí
pøi provádìní sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, pokud nebudou
postupovat v souladu s ustanoveními této Dohody.
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Èlánek 14
Závìreèná ustanovení
Nejménì rozvinuté èlenské zemì mohou, pokud jde o jejich sanitární
nebo fytosanitární opatøení, ovlivòující dovozy nebo dováené výrobky, odloit
uplatòování ustanovení této Dohody o pìt let od data vstupu v platnost
Dohody o WTO. Ostatní rozvojové èlenské zemì mohou, pokud jde o jejich
sanitární nebo fytosanitární opatøení, ovlivòující dovozy nebo dováené
výrobky, odloit uplatòování ustanovení této Dohody, kromì odstavce 8
èlánku 5 a èlánku 7, o dva roky od data vstupu v platnost Dohody o WTO,
jestlie tomuto uplatòování brání nedostatek technických znalostí, technická
infrastruktura nebo zdroje.
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PØÍLOHA A
DEFINICE4/
1. Sanitární nebo fytosanitární opatøení - Jakékoliv uplatòované
opatøení:
a)

k ochranì zdraví nebo ivota zvíøat nebo rostlin na území Èlena pøed
ohroeními, vyplývajícími z výskytu, usazení nebo rozíøení kùdcù,
nemocí,
organismù,
které
pøenáejí
nemoci
nebo
organismù,
zpùsobujících nemoce;

b)

k ochranì zdraví nebo ivota lidí nebo zvíøat na území Èlena pøed
ohroeními, vyplývajícími z pøísad, kontaminantù, toxinù nebo
organismù, zpùsobujících nemoce v potravinách, nápojích nebo krmivech;

c)

k ochranì zdraví nebo ivota lidí na území Èlena pøed ohroeními,
vyplývajícími z nemocí pøenáených zvíøaty, rostlinami nebo výrobky z
nich, nebo z výskytu, usazení nebo rozíøení kùdcù; nebo

d)

k zabránìní nebo omezení ostatních kod na území Èlena, vyplývajících z
výskytu, usazení nebo rozíøení kùdcù.

Sanitární nebo fytosanitární opatøení zahrnují vechny zákony, vyhláky,
naøízení, vechny pøedpisy a pøísluná øízení a dále, mimo jiné, kritéria,
týkající se koneèného výrobku, zpracovatelské a výrobní metody, zkouky,
inspekce, certifikace a homologace, karanténní nakládání, vèetnì pøísluných
pøedpisù, týkajících se dopravy zvíøat, rostlin nebo materiálù, nutných pro
jejich pøeití po dobu dopravy, ustanovení o pøísluných statistických
metodách, postupech pøi odbìru vzorkù a metodách vyhodnocení rizik a
pøedpisy o obalech a znaèení, je jsou v pøímém vztahu k nezávadnosti
potravin.
2. Harmonizace - Zavádìní, uznávání a uplatòování spoleèných
sanitárních a fytosanitárních opatøení rùznými Èleny.
3. Mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení
a)

k nezávadnosti potravin, normy, smìrnice a doporuèení, stanovená
Komisí pro Kodex Alimentarius, pokud jde o pøísady potravin, rezidua
veterinárních lékù a pesticidù, kontaminanty, analytické metody, odbìr
vzorkù, jako i pøedpisy, týkající se hygieny;

b)

pro zdraví zvíøat a pro choroby vzájemnì pøenosné mezi zvíøaty a lidmi,
normy,
smìrnice
a
doporuèení,
vypracovaná
pod
patronací
Mezinárodního úøadu epizootického;

c)

pro ochranu rostlin, mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení,
vypracovaná pod patronací Sekretariátu Mezinárodní úmluvy o ochranì
rostlin ve spolupráci s regionálními organizacemi, pùsobícími v rámci
zmínìné úmluvy; a
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pro záleitosti, je nespadají pod výe uvedené organizace, pøísluné
normy, smìrnice a doporuèení, vyhlaovaná jinými pøíslunými
mezinárodními organizacemi, jich se mohou vichni Èlenové stát èleny a
uznaná Výborem.

4. Vyhodnocení rizik - Vyhodnocení pravdìpodobnosti výskytu,
usazení nebo rozíøení kùdcù nebo nemoci na území dováejícího Èlena podle
sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, je by mohla být uplatòována a
biologické nebo ekonomické dùsledky, které by tak mohly vzniknout, nebo
vyhodnocení negativních dùsledkù, které by mohla mít na zdraví lidí a zvíøat
pøítomnost pøísad, kontaminantù, toxinù nebo organismù, zpùsobujících
nemoce v potravinách, nápojích nebo krmivech.
5. Pøimìøená úroveò sanitární a fytosanitární ochrany - Úroveò
ochrany, kterou povauje za pøimìøenou Èlen, který zavedl sanitární nebo
fytosanitární opatøení k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin na
svém území.
POZNÁMKA: Mnozí Èlenové nazývají tuto definici jako pøijatelnou úroveò
rizika.
6. Oblasti prosté kùdcù nebo nemocí - Oblast, zahrnující celou zemi,
jednu èást zemì nebo nìkolik zemí nebo jejich èásti, urèená pøíslunými
orgány, ve kterých se nevyskytuje urèitý druh kùdce nebo nemoci.
POZNÁMKA: Oblast prostá kùdcù nebo nemoci mùe obklopovat, mùe být
obklopena nebo sousedit s oblastí - a u s èástí zemì nebo s geografickým
regionem, který zahrnuje èásti nebo celá území nìkolika zemí - o které je
známo, e se zde vyskytuje specifický kùdce nebo nemoc, ale která je
pøedmìtem regionálních kontrolních opatøení jako jsou zavedení ochrany,
dohledu nebo nárazníkových zón, které omezují nebo eradikují dotyèného
kùdce nebo nemoc.
7. Oblast s nízkým výskytem kùdcù nebo nemoci - Oblast, zahrnující
celou zemi, jednu èást zemì nebo nìkolik zemí nebo jejich èásti, urèená
pøíslunými orgány, ve které se urèitý druh kùdce nebo nemoci vyskytuje
málo a která je pod úèinným dohledem, pøedmìtem boje proti nim nebo
eradikaèních opatøení.
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PØÍLOHA B
TRANSPARENTNOST SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH PØEDPISÙ
Publikování pøedpisù
1. Èlenové zajistí, aby byly vechny sanitární a fytosanitární
pøedpisy5/, které byly pøijaty, urychlenì publikovány v co nejkratí lhùtì
takovým zpùsobem, aby se s nimi mohli zainteresovaní Èlenové seznámit.
2. S výjimkou naléhavých okolností zabezpeèí Èlenové dostateènou
lhùtu mezi publikací sanitárního nebo fytosanitárního pøedpisu a jeho
vstupem v platnost s cílem poskytnout èas výrobcùm vyváejících Èlenù a
zvlátì pak rozvojových èlenských zemí na pøizpùsobení jejich výrobkù a
výrobních metod poadavkùm dováejícího Èlena.
Informaèní støediska
3. Kadý Èlen zajistí, aby existovalo jedno informaèní støedisko, které
bude odpovídat za poskytování odpovìdí na vechny rozumné otázky, poloené
zainteresovanými Èleny a poskytovat pøísluné dokumenty, týkající se:
a)

jakýchkoli sanitárních nebo fytosanitárních pøedpisù, pøijatých nebo
pøipravovaných na jeho území;

b)

jakýchkoli kontrolních a inspekèních postupù, jakýchkoli výrobních a
karanténních reimù, týkajících se pøípustné míry pesticidù a homologace
potravinových pøísad, pouívaných na jeho území;

c)

postupù pøi vyhodnocování rizik, faktorù, které jsou brány v úvahu, jako
i urèování pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany;

d)

èlenství nebo úèasti Èlena nebo pøísluných orgánù na jeho území v
mezinárodních a regionálních sanitárních a fytosanitárních organizacích
a systémech, jako i v dvoustranných a mnohostranných dohodách a
ujednáních, souvisejících s touto Dohodou a textù takových dohod a
ujednání.

4. Èlenové zajistí, aby v pøípadì, e zainteresovaní Èlenové poadují
výtisky dokumentù, byly tyto výtisky poskytnuty, nejsou-li zdarma, za stejné
ceny, za jaké je získávají státní pøísluníci6/ dotyèného Èlena, s výjimkou
skuteèných nákladù na odeslání.
Oznamovací postupy
5. Jestlie neexistuje mezinárodní norma, smìrnice nebo doporuèení
anebo jestlie obsah navreného sanitárního nebo fytosanitárního pøedpisu
není v podstatných vìcech shodný s obsahem mezinárodní normy, smìrnice
nebo doporuèení a jestlie pøedpis mùe mít významný vliv na obchod
ostatních Èlenù, Èlenové budou:
5/
6/
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a)

bezodkladnì publikovat upozornìní tak, aby bylo zainteresovaným
Èlenùm umonìno seznámit se s návrhem na zavedení tohoto pøedpisu;

b)

oznamovat ostatním Èlenùm prostøednictvím Sekretariátu výrobky, které
budou spadat do rámce pøedpisu se struèným uvedením cíle a dùvodù
navrhovaného pøedpisu. Tato oznámení budou uèinìna v takovém stádiu
pøípravy, aby bylo mono jetì provést zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;

c)

poskytovat na poádání ostatním Èlenùm výtisky navrhovaných pøedpisù
a kdykoli to bude moné, oznaèit èásti, které se podstatnì lií od
mezinárodních norem, smìrnic nebo doporuèení;

d)

nediskriminaènì poskytovat ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu k
uplatnìní písemných pøipomínek, na ádost tyto pøipomínky projednat a
brát pøipomínky a výsledky jednání v úvahu.

6. V pøípadì, e vzniknou nebo hrozí, e vzniknou Èlenovi naléhavé
problémy, související s ochranou zdraví, mùe tento Èlen, pokud to povauje
za nutné, upustit od krokù, uvedených v odstavci 5 této pøílohy za
pøedpokladu, e:
a)

okamitì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
pøísluný pøedpis a výrobky, kterých se týká, se struèným uvedením cíle a
zdùvodnìním pøedpisu, vèetnì povahy naléhavého problému nebo
problémù;

b)

poskytne na poádání výtisky pøedpisu ostatním Èlenùm;

c)

umoní ostatním Èlenùm pøedloit písemné pøipomínky, na ádost tyto
pøipomínky projedná a vezme pøipomínky a výsledky jednání v úvahu;

7. Oznámení, zasílaná Sekretariátu, budou pøedkládána v angliètinì,
francouztinì nebo panìltinì.
8. Vyspìlé èlenské zemì budou, pokud je o to ostatní Èlenové
poádají, poskytovat výtisky dokumentù nebo, v pøípadì rozsáhlých
dokumentù, výtahy z tìchto dokumentù, vztahujících se k urèitému oznámení,
pøeloené do angliètiny, francouztiny nebo panìltiny.
9. Sekretariát rozele bezodkladnì text oznámení vem Èlenùm a
zainteresovaným mezinárodním organizacím a upozorní rozvojové èlenské
zemì na jakákoliv oznámení, týkající se výrobkù, na nich mají zvlátní zájem.
10. Èlenové oznaèí jeden orgán ústøední vlády, který bude na národní
úrovni odpovìdný za plnìní ustanovení, vztahujících se k oznamovacím
postupùm podle odstavcù 5, 6, 7 a 8 této pøílohy.
Veobecné výhrady
11. ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako povinnost:
a)

sdìlovat podrobnosti nebo poskytovat texty návrhù nebo publikovat texty
v jiném ne v jazyce Èlena, s výjimkou ustanovení odstavce 8 této pøílohy;
nebo

b)

sdìlovat dùvìrné informace, co by bylo Èlenùm na pøekáku v provádìní
sanitárních a fytosanitárních pøedpisù nebo pokozovalo oprávnìné
obchodní zájmy podnikù.
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PØÍLOHA C
KONTROLNÍ, INSPEKÈNÍ A HOMOLOGAÈNÍ POSTUPY7/
1. V souvislosti s jakýmikoli postupy, majícími za úèel ovìøit a zajistit
dodrování sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, Èlenové zabezpeèí, aby:
a)

byly tyto postupy uskuteènìny a dokonèeny bez bezdùvodného odkladu a
zpùsobem pro dováené výrobky ne ménì výhodným ne pro obdobné
výrobky domácího pùvodu;

b)

obvyklá délka kadého postupu byla publikována nebo aby
pøedpokládaná délka byla sdìlena adateli, jestlie o to poádá; jakmile
pøísluný
orgán
obdrí
ádost,
bezodkladnì
posoudil
úplnost
dokumentace a øádným a úplným zpùsobem informoval adatele o vech
nedostatcích; pøísluný orgán pøedal co nejdøíve výsledky postupù
øádným a uceleným zpùsobem adateli, aby bylo mono provést úpravy,
pokud to bude nutné; i v pøípadì, e ádost má nedostatky, pøísluný
orgán pokraèoval v uskuteènitelné míøe v provádìní postupù, pokud o to
adatel poádal; adatel byl na poádání informován o pokroèilosti
postupu, jako i o dùvodech pøípadného zpodìní;

c)

ádosti o informace byly omezeny na míru, nezbytnou pro kontrolní,
inspekèní a homologaèní postupy, vèetnì schvalování uívaných pøísad
nebo stanovení pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích
nebo krmivech;

d)

dùvìrný charakter informací o dováených výrobcích, které mohou
vyplynout z kontroly, inspekce nebo homologace, byl dodrován
zpùsobem ne ménì pøíznivým ne v pøípadì výrobkù domácího pùvodu a
tak, aby byly chránìny oprávnìné obchodní zájmy;

e)

jakékoliv poadavky na kontroly, inspekce a homologace jednotlivých
vzorkù výrobkù byly omezeny na to, co je pøimìøené a nutné;

f)

jakékoliv poplatky, ukládané za postupy u dováených výrobkù, byly
spravedlivé v pomìru k jakýmkoli poplatkùm, které jsou ukládány na
obdobné výrobky domácího pùvodu nebo výrobky kteréhokoli jiného
Èlena a nebyly vyí, ne èiní skuteèné náklady na danou slubu;

g)

stejná kritéria byla pouívána pøi výbìru zaøízení, uívaných pøi
postupech a pøi odbìru vzorkù u dováených výrobkù a u výrobkù
domácího pùvodu, s cílem co nejvíce sníit nesnáze adatelù, dovozcù,
vývozcù nebo jejich zástupcù;

h)

kdykoli se zmìní specifikace výrobku jako dùsledek jeho kontroly a
inspekce z hlediska uplatòovaných pøedpisù, byl postup pro upravený
výrobek omezen na míru, nezbytnou k urèení, e existuje dostateèná
jistota, e výrobek stále vyhovuje dotèeným pøedpisùm; a

i)

existoval postup pro pøezkoumání stíností, týkajících se provádìní
tìchto postupù a v pøípadì, e je stínost oprávnìná, pøijmout opatøení k
nápravì.

7/
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Jestlie
dováející
Èlen
uplatòuje
systém
homologace
pro
uití
potravináøských pøísad nebo pro stanovení pøípustných dávek kontaminantù v
potravinách, nápojích nebo krmivech, který zakazuje nebo omezuje pøístup na
svùj vnitøní trh tìm výrobkùm, které tuto homologaci nemají, pak dováející
Èlen, ne bude uèinìno koneèné rozhodnutí, zváí pouití pøísluné
mezinárodní normy jako základu pro pøístup.
2. V pøípadì, e sanitární nebo fytosanitární opatøení stanoví, e bude
kontrola provedena ve výrobì, Èlen, na jeho území se tato výroba
uskuteèòuje, poskytne nutnou pomoc k usnadnìní této kontroly a práce
kontrolních orgánù, které ji provádìjí.
3. ádné ustanovení této Dohody
provádìli rozumnou inspekci na jejich území.

nebude

bránit

Èlenùm,

aby
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DOHODA O TEXTILU A OACENÍ
Èlenové,
pøipomínajíce, e se ministøi v Punta del Este dohodli, e jednání v
oblasti textilu a oacení budou zamìøena na stanovení zpùsobù, které by v
závìru umonily zaèlenit toto odvìtví do rámce GATT na základì posílených
pravidel a pøedpisù GATT, co rovnì pøispìje k realizaci cíle dále
liberalizovat obchod;
pøipomínajíce rovnì, e v Rozhodnutí Výboru pro obchodní jednání z
dubna 1989 bylo dohodnuto, e by proces zaèlenìní mìl zaèít po ukonèení
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a mít postupný
charakter;
pøipomínajíce kromì toho, e bylo dohodnuto, e by
rozvinutým èlenským zemím mìlo být poskytnuto zvlátní zacházení;

nejménì

dohodli se takto:
Èlánek 1
1. Tato Dohoda obsahuje ustanovení, která budou uplatòována Èleny
v prùbìhu pøechodného období pro zaèleòování odvìtví textilu a oacení do
rámce GATT 1994.
2. Èlenové se dohodli pouívat ustanovení odstavce 18 èlánku 2 a
odstavce 6 b) èlánku 6 této Dohody takovým zpùsobem, který umoní výrazné
zlepení moností pøístupu na trh pro malé dodavatele a vytvoøení moností
znaèné obchodní výmìny pro nové subjekty, zapojené do oblasti obchodu s
textilem a oacením1/.
3. Èlenové budou náleitì brát zøetel na situaci tìch Èlenù, kteøí
nebyli úèastníky protokolù o prodlouení Ujednání o mezinárodním obchodu
textilem (dále uvádìného jako MFA*/) od roku 1986 a poskytnou jim, pokud
to bude moné, zvlátní zacházení pøi uplatòování ustanovení této Dohody.
4. Èlenové se shodli na tom, e by mìly být zvlátní zájmy
vyváejících Èlenù, produkujících bavlnu, po konzultaci s nimi, brány v úvahu
pøi provádìní ustanovení této Dohody.
5. Aby bylo usnadnìno zaèlenìní odvìtví textilu a oacení do rámce
GATT 1994, Èlenové by mìli umonit trvalé a autonomní prùmyslové zmìny,
jako i zvýenou konkurenci na svých trzích.
6. Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, nedotknou se její
ustanovení práv a závazkù, vyplývajících pro Èleny z Dohody o WTO a
Mnohostranných obchodních dohod.
pøíloze.

1/
*/

7. Textil a oacení, na nì je uplatòována tato Dohoda, jsou uvedeny v
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Èlánek 2
1. Vekerá mnostevní omezení podle dvoustranných dohod, která
jsou uplatòována na základì èlánku 4 nebo byla oznámena na základì èlánkù
7 nebo 8 MFA a jsou platná v den, pøedcházející vstupu v platnost Dohody o
WTO, budou Èleny, kteøí je uplatòují, ve lhùtì 60 dní od tohoto data vstupu v
platnost podrobnì oznámena, vèetnì úrovní omezení, koeficientù nárùstu a
ustanovení, týkajících se flexibility, Orgánu pro kontrolu nad textilem (dále
uvádìného jako TMB*/), zøízenému na základì èlánku 8. Èlenové se dohodli,
e od data vstupu v platnost Dohody o WTO se budou vechna omezení tohoto
typu, uplatòovaná mezi smluvními stranami GATT 1947 a platná v den,
pøedcházející tomuto vstupu v platnost, øídit ustanoveními této Dohody.
2. TMB rozele tato oznámení vem Èlenùm k informaci. Kadý Èlen
má právo pøedloit TMB ve lhùtì 60 dní od rozeslání oznámení vekeré
pøipomínky, které ve vìci uvedených oznámení povauje za pøimìøené. Tyto
pøipomínky budou rozeslány ostatním Èlenùm k informaci. Pokud to bude
vhodné, TMB bude moci uèinit dotèeným Èlenùm doporuèení.
3. Jestlie se období 12 mìsícù pro uplatnìní omezení, která musí být
oznámena podle odstavce 1, neshoduje s obdobím 12 mìsícù, pøedcházejících
bezprostøednì vstupu v platnost Dohody o WTO, dotèení Èlenové by se mìli
vzájemnì dohodnout o vyrovnání období pro uplatnìní omezení s rokem podle
této Dohody2/ a stanovit teoretické základní úrovnì uvedených omezení za
úèelem uplatnìní ustanovení tohoto èlánku. Dotèení Èlenové se dohodli, e na
poádání zahájí v co nejkratí lhùtì konzultace s cílem dospìt k takové
vzájemné dohodì. Vekerá ujednání tohoto typu budou mimo jiné brát zøetel
na sezónní strukturu dodávek v prùbìhu pøedcházejících let. Výsledky tìchto
konzultací budou oznámeny TMB, který uèiní dotèeným Èlenùm doporuèení,
která bude povaovat za pøimìøená.
4. Omezení, oznámená podle odstavce l, budou brána tak, e tvoøí
souhrn vech omezení tohoto typu, uplatòovaných dotyènými Èleny v den,
pøedcházející vstupu v platnost Dohody o WTO. Nebudou zavedena ádná
nová omezení, zamìøená na výrobky nebo Èleny s výjimkou tìch, která budou
v souladu s ustanoveními této Dohody nebo pøíslunými ustanoveními GATT
19943/. Okamitì bude ukonèena platnost omezení, která nebudou oznámena
ve lhùtì 60 dní od data vstupu v platnost Dohody o WTO.
5. Jakékoli jednostranné opatøení, pøijaté podle èlánku 3 MFA pøed
datem vstupu v platnost Dohody o WTO, bude moci zùstat v platnosti po
období, které je tam uvedeno, avak nesmí pøekroèit 12 mìsícù, pokud bylo
dotyèné opatøení pøezkoumáno Orgánem pro dohled nad textilem (dále
uvádìného jen jako TSB**/), ustaveným na základì MFA. V pøípadì, kdy by
TSB nemìl monost jakékoli takové jednostranné opatøení pøezkoumat, bude
toto opatøení pøezkoumáno TMB v souladu s pravidly a postupy,
uplatòovanými v pøípadech opatøení, pøijatých podle èlánku 3 MFA. Jakékoli
opatøení, uplatnìné na základì dohody, uzavøené z titulu èlánku 4 MFA pøed
datem vstupu této Dohody v platnost, které je pøedmìtem sporu, který TSB
nemìl monost pøezkoumat, bude rovnì pøezkoumáno prostøednictvím TMB
v souladu s pravidly a postupy MFA, uplatòovanými pro taková pøezkoumání.
*/
2/
3/
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6. Dnem vstupu v platnost Dohody o WTO zaèlení kadý Èlen do
rámce GATT 1994 výrobky, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne 16%
jeho celkového objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze, v polokách nebo
skupinách Harmonizovaného systému. Výrobky, které budou zaèlenìny,
budou obsahovat výrobky z kadé ze ètyø následujících skupin: èesané a
spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní výrobky a oacení.
7. Vekeré podrobnosti opatøení, která budou pøijata na základì
odstavce 6, budou dotèenými Èleny oznámena v souladu s následujícím:
a)

Èlenové, kteøí uplatòují omezení, vztahující se k odstavci 1, se zavazují,
e bez ohledu na datum vstupu v platnost Dohody o WTO, oznámí tyto
podrobnosti Sekretariátu GATT ne pozdìji ne v den, stanovený
Rozhodnutím z 15.dubna 1994. Sekretariát GATT rozele bezodkladnì
oznámení ostatním Èlenùm k informaci. Tato oznámení budou dána k
dispozici TMB, jakmile bude ustaven, a to k úèelùm, stanoveným v
odstavci 21;

b)

Èlenové, kteøí si na základì odstavce 1 èlánku 6 zachovali právo pouívat
ustanovení èlánku 6, oznámí tyto podrobnosti TMB ne pozdìji ne 60 dní
po datu vstupu v platnost Dohody o WTO nebo, v pøípadì tìch Èlenù, na
nì se vztahuje odstavec 3 èlánku 1, ne pozdìji ne ke konci dvanáctého
mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti. TMB rozele tato
oznámení ostatním Èlenùm k informaci a posoudí je tak, jak je stanoveno
v odstavci 21.

8. Zbývající výrobky, to znamená výrobky nezaèlenìné do rámce
GATT 1994 na základì odstavce 6, budou zaèleòovány v polokách nebo
skupinách Harmonizovaného systému ve tøech etapách takto:
a)

první den 37.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, výrobky
Èlena, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne 17% celkového
objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze. Výrobky, které budou
Èleny zaèlenìny, budou obsahovat výrobky z kadé ze ètyø následujících
skupin: èesané a spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní
výrobky a oacení;

b)

první den 85.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, výrobky
Èlena, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne 18% jeho celkového
objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze. Výrobky, které budou
Èleny zaèlenìny, budou obsahovat výrobky z kadé ze ètyø následujících
skupin: èesané a spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní
výrobky a oacení;

c)

první den 121.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, se
odvìtví textilu a odìvù stane zaèlenìným do rámce GATT 1994, pøièem
budou vekerá omezení, uplatòovaná podle této Dohody, zruena.

9. Èlenové, kteøí na základì odstavce 1 èlánku 6 oznámí svùj zámìr
neponechat si právo vyuít ustanovení èlánku 6, budou ve smyslu této Dohody
pokládáni za Èleny, kteøí zaèlenili své textilní výrobky a oacení do rámce
GATT 1994. Budou tedy osvobozeni od povinnosti podrobit se ustanovením
odstavcù 6 a 8 a 11.
10. ádné ustanovení této Dohody nebude bránit Èlenu, který
pøedloil program zaèleòování v souladu s odstavci 6 nebo 8, aby zaèlenil
výrobky do rámce GATT 1994 døíve, ne se pøedpokládá v takovém programu.
Kadé zaèlenìní výrobkù vak nabude úèinnosti poèátkem roku podle této
Dohody a jeho podrobnosti budou oznámeny TMB nejménì tøi mìsíce pøedem,
aby mohly být rozeslány vem Èlenùm.
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11. Pøísluné programy zaèleòování, uplatòované v souladu s
odstavcem 8, budou podrobnì oznámeny TMB nejménì dvanáct mìsícù
pøedtím, ne nabudou úèinnosti a TMB je rozele vem Èlenùm.
12. Základními úrovnìmi omezení, uplatòovanými u zbývajících
výrobkù, uvedených v odstavci 8, budou úrovnì omezení, uvedené v odstavci 1.
13. V prùbìhu první etapy provádìní této Dohody (od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a do 36.mìsíce vèetnì) bude úroveò kadého
omezení, uplatòovaného na základì dvoustranných dohod, uzavøených podle
MFA a platných v prùbìhu období 12 mìsícù, pøedcházejících vstupu v
platnost Dohody o WTO, zvyována kadý rok v pomìrech alespoò se
rovnajících stanovenému koeficientu rùstu pro pøísluné omezení, zvýenému
o 16%.
14. Pokud Rada pro obchod zboím nebo Orgán pro øeení sporù
nerozhodnou na základì odstavce 12 èlánku 8 jinak, úroveò kadého
zbývajícího omezení bude zvyována kadý rok v prùbìhu následujících etap
provádìní této Dohody alespoò v následujícím výích:
a)

pro druhou etapu (od 37.mìsíce do 84.mìsíce vèetnì, poté, co Dohoda o
WTO nabude úèinnosti) bude koeficient rùstu pro pøísluná omezení
bìhem první etapy zvýen o 25%;

b)

pro tøetí etapu (od 85.mìsíce do 120.mìsíce vèetnì, poté, co Dohoda o
WTO nabude úèinnosti) bude koeficient rùstu pro pøísluná omezení
bìhem druhé etapy zvýen o 27%.

15. ádné ustanovení této Dohody nebude bránit kterémukoli Èlenu,
aby odstranil omezení, uplatòované podle tohoto èlánku, s úèinkem od
poèátku roku podle této Dohody v prùbìhu pøechodného období za
pøedpokladu, e na to budou pøísluný vyváející Èlen a TMB upozornìni
oznámením nejménì 3 mìsíce pøedtím, ne toto odstranìní nabude úèinnosti.
Lhùta pro toto pøedbìné oznámení mùe být se souhlasem Èlena, na nìho je
omezení zamìøeno, zkrácena na lhùtu 30 dní. TMB rozele oznámení tohoto
typu vem Èlenùm. Bude-li mít v úmyslu odstranit omezení podle tohoto
odstavce, vezme dotèený Èlen na zøetel zacházení, poskytované podobným
vývozùm ostatních Èlenù.
16. Ustanovení, vztahující se k flexibilitì, to znamená k pøevodu, k
zálohovému uití a zpìtnému uití, uplatnitelná na vechna omezení,
udrovaná podle tohoto èlánku, budou stejná jako ta, která se ve
dvoustranných dohodách, uzavøených podle MFA, stanoví pro dvanáctimìsíèní
období, pøedcházející vstupu v platnost Dohody o WTO. ádné mnostevní
kvóty nebudou uloeny nebo udrovány kombinací pøevodu zálohového uití a
zpìtného uití.
17. Dotèení Èlenové mezi sebou dohodnou administrativní ujednání,
která povaují za nezbytná pro uplatòování kteréhokoli ustanovení tohoto
èlánku. Vechna ujednání tohoto typu budou oznámena u TMB.
18. Pokud jde o Èleny, jejich vývozy jsou v den, pøedcházející vstupu
v platnost Dohody o WTO, pøedmìtem omezení, pøedstavujících 1,2% nebo
ménì celkového objemu omezení, uplatòovaných dováejícím Èlenem k
31.prosinci 1991 a oznámených podle tohoto èlánku, bude pøi vstupu v
platnost Dohody o WTO a v prùbìhu platnosti této Dohody zajitìno
podstatné zlepení pøístupu jejich vývozù na trh uplatnìním koeficientù rùstu,
uvedených v odstavcích 13 a 14 vdy s pøedstihem jedné etapy nebo alespoò
ekvivalentními úpravami, které mohou být vzájemnì dohodnuty cestou rùzné
kombinace základních úrovní, koeficientù rùstu a ustanovení, vztahujících se k
flexibilitì. Tato zlepení budou oznámena TMB.
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19. Ve vech pøípadech, kdy bude bìhem trvání platnosti této Dohody
na urèitý výrobek zavedeno Èlenem ochranné opatøení podle èlánku XIX
GATT 1994 v prùbìhu období jednoho roku, následujícího bezprostøednì po
zaèlenìní tohoto výrobku do rámce GATT 1994 v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, budou uplatnìna ustanovení èlánku XIX tak, jak jsou
vykládána v Dohodì o ochranných opatøeních, pokud v odstavci 20 není
uvedeno jinak.
20. V pøípadech, kdy bude takové opatøení uplatòováno cestou
netarifních prostøedkù, bude je dotèený dováející Èlen uplatòovat zpùsobem,
uvedeným v odstavci 2 d) èlánku XIII GATT 1994, a to na základì ádosti
kteréhokoli vyváejícího Èlena, jeho vývozy tìchto výrobkù budou pøedmìtem
omezení podle této Dohody kdykoli v prùbìhu období jednoho roku,
pøedcházejícího bezprostøednì zavedení ochranného opatøení. Vyváející
dotèený Èlen bude toto opatøení provádìt. Výe omezení, kterou lze uplatnit,
nesmí sníit vývozy, na nì je omezení zamìøeno, pod úroveò minulého
reprezentativního období, které obvykle odpovídá prùmìrnému vývozu
dotèeného Èlena za poslední tøi reprezentativní roky, pro nì jsou k dispozici
statistiky. Pokud bude kromì toho ochranné opatøení uplatòováno déle ne
jeden rok, uplatnitelná výe se bude v pravidelných intervalech postupnì
sniovat po celé období uplatòování. V takových pøípadech vyváející dotèený
Èlen nebude uplatòovat právo na suspenzi v podstatì stejnì hodnotných
koncesí nebo jiných závazkù podle odstavce 3 a) èlánku XIX GATT 1994.
21. TMB bude sledovat provádìní tohoto èlánku. Na ádost
kteréhokoli Èlena posoudí jakoukoli zvlátní otázku, spojenou s provádìním
tohoto èlánku. Do 30 dní uèiní vhodná doporuèení nebo nálezy dotèenému
Èlenu nebo Èlenùm poté, co tyto Èleny vyzval, aby se na jeho pracích úèastnili.
Èlánek 3
1. Èlenové, uplatòující omezení4/, týkající se textilních výrobkù a
oacení (jiná ne ta, která jsou udrována podle MFA a na nì se vztahují
ustanovení èlánku 2), sluèitelná s GATT 1994 nebo ne, ve lhùtì edesáti dní po
datu vstupu v platnost Dohody o WTO: a) o nich uèiní podrobné oznámení
TMB, nebo b) informuje TMB o oznámeních, vztahujících se k tìmto
omezením, která byla pøedloena jakémukoli jinému orgánu WTO. Oznámení
by mìla, bude-li to moné, obsahovat informace o dùvodech pro tato omezení z
hlediska GATT 1994, vèetnì tìch ustanovení GATT 1994, o která se tato
omezení opírají.
2. Vechna omezení, uplatòovaná Èleny a vztahující se k odstavci 1 s
výjimkou tìch, která jsou odùvodnìna na základì ustanovení GATT 1994, jimi
budou:
a)

buï uvedena do souladu s GATT 1994 ve lhùtì jednoho roku od vstupu v
platnost Dohody o WTO s tím, e TMB bude o tomto kroku písemnì
informován; nebo

b)

postupnì odstraòována v souladu s programem, který bude TMB
pøedloen Èlenem, uplatòujícím omezení, ne pozdìji ne est mìsícù po
datu vstupu v platnost Dohody o WTO. Tento program bude zahrnovat
vechna omezení, která budou odstranìna ve lhùtì, která nepøekroèí
dobu trvání platnosti této Dohody. TMB bude moci uèinit dotèenému
Èlenu doporuèení, týkající se takového programu.
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3. V prùbìhu trvání platnosti této Dohody budou Èlenové informovat
TMB o oznámeních, která pøedloili jakémukoli jinému orgánu WTO ve vìci
vech nových omezení nebo úprav existujících omezení, týkajících se textilních
výrobkù a oacení a pøijatých na základì jakéhokoli ustanovení GATT 1994, a
to ve lhùtì 60 dní od data jejich vstupu v platnost.
4. Kadý Èlen bude moci pøedloit TMB k informaci oznámení
opaèného typu, odùvodòující omezení z hlediska GATT 1994 nebo týkající se
vech omezení, která by nebyla oznámena podle ustanovení tohoto èlánku.
Kadý Èlen bude moci u pøísluného orgánu WTO podniknout opatøení ve vìci
tìchto oznámení v souladu s pøíslunými ustanoveními a postupy GATT 1994.
5. TMB rozele vem Èlenùm k informaci oznámení, pøedloená podle
tohoto èlánku.
Èlánek 4
1. Omezení, uvedená v èlánku 2 a ta, která jsou uplatòována na
základì èlánku 6, budou provádìna vyváejícími Èleny. Dováející Èlenové
nebudou povinni pøijmout dodávky, pøesahující omezení, oznámená podle
èlánku 2 nebo omezení, která jsou uplatòována podle èlánku 6.
2. Èlenové se dohodli, e by zavedení zmìn, jako jsou zmìny praktik,
pravidel, postupù a zaøazení textilních výrobkù a oacení do kategorií, vèetnì
zmìn, vztahujících se k Harmonizovanému systému, nemìlo pøi zavádìní nebo
uplatòování omezení, oznámených nebo uplatòovaných na základì této
Dohody, naruit mezi dotèenými Èleny rovnováhu práv a povinností,
vyplývajících z této Dohody, být na újmu monosti pøístupu na trh, kterého
mùe Èlen vyuít, zabránit plnému vyuití takového pøístupu na trh nebo
naruit obchod podle této Dohody.
3. Èlenové se dohodli, e jestlie nìkterý výrobek, který tvoøí jen
jeden z prvkù, zahrnutých do omezení, je pøedmìtem oznámení, týkajícího se
jeho zaèlenìní v souladu s ustanovením èlánku 2, pak jakákoli zmìna tohoto
omezení nenaruí mezi dotèenými Èleny rovnováhu práv a závazkù,
vyplývajících z této Dohody.
4. Jsou-li nicménì nezbytné zmìny nebo úpravy, o nich se zmiòují
odstavce 2 a 3, Èlenové se dohodli, e Èlen, který k tìmto zmìnám pøistoupí,
bude informovat dotèeného Èlena nebo Èleny a kdykoli to bude moné, s nimi
pøed zavedením tìchto zmìn povede konzultace s cílem dospìt k vzájemnì
pøijatelnému øeení ve vìci pøimìøené a spravedlivé úpravy. Dále se Èlenové
dohodli, e v pøípadech, kdy nebude moné vést konzultace pøed jejich
zavedením, Èlen, který pøistoupí k tìmto zmìnám, povede na ádost
dotèeného Èlena konzultace s ostatními dotèenými Èleny, a to ve lhùtì 60 dní,
pokud to bude moné, s cílem dospìt k vzájemnì uspokojivému øeení ve vìci
pøimìøených a spravedlivých úprav. Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé
øeení, kterýkoli z dotèených Èlenù bude moci pøedloit tuto otázku TMB, aby
uèinil doporuèení podle èlánku 8. Jestlie TMB nemìl monost pøezkoumat
spor, týkající se zavedených zmìn pøed vstupem v platnost Dohody o WTO,
bude tento spor pøezkoumán TMB v souladu s pravidly a postupy MFA,
uplatòovanými pøi takovém pøezkoumání.
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Èlánek 5
1. Èlenové se dohodli, e obcházení cestou pøesmìrování zboí, jeho
pøeloení, nepravdivého osvìdèení o zemi nebo místu pùvodu a falování
oficiálních dokumentù je v rozporu s provádìním této Dohody, která spoèívá v
zaèlenìní textilu a oacení do rámce GATT 1994. Z toho dùvodu by Èlenové
mìli zavést právní pøedpisy a/nebo administrativní postupy, nezbytné k tomu,
aby èelili obcházení a potírali ho. Èlenové se dále dohodli, e budou v souladu
se svými zákony a øízeními plnì spolupracovat, aby èelili problémùm,
vyplývajícím z takového obcházení.
2. V pøípadì, kdy by nìjaký Èlen usoudil, e je tato Dohoda obcházena
cestou pøesmìrování zboí, jeho pøeloení, nepravdivého osvìdèení o zemi
nebo místu pùvodu a falování oficiálních dokumentù a e ádné opatøení
uplatnìno není nebo e uplatnìná opatøení nejsou adekvátní, aby èelila tomuto
obcházení anebo ho potírala, mìl by vést konzultace s dotèeným Èlenem nebo
Èleny s cílem hledat vzájemnì uspokojivé øeení. Tyto konzultace by se mìly
uskuteènit v co nejkratí dobì, pokud to bude moné ve lhùtì 30 dní.
Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé øeení, kterýkoli ze zainteresovaných
Èlenù bude moci pøedloit tuto otázku TMB, aby uèinil doporuèení.
3. Èlenové se dohodli pøijmout, v souladu se svými zákony a øízeními,
nezbytné opatøení, s cílem zabránit praktikám obcházení na jejich území,
vyetøovat je a pokud k nim dojde, pøijímat právní a/nebo administrativní
opatøení. Èlenové se dohodli plnì spolupracovat v souladu se svými zákony a
øízeními v pøípadech obcházení nebo údajného obcházení této Dohody, aby
zjistili pøísluná fakta na místech dovozu, vývozu a kde to bude praktické, o
pøesmìrování. Bylo dohodnuto, e tato spolupráce, uskuteèòovaná v souladu
se zákony a øízeními, bude zahrnovat: vyetøování praktik obcházení, které
zvyují vývozy, podléhající omezením a urèené Èlenu, který tato omezení
uplatòuje, výmìnu dokumentù, korespondence, zpráv a dalích pøísluných
informací v co moná nejvìtí míøe a usnadnìní návtìv zaøízení a kontaktù
na poádání a pøípad od pøípadu. Èlenové by se mìli snait objasòovat
okolnosti takového obcházení nebo údajného obcházení, a to vèetnì úèasti
vývozcù nebo dovozcù, kteøí jsou do pøípadu zapojeni.
4. Èlenové se dohodli, e by v pøípadì, kdy v dùsledku etøení existuje
dostatek dùkazù o existenci obcházení (napøíklad v pøípadech, kdy jsou k
dispozici dùkazy, týkající se skuteèné zemì nebo místa pùvodu a okolnosti
obcházení), mìla být podniknuta pøimìøená akce, aby se èelilo tomuto
problému. Tato akce bude moci zahrnovat odmítnutí dovozu zboí nebo, v
pøípadì, kdy zboí ji bylo dovezeno a s patøièným zøetelem na skuteèné
okolnosti a úlohu pravé zemì nebo místa pùvodu, úpravu omezení navýením,
aby byl brán ohled na skuteènou zemi nebo místo pùvodu. Dále pak v
pøípadech, kdy existují dùkazy, e jsou do pøípadu zapojena území Èlenù,
odkud bylo zboí pøesmìrováno, bude moci tato akce zahrnout i zavedení
omezení, zamìøených na tyto Èleny. Akce tohoto typu, vèetnì okamiku jejich
zavedení a jejich dosahu, mohou být pøijaty a po konzultacích mezi dotèenými
Èleny s cílem nalézt vzájemnì uspokojivé øeení a budou oznámeny TMB
spolu s vekerými pøíslunými odùvodnìními. Dotèení Èlenové budou moci
dohodnout cestou konzultací i jiná opatøení k nápravì. Kadá taková dohoda
bude rovnì oznámena TMB, který uèiní dotèeným Èlenùm doporuèení, je
bude povaovat za pøimìøená. Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé øeení,
kadý dotèený Èlen bude moci pøedloit tuto záleitost TMB, aby ji v co moná
nejkratí lhùtì pøezkoumal a uèinil doporuèení.
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5. Èlenové poznamenávají, e v nìkterých pøípadech obcházení mohou
dodávky procházet pøes zemì nebo území, ani by tam zboí, kterým jsou
tvoøeny, podléhalo úpravám nebo zmìnám. Poznamenávají, e není vdy
moné provádìt v tìchto tranzitních místech kontrolu takových dodávek.
6. Èlenové se dohodli, e nepravdivé deklarace, týkající se obsahu
vláken, mnoství, oznaèení nebo klasifikace zboí, naruují rovnì cíle této
Dohody. Èlenové se dohodli, e v pøípadì, kdy existují dùkazy, e taková
nepravdivá deklarace byla uèinìna za úèelem obcházení, mìla by být pøijata v
souladu s jejich zákony a øízeními, pøimìøená opatøení proti vývozcùm nebo
dovozcùm, kteøí jsou do pøípadu zapojeni. V pøípadì, e by nìkterý Èlen
usoudil, e tato Dohoda je obcházena touto cestou nepravdivých deklarací a e
ádné administrativní opatøení uplatòováno není nebo e uplatnìná
administrativní opatøení nejsou adekvátní, aby èelila tomuto obcházení a/nebo
jej potírala, mìl by zahájit v co moná nejkratí lhùtì konzultace s Èlenem,
který situaci zpùsobil, s cílem hledat vzájemnì uspokojivé øeení. Nebude-li
takové øeení nalezeno, bude moci být záleitost kterýmkoli dotèeným Èlenem
pøedloena TMB, aby uèinil doporuèení. Smyslem tohoto ustanovení není
zabránit Èlenùm v provádìní technických úprav, pokud k omylùm v
deklaracích dojde z nedopatøení.
Èlánek 6
1. Èlenové uznávají, e v prùbìhu pøechodného období mùe být
nezbytné uplatòovat zvlátní pøechodný ochranný mechanismus (dále uvádìný
jako pøechodný ochranný mechanismus). Pøechodný ochranný mechanismus
bude moci uplatnit kadý Èlen na výrobky, uvedené v pøíloze s výjimkou tìch,
které budou zaèlenìny do rámce GATT 1994 na základì ustanovení èlánku 2.
Èlenové, neuplatòující omezení podle èlánku 2, oznámí TMB ve lhùtì edesáti
dní po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zda si pøejí zachovat právo
pouít ustanovení tohoto èlánku. Èlenové, kteøí od roku 1986 nebyli úèastníky
protokolù o prodlouení MFA, pøedloí taková oznámení ve lhùtì 6 mìsícù,
následujících po vstupu v platnost Dohody o WTO. Pøechodný ochranný
mechanismus by mìl být uplatnìn v co moná nejmení míøe, v souladu s
ustanoveními tohoto èlánku a s úèinným uskuteèòováním procesu zaèleòování,
vyplývajícím z této Dohody.
2. Ochranná opatøení budou moci být podle tohoto èlánku pøijata,
pokud bude na základì zjitìní nìkterého Èlena5/ prokázáno, e je urèitý
výrobek dováen na území tohoto Èlena v tak zvýených mnostvích, e to
vánì pokozuje nebo skuteènì hrozí pokodit domácí výrobní odvìtví
podobných výrobkù a/nebo výrobkù pøímo konkurujících. Váné pokození
nebo skuteèná hrozba váného pokození budou muset být zjevnì zpùsobeny
tímto nárùstem mnoství celkových dovozù tohoto výrobku a nikoli jinými
faktory, jako jsou technické modifikace nebo zmìny v preferencích
spotøebitelù.
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3. Pøi zjiování, zda existuje váné pokození nebo skuteèná hrozba
váného pokození, jak je uvedeno v odstavci 2, pøezkoumá Èlen úèinek tìchto
dovozù na situaci dotyèného výrobního odvìtví, projevujících se ve zmìnách
pøísluných ekonomických promìnných ukazatelù, jako jsou výroba,
produktivita, vyuitá kapacita, zásoby, podíl na trhu, vývozy, mzdy,
zamìstnanost, vnitøní ceny, zisky a investice; ádný z tìchto faktorù, brán
samostatnì nebo v kombinaci s ostatními faktory, nebude nezbytnì tvoøit
základ pro rozhodující úsudek.
4. Kadé opatøení, k nìmu bude pøistoupeno na základì ustanovení
tohoto èlánku, bude uplatòováno Èlenem vùèi Èlenovi. Èlen nebo Èlenové,
kterým je pøisuzováno váné pokození nebo hrozba váného pokození,
uvedené v odstavcích 2 a 3, budou urèeni na základì prudkého a podstatného,
skuteèného nebo hrozícího6/ zvýení dovozù, pocházejících od uvedeného
Èlena nebo Èlenù, posuzovaných individuálnì a na základì výe dovozù,
srovnávané s dovozy z jiných zdrojù, podílu na trhu, jako i dovozních cen a
cen vnitøních ve srovnatelném stádiu obchodní operace; ádný z tìchto
faktorù, brán samostatnì nebo v kombinaci s ostatními faktory, nebude
nezbytnì tvoøit základ pro rozhodující úsudek. Taková ochranná opatøení
nebudou uplatòována na vývozy Èlena, jeho vývozy dotyèného výrobku jsou
u podrobeny omezení podlé této Dohody.
5. Doba platnosti rozhodnutí o existenci váného pokození nebo
skuteèné hrozby váného pokození pro úèely uplatnìní ochranného opatøení,
nepøekroèí devadesát dní od data úvodního oznámení, jak je uvedeno v
odstavci 7.
6. Pøi uplatòování pøechodného ochranného mechanismu bude brán
zvlátní zøetel na zájmy vyváejících Èlenù takto:
a)

nejménì rozvinutým èlenským zemím bude poskytnuto podstatnì
výhodnìjí zacházení, pøednostnì ve vech svých prvcích, ale alespoò ve
svém celku, ne je zacházení, poskytnuté ostatním skupinám Èlenù, kteøí
jsou uvedeni v tomto odstavci;

b)

Èlenùm, jejich celkový objem vývozu textilu a oacení je malý ve
srovnání s celkovým objemem vývozu ostatních Èlenù a kteøí se podílejí
jen malým procentem na celkových dovozech tohoto výrobku dováejícího
Èlena, bude pøi stanovení ekonomických podmínek, uvedených v
odstavcích 8, 13 a 14, poskytnuto zacházení rozdílné a výhodnìjí. U
tìchto dodavatelù bude na základì odstavcù 2 a 3 èlánku 1 brán patøièný
zøetel na budoucí monosti rozvoje jejich obchodu a na nutnost umonit
dovozy, pocházející z jejich území, v obchodovatelných mnostvích;

c)

pokud jde o výrobky z vlny, pocházející z rozvojových èlenských zemí,
produkujících vlnu, jejich hospodáøství a obchod s textilem a oacením
závisejí na sektoru vlny, jejich celkové vývozy textilu a oacení jsou
tvoøeny témìø výluènì výrobky z vlny a jejich objem obchodu s textilem
a oacením je na trzích dováejících Èlenù relativnì malý, bude vývozním
potøebám tìchto Èlenù pøi urèování výe kontingentù, koeficientù rùstu a
stupnì flexibility vìnována zvlátní pozornost;
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výhodnìjí zacházení bude poskytnuto pøi zpìtných dovozech textilu a
oacení, které Èlen vyvezl jinému Èlenu k pøepracování a následnému
zpìtnému dovozu podle zákonù a praktik dováejícího Èlena a za
pøedpokladu zajitìní uspokojivých kontrolních a certifikaèních procedur,
pokud tyto výrobky jsou dováeny od Èlena, pro nìho tento typ obchodu
pøedstavuje významný podíl na celkovém vývozu textilu a oacení.

7. Èlen, jen navrhuje pøijmout ochranné opatøení, se bude snait
zahájit konzultace se Èlenem nebo Èleny, kteøí by byli dotèeni takovým
opatøením. K ádosti o konzultace budou pøipojeny pøesné a pøísluné vìcné
informace, co moná nejvíce aktualizované, hlavnì pokud jde o a) faktory,
uvedené v odstavci 3, na nich Èlen, uchylující se k opatøení, zaloil své
rozhodnutí o existenci váného pokození nebo o skuteèné hrozbì váného
pokození; a b) faktory, uvedené v odstavci 4, na jejich základì má v úmyslu
uchýlit se k ochrannému opatøení ve vztahu k dotyènému Èlenu nebo Èlenùm.
Pokud jde o ádosti, uèinìné podle tohoto odstavce, informace se budou co
moná nejvíce vztahovat k identifikovatelným úsekùm výroby a k pøíslunému
období, uvedenému v odstavci 8. Èlen, uchylující se k takovým opatøením,
zároveò uvede specifickou úroveò, na kterou se navrhuje omezit dovozy
pøedmìtných výrobkù, pocházejících od dotèeného Èlena nebo Èlenù, pøièem
tato úroveò nebude nií ne úroveò, uvedená v odstavci 8. Èlen, usilující o
zahájení konzultací, oznámí zároveò ádost o konzultace pøedsedovi TMB,
vèetnì vech pøísluných faktických údajù, o nich se zmiòují odstavce 3 a 4,
jako i výi zamýleného omezení. Pøedseda bude informovat Èleny TMB o
ádosti o konzultace, pøièem oznaèí ádajícího Èlena, pøedmìtný výrobek a
Èlena, který ádost obdrel. Dotèený Èlen nebo Èlenové odpoví na tuto ádost
v co nejkratí lhùtì a konzultace se uskuteèní bezodkladnì a budou dokonèeny
zásadnì ve lhùtì edesáti dní od data pøijetí ádosti.
8. Jestlie bylo v prùbìhu konzultace vzájemnì dohodnuto, e situace
vyaduje omezení vývozù urèitého výrobku dotyèného Èlena nebo Èlenù, bude
úroveò tohoto omezení stanovena na úrovni, která nebude nií ne skuteèná
výe vývozu nebo dovozu dotyèného Èlena v prùbìhu období 12 mìsícù,
uplynulých dva mìsíce pøed mìsícem, v nìm byla pøedloena ádost o
konzultace.
9. Podrobnosti, týkající se dohodnutého omezujícího opatøení, budou
sdìleny TMB ve lhùtì edesáti dní od data uzavøení dohody. TMB rozhodne,
zda je dohoda odùvodnìná ve smyslu ustanovení tohoto èlánku. Jako
podklady ke svému rozhodnutí TMB vyuije faktické údaje, uvedené v odstavci
7, které byly sdìleny jeho pøedsedovi, jako i dalí pøísluné informace,
poskytnuté dotèenými Èleny. TMB bude moci uèinit doporuèení, jaká bude
povaovat pro dotèené Èleny za pøimìøená.
10. Jestlie vak po uplynutí 60 dní od data obdrení ádosti o
konzultace nedojde k dohodì mezi Èleny, Èlen, který má v úmyslu pøijmout
ochranné opatøení, bude moci uplatnit omezení od data dovozu nebo od data
vývozu v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, a to do tøiceti dní,
následujících po edesátidenním období, pøedpokládaném pro konzultace a
zároveò bude moci pøedloit tuto záleitost TMB. Kadý ze Èlenù bude moci
pøedloit danou otázku TMB pøed uplynutím edesátidenní lhùty. V kadém
pøípadì pøistoupí TMB v co nejkratí lhùtì k posouzení záleitosti, vèetnì
rozhodnutí o existenci váného pokození nebo o skuteèné hrozbì váného
pokození a jeho pøíèin a uèiní dotèeným Èlenùm do tøiceti dní pøimìøená
doporuèení. Pøi tomto posouzení TMB vyuije faktické údaje, uvedené v
odstavci 7, které byly sdìleny jeho pøedsedovi, jako i ostatní pøísluné
informace, poskytnuté dotèenými Èleny.
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11. Za vysoce neobvyklých a kritických okolností, kdy by prodlení
zpùsobilo kodu, kterou by bylo obtíné napravit, mohou být prozatímnì
pøijata opatøení podle odstavce 10 za podmínky, e ádost o konzultace a
oznámení TMB budou zaslány ve lhùtì nejvýe pìti pracovních dní po pøijetí
opatøení. Jestlie konzultace nevyústí v dohodu, TMB o tom bude informován
v okamiku jejich ukonèení, avak ne pozdìji ne do 60 dní od data zavedení
opatøení. TMB bezodkladnì pøistoupí k posouzení záleitosti a do 30 dní uèiní
dotèeným Èlenùm pøimìøená doporuèení. Jestlie konzultace vyústí v dohodu,
Èlenové o tom budou informovat TMB pøi jejich ukonèení, avak ne pozdìji
ne devadesát dní od data zavedení opatøení. TMB bude moci uèinit dotèeným
Èlenùm doporuèení, která bude povaovat za pøimìøená.
12. Èlen mùe zachovat opatøení, která uplatòuje podle ustanovení
tohoto èlánku: a) nejvýe po dobu tøí let bez prodlouení nebo b) a do té
doby, ne bude posuzovaný výrobek zaèlenìn do rámce GATT 1994, pokud k
tomu dojde døív.
13. Jestlie omezující opatøení zùstane v platnosti po dobu,
pøesahující jeden rok, jeho úroveò pro následující roky bude výí, stanovenou
pro první rok a zvýenou koeficientem rùstu nejménì o 6% roènì, pokud není
Orgánu pro kontrolu nad textilem prokázáno, e je odùvodnìný jiný
koeficient. Úroveò omezení, uplatòovaného na dotyèný výrobek, bude moci
být v kterémkoli roce dvou následujících let pøekroèena souhrnem zálohového
uití a/nebo zpìtného uití o 10%, pøièem zálohové uití nemùe pøedstavovat
více ne 5%. ádné mnostevní kvóty nebudou uloeny kombinací zálohového
uití a zpìtného uití a ustanovení odstavce 14.
14. Je-li podroben omezení nìkterého Èlena podle tohoto èlánku více
ne jeden výrobek jiného Èlena, úroveò omezení, dohodnutého v souladu s
ustanoveními tohoto èlánku, bude moci být pro kadý z tìchto výrobkù
pøekroèena o 7% za pøedpokladu, e celkové vývozy, podrobené omezení,
nepøevýí souhrn úrovní, stanovených pro vechny výrobky, podrobované
omezení podle tohoto èlánku, a to na základì dohodnuté spoleèné jednotky. V
pøípadech, e se období uplatòování omezení, vztahujících se na tyto výrobky,
navzájem neshodují, toto ustanovení bude provádìno v kadém období, v nìm
dochází k pøekrývání na pro rata bázi.
15. Jestlie je ochranné opatøení uplatòováno podle tohoto èlánku na
výrobek, na který se ji vztahuje omezení podle MFA v prùbìhu 12 mìsícù,
pøedcházejících vstupu v platnost Dohody o WTO nebo v souladu s
ustanoveními èlánku 2 nebo èlánku 6, úroveò nového omezení bude taková,
jak je stanovena v odstavci 8, pokud nové omezení nevstoupí v platnost ve
lhùtì jednoho roku od:
a)

data oznámení, uvedeného v odstavci 15 èlánku 2 pro odstranìní
pøedcházejícího omezení; nebo

b)

data zruení pøedcházejícího omezení, zavedeného na základì ustanovení
tohoto èlánku nebo MFA

a v tom pøípadì úroveò nebude nií ne vyí ze dvou následujících úrovní:
(i) úroveò omezení, stanovená pro poslední dvanáctimìsíèní období, bìhem
nìho byl výrobek podrobován omezení, nebo (ii) úroveò omezení, stanovená v
odstavci 8.
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16. Jestlie se Èlen, který neuplatòuje omezení podle èlánku 2,
rozhodne nìkteré uplatnit v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, zvolí si
vhodná ujednání, která: a) mají plnì na zøeteli faktory, jako jsou stanovená
celní klasifikace a mnostevní jednotky, zaloené na obchodních praktikách,
bìných pøi vývozních a dovozních operacích, jak pokud jde o sloení vláken,
tak z hlediska soutìe ve stejné oblasti svého vnitøního trhu, a b) se vyhýbají
pøehnané kategorizaci. ádost o konzultace, uvedená v odstavci 7 nebo 11,
bude obsahovat úplné informace o tìchto ujednáních.
Èlánek 7
1. V rámci procesu zaèleòování a se zøetelem ke specifickým
závazkùm, pøijatým za tím úèelem Èleny v dùsledku Uruguayského kola,
pøijmou vichni Èlenové opatøení, která by mohla být nezbytná, aby se
pøizpùsobili pravidlùm a podmínkám GATT 1994 tak, aby:
a)

dosáhli zlepení pøístupu na trh pro textilní výrobky a oacení pomocí
takových opatøení, jako jsou sníení a vázání cel, sníení nebo odstranìní
netarifních pøekáek obchodu a usnadnìní celních, administrativních a
licenèních formalit;

b)

zajistili uplatòování politiky, vztahující se k nastolení spravedlivých a
vyváených podmínek obchodu textilem a oacením v takových oblastech,
jako jsou pravidla a øízení v oblasti dumpingu a antidumpingu, subvencí a
vyrovnávacích opatøení a ochrany práv duevního vlastnictví; a

c)

pøi pøijímání opatøení z dùvodù veobecné obchodní politiky vylouèili
diskriminaci dovozu textilních výrobkù a oacení.

Tato opatøení nebudou na újmu právùm a závazkùm, vyplývajícím pro Èleny z
GATT 1994.
2. Èlenové oznámí TMB opatøení, uvedená v odstavci 1, která mají
dopad na provádìní této Dohody. Budou-li tato opatøení oznámena jiným
orgánùm WTO, úèelùm ustanovení tohoto odstavce postaèí jejich souhrn,
odvolávající se na pùvodní oznámení. Kadý Èlen bude moci uèinit TMB
opaèné oznámení.
3. V pøípadech, kdy Èlen usoudí, e jiný Èlen nepøijal opatøení,
uvedená v odstavci 1 a e rovnováha práv a závazkù, vyplývajících z této
Dohody, byla poruena, bude moci pøednést tuto záleitost pøísluným
orgánùm WTO a informovat o tom TMB. Jakýkoli následný nález nebo závìr,
formulovaný pøíslunými orgány WTO, budou souèástí celkové zprávy TMB.
Èlánek 8
1. S cílem dohlíet na provádìní této Dohody, posuzovat vekerá
opatøení, pøijatá podle jejích ustanovení a shodnost tìchto opatøení s nimi a
pøijímat opatøení, která jsou výslovnì umonìna touto Dohodou, se zøizuje
Orgán pro kontrolu nad textilem (TMB). TMB bude sloen z pøedsedy a 10
èlenù. Jeho sloení bude vyváené a pro Èleny iroce reprezentativní a budou
pøijata opatøení, aby se pøidìlování míst uskuteèòovalo støídavì a v patøièných
intervalech. Èlenové TMB budou k této èinnosti jmenováni Èleny, urèenými
Radou pro obchod zboím a své funkce budou vykonávat z titulu své osoby.
2. TMB si stanoví své pracovní postupy. Rozumí se nicménì, e pøi
zmocnìní nebo schválení èlenù urèených Èleny, dotèenými jetì nevyøízeným
pøípadem, pøezkoumávaným TMB, nebude poadováno, aby v tomto orgánu
dolo ke konsensu.
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3. TMB bude povaován za stálý orgán a bude se scházet podle
potøeby, aby vykonával funkce, svìøené mu touto Dohodou. Bude se opírat o
oznámení a informace, poskytnuté Èleny podle pøísluných èlánkù této
Dohody, doplnìné o dodateèné informace nebo nezbytná upøesnìní, která mu
mohou sdìlit Èlenové nebo se bude moci rozhodnout poádat je o nì. Bude se
moci rovnì opírat o oznámení jiným orgánùm WTO a o zprávy, pocházející od
nich nebo od jiných zdrojù, pokud je bude povaovat za pøimìøené.
4. Èlenové budou vzájemnì dbát na monosti konzultací ve vech
záleitostech, týkajících se uplatòování této Dohody.
5. Pokud v prùbìhu dvoustranných konzultací, stanovených touto
Dohodou, nebude nalezeno vzájemnì pøijatelné øeení, TMB na ádost
kteréhokoli Èlena a po bezodkladném dùkladném pøezkoumání záleitosti
uèiní doporuèení pro dotèené Èleny.
6. TMB pøezkoumá na ádost kteréhokoli Èlena bezodkladnì
jakoukoli jednotlivou záleitost, kterou tento Èlen povauje za takovou, která
pokozuje jeho zájmy podle této Dohody a u které konzultace mezi ním a
dotèeným Èlenem nebo Èleny nevyústily ve vzájemnì uspokojivé øeení. V
tìchto záleitostech bude moci TMB vznést k dotèeným Èlenùm pøipomínky,
které bude povaovat za pøimìøené, jako i pro úèely pøezkoumání podle
odstavce 11.
7. TMB si døíve, ne uèiní svá doporuèení nebo pøipomínky, vyádá
úèast vech Èlenù, kteøí by mohli být pøímo dotèeni posuzovanou záleitostí.
8. Vdy, kdy bude TMB povolán, aby uèinil doporuèení nebo nálezy,
uèiní tak nejlépe ve lhùtì tøiceti dní, pokud není v této Dohodì stanoveno
jinak. Vekerá taková doporuèení nebo nálezy budou sdìleny pøímo dotèeným
Èlenùm a zároveò pro informaci Radì pro obchod zboím.
9. Èlenové se vynasnaí pøijmout vechna doporuèení TMB, který
bude vykonávat patøièný dohled na jejich provádìní.
10. Jestlie nìkterý Èlen usoudí, e není schopen podøídit se
doporuèením TMB, vysvìtlí mu dùvody nejpozdìji do jednoho mìsíce po jejich
obdrení. Po dùkladném posouzení udaných dùvodù vydá TMB bezodkladnì
vechna dalí doporuèení, která bude povaovat za pøimìøená. Jestlie tato
dalí doporuèení neumoní vyøeit tuto záleitost, kadý ze Èlenù ji bude moci
pøedloit Orgánu pro øeení sporù a dovolávat se odstavce 2 èlánku XXIII
GATT 1994 a pøísluných ustanovení Ujednání o øeení sporù.
11. S cílem dohlíet na provádìní této Dohody pøistoupí Rada pro
obchod zboím pøed koncem kadé etapy procesu zaèleòování k celkovému
pøezkoumání. Aby napomohl tomuto celkovému pøezkoumání, pøedá jí TMB
nejménì pìt mìsícù pøed koncem kadé etapy celkovou zprávu o provádìní
Dohody v prùbìhu posuzované etapy se zvlátním zøetelem k otázkám,
týkajícím se procesu zaèleòování, uplatòování pøechodného ochranného
mechanismu a záleitostí, vztahujících se k uplatòování pravidel a podmínek
GATT 1994, stanovených podle okolností v èláncích 2, 3, 6 a 7. Celková
zpráva TMB bude moci obsahovat vekerá doporuèení, o nich TMB usoudí, e
je pøimìøené pøedloit je Radì pro obchod zboím.
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12. S ohledem na toto pøezkoumání pøijme Rada pro obchod zboím
cestou konsensu jakékoli rozhodnutí, které bude povaovat za pøimìøené pro
to, aby rovnováha práv a závazkù, kterou urèuje tato Dohoda, nebyla
poruena. Pøi øeení sporù, které by mohly vzniknout, pokud jde o záleitosti,
uvedené v èlánku 7 této Dohody, se bude moci Orgán pro øeení sporù opírat
bez toho, e by byl dotèen koneèný termín, uvedený v èlánku 9, o úpravu
ustanovení odstavce 14 èlánku 2, a to pro etapu, následující po pøezkoumání a
ve vztahu ke kterémukoli Èlenovi, o nìm bylo zjitìno, e se nepodrobuje
závazkùm, vyplývajícím pro nìj z této Dohody.
Èlánek 9
1. Tato Dohoda bude zruena a vechna na ní závisející omezení
budou ukonèena prvního dne 121.mìsíce poté, co nabude úèinnosti Dohoda o
WTO; k tomuto datu bude sektor textilních výrobkù a oacení zcela zaèlenìn
do rámce GATT 1994. Tato Dohoda nebude prodlouena.
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PØÍLOHA
SEZNAM VÝROBKÙ, ZAHRNUTÝCH DO TÉTO DOHODY
1. Tato pøíloha obsahuje seznam textilních výrobkù a oacení,
oznaèených podle Harmonizovaného systému popisu a oznaèování zboí (HS)
v estimístné nomenklatuøe.
2. Opatøení, pøijatá podle ustanovení o ochranných opatøeních,
uvedených v èlánku 6, budou uplatòována na jednotlivé textilní výrobky a
oacení a nikoli na základì poloek HS ve vlastním slova smyslu.
3. Opatøení, pøijatá podle ustanovení o ochranných
uvedených v èlánku 6 této Dohody, nebudou uplatòována:

opatøeních,

a)

na vývozy látek øemeslné výroby, tkaných na ruèních stavech nebo na
výrobky umìleckých øemesel, dìlané ruènì z tìchto ruènì tkaných látek a
realizované rozvojovými èlenskými zemìmi, ani na vývozy textilních
výrobkù a oacení umìlecké výroby, vycházejících z tradièní lidové
tvorby, a to za podmínky, e tyto výrobky jsou pøedmìtem pøísluné
certifikace podle ujednání, dohodnutých mezi dotèenými Èleny;

b)

na textilní výrobky, s nimi se tradiènì obchoduje a které tvoøily pøedmìt
mezinárodního obchodu ve znaèných obchodovaných mnostvích pøed
rokem 1982, jako jsou pytle, kobercoviny, provazy a lana, zavazadla a
koberce, vyrábìné obvykle z vláken, jako jsou juta, kokosové vlákno, sisal,
abaka, kantata a henequen;

c)

na výrobky z èistého hedvábí.

Na tyto výrobky budou uplatòována ustanovení èlánku XIX GATT 1994, jak
jsou vykládána Dohodou o ochranných opatøeních.
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Výrobky tøídy XI (textilie a textilní výrobky) nomenklatury
Harmonizovaného systému popisu a oznaèování zboí (HS)
Èíslo HS Oznaèení zboí
50
5004.00
5005.00
5006.00
5007.10
5007.20
5007.90
51
5105.10
5105.21
5105.29
5105.30
5106.10
5106.20
5107.10
5107.20
5108.10
5108.20
5109.10
5109.90
5110.00
5111.11
5111.19
5111.20

5111.30

5111.90

Pøírodní hedvábí
Hedvábná pøíze (jiná ne spøedená z hedvábného odpadu)
neupravená pro drobný prodej
Pøíze spøedená z hedvábného odpadu, neupravená pro drobný
prodej
Hedvábná pøíze a pøíze spøedená z hedvábného odpadu, upravená
pro drobný prodej; messinský vlas
Tkaniny z buretového hedvábí
Jiné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí nebo
hedvábného odpadu, jiného ne buretového
Ostatní tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
Vlna, jemné nebo hrubé zvíøecí chlupy; ínìné pøíze a ínìné
tkaniny
Mykaná vlna
Útrky èesané vlny
Ostatní vlnìné èesance a jiná èesaná vlna
Jemné zvíøecí chlupy, mykané nebo èesané
Vlnìná mykaná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující
nejménì 85% hmotnosti vlny
Vlnìná mykaná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti vlny
Èesaná vlnìná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující 85%
nebo více hmotnosti vlny
Èesaná vlnìná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti vlny
Mykaná pøíze z jemných zvíøecích chlupù, neupravená pro drobný
prodej
Èesaná pøíze z jemných zvíøecích chlupù, neupravená pro drobný
prodej
Pøíze z vlny nebo z jemných zvíøecích chlupù, upravená pro drobný
prodej a obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Pøíze z vlny nebo z jemných zvíøecích chlupù, upravená pro drobný
prodej a obsahující ménì ne 85% hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Pøíze z hrubých zvíøecích chlupù nebo ze íní (vèetnì opøedené
ínìné pøíze), té upravená pro drobný prodej
Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, o hmotnosti nepøesahující 300 g/m2
Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù, obsahujících 85% nebo více hmotnosti pøesahující 300 g/m2
Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù, obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickým
hedvábím
Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì ze støiových
chemických vláken
Ostatní tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných
zvíøecích chlupù
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Èíslo HS Oznaèení zboí
5112.11
5112.19
5112.20

5112.30

5112.90
5113.00
52
5204.11
5204.19
5204.20
5205.11

5205.12

5205.13

5205.14

5205.15

5205.21

5205.22

Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, o hmotnosti nepøesahující 200 g/m2
Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, o hmotnosti pøesahující 200 g/m2
Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
chemickým hedvábím
Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì ze
støiových chemických vláken
Ostatní tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Tkaniny z hrubých zvíøecích chlupù nebo ze íní
Bavlna
Bavlnìné icí nitì, neupravené pro drobný prodej, obsahující 85%
nebo více hmotnosti bavlny
Bavlnìné icí nitì, neupravené pro drobný prodej, obsahující ménì
ne 85% hmotnosti bavlny
Bavlnìné icí nitì, upravené pro drobný prodej
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo
metrické nejvýe 14)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií
ne 232,56 decitex (èíslo metrické vyí ne 14, ale nepøesahující
43)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií
ne 192,31 decitex (èíslo metrické vyí ne 43, ale nepøesahující
52)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií
ne 125 decitex (èíslo metrické vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 125 decitex (èíslo metrické
vyí ne 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo
metrické nejvýe 14)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií
ne 232,56 decitex (èíslo metrické vyí ne 14, ale nepøesahující
43)
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Èíslo HS Oznaèení zboí
5205.23

5205.24

5205.25

5205.31

5205.32

5205.33

5205.34

5205.35

5205.41

5205.42

5205.43

Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií
ne 192,31 decitex (èíslo metrické vyí ne 43, ale nepøesahující
52)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií
ne 125 decitex (èíslo metrické vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 125 decitex (èíslo metrické
vyí ne 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvýe 14)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií ne 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 14, ale nepøesahující 43)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií ne 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 43, ale nepøesahující 52)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií ne 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vyí ne 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex, nebo vyí (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvýe 14)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií ne 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 14, ale nepøesahující 43)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií ne 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 43, ale nepøesahující 52)
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Èíslo HS Oznaèení zboí
5205.44

5205.45

5206.11

5206.12

5206.13

5206.14

5206.15

5206.21

5206.22

5206.23

5206.24

5206.25

5206.31

Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií ne 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vyí ne 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo
metrické nejvýe 14)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií
ne 232,56 decitex (èíslo metrické vyí ne 14, ale nepøesahující
43)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií
ne 192,31 decitex (èíslo metrické vyí ne 43, ale nepøesahující
52)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií
ne 125 decitex (èíslo metrické vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 125 decitex (èíslo metrické
vyí ne 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo
metrické nejvýe 14)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií
ne 232,56 decitex (èíslo metrické vyí ne 14, ale nepøesahující
43)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií
ne 192,31 decitex (èíslo metrické vyí ne 43, ale nepøesahující
52)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií
ne 125 decitex (èíslo metrické vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne icí nit)
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti nií ne 125 decitex (èíslo metrické
vyí ne 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvýe 14)
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5206.32

5206.33

5206.34

5206.35

5206.41

5206.42

5206.43

5206.44

5206.45

5207.10
5207.90
5208.11
5208.12
5208.13

Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií ne 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 14, ale nepøesahující 43)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií ne 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 43, ale nepøesahující 52)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií ne 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 125 decitex (èíslo metrické jednoduché pøíze
vyí ne 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vyí (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvýe 14)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 714,29 decitex, ne vak nií ne 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 14, ale nepøesahující 43)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 232,56 decitex, ne vak nií ne 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 43, ale nepøesahující 52)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 192,31 decitex, ne vak nií ne 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vyí ne 52, ale nepøesahující 80)
Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne icí nit) obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti nií ne 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vyí ne 80)
Bavlnìná pøíze (jiná ne icí nit), upravená pro drobný prodej,
obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny
Bavlnìná pøíze (jiná ne icí nit), upravená pro drobný prodej,
obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
nebìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvýe 100 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
nebìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìtí ne 100 g/m2,
nepøesahující vak 200 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
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5208.19
5208.21
5208.22
5208.23
5208.29
5208.31
5208.32
5208.33
5208.39
5208.41
5208.42
5208.43

5208.49
5208.51
5208.52
5208.53
5208.59
5209.11
5209.12
5209.19
5209.21
5209.22
5209.29

Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, nebìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
bìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvýe 100 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
bìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìtí ne 100 g/m2,
nepøesahující vak 200 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, bìlené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, bìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
barvené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvýe 100 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
barvené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìtí ne 100 g/m2,
nepøesahující vak 200 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, barvené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, barvené
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny, z
rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvýe 100
g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny, z
rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì o hmotnosti vìtí ne 100
g/m2, nepøesahující vak 200 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí,
ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby
køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
potisknuté, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvýe 100 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
potisknuté, v plátnové vazbì o hmotnosti vìtí ne 100 g/m2,
nepøesahující vak 200 g/m2
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plonou hmotnost nejvýe 200 g/m2,potisknuté
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, nebìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, bìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, bìlené
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5209.31
5209.32
5209.39
5209.41
5209.42
5209.43

5209.49
5209.51
5209.52
5209.59
5210.11
5210.12

5210.19
5210.21
5210.22

5210.29
5210.31
5210.32

5210.39
5210.41

Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, barvené
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v
plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí,
tkaniny zvané denim
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve
vazbì tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového
kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, z rùznobarevných
pøízí
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìtí hmotnost ne 200 g/m2, potisknuté
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200 g/m2, nebìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, bìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200g/m2, bìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200 g/m2, barvené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì
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5210.42

5210.49
5210.51
5210.52

5210.59
5211.11
5211.12

5211.19
5211.21
5211.22

5211.29
5211.31
5211.32

5211.39
5211.41
5211.42
5211.43

Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve vazbì tøívazného nebo
ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvýe 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200 g/m2, potisknuté
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vyí ne 200 g/m2, nebìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200g/m2, bìlené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vyí ne 200 g/m2, bìlené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvýe 200 g/m2, barvené
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, tkaniny zvané denim
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru

- 150 -

Strana 2498

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

Èíslo HS Oznaèení zboí
5211.49
5211.51
5211.52

5211.59
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.21
5212.22
5212.23
5212.24
5212.25
53
5306.10
5306.20
5307.10
5307.20
5308.20
5308.90
5309.11
5309.19
5309.21
5309.29
5310.10
5310.90
5311.00
54
5401.10
5401.20
5402.10
5402.20
5402.31

Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vyí ne 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì
Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vyí ne 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného nebo
ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru
Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vyí ne 200 g/m2, potisknuté
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvýe 200 g/m2, nebìlené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvýe 200 g/m2, bìlené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvýe 200 g/m2, barvené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvýe 200 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvýe 200 g/m2, potisknuté
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vyí ne 200 g/m2, nebìlené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vyí ne 200 g/m2, bìlené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vyí ne 200 g/m2, barvené
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vyí ne 200 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vyí ne 200 g/m2,
potisknuté
Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová pøíze a tkaniny z papírové
pøíze
Lnìná pøíze jednoduchá
Lnìná pøíze násobná (skaná) nebo kablová
Pøíze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, jednoduchá
Pøíze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, násobná
(skaná) nebo kablová
Pøíze z pravého konopí
Ostatní pøíze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová pøíze
Lnìné tkaniny nebìlené nebo bìlené, obsahující nejménì 85%
hmotnosti lnu
Ostatní lnìné tkaniny, obsahující nejménì 85% hmotnosti lnu
Lnìné tkaniny nebìlené nebo bìlené obsahující ménì ne 85%
hmotnosti lnu
Ostatní lnìné tkaniny, obsahující ménì ne 85% hmotnosti lnu
Nebìlené tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
Ostatní tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z
papírové pøíze
Chemické syntetické nebo umìlé hedvábí
icí nitì ze syntetického hedvábí, té upravené pro drobný prodej
icí nitì z umìlého hedvábí, té upravené pro drobný prodej
Vysokopevnostní pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù (jiná ne
icí nit), neupravená pro drobný prodej
Vysokopevnostní pøíze z polyesterù (jiná ne icí nit), neupravená
pro drobný prodej
Tvarovaná pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, u ní jednotlivé
vlákno má délkovou hmotnost nejvýe 50 tex, neupravená pro
drobný prodej
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5402.32
5402.33
5402.39
5402.41
5402.42
5402.43
5402.49
5402.51
5402.52
5402.59
5402.61
5402.62
5402.69
5403.10
5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.39
5403.41
5403.42
5403.49
5404.10
5404.90
5405.00

5406.10
5406.20

Tvarovaná pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, u ní jednotlivé
vlákno má délkovou hmotnost vyí ne 50 tex, neupravená pro
drobný prodej
Tvarovaná pøíze z polyesterù, neupravená pro drobný prodej
Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí (jiná ne icí nit),
neupravená pro drobný prodej
Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá, nekroucená
nebo kroucená nejvýe 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej
Pøíze z polyesterù, èásteènì orientovaných, jednoduchá, nekroucená
nebo kroucená nejvýe 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej
Pøíze z ostatních polyesterù, jednoduchá, nekroucená nebo
kroucená nejvýe 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej
Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, jednoduchá, nekroucená
nebo kroucená nejvýe 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej
Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá, kroucená více
ne 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej
Pøíze z polyesterù, jednoduchá, kroucená více ne 50 zákruty na
metr, neupravená pro drobný prodej
Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, jednoduchá, kroucená více
ne 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej
Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, násobná (skaná) nebo
kablová, neupravená pro drobný prodej
Pøíze z polyesterù, násobná (skaná) nebo kablová, neupravená pro
drobný prodej
Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, násobná (skaná) nebo
kablová, neupravená pro drobný prodej
Vysokopevnostní pøíze z viskózového hedvábí (jiná ne icí nit),
neupravená pro drobný prodej
Tvarovaná pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne icí nit), neupravená
pro drobný prodej
Pøíze z viskózového vlákna, nekroucená nebo kroucená nejvýe 120
zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej
Pøíze z viskózového vlákna, kroucená více ne 120 zákruty na metr,
neupravená pro drobný prodej
Pøíze z acetátu celulózy, jednoduchá, neupravená pro drobný prodej
Ostatní pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne icí nit), jednoduchá,
neupravená pro drobný prodej
Pøíze z viskózového vlákna, násobná (skaná) nebo kablová,
neupravená pro drobný prodej
Pøíze z acetátu celulózy, násobná (skaná) nebo kablová, neupravená
pro drobný prodej
Ostatní pøíze z umìlého hedvábí, násobná (skaná) nebo kablová,
neupravená pro drobný prodej
Syntetický monofil o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyí a
jeho ádný rozmìr v prùøezu nepøesahuje 1 mm
Ostatní pásky a podobné tvary (napøíklad umìlá sláma) ze
syntetických textilních materiálù o zjevné íøce nepøesahující 5 mm
Umìlý monofil o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyí a jeho
ádný rozmìr v prùøezu nepøesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary
(napøíklad umìlá sláma) z umìlých textilních materiálù o zjevné
íøce nepøesahující 5 mm
Pøíze ze syntetického hedvábí (jiná ne icí nit), upravená pro
drobný prodej
Pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne icí nit), upravená pro drobný
prodej
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5407.10
5407.20
5407.30
5407.41
5407.42
5407.43
5407.44
5407.51
5407.52
5407.53
5407.54
5407.60
5407.71
5407.72
5407.73
5407.74
5407.81
5407.82
5407.83
5407.84
5407.91
5407.92
5407.93
5407.94
5408.10
5408.21
5408.22
5408.23
5408.24

Tkaniny vyrobené z vysokopevnostní pøíze z nylonu nebo jiných
polyamidù nebo polyesterù
Tkaniny vyrobené z páskù nebo podobných tvarù z pøíze ze
syntetického hedvábí
Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke tøídì XI
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z
nylonu nebo jiných polyamidù, nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z
nylonu nebo jiných polyamidù, barvené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z
nylonu nebo jiných polyamidù, z rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z
nylonu nebo jiných polyamidù, potisknuté
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z
nylonu nebo jiných polyamidù, nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného
polyesterového hedvábí, barvené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného
polyesterového hedvábí, z rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného
polyesterového hedvábí, potisknuté
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti netvarovaného
polyesterového hedvábí
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického
hedvábí, nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického
hedvábí, barvené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického
hedvábí, z rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického
hedvábí, potisknuté
Ostatní tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, nebìlené nebo
bìlené
Ostatní tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, barvené
Ostatní tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, z rùznobarevných
pøízí
Ostatní tkaniny obsahující ménì ne 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, potisknuté
Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, nebìlené nebo
bìlené
Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, barvené
Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, z rùznobarevných
pøízí
Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, potisknuté
Tkaniny vyrobené z vysokopevnostní pøíze z viskózových vláken
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, barvené
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, z rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, potisknuté
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5408.31
5408.32
5408.33
5408.34
55
5501.10
5501.20
5501.30
5501.90
5502.00
5503.10
5503.20
5503.30
5503.40
5503.90
5504.10
5504.90
5505.10
5505.20
5506.10
5506.20
5506.30
5506.90
5507.00
5508.10
5508.20
5509.11
5509.12

5509.21

Ostatní
hedvábí
Ostatní
hedvábí
Ostatní
hedvábí
Ostatní
hedvábí

tkaniny obsahující ménì
nebo páskù nebo podobných
tkaniny obsahující ménì
nebo páskù nebo podobných
tkaniny obsahující ménì
nebo páskù nebo podobných
tkaniny obsahující ménì
nebo páskù nebo podobných

ne 85% hmotnosti umìlého
tvarù, nebìlené nebo bìlené
ne 85% hmotnosti umìlého
tvarù, barvené
ne 85% hmotnosti umìlého
tvarù, z rùznobarevných pøízí
ne 85% hmotnosti umìlého
tvarù, potisknuté

Chemická (syntetická nebo umìlá) støiová vlákna
Kabel z nylonu nebo jiných polyamidù
Kabel z polyesterù
Kabel akrylový nebo modakrylový
Kabel z ostatních druhù syntetického hedvábí
Kabel z umìlého hedvábí
Syntetická støiová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidù,
nemykaná, neèesaná ani jinak nezpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna z polyesterù, nemykaná, neèesaná ani
jinak nezpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna akrylová nebo modakrylová, nemykaná,
neèesaná ani jinak nezpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna z polypropylenu, nemykaná, neèesaná
ani jinak nezpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna ostatní, nemykaná, neèesaná ani jinak
nezpracovaná pro spøádání
Viskózová støiová vlákna, nemykaná, neèesaná ani jinak
nezpracovaná pro spøádání
Ostatní umìlá støiová vlákna, nemykaná, neèesaná ani jinak
nezpracovaná pro spøádání
Odpad ze syntetických vláken (vèetnì výèeskù, pøízového odpadu a
trhaného materiálu)
Odpad z umìlých vláken (vèetnì výèeskù, pøízového odpadu a
trhaného materiálu)
Syntetická støiová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidù,
mykaná, èesaná nebo jinak zpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna z polyesterù, mykaná, èesaná nebo jinak
zpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna akrylová nebo modakrylová, mykaná,
èesaná nebo jinak zpracovaná pro spøádání
Syntetická støiová vlákna ostatní, mykaná, èesaná nebo jinak
zpracovaná pro spøádání
Umìlá støiová vlákna, mykaná, èesaná nebo jinak upravená pro
spøádání
icí nit ze syntetických støiových vláken, té upravená pro drobný
prodej
icí nit z umìlých støiových vláken, té upravená pro drobný
prodej
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
støiových vláken z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
støiových vláken z nylonu nebo jiných polyamidù, násobná (skaná)
nebo kablová
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
polyesterových støiových vláken, jednoduchá
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5509.22
5509.3
5509.32

5509.41
5509.42
5509.51
5509.52
5509.53
5509.59
5509.61
5509.62
5509.69
5509.91
5509.92
5509.99
5510.11
5510.12
5510.20
5510.30
5510.90

Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
polyesterových støiových vláken, násobná (skaná) nebo kablová
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
akrylových nebo modakrylových støiových vláken, jednoduchá
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
akrylových nebo modakrylových støiových vláken, násobná
(skaná) nebo kablová
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
syntetických støiových vláken, jednoduchá
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
syntetických støiových vláken, násobná (skaná) nebo kablová
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) z polyesterových støiových vláken, ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s umìlými støiovými vlákny,
neupravená pro drobný prodej
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) z polyesterových støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) z polyesterových støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou
Ostatní pøíze (jiná ne icí nit) z polyesterových støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støiových vláken, neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Jiná pøíze (jiná ne icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støiových vláken, neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou
Ostatní pøíze (jiná ne icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støiových vláken, neupravená pro drobný prodej
Ostatní pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Ostatní pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou
Jiná ostatní pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových
vláken, neupravená pro drobný prodej,
Pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken, neupravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlých
støiových vláken, jednoduchá
Pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken, neupravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlých
støiových vláken, násobná (skaná) nebo kablová
Pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken, neupravená
pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s vlnou nebo
jemnými zvíøecími chlupy
Pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken, neupravená
pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou
Ostatní pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken,
neupravená pro drobný prodej
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5511.10
5511.20
5511.30
5512.11
5512.19
5512.21
5512.29
5512.91
5512.99
5513.11

5513.12

5513.13

5513.19

5513.21

5513.22

5513.23
5513.29
5513.31

Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken, upravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti tìchto vláken
Pøíze (jiná ne icí nit) ze syntetických støiových vláken, upravená
pro drobný prodej, obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto
vláken
Pøíze (jiná ne icí nit) z umìlých støiových vláken, upravená pro
drobný prodej
Tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti polyesterových støiových vláken, nebìlené nebo bìlené
Tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti polyesterových støiových vláken, ostatní
Tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti akrylových nebo modakrylových støiových vláken,
nebìlené nebo bìlené
Tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti akrylových nebo modakrylových støiových vláken,
ostatní
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující
nejménì 85% hmotnosti syntetických støiových vláken, nebìlené
nebo bìlené
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken, obsahující
nejménì 85% hmotnosti syntetických støiových vláken, jiné ne
nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, nebìlené
nebo bìlené
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, nebìlené
nebo bìlené
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, nebìlené nebo
bìlené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2,
barvené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, barvené
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, barvené
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, barvené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
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Èíslo HS Oznaèení zboí
5513.32

5513.33

5513.39

5513.41

5513.42

5513.43

5513.49
5514.11

5514.12

5514.13

5514.19

5514.21

5514.22

5514.23
5514.29

Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, z rùznobarevných
pøízí
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2,
potisknuté
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2,
potisknuté
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2,
potisknuté
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvýe 170 g/m2, potisknuté
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, bìlené nebo
nebìlené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
barvené
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, barvené
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, barvené
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, barvené
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5514.31

5514.32

5514.33

5514.39

5514.41

5514.42

5514.43

5514.49
5515.11
5515.12
5515.13
5515.19
5515.21
5515.22
5515.29
5515.91
5515.92
5515.99
5516.11
5516.12
5516.13
5516.14

Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, z rùznobarevných
pøízí
Tkaniny z polyesterových støiových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
potisknuté
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køíového kepru, obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
potisknuté
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken obsahující
ménì ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2,
potisknuté
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken obsahující ménì
ne 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vyí hmotnost ne 170 g/m2, potisknuté
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s viskózovými støiovými vlákny
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s chemickým hedvábím
Tkaniny z polyesterových støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Ostatní tkaniny z polyesterových støiových vláken
Tkaniny z akrylových nebo modakrylových støiových vláken ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickým hedvábím
Tkaniny z akrylových nebo modakrylových støiových vláken ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Ostatní tkaniny z akrylových nebo modakrylových støiových
vláken
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s chemickým hedvábím
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
Ostatní tkaniny ze syntetických støiových vláken jiné
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken, nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken, barvené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken, z rùznobarevných pøízí
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken, potisknuté
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5516.21
5516.22
5516.23
5516.24
5516.31
5516.32
5516.33
5516.34
5516.41
5516.42
5516.43
5516.44
5516.91
5516.92
5516.93
5516.94
56
5601.10
5601.21
5601.22
5601.29
5601.30
5602.10
5602.21
5602.29
5602.90

Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, barvené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, z rùznobarevných pøízí
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, potisknuté
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, barvené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, z rùznobarevných pøízí
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, potisknuté
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, nebìlené nebo bìlené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, barvené
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, z rùznobarevných pøízí
Tkaniny z umìlých støiových vláken, obsahující ménì ne 85%
hmotnosti umìlých støiových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, potisknuté
Ostatní tkaniny z umìlých støiových vláken nebìlené nebo bìlené
Ostatní tkaniny z umìlých støiových vláken barvené
Ostatní tkaniny z umìlých støiových vláken z rùznobarevných
pøízí
Ostatní tkaniny z umìlých støiových vláken potisknuté
Vata, pls a netkané textilie; speciální pøíze; motouzy, òùry,
provazy a lana a výrobky z nich
Hygienické vloky a tampóny, dìtské pleny a pøebaly a podobné
hygienické výrobky z vaty
Vata z bavlny, jiné výrobky z vaty z bavlny
Vata z chemických vláken a výrobky z této vaty
Vata z ostatních materiálù a výrobky z této vaty
Textilní vloèky, prach a nopky
Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny
Pls z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù, neimpregnovaná,
nepovrstvená, nepovleèená ani nelaminovaná
Pls z jiných textilních materiálù, neimpregnovaná, nepovrstvená,
nepovleèená ani nelaminovaná
Pls ostatní, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepovleèená ani
nelaminovaná
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5603.00
5604.10
5604.20
5604.90
5605.00
5606.00
5607.10
5607.21
5607.29
5607.30
5607.41
5607.49
5607.50
5607.90
5608.11
5608.19
5608.90
5609.00
57
5701.10
5701.90
5702.10
5702.20
5702.31
5702.32
5702.39
5702.41
5702.42

Netkané textilie, té impregnované, povrstvené, povleèené nebo
laminované
Kauèukové a kordové nitì pokryté textilem
Vysokopevnostní pøíze z polyesterù, nylonu nebo jiných polyamidù
nebo z viskózových vláken, impregnované nebo povrstvené
Ostatní kauèukové a kordové nitì, pokryté textilem; textilní pøíze
a pásky a podobné tvary, impregnované, povrstvené, povleèené
nebo oplátìné kauèukem nebo plasty
Metalizovaná pøíze, té opøedená, s urèením jako textilní pøíze nebo
pásek nebo podobný tvar, kombinovaná s kovem ve formì vlákna,
pásku nebo práku nebo pokrytá kovem
Opøedená nit, pásky a podobné tvary, opøedené; inylková pøíze
(vèetnì povloèkované inylkové pøíze); smyèková pletená nit
Motouzy, òùry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních
lýkových vláken
Vázací nebo balicí motouz ze sisalových nebo jiných textilních
vláken rodu agave
Ostatní motouzy, òùry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných
textilních vláken rodu agave
Motouzy, òùry, provazy a lana z abakových vláken nebo z jiných
tvrdých vláken (z listù)
Vázací nebo balicí motouz z polyethylenu nebo polypropylenu
Ostatní motouzy, òùry, provazy a lana z polyethylenu nebo
polypropylenu
Motouzy, òùry, provazy a lana z jiných syntetických vláken
Motouzy, òùry, provazy a lana ostatní
Zcela zhotovené rybáøské sítì z chemických textilních materiálù
Ostatní vázané síoviny z motouzù, òùr nebo provazù, ostatní
zcela zhotovené rybáøské sítì z chemických textilních materiálù
Vázané síoviny z motouzù, òùr nebo provazù a zcela zhotovené
rybáøské sítì z ostatních textilních materiálù
Výrobky z nití, páskù nebo podobných tvarù, motouzy, òùry,
provazy nebo lana, jinde nejmenované ani nezahrnuté
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, té zcela
zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, té zcela
zhotovené, z jiného textilního materiálu
Koberce typu Kelim, Schumcks, Karamanie a podobné ruènì
tkané koberce
Podlahové krytiny z kokosových vláken
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avak nevívané
ani nepovloèkované, té zcela zhotovené, z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avak nevívané
ani nepovloèkované, té zcela zhotovené, z chemických textilních
materiálù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avak nevívané
ani nepovloèkované, té zcela zhotovené, z ostatních textilních
materiálù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z chemických textilních materiálù
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5702.49
5702.51
5702.52
5702.59
5702.91
5702.92
5702.99
5703.10
5703.20
5703.30
5703.90
5704.10
5704.90
5705.00
58
5801.10
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5801.90
5802.11
5802.19
5802.20
5802.30
5803.10
5803.90
5804.10

Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z ostatních textilních materiálù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z chemických textilních materiálù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z ostatních textilních materiálù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z chemických textilních materiálù
Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z ostatních textilních materiálù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vívané, té zcela
zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vívané, té zcela
zhotovené, z nylonu nebo jiných polyamidù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vívané, té zcela
zhotovené, z ostatních chemických textilních materiálù
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vívané, té zcela
zhotovené, z ostatních textilních materiálù
Dladice z plsti, nevívané, ani nepovloèkované, o maximální ploe
povrchu 0,3m2
Ostatní koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevívané,
ani nepovloèkované, té zcela zhotovené
Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, té zcela zhotovené
Speciální tkaniny; vívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkaøské
výrobky; výivky
Vlasové tkaniny a inylkové tkaniny, jiné ne tkaniny èísel 5802
nebo 5806, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Vlasové tkaniny a inylkové tkaniny z bavlny, neøezané útkové
vlasové tkaniny
Vlasové tkaniny a inylkové tkaniny z bavlny, øezaný manestr
Jiné útkové vlasové tkaniny z bavlny
Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, epingl (neøezané)
Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, øezané
inylkové tkaniny z bavlny
Neøezané útkové vlasové tkaniny z chemických vláken
Øezaný manestr z chemických vláken
Jiné útkové vlasové tkaniny z chemických vláken
Osnovní vlasové tkaniny z chemických vláken, epingl (neøezané)
Osnovní vlasové tkaniny z chemických vláken, øezané
inylkové tkaniny z chemických vláken
Vlasové tkaniny a inylkové tkaniny, jiné ne tkaniny èísel 5802
nebo 5806, z ostatních textilních materiálù
Smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z bavlny,
nebìlené
Ostatní smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z
bavlny
Smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z ostatních
materiálù
Vívané textilie
Perlinkové tkaniny jiné ne stuhy èísla 5806, z bavlny
Perlinkové tkaniny jiné ne stuhy èísla 5806, z ostatních textilních
materiálù
Tyly a jiné síové textilie
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5804.21
5804.29
5804.30
5805.00
5806.10
5806.20
5806.31
5806.32
5806.39
5806.40
5807.10
5807.90
5808.10
5808.90
5809.00
5810.10
5810.91
5810.92
5810.99
5811.00

59
5901.10
5901.90

5902.10
5902.20
5902.90

Strojnì vyrobené krajky z chemických vláken, v metrái, v pásech
nebo v motivech
Strojnì vyrobené krajky z ostatních textilních materiálù, v metrái,
v pásech nebo v motivech
Ruènì vyrobené krajky, v metrái, v pásech nebo v motivech
Ruènì tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson,
Beauvais a podobné, a jehlou pracované tapiserie, té zcela
zhotovené
Stuhy z vlasových tkanin (vèetnì smyèkových ruèníkových a
podobných smyèkových tkanin) a inylkových tkanin
Stuhy z jiných tkanin obsahujících nejménì 5% hmotnosti
elastomerových pøízí nebo pryových nití
Stuhy z bavlny
Stuhy z chemických vláken
Stuhy z ostatních textilních materiálù
Stuhy z textilií bez útku zhotovených z pojivem bez spojených
osnovných nití
Tkané títky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálù, v
metrái, v pásech nebo vystøiené na urèitý tvar nebo velikost,
nevyívané
Ostatní títky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálù, v
metrái, v pásech nebo vystøiené na urèitý tvar nebo velikost,
nevyívané
Prýmky v metrái
Ostatní ozdobné lemovky a podobné výrobky jako metrové zboí,
bez výivek, jiné ne pletené nebo háèkované; støapce, bambule a
podobné výrobky
Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovené pøíze èísla 5605,
pouívané v odívání, jako dekoraèní látky nebo pro podobné úèely,
které nejsou jinde uvedené ani zahrnuté
Výivky bez viditelného podkladu v metrái, v pásech nebo jako
motivy
Ostatní výivky z bavlny v metrái, v pásech nebo jako motivy
Ostatní výivky z chemických vláken v metrái, v pásech nebo jako
motivy
Výivky z ostatních textilních materiálù v metrái, v pásech nebo
jako motivy
Proívané textilní výrobky v metrái, sloené z jedné nebo nìkolika
vrstev textilních materiálù, spojených s výplòkovým materiálem
itím, proitím nebo jinak, jiné ne výivky èíslo 5810
Impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované textilie;
textilní výrobky vhodné pro prùmyslové pouití
Textilie povrstvené lepidlem nebo krobovými látkami, pouívané
pro vnìjí obaly knih nebo podobné úèely
Ostatní textilie povrstvené lepidlem nebo krobovými látkami,
napø. kopírovací prùsvitné plátno, pøipravené malíøské plátno,
ztuené plátno a podobné ztuené textilie pouívané jako
klobouènické podloky
Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu
nebo jiných polyamidù
Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z
polyesterù
Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z
viskózového hedvábí a ostatních materiálù
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5903.10
5903.20
5903.90
5904.10
5904.91
5904.92
5905.00
5906.10
5906.91
5906.99
5907.00
5908.00
5909.00
5910.00
5911.10
5911.20
5911.31
5911.32
5911.40
5911.90
60
6001.10
6001.21
6001.22
6001.29
6001.91
6001.92
6001.99
6002.10
6002.20
6002.30

Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
polyvinylchloridem
Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
polyurethanem
Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
ostatními plasty
Linoleum, té pøiøíznuté do tvaru
Ostatní podlahové krytiny s podkladem sestávajícím z vpichované
plsti nebo netkaných textilií
Ostatní podlahové krytiny s jiným textilním podkladem
Textilní tapety
Lepicí páska o íøce nepøesahující 20 cm
Ostatní pogumované textilie pletené nebo háèkované
Ostatní pogumované textilie jiné
Textilie jiným zpùsobem impregnované, povrstvené nebo povleèené;
malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích
nebo podobné textilie
Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vaøièe,
zapalovaèe, svíèky nebo podobné výrobky; árové punèoky a duté
úplety pro výrobu árových plynových punèoek, té impregnované
Textilní hadice a podobné trubkové textilie, té s vyloením, s
armaturou nebo s pøísluenstvím z jiných materiálù
Hnací nebo dopravníkové pásy nebo øemeny z textilního materiálu,
té zesílené kovem nebo jiným materiálem
Textilie, plsti a plstí podloené tkaniny, potaené, pokryté nebo
povrstvené kauèukem, usní nebo jinými materiály pouívanými na
mykací povlaky a podobné výrobky pro jiné technické úèely
Mlynáøské plátno, té zcela zhotovené
Textilie a plsti, nekoneèné nebo opatøené spojovacími èástmi,
pouívané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti
mení ne 650 g/m2
Textilie a plsti, nekoneèné nebo opatøené spojovacími èástmi,
pouívané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti
nejménì 650 g/m2
Filtraèní plachetky pouívané v olejových lisech a podobných
zaøízeních, vèetnì plachetek z lidských vlasù
Ostatní textilní výrobky a zboí pro technické úèely
Pletené nebo háèkované textilie
Vlasové textilie s dlouhým vlasem, pletené nebo háèkované
Smyèkové textilie z bavlny, pletené nebo háèkované
Smyèkové textilie z chemických vláken, pletené nebo háèkované
Smyèkové textilie z ostatních textilních materiálù, pletené nebo
háèkované
Ostatní vlasové textilie z bavlny, pletené nebo háèkované
Ostatní vlasové textilie z chemických vláken, pletené nebo
háèkované
Ostatní vlasové textilie z jiných textilních materiálù, pletené nebo
háèkované
Jiné pletené nebo háèkované textilie o íøce nepøesahující 30 cm a
obsahující nejménì 5% hmotnosti elastomerových pøízí nebo
pryových vláken
Jiné pletené nebo háèkované textilie o íøce nepøesahující 30 cm
Jiné pletené nebo háèkované textilie o íøce pøesahující 30 cm a
obsahující nejménì 5% hmotnosti elastomerových pøízí nebo
pryových vláken
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6002.41
6002.42
6002.43
6002.49
6002.91
6002.92
6002.93
6002.99
61
6101.10
6101.20
6101.30
6101.90
6102.10
6102.20
6102.30
6102.90
6103.11
6103.12
6103.19
6103.21
6103.22
6103.23
6103.29
6103.31

Ostatní textilie z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù (vèetnì
pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)
Ostatní textilie z bavlny (vèetnì pletenin vyrobených na galónových
pletacích strojích)
Ostatní textilie z chemických vláken (vèetnì pletenin vyrobených
na galónových pletacích strojích)
Ostatní textilie z jiných textilních materiálù (vèetnì pletenin
vyrobených na galónových pletacích strojích)
Jiné pletené nebo háèkované textilie z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù
Jiné pletené nebo háèkované textilie z bavlny
Jiné pletené nebo háèkované textilie z chemických vláken
Jiné pletené nebo háèkované textilie z ostatních textilních
materiálù
Odìvy a odìvní doplòky pletené nebo háèkované
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z chemických vláken
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì, plátìnky, kabáty, bundy
(vèetnì lyaøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z vlny
nebo jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z
vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
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6103.32
6103.33
6103.39
6103.41
6103.42
6103.43
6103.49
6104.11
6104.12
6104.13
6104.19
6104.21
6104.22
6104.23
6104.29
6104.31
6104.32
6104.33
6104.39
6104.41
6104.42
6104.43
6104.44
6104.49
6104.51
6104.52
6104.53
6104.59

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z
bavlny
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná ze
syntetických vláken
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z
ostatních textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z
vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z
bavlny
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù
Dámské nebo dívèí aty, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí aty, pletené nebo háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí aty, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken
Dámské nebo dívèí aty, pletené nebo háèkované z umìlých vláken
Dámské nebo dívèí aty, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo
háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo
háèkované ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
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6104.61
6104.62
6104.63
6104.69
6105.10
6105.20
6105.90
6106.10
6106.20
6106.90
6107.11
6107.12
6107.19
6107.21
6107.22
6107.29
6107.91
6107.92
6107.99
6108.11
6108.19
6108.21
6108.22
6108.29
6108.31
6108.32
6108.39
6108.91

Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z vlny nebo z jemných
zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních textilních
materiálù
Pánské nebo chlapecké koile, pletené nebo háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké koile, pletené nebo háèkované z
chemických vláken
Pánské nebo chlapecké koile, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky, pletené nebo
háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky, pletené nebo
háèkované z chemických vláken
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo
háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo
háèkované z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama, pletené nebo
háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama, pletené nebo
háèkované z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z bavlny
Pánské nebo chlapecké koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kombiné a spodnièky, pletené nebo háèkované z
chemických vláken
Dámské nebo dívèí kombiné a spodnièky, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z bavlny
Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z chemických
vláken
Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama, pletené nebo háèkované
z bavlny
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama, pletené nebo háèkované
z chemických vláken
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama, pletené nebo háèkované
z ostatních textilních materiálù
Dámské nebo dívèí koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z bavlny
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6108.92
6108.99
6109.10
6109.90
6110.10
6110.20
6110.30
6110.90
6111.10
6111.20
6111.30
6111.90
6112.11
6112.12
6112.19
6112.20
6112.31
6112.39
6112.41
6112.49
6113.00
6114.10
6114.20
6114.30
6114.90
6115.11
6115.12
6115.19
6115.20
6115.91
6115.92

Dámské nebo dívèí koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z chemických vláken
Dámské nebo dívèí koupací plátì, upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
Vrchní trièka, tílka a jiné nátìlníky, pletené nebo háèkované z
bavlny
Vrchní trièka, tílka a jiné nátìlníky, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù
Pulovry, svetry a vesty (té zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pulovry, svetry a vesty (té zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z bavlny
Pulovry, svetry a vesty (té zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z chemických vláken
Pulovry, svetry a vesty (té zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z vlny
nebo jemných zvíøecích chlupù
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z
bavlny
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù
Tepláky, pletené nebo háèkované z bavlny
Tepláky, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken
Tepláky, pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
Lyaøské odìvy, pletené nebo háèkované
Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Dámské nebo dívèí plavky, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken
Dámské nebo dívèí plavky, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù
Odìvy zcela zhotovené z pletených nebo háèkovaných textilií
impregnovaných,
povrstvených
nebo
laminovaných
plasty,
pogumovaných nebo jinak povleèených
Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z bavlny
Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z chemických vláken
Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z jiných textilních materiálù
Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì nií ne 67 decitex
Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì 67 decitex nebo vyí
Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních textilních
materiálù
Dlouhé punèochy nebo podkolenky, pletené nebo háèkované z
vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì nií ne 67 decitex
Punèochy, podkolenky, ponoky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové íly a obuvi bez podráek, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Punèochy, podkolenky, ponoky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové íly a obuvi bez podráek, pletené nebo
háèkované z bavlny
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6115.93
6115.99
6116.10
6116.91
6116.92
6116.93
6116.99
6117.10
6117.20
6117.80
6117.90
62
6201.11
6201.12
6201.13
6201.19
6201.91
6201.92
6201.93
6201.99
6202.11
6202.12
6202.13
6202.19
6202.91
6202.92
6202.93
6202.99

Punèochy, podkolenky, ponoky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové íly a obuvi bez podráek, pletené nebo
háèkované ze syntetických vláken
Punèochy, podkolenky, ponoky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové íly a obuvi bez podráek, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù
Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené nebo
háèkované, impregnované, povrstvené nebo povleèené plasty nebo
kauèukem
Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z bavlny
Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované ze syntetických vláken
Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné pletené nebo
háèkované výrobky
Vázanky, motýlky a kravaty, pletené nebo háèkované
Ostatní odìvní doplòky, pletené nebo háèkované
Pletené nebo háèkované èásti odìvù nebo odìvních doplòkù
Odìvy a odìvní doplòky, jiné ne pletené nebo háèkované
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z bavlny
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a
ostatní podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a
ostatní podobné výrobky z bavlny
Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a
ostatní podobné výrobky z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a
ostatní podobné výrobky z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z bavlny
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z chemických vláken
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì do detì, kabáty, plátì,
plátìnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a ostatní
podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a ostatní
podobné výrobky z bavlny
Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a ostatní
podobné výrobky z chemických vláken
Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì lyaøských), vìtrovky a ostatní
podobné výrobky z jiných textilních materiálù
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6203.11
6203.12
6203.19
6203.21
6203.22
6203.23
6203.29
6203.31
6203.32
6203.33
6203.39
6203.41
6203.42
6203.43
6203.49
6204.11
6204.12
6204.13
6204.19
6204.21
6204.22
6204.23
6204.29
6204.31
6204.32
6204.33
6204.39
6204.41
6204.42
6204.43
6204.44
6204.49
6204.51
6204.52
6204.53
6204.59
6204.61
6204.62
6204.63
6204.69
6205.10

Pánské nebo chlapecké obleky z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù
Pánské nebo chlapecké obleky ze syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké obleky z jiných textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké komplety z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù
Pánské nebo chlapecké komplety z bavlny
Pánské nebo chlapecké komplety ze syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké komplety z jiných textilních materiálù
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z bavlny
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry ze syntetických vláken
Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z jiných textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty z bavlny
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty ze syntetických vláken
Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi,
lýtkové a krátké kalhoty z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kostýmy z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí kostýmy z bavlny
Dámské nebo dívèí kostýmy ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kostýmy z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí komplety z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí komplety z bavlny
Dámské nebo dívèí komplety ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí komplety z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z bavlny
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí aty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí aty z bavlny
Dámské nebo dívèí aty ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí aty z umìlých vláken
Dámské nebo dívèí aty z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z bavlny
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z jiných textilních
materiálù
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty z bavlny
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty ze syntetických vláken
Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se lemi, lýtkové a
krátké kalhoty z jiných textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké koile z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
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6205.20
6205.30
6205.90
6206.10
6206.20
6206.30
6206.40
6206.90
6207.11
6207.19
6207.21
6207.22
6207.29
6207.91
6207.92
6207.99
6208.11
6208.19
6208.21
6208.22
6208.29
6208.91
6208.92
6208.99
6209.10
6209.20
6209.30
6209.90
6210.10
6210.20

6210.30

6210.40

Pánské nebo chlapecké koile z bavlny
Pánské nebo chlapecké koile z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké koile z jiných textilních materiálù
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky z pøírodního
hedvábí nebo z hedvábného odpadu
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky z bavlny
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky z chemických
vláken
Dámské nebo dívèí halenky, koile a koilové halenky z jiných
textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké) z bavlny
Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké) z jiných textilních
materiálù
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama z bavlny
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama z chemických vláken
Pánské nebo chlapecké noèní koile a pyama z jiných textilních
materiálù
Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plátì,
upany a podobné výrobky z bavlny
Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plátì,
upany a podobné výrobky z chemických vláken
Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plátì,
upany a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
Dámská nebo dívèí kombiné a spodnièky z chemických vláken
Dámská nebo dívèí kombiné a spodnièky z jiných textilních
materiálù
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama z bavlny
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama z chemických vláken
Dámské nebo dívèí noèní koile a pyama z jiných textilních vláken
Dámské nebo dívèí nedbalky (neglié), koupací plátì, upany a
podobné výrobky z bavlny
Dámské nebo dívèí nedbalky (neglié), koupací plátì, upany a
podobné výrobky z chemických vláken
Dámské nebo dívèí nedbalky (neglié), koupací plátì, upany a
podobné výrobky z jiných textilních materiálù
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z bavlny
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky ze syntetických vláken
Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z jiných textilních materiálù
Odìvy zcela zhotovené z plsti (té impregnované, povrstvené,
povleèené nebo laminované) a z netkaných textilií (té
impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo laminovaných)
Pánské nebo chlapecké svrchníky, plátì do detì, plátì, kabáty,
plátìnky a podobné výrobky zhotovené z plsti, netkaných textilií,
textilií
impregnovaných,
povrstvených,
povleèených
nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných
Dámské nebo dívèí svrchníky, plátì do detì, plátì, kabáty,
plátìnky a podobné výrobky zhotovené z plsti, netkaných textilií,
textilií
impregnovaných,
povrstvených,
povleèených
nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných
Ostatní pánské nebo chlapecké odìvy zhotovené z plsti, netkaných
textilií, textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných
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6210.50
6211.11
6211.12
6211.20
6211.31
6211.32
6211.33
6211.39
6211.41
6211.42
6211.43
6211.49
6212.10
6212.20
6212.30
6212.90
6213.10
6213.20
6213.90
6214.10
6214.20
6214.30
6214.40
6214.90
6215.10
6215.20
6215.90
6216.00
6217.10
6217.90
63
6301.10
6301.20
6301.30

Ostatní dámské nebo dívèí odìvy zhotovené z plsti, netkaných
textilií, textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných
Pánské nebo chlapecké plavky z textilních materiálù
Dámské nebo dívèí plavky z textilních materiálù
Lyaøské odìvy z textilních materiálù
Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z bavlny
Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z chemických
vláken
Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z jiných textilních
materiálù
Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù
Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z bavlny
Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z chemických vláken
Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z jiných textilních
materiálù
Podprsenky a jejich èásti z textilních materiálù, té pletené nebo
háèkované
Podvazkové pásy, podvazkové kalhotky a jejich èásti z textilních
materiálù, té pletené nebo háèkované
Kombiné a jejich èásti z textilních materiálù
Korzety, le, podvazky a podobné výrobky a jejich èásti z textilních
materiálù, té pletené nebo háèkované
Kapesníky z pøírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu
Kapesníky z bavlny
Kapesníky z jiného textilního materiálu
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné výrobky z
pøírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné výrobky z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné výrobky ze
syntetických vláken
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné výrobky z umìlých
vláken
Pøehozy, átky, ály, mantily, závoje a podobné výrobky z jiných
textilních materiálù
Vázanky, motýlky a vázací átky z pøírodního hedvábí nebo z
hedvábného odpadu
Vázanky, motýlky a vázací átky z chemických vláken
Vázanky, motýlky a vázací átky z jiných textilních materiálù
Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù z textilních
materiálù
Jiné zcela zhotovené odìvní doplòky z textilních materiálù
Jiné èásti odìvù nebo odìvních doplòkù z textilních materiálù
Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnoené odìvy a
opotøebované textilní výrobky; hadry
Elektricky vyhøívané pøikrývky z textilních materiálù
Pøikrývky (jiné ne elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky z
vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
Pøikrývky (jiné ne elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky z
bavlny
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Èíslo HS Oznaèení zboí
6301.40
6301.90
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
6302.52
6302.53
6302.59
6302.60
6302.91
6302.92
6302.93
6302.99
6303.11
6303.12
6303.19
6303.91
6303.92
6303.99
6304.11
6304.19
6304.91
6304.92
6304.93
6304.99
6305.10
6305.20
6305.31
6305.39
6305.90
6306.11
6306.12
6306.19

Pøikrývky (jiné ne elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky ze
syntetických vláken
Ostatní pøikrývky a cestovní kobereèky
Prádlo loní, pletené nebo háèkované
Jiné loní prádlo, potisknuté, z bavlny
Jiné loní prádlo, potisknuté, z chemických vláken
Jiné loní prádlo, potisknuté, z ostatních textilních materiálù
Jiné loní prádlo z bavlny
Jiné loní prádlo z chemických vláken
Jiné loní prádlo z ostatních textilních materiálù
Stolní prádlo, pletené nebo háèkované
Jiné stolní prádlo z bavlny
Jiné stolní prádlo ze lnu
Jiné stolní prádlo z chemických vláken
Jiné stolní prádlo z ostatních textilních materiálù
Toaletní a kuchyòské prádlo, ze smyèkové ruèníkoviny (froté) nebo
podobné smyèkové textilie, z bavlny
Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z bavlny
Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo ze lnu
Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z chemických vláken
Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z jiných textilních materiálù
Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo
postelové draperie, pletené nebo háèkované z bavlny
Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo
postelové draperie, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken
Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo
postelové draperie, pletené nebo háèkované z ostatních textilních
materiálù
Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie z bavlny
Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie ze syntetických vláken
Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie z jiných textilních materiálù
Lùkové pøehozy pletené nebo háèkované
Ostatní lùkové pøehozy z textilních materiálù
Ostatní pletené nebo háèkované bytové textilie
Jiné ne pletené nebo háèkované bytové textilie, bavlnìné
Jiné ne pletené nebo háèkované bytové textilie, ze syntetických
vláken
Jiné ne pletené nebo háèkované bytové textilie, z ostatních
textilních materiálù
Pytle a pytlíky k balení zboí z juty nebo jiných textilních lýkových
vláken
Pytle a pytlíky k balení zboí z bavlny
Pytle a pytlíky k balení zboí z polyethylenových nebo
polypropylenových páskù nebo podobných materiálù
Pytle a pytlíky k balení zboí z ostatních chemických textilních
materialù
Pytle a pytlíky k balení zboí z ostatních textilních materiálù
Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty z bavlny
Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty ze syntetických
vláken
Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty z ostatních
textilních materiálù
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Èíslo HS Oznaèení zboí
6306.21
6306.22
6306.29
6306.31
6306.39
6306.41
6306.49
6306.91
6306.99
6307.10
6307.20
6307.90
6308.00
6309.00

Stany z bavlny
Stany ze syntetických vláken
Stany z ostatních textilních materiálù
Lodní plachty ze syntetických vláken
Lodní plachty z ostatních textilních materiálù
Nafukovací matrace z bavlny
Nafukovací matrace z ostatních textilních materiálù
Ostatní kempingové výrobky z bavlny
Ostatní kempingové výrobky z jiných textilních materiálù
Hadry na podlahu, utìrky na nádobí, prachovky a podobné èistící
plachetky
Záchranné vesty a záchranné pásy
Ostatní zcela zhotovené výrobky vèetnì støihových ablon
Soupravy sestávající z tkanin a z pøízí, té s doplòky, pro výrobu
kobereèkù, tapiserií, vyívaných stolních ubrusù nebo servítkù nebo
podobných textilních výrobkù, v balení pro drobný prodej
Obnoené odìvy a jiné opotøebované textilní výrobky

Textilní výrobky a obleèení vztahující se ke kapitolám 30 a 49 a 64 a 96
Èíslo HS

Oznaèení zboí

3005.90

Ostatní vata, gáza, obinadla a podobné zboí

ex 3921.12
ex 3921.13
ex 3921.90

Tkaniny tkané, pletené nebo háèkované, povrstvené nebo
povleèené plastickou hmotou nebo laminované stejným
zpùsobem
)

ex
ex
ex
ex

)
Zavazadla, kabelky, aktovky, kolní brany a podobné schránky
s vnìjím povrchem hlavnì z textilních materiálù
)

4202.12
4202.22
4202.32
4202.92

ex 6405.20
ex 6406.10
ex 6406.99
6501.00
6502.00
6503.00
6504.00
6505.90
6601.10
6601.91
6601.99

Ostatní obuv se svrkem z textilních materiálù
Svrky obuvi, jejich vnìjí povrch je tvoøen nejménì z 50%
textilními materiály
Kamae, chránièe holenì a podobné výrobky z textilních
materiálù
Kloboukové iáky nebo formy, nezformované na tvar hlavy, bez
vytvoøené støechy, iákové ploché kotouèe (plateaux), tzv.
manchons (válcovitého tvaru, té rozøíznuté na výku), z plsti
Kloboukové iáky nebo formy splétané nebo zhotovené
spojením páskù z jakýchkoli materiálù, nezformované na tvar
hlavy, bez vytvoøené støechy a nepodívané ani nezdobené
Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti
Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené
spojením páskù z jakýchkoli materiálù, té podívané a zdobené
Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háèkované nebo
zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráe (ne
vak v pásech), té podívané a obroubené
Zahradní nebo podobné sluneèníky
Detníky a sluneèníky se zásuvnou rukojetí
Ostatní detníky
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Èíslo HS Oznaèení zboí
ex 7019.10
ex 7019.20
8708.21
8804.00
9113.90
ex 9404.90
9502.91
ex 9612.10

Sklenìná lunta, pramence, pøíze a sklenìná støi
Tkaniny ze sklenìných vláken
Bezpeènostní pásy motorových vozidel
Padáky; jejich èásti, souèásti a pøísluenství
Hodinkové øemínky a pásky z textilních materiálù
Poltáøe a pøikrývky z bavlny a podobný loní sortiment z
textilních materiálù
Obleèení a jejich pøísluenství pro panenky
Barvicí pásky ze syntetických nebo umìlých vláken o
íøce vìtí ne 30 mm, v krabièkách
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DOHODA O TECHNICKÝCH PØEKÁKÁCH OBCHODU
Èlenové,
jednání;

berouce

na

zøetel

Uruguayské

kolo

Mnohostranných

obchodních

pøejíce si podporovat dosaení cílù GATT 1994;
uznávajíce významný pøínos, kterým mohou mezinárodní normy a
systémy posuzování shody v tomto smìru pøispìt ke zvyování efektivnosti
výroby a usnadòování øízení mezinárodního obchodu;
pøejíce si tudí podpoøit rozvoj takovýchto mezinárodních norem a
systémù posuzování shody;
pøejíce si zajistit, aby technické pøedpisy a normy, vèetnì pøedpisù o
balení, znaèení a oznaèování a postupy pro posuzování shody s technickými
pøedpisy a normami, nevytváøely zbyteèné pøekáky mezinárodního obchodu;
uznávajíce, e by ádné zemi nemìlo nic bránit v tom, aby pøijímala
opatøení, nutná k zajitìní kvality jejího vývozu nebo k ochranì ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin, k ochranì ivotního prostøedí nebo k zamezení
podvodným praktikám na úrovni, kterou povauje za pøimìøenou za
pøedpokladu, e taková opatøení nebudou pouívána zpùsobem, který by
vytvoøil prostøedek svévolné nebo neodùvodnìné diskriminace mezi zemìmi,
kde takové podmínky pøevládají nebo zastøeného omezení mezinárodního
obchodu a jsou jinak v souladu s ustanoveními této Dohody;
uznávajíce, e by ádné zemi nemìlo nic bránit v tom, aby zavádìla
opatøení, potøebná k ochranì zájmù své bezpeènosti;
uznávajíce pøínos, kterým mùe mezinárodní normalizace pøispìt k
pøevodu technologie z vyspìlých do rozvojových zemí;
uznávajíce, e se rozvojové zemì mohou pøi vytváøení nebo
uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro posuzování shody s
technickými pøedpisy a normami setkávat se zvlátními potíemi a pøejíce si
pomáhat jim v tomto smìru;
dohodli se takto:
Èlánek 1
Veobecná ustanovení
1.1 Obecné pojmy pro normalizaci a postupy pro posuzování shody
budou mít obvykle význam, daný jim definicemi, pøijatými v rámci systému
Organizace spojených národù a mezinárodními normalizaèními orgány,
pøièem bude brána v úvahu jejich souvislost s cílem a úèelem této Dohody.
1.2 Pro úèely této Dohody se pouívá pojmù a výrazù ve významech,
které jsou uvedeny v pøíloze 1.
1.3 Ustanovením této dohody budou podøízeny vechny výrobky,
vèetnì prùmyslových a zemìdìlských výrobkù.

- 175 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2523

1.4 Nákupní specifikace, vypracované vládními orgány pro výrobní
nebo spotøební poadavky tìchto orgánù, nejsou podøízeny ustanovením této
Dohody, ale podléhají Dohodì o vládních zakázkách podle rozsahu jejího
uplatòování.
1.5 Ustanovení této Dohody se nevztahují na sanitární a fytosanitární
opatøení tak, jak jsou definována v pøíloze A Dohody o uplatòování
sanitárních a fytosanitárních opatøení.
1.6 Vechny odkazy v této Dohodì na technické pøedpisy, normy a
postupy pro posuzování shody budou vykládány tak, aby zahrnovaly vechny
zmìny a doplòky k pravidlùm nebo k rozsahu dotèených výrobkù s výjimkou
zmìn a doplòkù nevýznamné povahy.
TECHNICKÉ PØEDPISY A NORMY
Èlánek 2
Pøíprava, pøijímání a uplatòování technických pøedpisù
orgány ústøední vlády
Pokud se týká orgánù jejich ústøední vlády:
2.1 Èlenové zajistí, aby, pokud jde o technické pøedpisy, bylo
výrobkùm, dovezeným z území kteréhokoli Èlena, poskytnuto neménì
pøíznivé zacházení, ne jaké je poskytováno obdobným výrobkùm domácího
pùvodu a obdobným výrobkùm, pocházejícím z jakékoli jiné zemì.
2.2 Èlenové zajistí, aby technické pøedpisy nebyly pøipravovány,
pøijímány nebo uplatòovány s cílem nebo dùsledkem vytváøet zbyteèné
pøekáky mezinárodního obchodu. Za tím úèelem nebudou technické pøedpisy
omezovat obchod více, ne je tøeba ke splnìní oprávnìného cíle, berouce
pøitom v úvahu rizika, která by nesplnìní mohlo zpùsobit. K takovým
oprávnìným cílùm patøí, mimo jiné, národní bezpeènost, zabránìní
podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpeènosti lidí, zdraví nebo
ivota zvíøat nebo rostlin nebo ochrana ivotního prostøedí. Pøi hodnocení
takových rizik se jako patøièné berou v úvahu, mimo jiné, dostupné vìdecké a
technické informace, pøísluná zpracovatelská technologie nebo zamýlené
koneèné uití výrobkù.
2.3 Technické pøedpisy nebudou udrovány v platnosti, pokud
okolnosti nebo cíle, kvùli nim byly pøijaty, pøestaly existovat nebo se zmìnily
tak, e je jich mono dosáhnout zpùsobem, který je pro obchod ménì
omezující.
2.4 V pøípadech, kdy jsou poadovány technické pøedpisy a existují
pøísluné mezinárodní normy nebo jsou pøed dokonèením, Èlenové pouijí je
nebo jejich pøísluné èásti, jako základu pro své technické pøedpisy s výjimkou
pøípadù, kdy mezinárodní normy nebo jejich pøísluné èásti jsou neúèinné
nebo nevhodné k dosaení oprávnìných sledovaných cílù, napøíklad pro
podstatné klimatické nebo geografické faktory nebo podstatné technologické
problémy.
2.5 Èlen, který pøipravuje, pøijímá nebo uplatòuje technický pøedpis,
který mùe významnì ovlivnit obchod jiného Èlena, vysvìtlí, pokud o to jiný
Èlen poádá, dùvody pro zavedení tohoto technického pøedpisu ve smyslu
ustanovení odstavcù 2 a 4. Kdykoli bude technický pøedpis pøipravován,
pøijímán nebo uplatòován k naplnìní jednoho z oprávnìných cílù, výslovnì
uvedených v odstavci 2 a bude v souladu s pøíslunými mezinárodními
normami, bude se mít za to, e nevytváøí zbyteènou pøekáku mezinárodního
obchodu, pøièem tato domnìnka je vyvratitelná.
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2.6 S cílem harmonizovat technické pøedpisy na co nejirím moném
základì se Èlenové budou plnì, v rámci moností svých zdrojù, úèastnit na
vypracovávání
mezinárodních
norem
pøíslunými
mezinárodními
normalizaèními orgány, týkajících se výrobkù, pro které buï ji pøijali nebo
hodlají pøijmout technické normy.
2.7 Èlenové budou pøíznivì posuzovat rovnocennost technických
pøedpisù ostatních Èlenù, a to i v pøípadì, kdy se tyto pøedpisy lií od jejich
vlastních za pøedpokladu, e mají jistotu, e tyto pøedpisy pøimìøenì splòují
cíle jejich vlastních pøedpisù.
2.8 Kde je to vhodné, budou Èlenové specifikovat technické pøedpisy
na základì výrobních poadavkù v provozních podmínkách spíe ne v
konstrukèních nebo popisných charakteristikách.
2.9 Neexistuje-li patøièná mezinárodní norma nebo technický obsah
navrhovaného technického pøedpisu neodpovídá technickému obsahu
pøísluné mezinárodní normy a jestlie technický pøedpis mùe mít významný
vliv na obchod ostatních Èlenù, Èlenové:
2.9.1

zveøejní tiskem upozornìní o zamýleném pøijetí zvlátního
technického
pøedpisu
tak
dostateènì
vèas,
aby
umonili
zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s ním seznámit;

2.9.2

oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm výrobky, na
které se bude navrhovaný technický pøedpis vztahovat spolu se
struèným uvedením jeho cíle a zdùvodnìním. Tato oznámení budou
uèinìna v takovém stádiu pøípravy, aby bylo mono jetì provést
zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;

2.9.3

na ádost sdìlí ostatním Èlenùm podrobnosti nebo poskytnou výtisky
navrhovaného technického pøedpisu a kdykoliv to bude moné, oznaèí
èásti, které se podstatnì lií od pøísluné mezinárodní normy;

2.9.4

nediskriminaènì poskytnou ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu pro
uplatnìní písemných pøipomínek, na ádost tyto pøipomínky
projednají a vezmou tyto písemné pøipomínky a výsledky tìchto
jednání v úvahu.

2.10
pøípadì, e
související s
bezpeèností,
uvedených v

Pokud ustanovení úvodní èásti odstavce 9 nestanoví jinak, v
vzniknou nebo hrozí, e vzniknou Èlenovi naléhavé problémy,
bezpeèností, zdravím, ochranou ivotního prostøedí nebo národní
mùe tento Èlen, pokud to povauje za nutné, upustit od krokù
odstavci 9, jestlie pøi pøijetí technického pøedpisu:

2.10.1

okamitì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
pøísluný technický pøedpis a výrobky, kterých se týká, se struèným
uvedením cíle a zdùvodnìním technického pøedpisu, vèetnì povahy
naléhavých problémù;

2.10.2

na ádost poskytne ostatním Èlenùm výtisky technického pøedpisu;

2.10.3

nediskriminaènì umoní ostatním Èlenùm pøedloit písemnì
pøipomínky, na ádost tyto pøipomínky projedná a vezme tyto písemné
pøipomínky a výsledky tìchto jednání v úvahu.

2.11 Èlenové zajistí, aby vechny technické pøedpisy, které byly
pøijaty, byly ihned zveøejnìny nebo jinak uèinìny dostupnými takovým
zpùsobem, který umoní zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s nimi
seznámit.
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2.12 S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci
10, Èlenové zabezpeèí rozumnou lhùtu mezi zveøejnìním technických pøedpisù
a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcùm vyváejících Èlenù, zejména v
rozvojových èlenských zemích, poskytli èas pro pøizpùsobení jejich výrobkù
nebo výrobních metod poadavkùm dováejícího Èlena.
Èlánek 3
Pøíprava, pøijímání a uplatòování technických norem
místními vládními a nevládními orgány
Pokud se týká místních vládních a nevládních orgánù na jejich území:
3.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními èlánku 2, s
výjimkou závazku èinit oznámení, uvedeného v odstavcích 9.2 a 10.1 èlánku 2.
3.2 Èlenové zajistí, aby technické pøedpisy místních vládních orgánù v
pøímé podøízenosti ústøední vládì Èlena, byly oznamovány v souladu s
ustanoveními odstavcù 9.2 a 10.1 èlánku 2 s tím, e poadována nebudou
oznámení o technických pøedpisech, jejich technický obsah je v podstatì
stejný jako obsah tìch technických pøedpisù, které u byly orgány ústøední
vlády dotyèného Èlena døíve oznámeny.
3.3 Èlenové mohou poadovat, aby styky s ostatními Èleny, vèetnì
oznámení, poskytování informací, pøipomínek a jednání, uvedených v
odstavcích 9 a 10 èlánku 2, byly uskuteèòovány prostøednictvím ústøední
vlády.
3.4 Èlenové nepøijmou opatøení, která by vyadovala nebo
podporovala místní vládní nebo nevládní orgány na jejich území jednat
zpùsobem, který je nesluèitelný s ustanoveními èlánku 2.
3.5 Èlenové jsou podle této Dohody plnì odpovìdni za dodrování
vech ustanovení èlánku 2. Èlenové budou zpracovávat a uskuteèòovat
rozhodná opatøení a mechanismy na podporu dodrování ustanovení èlánku 2
jinými orgány ne orgány ústøední vlády.
Èlánek 4
Pøíprava, pøijímání a uplatòování norem
4.1 Èlenové zajistí, aby jejich ústøední vládní normalizaèní orgány
pøijaly a postupovaly v souladu s Kodexem správné praxe pro pøípravu,
pøijímání a uplatòování norem, uvedeným v pøíloze 3 k této Dohodì (dále
uvádìný jako Kodex správné praxe). Pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, která zajistí, aby místní vládní a nevládní normalizaèní orgány na
jejich územích, stejnì tak jako oblastní normalizaèní orgány, kterých ony samy
nebo jedna nebo nìkolik institucí nebo organizací jsou na jejich územích èleny,
pøijaly a dodrovaly Kodex správné praxe. Kromì toho Èlenové nepøijmou
opatøení, která by pøímo nebo nepøímo vyadovala nebo podporovala tyto
orgány, jednat zpùsobem, nesluèitelným s Kodexem správné praxe. Povinnosti
Èlenù, týkající se dodrování ustanovení Kodexu správné praxe jejich
normalizaèními orgány, budou plnìny bez ohledu na to, zda normalizaèní
orgán Kodex správné praxe pøijal èi nepøijal.
4.2 Normalizaèní orgány, které pøijaly a dodrují Kodex správné
praxe, budou Èleny uznány jako ty, které se øídí principy této Dohody.
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SHODA S TECHNICKÝMI PØEDPISY A NORMAMI
Èlánek 5
Postupy pro posuzování shody s technickými pøedpisy
nebo normami, provádìné orgány ústøední vlády
5.1 Èlenové zajistí, aby v pøípadech, kdy je poadováno potvrzení, e
výrobky odpovídají technickým pøedpisùm nebo normám, orgány ústøední
vlády pouily následující ustanovení pro výrobky, které pocházejí z území
ostatních Èlenù:
5.1.1

postupy pro posuzování shody budou pøipravovány, pøijímány a
uplatòovány tak, aby byl dodavatelùm obdobných výrobkù,
pocházejících z území jiných Èlenù, poskytnut pøístup za podmínek
neménì pøíznivých ne jsou ty, které platí pro dodavatele obdobných
výrobkù domácího pùvodu nebo pocházejících z jakékoli jiné zemì ve
srovnatelné situaci; pøístup zajiuje dodavateli právo na posuzování
shody podle pravidel postupu, vèetnì, pokud to postup pøedvídá,
monosti nechat si posouzení shody provést na místì k tomu
vybaveném a získat certifikaèní znaèku systému;

5.1.2

postupy pro posuzování shody nebudou pøipravovány, pøijímány nebo
uplatòovány s úmyslem nebo za úèelem vytváøení zbyteèných
pøekáek mezinárodního obchodu. To mimo jiné znamená, e postupy
pro posuzování shody, nebudou pøísnìjí nebo nebudou uplatòovány
pøísnìji, ne je nezbytnì nutné, aby dováející Èlen získal pøimìøenou
dùvìru, e jeho výrobky odpovídají pouitelným technickým
pøedpisùm nebo normám, berouce pøitom v úvahu rizika, která by
neshoda mohla zpùsobit.
5.2 Pøi provádìní ustanovení odstavce 1 Èlenové zajistí:

5.2.1

aby postupy pro posuzování shody byly uskuteèòovány a dokonèovány
co nejrychleji a pro výrobky, pocházející z území ostatních Èlenù,
zpùsobem neménì pøíznivým ne pro obdobné domácí výrobky;

5.2.2

aby doba jednotného èasového postupu pøi kadém posuzování shody
byla zveøejòována nebo aby pøedpokládaná doba èasového postupu
zpracování byla adateli sdìlena na jeho ádost; aby pøísluný orgán
pøi obdrení ádosti ihned provìøil úplnost dokumentace a informoval
adatele pøesnì a úplnì o vech nedostatcích; aby pøísluný orgán
doruèil adateli, co nejdøíve to bude moné, pøesné a úplné výsledky
posouzení shody tak, aby bylo mono uèinit, pokud to bude tøeba,
nápravu; aby pøísluný orgán postupoval pøi posuzování shody co
nejschùdnìji, i kdy bude mít ádost nedostatky, pokud o to adatel
poádá; aby byl adatel na poádání informován o pokroèilosti
postupu a jakékoliv zdrení mu bylo vysvìtleno;

5.2.3

aby ádosti o informace byly omezeny na míru, nezbytnou pro
posuzování shody a stanovení poplatkù;

5.2.4

aby dùvìrný charakter informací o výrobcích, pocházejících z území
jiných Èlenù, vyplývajících z postupù posuzování shody nebo
poskytnutých v souvislosti s nimi, byl dodrován stejnì jako v pøípadì
výrobkù domácího pùvodu a tak, aby byly chránìny oprávnìné
obchodní zájmy;
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5.2.5

aby jakékoliv poplatky, ukládané za posuzování shody výrobkù,
pocházejících z území ostatních Èlenù, byly spravedlivé v pomìru k
jakýmkoliv poplatkùm, které jsou ukládány za posuzování shody
obdobných výrobkù domácího pùvodu nebo pocházejících z kterékoli
jiné zemì, berouce pøitom v úvahu komunikaèní, dopravní a jiné
náklady, vyplývající z rozdílného umístìní zaøízení adatele a orgánu
pro posuzování shody;

5.2.6

aby umístìní zaøízení, pouívaných pro posuzování shody a výbìru
vzorkù, nebylo takové, aby zpùsobovalo adatelùm nebo jejich
zástupcùm zbyteèné nesnáze;

5.2.7

aby, kdykoli se zmìní specifikace výrobku jako dùsledek rozhodnutí o
jeho sluèitelnosti s pouitelnými technickými pøedpisy nebo normami,
byl postup pro posuzování shody pozmìnìného výrobku omezen na
míru, nezbytnou k urèení, e existuje dostateèná jistota, e výrobek
stále vyhovuje dotèeným technickým pøedpisùm nebo normám;

5.2.8

aby existoval postup pro pøezkoumávání stíností, týkajících se
provádìní posuzování shody a v pøípadì, e je stínost oprávnìná,
pøijmout opatøení k nápravì.

5.3 Nic v odstavcích 1 a 2 èlánku 5 nebude bránit Èlenùm, aby
provádìli rozumné namátkové kontroly na jejich územích.
5.4 V pøípadech, kdy je poadováno kladné ujitìní, e výrobky
vyhovují technickým pøedpisùm nebo normám a existují pøísluné pokyny
nebo doporuèení, vydaná mezinárodními normalizaèními orgány nebo jsou
pøed dokonèením, Èlenové zajistí, aby orgány ústøední vlády pouívaly je nebo
jejich pøísluné èásti jako základu pro své postupy pro posuzování shody s
výjimkou pøípadù, kdy, jak bude na ádost patøiènì vysvìtleno, takové pokyny
nebo doporuèení nebo pøísluné èásti jsou pro dotyèné Èleny nevhodné, mimo
jiné, z takových dùvodù, jako jsou poadavky národní bezpeènosti, zabránìní
podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpeènosti lidí, ivota nebo
zdraví zvíøat nebo rostlin nebo ochrana ivotního prostøedí, podstatné
klimatické nebo jiné geografické faktory, podstatné technologické nebo
infrastrukturální problémy.
5.5 S cílem harmonizovat postupy pro posuzování shody na co
nejirím moném základì, se Èlenové budou plnì v rámci moností svých
zdrojù zúèastòovat práce pøísluných mezinárodních normalizaèních orgánù
na pøípravì vhodných pokynù a doporuèení pro postupy pro posuzování shody.
5.6 Pokud platný pokyn nebo doporuèení nebudou mezinárodním
normalizaèním orgánem vydány nebo technický obsah navrhovaného postupu
pro posuzování shody nebude v souladu s platnými pokyny a doporuèeními,
vydanými mezinárodním normalizaèním orgánem a jestlie postup pro
posuzování shody mùe významnì ovlivnit obchod ostatních Èlenù, Èlenové:
5.6.1

zveøejní tiskem upozornìní o zamýleném pøijetí zvlátního postupu
pro posuzování shody tak dostateènì vèas, aby umonili
zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s ním seznámit;

5.6.2

oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm výrobky, na
které se bude navrhovaný postup pro posuzování shody vztahovat,
spolu se struèným uvedením jeho cíle a zdùvodnìním. Tato oznámení
budou uèinìna v takovém stádiu pøípravy, aby bylo mono jetì
provést zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;
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5.6.3

na ádost sdìlí ostatním Èlenùm podrobnosti nebo poskytnou výtisky
navrhovaného postupu a kdykoli to bude moné, oznaèí èásti, které se
podstatnì lií od platných pokynù nebo doporuèení, vydaných
mezinárodními normalizaèními orgány;

5.6.4

nediskriminaènì poskytnou ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu pro
uplatnìní písemných pøipomínek, na ádost tyto pøipomínky
projednají a vezmou tyto písemné pøipomínky a výsledky tìchto
jednání v úvahu.

5.7 Pokud ustanovení úvodní èásti odstavce 6 nestanoví jinak, v
pøípadì, e vzniknou nebo hrozí, e vzniknou Èlenovi naléhavé problémy,
související s bezpeèností, zdravím, ochranou ivotního prostøedí nebo národní
bezpeèností, mùe tento Èlen, pokud to povauje za nutné, upustit od krokù
uvedených v odstavci 6, jestlie pøi pøijetí postupu:
5.7.1

okamitì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
zvlátní postup a výrobky, kterých se týká, se struèným uvedením cíle
a zdùvodnìním postupu, vèetnì povahy naléhavých problémù;

5.7.2

na ádost poskytne ostatním Èlenùm výtisky pravidel postupu;

5.7.3

nediskriminaènì umoní ostatním Èlenùm pøedloit písemnì
pøipomínky, na ádost tyto pøipomínky projedná a vezme tyto písemné
pøipomínky a výsledky tìchto jednání v úvahu.

5.8 Èlenové zajistí, aby vechny postupy pro posuzování shody, které
byly pøijaty, byly ihned zveøejnìny nebo jinak uèinìny dostupnými takovým
zpùsobem, který umoní zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s nimi
seznámit.
5.9 S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci 7,
Èlenové zabezpeèí rozumnou lhùtu mezi zveøejnìním pøedpisù, týkajících se
postupù pro posuzování shody a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcùm
vyváejících Èlenù, zejména v rozvojových èlenských zemích, poskytli èas pro
pøizpùsobení jejich výrobkù nebo výrobních metod poadavkùm dováejícího
Èlena.
Èlánek 6
Uznávání shody orgány ústøední vlády
Pokud se týká orgánù jejich ústøední vlády:
6.1 Ani by byla dotèena ustanovení odstavcù 3 a 4, Èlenové kdykoliv
je to moné, zajistí, aby výsledky postupù pro posuzování shody ostatních
Èlenù byly pøijímány, i kdy se tyto postupy lií od jejich vlastních za
pøedpokladu, e mají jistotu, e tyto postupy skýtají ujitìní o shodì s
pouitelnými technickými pøedpisy nebo normami, odpovídajícími jejich
vlastním postupùm. Uznává se, e mohou být nutné pøedchozí konzultace k
dosaení vzájemnì uspokojivého ujednání, týkajícího se zejména:
6.1.1

pøimìøené a trvalé technické zpùsobilosti pøísluných orgánù pro
posuzování shody vyváejícího Èlena tak, aby mohla existovat dùvìra
v trvalou spolehlivost jejich výsledkù pøi posuzování shody; v tomto
ohledu potvrzené uznání, napøíklad cestou akreditace s pøíslunými
pokyny a doporuèeními, vydané mezinárodní normalizaèní organizací,
bude bráno v úvahu jako oznaèení pøimìøené technické zpùsobilosti;
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omezení pøijímání výsledkù posuzování shody na ty, které vydaly
urèené instituce a orgány vyváejícího Èlena.

6.2 Èlenové zajistí, aby jejich postupy pro posuzování
umoòovaly co nejschùdnìjí provádìní ustanovení odstavce 1.

shody

6.3 Èlenové se vyzývají, aby na ádost ostatních Èlenù projevovali
ochotu vstupovat do jednání s cílem uzavírat dohody o vzájemném uznávání
výsledkù jejich postupù pro posuzování shody. Èlenové mohou poadovat, aby
takové dohody splòovaly kritéria odstavce 1 a byly vzájemnì uspokojivé,
pokud jde o jejich monosti usnadòovat obchod pøíslunými výrobky.
6.4 Èlenové se vyzývají, aby umoòovali orgánùm pro posuzování
shody, umístìným na území ostatních Èlenù, úèastnit se jejich postupù
posuzování shody za podmínek neménì pøíznivých ne jsou ty, které jsou
poskytovány orgánùm umístìným na jejich území nebo území jakékoliv jiné
zemì.
Èlánek 7
Postupy pro posuzování shody,
uplatòované místními vládními orgány
Pokud se týká jejich místních vládních orgánù na jejich území:
7.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními èlánkù 5 a 6, s
výjimkou závazku èinit oznámení, uvedeného v odstavcích 6.2 a 7.1 èlánku 5.
7.2 Èlenové zajistí, aby postupy pro posuzování shody místních
vládních orgánù v pøímé podøízenosti ústøední vládì Èlena, byly oznamovány
v souladu s ustanoveními odstavcù 6.2 a 7.1 èlánku 5 s tím, e poadována
nebudou oznámení o postupech pro posuzování shody, jejich technický obsah
je v podstatì stejný jako obsah tìch postupù pro posuzování shody, které u
byly orgány ústøední vlády dotyèného Èlena døíve oznámeny.
7.3 Èlenové mohou poadovat, aby styky s ostatními Èleny, vèetnì
oznámení, poskytování informací, pøipomínek a jednání, uvedených v
odstavcích 6 a 7 èlánku 5, byly uskuteèòovány prostøednictvím ústøední vlády.
7.4 Èlenové nepøijmou taková opatøení, která by vyadovala nebo
podporovala orgány místní vlády na jejich území jednat zpùsobem, který je
nesluèitelný s ustanoveními èlánkù 5 a 6.
7.5 Èlenové jsou podle této Dohody plnì odpovìdni za dodrování
vech ustanovení èlánkù 5 a 6. Èlenové budou zpracovávat a uskuteèòovat
rozhodná opatøení a mechanismy na podporu dodrování ustanovení èlánkù 5
a 6 jinými orgány ne orgány ústøední vlády.
Èlánek 8
Postupy pro posuzování shody, uplatòované nevládními orgány
8.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby nevládní orgány, které na jejich územích uplatòují postupy pro
posuzování shody, dodrovaly ustanovení èlánkù 5 a 6 s výjimkou závazku
oznamovat navrhované postupy pro posuzování shody. Kromì toho Èlenové
nepøijmou opatøení, která by pøímo nebo nepøímo vyadovala nebo
podporovala tyto orgány jednat zpùsobem, který je nesluèitelný s
ustanoveními èlánkù 5 a 6.
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8.2 Èlenové zajistí, aby se jejich orgány ústøední vlády opíraly o
postupy pro posuzování shody, provádìné nevládními orgány pouze tehdy,
jestlie tyto orgány postupují podle ustanovení èlánkù 5 a 6 s výjimkou
povinnosti oznamovat navrhované postupy posuzování shody.
Èlánek 9
Mezinárodní a regionální systémy
9.1 Je-li vyadováno potvrzení o shodì s technickým pøedpisem nebo
normou, budou Èlenové, kdekoli je to uskuteènitelné, vypracovávat a pøijímat
mezinárodní systémy posuzování shody a stanou se jejich èleny nebo se jich
zúèastní.
9.2 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní a regionální systémy posuzování shody, jich jsou
pøísluné orgány na jejich územích èleny nebo úèastníky, byly v souladu s
ustanoveními èlánkù 5 a 6. Èlenové dále nepøijmou taková opatøení, která by
pøímo nebo nepøímo vyadovala nebo podporovala, aby tyto systémy pùsobily
zpùsobem, nesluèitelným s jakýmikoli ustanoveními èlánkù 5 a 6.
9.3 Èlenové zajistí, aby se jejich orgány ústøední vlády opíraly o
mezinárodní nebo regionální systémy posuzování shody pouze v rozsahu, v
jakém jsou tyto systémy v souladu s ustanoveními èlánkù 5 a 6, podle povahy
vìci.
INFORMACE A POMOC
Èlánek 10
Informace o technických pøedpisech,
normách a postupech posuzování shody
10.1 Kadý Èlen zajistí, aby existovalo informaèní støedisko, které
bude moci zodpovídat vechny rozumné dotazy ostatních Èlenù a
zainteresovaných stran ostatních Èlenù a dále poskytovat pøíslunou
dokumentaci, týkající se:
10.1.1

jakýchkoliv technických pøedpisù, pøijatých nebo navrhovaných na
jeho území ústøedními nebo místními vládními orgány, nevládními
orgány, které mají pravomoc zavádìt technické pøedpisy nebo
regionálními normalizaèními orgány, jich jsou takové orgány èleny
nebo úèastníky;

10.1.2

jakýchkoliv norem, pøijatých nebo navrhovaných na jeho území
ústøedními nebo místními vládními orgány nebo regionálními
normalizaèními orgány, jich jsou takové orgány èleny nebo úèastníky;

10.1.3

jakýchkoliv postupù posuzování shody nebo navrhovaných postupù
posuzování shody, které jsou na jeho území uplatòovány ústøedními
nebo místními vládními orgány nebo nevládními orgány, které mají
pravomoc zavádìt technické pøedpisy nebo regionálními orgány, jich
jsou takové orgány èleny nebo úèastníky;

10.1.4

èlenství a úèasti Èlena nebo pøísluných ústøedních nebo místních
vládních orgánù na jeho území, v mezinárodních a regionálních
normalizaèních orgánech a systémech posuzování shody, jako i ve
dvoustranných a mnohostranných ujednáních v rámci této Dohody;
bude rovnì mono poskytovat pøimìøené informace o ustanoveních
takových systémù a ujednání;
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10.1.5

místa, kde lze nalézt zprávy, zveøejnìné podle této Dohody nebo
oznaèení místa, kde mohou být takové informace získány; a

10.1.6

místa, kde se nalézá informaèní støedisko, uvedené v odstavci 3.

10.2 Jestlie vak z právních nebo administrativních dùvodù bude
Èlenem zøízeno více ne jedno informaèní støedisko, poskytne tento Èlen
ostatním Èlenùm úplné a nedvojznaèné informace o rozsahu odpovìdnosti
kadého z tìchto informaèních støedisek. Tento Èlen dále zajistí, aby
jakékoliv dotazy, adresované nesprávnému informaènímu støedisku, byly
ihned doruèeny pøíslunému informaènímu støedisku.
10.3 Kadý Èlen pøijme taková pøimìøená opatøení, která mu umoní
zajistit, aby bylo zøízeno jedno nebo více informaèních støedisek, která budou
moci
zodpovídat
vechny
pøimìøené
dotazy
ostatních
Èlenù
a
zainteresovaných stran ostatních Èlenù a dále poskytovat pøíslunou
dokumentaci nebo informace, kde je mono ji obdret, týkající se:
10.3.1

jakýchkoliv norem, pøijatých nebo navrhovaných na jeho území
nevládními normalizaèními orgány nebo regionálními normalizaèními
orgány, jich jsou takové orgány èleny nebo úèastníky; a

10.3.2

jakýchkoliv postupù pro posuzování shody nebo navrhovaných
postupù pro posuzování shody, které jsou na jeho území uplatòovány
nevládními orgány nebo regionálními orgány, jich jsou takové orgány
èleny nebo úèastníky;

10.3.3

èlenství a úèasti pøísluných nevládních orgánù na jeho území v
mezinárodních a regionálních normalizaèních orgánech a systémech
posuzování shody, jako i ve dvoustranných a mnohostranných
ujednáních v rámci této Dohody; bude rovnì mono poskytovat
pøimìøené informace o ustanoveních takových systémù a ujednání.

10.4 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby v pøípadì, kdy jsou ostatními Èleny nebo zainteresovanými
stranami ostatních Èlenù poadovány v souladu s ustanoveními této Dohody,
výtisky dokumentù, byly tyto výtisky poskytnuty, nejsou-li zdarma, za
spravedlivou cenu, která bude stejná pro státní pøísluníky1/ dotyèného Èlena
nebo jakéhokoliv jiného Èlena, s výjimkou skuteèných nákladù na odeslání.
10.5 Vyspìlé èlenské zemì budou, pokud je o to ostatní Èlenové
poádají, poskytovat výtisky dokumentù, uvedených ve specifických
oznámeních nebo, v pøípadì rozsáhlých dokumentù, výtahy z tìchto
dokumentù, pøeloené do angliètiny, francouztiny nebo panìltiny.
10.6 Sekretariát poté, co obdrí oznámení v souladu s ustanoveními
této Dohody, rozele jejich text vem Èlenùm a zainteresovaným
mezinárodním normalizaèním orgánùm a orgánùm pro posuzování shody a
upozorní rozvojové èlenské zemì na jakékoliv oznámení, týkající se výrobkù,
na nich mají zvlátní zájem.

1/

ªSta
Âtnõ
Âm pr
Ïõ
Âslus
Ïnõ
Âkemª se podle te
Âto Dohody rozumõ
Â, pokud jde o samostatne
Â celnõ
Â
Ïlena WTO, fyzicke
Âzemõ
u
Â C
Â nebo pra
Âvnicke
Â osoby, ktere
Â majõ
Â bydlis
Ïte
Ï nebo skutec
Ïne
Â
pru
Êmyslove
Â nebo obchodnõ
Â sõ
Âdlo na tomto celnõ
Âm u
Âzemõ
Â.
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10.7 Kdykoliv Èlen dosáhne s jakoukoliv jinou zemí nebo zemìmi
dohody v otázkách, týkajících se technických pøedpisù, norem nebo postupù
pro posuzování shody, které mohou významnì ovlivnit obchod, alespoò jeden
Èlen, který je smluvní stranou dohody, oznámí prostøednictvím Sekretariátu
ostatním Èlenùm výrobky, kterých se dohoda týká a pøiloí struèný popis
dohody. Dotyèní Èlenové se vyzývají, aby na ádost zahájili s ostatními Èleny
konzultace s cílem uzavøít podobné dohody nebo zabezpeèit jejich úèast v
takových dohodách.
10.8 ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako povinnost:
10.8.1

publikovat texty v jiném jazyce ne v jazyce Èlena;

10.8.2

sdìlovat podrobnosti nebo poskytovat texty návrhù v jiném jazyce ne
v jazyce Èlena s výjimkou ustanovení odstavce 5; nebo

10.8.3

na Èlenech, aby poskytovali informace, jejich zveøejnìní by podle nich
bylo v rozporu se základními zájmy bezpeènosti.

10.9 Oznámení budou
francouztinì nebo panìltinì.

Sekretariátu

pøedkládána

v

angliètinì,

10.10 Èlenové urèí jediný orgán ústøední vlády, který bude na národní
úrovni odpovìdný za provádìní ustanovení této Dohody, které se týkají
oznamovacích postupù, s výjimkou tìch, je jsou uvedeny v pøíloze 3.
10.11 Jestlie vak z právních nebo administrativních dùvodù bude
odpovìdnost za oznamovací postupy rozdìlena mezi dva nebo více ústøedních
vládních orgánù, poskytne dotyèný Èlen ostatním Èlenùm úplné a
nedvojznaèné informace o rozsahu odpovìdnosti kadého z tìchto orgánù.
Èlánek 11
Technická pomoc ostatním Èlenùm
11.1 Èlenové budou na poádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím, pøi pøípravì technických pøedpisù.
11.2 Èlenové budou na poádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se zaloení národních
normalizaèních orgánù a úèasti v mezinárodních normalizaèních orgánech a
budou podporovat své národní normalizaèní orgány, aby postupovaly podobnì.
11.3 Èlenové na poádání pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, aby øídící orgány na jejich územích poskytovaly rady ostatním
Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytly jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se:
11.3.1

zaloení regulaèních orgánù nebo orgánù pro posuzování shody s
technickými pøedpisy; a

11.3.2

metod, jimi mohou být technické pøedpisy nejlépe dodreny.

11.4 Èlenové na poádání pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, která jim umoní zajistit poskytování rad ostatním Èlenùm, zejména
rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì dohodnutých
podmínek technickou pomoc, týkající se zaloení orgánù pro posuzování shody
s normami, pøijatými na území ádajícího Èlena.
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11.5 Èlenové budou na poádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se opatøení, která by mìli
pøijmout jejich výrobci, pokud by si pøáli mít pøístup k systémùm pro
posuzování shody, provádìným vládními nebo nevládními orgány na území
Èlena, který obdrel ádost.
11.6 Èlenové, kteøí jsou èleny nebo úèastníky mezinárodních nebo
regionálních systémù pro posuzování shody, budou na poádání poskytovat
rady ostatním Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim
za vzájemnì dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se zakládání
institucí a právního rámce, který jim umoní plnit jejich povinnosti v
souvislosti s èlenstvím nebo úèastí v takových systémech.
11.7 Èlenové, jestlie o to budou poádáni, budou podnìcovat orgány
na svých územích, které jsou èleny nebo úèastníky v mezinárodních nebo
regionálních systémech pro posuzování shody k tomu, aby poskytovaly rady
ostatním Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a braly v úvahu jejich
poadavky na technickou pomoc, týkající se zakládání institucí, umoòujících
pøísluným orgánùm na jejich územích plnit závazky, vyplývající z èlenství
nebo úèasti v tìchto systémech.
11.8 Pøi poskytování rad a technické pomoci ostatním Èlenùm ve
smyslu odstavcù 1 a 7, dají Èlenové pøednost potøebám nejménì rozvinutých
èlenských zemí.
Èlánek 12
Zvlátní a rozdílné zacházení rozvojovým èlenským zemím
12.1 Èlenové poskytnou rozdílné a pøíznivìjí zacházení rozvojovým
èlenským zemím, Èlenùm této Dohody, podle následujících ustanovení a podle
pøísluných èlánkù této Dohody.
12.2 Èlenové budou vìnovat zvlátní pozornost ustanovením této
Dohody, týkajícím se práv a povinností rozvojových èlenských zemí a vezmou v
úvahu zvlátní vývoj, finanèní a obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí
pøi uplatòování této Dohody v tìchto zemích a pøi provádìní institucionálních
ustanovení této Dohody.
12.3 Èlenové budou pøi pøípravì a uplatòování technických pøedpisù,
norem a postupù pro posuzování shody brát v úvahu zvlátní vývoj, finanèní a
obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí s cílem zajistit, aby tyto
technické pøedpisy, normy a postupy pro posuzování shody nevytváøely
zbyteèné pøekáky vývozùm z rozvojových èlenských zemí.
12.4 Èlenové uznávají, e aèkoliv mohou existovat mezinárodní
normy, pokyny nebo doporuèení, pøijmou rozvojové èlenské zemì ve svých
zvlátních technologických a sociálnì ekonomických podmínkách urèité
technické pøedpisy, normy nebo postupy pro posuzování shody, které smìøují
k ochranì jejich vlastní technologie a výrobních metod a postupù sluèitelných
s jejich potøebami rozvoje. Èlenové proto uznávají, e od rozvojových
èlenských zemí nelze oèekávat pouívání mezinárodních norem jako základu
pro jejich technické pøedpisy nebo norem, vèetnì zkuebních metod, které
nejsou vhodné pro jejich rozvoj, finanèní a obchodní potøeby.
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12.5 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní normalizaèní orgány a mezinárodní systémy pro
posuzování shody byly organizovány a øízeny zpùsobem, který umoòuje
aktivní a representativní úèast pøísluných orgánù vech Èlenù, pøièem
budou brány v úvahu zvlátní problémy rozvojových èlenských zemí.
12.6 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní normalizaèní orgány na ádost rozvojových èlenských
zemí prozkoumaly monost a v pøípadì, kdy je to moné, pøipravily
mezinárodní normy, týkající se výrobkù zvlátního zájmu rozvojových
èlenských zemí.
12.7 Èlenové v souladu s ustanoveními èlánku 11 poskytnou
technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím, aby zajistili, e pøíprava a
uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro posuzování shody
nebudou vytváøet zbyteèné pøekáky rozvoji a diverzifikaci vývozù z
rozvojových èlenských zemí. Pøi urèování podmínek technické pomoci bude
brán zøetel na stupeò rozvoje ádajících Èlenù, a to zejména nejménì
rozvinutých èlenských zemí.
12.8 Uznává se, e se rozvojové èlenské zemì mohou setkávat se
zvlátními problémy, vèetnì institucionálních a infrastrukturálních problémù,
v oblasti pøípravy a uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro
posuzování shody. Dále se uznává, e zvlátní vývoj a obchodní potøeby
rozvojových èlenských zemí, stejnì tak jako jejich stupeò technologického
rozvoje, mohou ztìovat jejich schopnost øádnì plnit jejich závazky podle této
Dohody. Èlenové proto vezmou tuto skuteènost plnì v úvahu. V souladu s tím
a s cílem zajistit, aby rozvojové èlenské zemì byly sto postupovat podle této
Dohody, umoòuje se Výboru pro technické pøekáky obchodu, ustavenému
podle èlánku 13 (dále uvádìnému jako Výbor) udìlit na základì ádosti
specifické, èasovì omezené, úplné nebo èásteèné výjimky ze závazkù podle této
Dohody. Pøi posuzování takových ádostí vezme Výbor v úvahu zvlátní
problémy na úseku pøípravy a uplatòování technických pøedpisù, norem a
postupù pro posuzování shody a zvlátní vývoj a obchodní potøeby rozvojové
èlenské zemì, jako i stupeò jejího technologického rozvoje, které mohou
ztìovat její schopnost øádnì plnit jejich závazky podle této Dohody. Výbor
vezme zejména v úvahu zvlátní problémy nejménì rozvinutých èlenských
zemí.
12.9 Bìhem konzultací budou mít vyspìlé èlenské zemì na zøeteli
zvlátní potíe, s nimi se rozvojové èlenské zemì setkaly pøi tvorbì a
zavádìní norem a technických pøedpisù a postupù pro posuzování shody a ve
snaze pomoci rozvojovým èlenským zemím v jejich úsilí v tomto smìru vezmou
vyspìlé èlenské zemì v úvahu zvlátní potøeby rozvojových zemí v oblasti
financování, obchodu a rozvoje.
12.10 Výbor bude pravidelnì pøezkoumávat zvlátní a rozdílné
zacházení, uvedené v této Dohodì a poskytované rozvojovým èlenským zemím
na národní a mezinárodní úrovni.
INSTITUCE, KONZULTACE A ØEENÍ SPORÙ
Èlánek 13
Výbor pro technické pøekáky obchodu
13.1 Tímto se zøizuje Výbor pro technické pøekáky obchodu, který
bude sloen ze zástupcù kadého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se scházet podle potøeby, nejménì vak jednou za rok, aby umonil Èlenùm
konzultovat jakoukoliv záleitost, týkající se pùsobení této Dohody nebo
podpory jejich cílù a plnil ty povinnosti, které jsou mu svìøeny touto Dohodou
nebo Èleny.
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13.2 Výbor zøídí pracovní skupiny nebo jiné vhodné orgány, které
budou vykonávat ty povinnosti, které jim budou svìøeny Výborem v souladu s
pøíslunými ustanoveními této Dohody.
13.3 Rozumí se, e by mìlo být zamezeno zbyteènému zdvojování
prací podle této Dohody a prací vlád v ostatních technických orgánech. Výbor
pøeetøí tento problém s cílem takové zdvojování co nejvíce sníit.
Èlánek 14
Konzultace a øeení sporù
14.1 Konzultace a øeení sporù v jakékoliv záleitosti, týkající se
pùsobení této Dohody, budou probíhat pod zátitou Orgánu pro øeení sporù a
budou se uskuteèòovat mutatis mutandis podle ustanovení èlánkù XXII a
XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øeení
sporù.
14.2 Na ádost kterékoli sporné strany nebo z její vlastní iniciativy
mùe skupina odborníkù vytvoøit technickou skupinu expertù, která bude
pomáhat pøi øeení otázek technické povahy a bude od expertù poadovat
podrobná posouzení.
14.3 Technické skupiny expertù se budou øídit postupy, uvedenými v
pøíloze 2.
14.4 Výe uvedená ustanovení, týkající se øeení sporù, mohou být
pouita v pøípadech, kdy Èlen má za to, e jiný Èlen nedosáhl uspokojivých
výsledkù podle èlánkù 3, 4, 7, 8 a 9 a e jeho obchodní zájmy jsou významnì
dotèeny. V tomto ohledu budou takové výsledky rovnocenné tìm, jako kdyby
dotyèný orgán byl Èlenem.
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 15
Závìreèná ustanovení
Výhrady
15.1 K ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.
Pøezkoumání
15.2 Kadý Èlen bude ihned poté, kdy pro nìj Dohoda o WTO vstoupí
v platnost, informovat Výbor o opatøeních, existujících nebo pøijatých, s cílem
zajistit provádìní této Dohody. Vechny pozdìjí zmìny takových opatøení
budou rovnì oznámeny Výboru.
15.3 Výbor bude kadoroènì pøezkoumávat plnìní a uplatòování této
Dohody se zøetelem na její cíle.
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15.4 Nejpozdìji koncem tøetího roku od data vstupu v platnost
Dohody o WTO a na konci kadého dalího tøíletého období Výbor pøezkoumá
pùsobení a uplatòování této Dohody, vèetnì ustanovení, týkajících se
transparentnosti s cílem doporuèit úpravu práv a povinností, které z ní
vyplývají v pøípadech, kdy to bude nezbytné, aby se zajistila vzájemná
ekonomická výhodnost a vyváenost práv a povinností, ani by byla dotèena
ustanovení èlánku 12. Berouce zøetel mimo jiné ke zkuenostem, získaným pøi
uplatòování této Dohody, pøedloí Výbor tam, kde to bude vhodné, Radì pro
obchod zboím návrhy na zmìny textu této Dohody.
Pøílohy
15.5 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA 1
POJMY A JEJICH DEFINICE PRO ÚÈELY TÉTO DOHODY
Pojmy, uvedené v estém vydání Instrukce ISO/IEC*/ 2: 1991
-Veobecné pojmy a jejich definice, týkající se normalizace a souvisejících
èinností, budou mít, pokud budou pouity v této Dohodì, stejný význam, který
jim byl dán v definicích zmínìné Instrukce, berouce pøitom v úvahu, e sluby
jsou z pùsobnosti této Dohody vylouèeny.
Pro úèely této Dohody vak budou pouity následující definice:
1. Technický pøedpis
Dokument, který urèuje charakteristiku výrobkù nebo k nim se
vztahující postupy a výrobní metody, vèetnì vhodných administrativních
ustanovení, jejich dodrování je závazné. Mùe také zahrnovat nebo se
výhradnì týkat terminologie, symbolù, pøedpisù o balení, znaèení nebo
oznaèování výrobku, výrobního postupu nebo metody.
Vysvìtlivka
Definice v ISO/IEC Instrukci 2 není uzavøená, ale je zaloena na tzv.
stavebnicovém systému.
2. Norma
Dokument, schválený uznaným orgánem, který poskytuje pro obecné a
opakované pouití pravidla, pokyny nebo charakteristiky výrobkù nebo k nim
se vztahujících postupù a výrobních metod, jejich dodrování není závazné.
Mùe také zahrnovat nebo se výhradnì týkat terminologie, symbolù, pøedpisù
o balení, znaèení nebo oznaèování výrobku, výrobního postupu nebo metody.
Vysvìtlivka
Pojmy tak, jak jsou definovány v ISO/IEC Instrukci 2, zahrnují
výrobky, postupy a sluby. Tato Dohoda se zabývá pouze technickými
pøedpisy, normami a postupy pro posuzování shody ve vztahu k
výrobkùm nebo postupùm a výrobním metodám. Normy tak, jak jsou
definovány ISO/IEC Instrukci 2, mohou být závazné nebo nezávazné.
Pro úèely této Dohody jsou normy definovány jako nezávazné a
technické pøedpisy jako závazné dokumenty. Normy, které jsou
vypracovány
mezinárodním
normalizaèním
spoleèenstvím,
jsou
zaloeny na konsensu. Tato Dohoda zahrnuje také dokumenty, které
nejsou zaloené na konsensu.
3. Postupy pro posuzování shody
Jakýkoliv postup, pouitý pøímo nebo nepøímo k posouzení toho, zda
jsou pøísluná ustanovení technických pøedpisù nebo norem splnìny.

*/

International
Commission.

Organization

for

Standardization/International

Electrotechnical
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Vysvìtlivka
Postupy pro posuzování shody zahrnují mimo jiné postupy pro
vzorkování, testy a inspekci; vyhodnocování, ovìøování a zajiování
shody; registraci, akreditaci a schvalování a také jejich kombinace.
4. Mezinárodní orgán nebo systém
Orgán nebo systém, který umoòuje èlenství pøísluným orgánùm
vech Èlenù.
5. Regionální orgán nebo systém
Orgán nebo systém, který umoòuje èlenství pøísluným orgánùm
pouze nìkterých Èlenù.
6. Orgán ústøední vlády
Ústøední vláda, její ministerstva a úøady nebo dalí orgány, podøízené
kontrole ústøední vlády ve vztahu k pøísluné èinnosti.
Vysvìtlivka
V pøípadì Evropských spoleèenství se pouívají ustanovení, upravující
orgány ústøední vlády. Regionální orgány nebo systémy posuzování
shody vak mohou být v rámci Evropských spoleèenství zøízeny a v
takových pøípadech by se na nì mìla ustanovení této Dohody o
regionálních orgánech nebo systémech posuzování shody vztahovat.
7. Orgán místní vlády
Výkonné státní orgány, jiné ne ústøední vláda (napøíklad státù,
provincií, zemí*/, kantonù, mìstské samosprávy atd.), jejich ministerstva,
úøady nebo jakékoliv orgány, podøízené kontrole tìchto vlád ve vztahu k
pøísluné èinnosti.
8. Nevládní orgán
Orgán, jiný ne orgán ústøední vlády nebo orgán místní vlády, vèetnì
nevládního orgánu, který má pravomoc uplatòovat technické pøedpisy.

*/

La
Ènder.
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PØÍLOHA 2
TECHNICKÉ SKUPINY EXPERTÙ
Následující postupy se budou uplatòovat na technické
expertù, které jsou zøízeny v souladu s ustanoveními èlánku 14.

skupiny

1. Technické skupiny expertù jsou podøízeny skupinì odborníkù.
Jejich zmocnìní a podrobné pracovní postupy budou stanoveny skupinou
odborníkù, které podají zprávu.
2. Úèast v technických skupinách expertù bude omezena na osoby
odbornì zdatné a zkuené v pøísluné oblasti.
3. Obèané sporných stran nebudou èleny technické skupiny expertù
bez vzájemné dohody sporných stran, ledae na základì výjimeèných okolností
skupina odborníkù usoudí, e potøebu specializované vìdecké expertizy nelze
uspokojit jinak. Vládní úøedníci sporných stran nebudou v technických
skupinách expertù pùsobit. Èlenové technických skupin expertù v nich budou
pùsobit osobnì a nikoli jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli
organizace. Vlády nebo organizace jim proto nebudou dávat pokyny, pokud
jde o záleitosti, jimi se technická skupina expertù zabývá.
4. Technické skupiny expertù mohou konzultovat a vyadovat
informace a technické rady od jakéhokoliv zdroje, který povaují za vhodný.
Døíve, ne si technická skupina expertù takové informace nebo rady od zdroje,
který je v pravomoci Èlena, vyádá, bude vládu tohoto Èlena informovat.
Kterýkoli Èlen odpoví bezodkladnì a úplnì na jakoukoli ádost technické
skupiny expertù o takovou informaci, kterou technická skupina expertù
povauje za potøebnou a pøimìøenou.
5. Sporné strany budou mít pøístup ke vem pøísluným informacím,
poskytnutým technické skupinì expertù, pokud nemají dùvìrnou povahu.
Dùvìrné informace, poskytnuté technické skupinì expertù, nebudou
zveøejnìny bez formálního souhlasu vlády, organizace nebo osoby, která
informace poskytla. V pøípadì, e tyto informace byly technickou skupinou
expertù poadovány, ale zveøejnìní tìchto informací nebylo technické skupinì
expertù povoleno, bude vládou, organizací nebo osobou, která je poskytla,
zpracován jejich nedùvìrný výtah.
6. Technická skupina expertù pøedloí pøísluným Èlenùm návrh
zprávy s cílem získat jejich pøipomínky a vzít je v úvahu, pokud to bude
pøimìøené, v závìreèné zprávì, která bude rozeslána, jakmile bude pøedloena
skupinì odborníkù, také pøísluným Èlenùm.
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PØÍLOHA 3
KODEX SPRÁVNÉ PRAXE
PRO PØÍPRAVU, PØIJÍMÁNÍ A UPLATÒOVÁNÍ NOREM
Veobecná ustanovení
A. Pro úèely tohoto Kodexu se budou pouívat definice, uvedené v
pøíloze 1 k této Dohodì.
B. Pøístup k tomuto Kodexu je otevøen kterémukoli normalizaènímu
orgánu na území Èlena WTO bez ohledu na to, zda se jedná o orgán ústøední
vlády, orgán místní vlády nebo nevládní orgán; jakémukoliv vládnímu
regionálnímu normalizaènímu orgánu, jeho jeden nebo více èlenù jsou
Èlenové WTO; a jakémukoliv nevládnímu regionálnímu normalizaènímu
orgánu, jeho jeden nebo více èlenù jsou umístìni na území Èlena WTO (dále
spoleènì nazývané normalizaèní orgány a jednotlivì normalizaèní orgán).
C. Normalizaèní orgány, které tento Kodex pøijaly nebo z nìj
vystoupily, oznámí tuto skuteènost Informaènímu støedisku ISO/IEC v enevì.
Notifikace bude zahrnovat jméno a adresu pøísluného orgánu a rozsah jeho
souèasných a oèekávaných normalizaèních èinností. Notifikace mùe být
zaslána buï pøímo Informaènímu støedisku ISO/IEC nebo prostøednictvím
národního èlenského orgánu ISO/IEC nebo, pøednostnì, prostøednictvím
pøísluného národního èlena nebo mezinárodní poboèky ISONET podle toho,
co bude vhodnìjí.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
D. Ve vztahu k normám poskytne normalizaèní orgán výrobkùm,
pocházejícím z území kteréhokoli jiného Èlena WTO neménì pøíznivé
zacházení, ne jaké je poskytováno obdobným výrobkùm domácího pùvodu a
obdobným výrobkùm, pocházejícím z jakékoliv jiné zemì.
E. Normalizaèní orgán zajistí, aby normy nebyly pøipravovány,
pøijímány nebo uplatòovány s cílem nebo dùsledkem vytváøet zbyteèné
pøekáky mezinárodního obchodu.
F. Existují-li mezinárodní normy nebo jsou pøed
normalizaèní orgán pouije je nebo jejich pøísluné èásti jako
normy, které vyvíjí, s výjimkou pøípadù, kdy tyto mezinárodní
jejich pøísluné èásti jsou neúèinné nebo nevhodné, napøíklad pro
úroveò ochrany nebo pro podstatné klimatické nebo geografické
podstatné technologické problémy.

dokonèením,
základu pro
normy nebo
nedostaèující
faktory nebo

G. S cílem harmonizovat normy na co nejirím moném základì se
bude normalizaèní orgán plnì v rámci moností svých zdrojù a vhodným
zpùsobem podílet na vypracování mezinárodních norem pøíslunými
normalizaèními orgány, týkajících se záleitostí, pro které buï ji normy byly
pøijaty nebo je hodlají pøijmout. Pro normalizaèní orgány na území Èlena se
bude úèast na jednotlivých mezinárodních normalizaèních èinnostech,
kdykoliv to bude moné, uskuteèòovat prostøednictvím jedné delegace, která
bude zastupovat vechny normalizaèní orgány na území, které pøijaly nebo
hodlají pøijmout normy pro záleitost, ke které se mezinárodní normalizaèní
èinnost vztahuje.
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H. Normalizaèní orgán na území Èlena vyvine vekeré úsilí k tomu,
aby vylouèil zdvojování nebo pøekrývání s prací jiných normalizaèních orgánù
na státním území nebo s prací pøísluných mezinárodních nebo regionálních
normalizaèních orgánù. Vyvine dále vekeré úsilí k tomu, aby bylo dosaeno
národního konsensu s normami, které vypracovává. Podobnì regionální
normalizaèní orgán vyvine vekeré úsilí k tomu, aby se vyhnul zdvojování
nebo pøekrývání s prací pøísluných mezinárodních normalizaèních orgánù.
I. Kde je to vhodné, bude normalizaèní orgán specifikovat normy na
základì výrobních poadavkù v provozních podmínkách spíe ne v
konstrukèních nebo popisných charakteristikách.
J. Nejménì jednou za est mìsícù zveøejní normalizaèní orgán
pracovní program, obsahující jeho název a adresu, normy, které právì
pøipravuje a normy, které pøijal v pøedcházejícím období. Norma je
pøipravována od okamiku, kdy bylo pøijato rozhodnutí normu vypracovat a
do okamiku, kdy norma byla pøijata. Názvy návrhù specifických norem
budou na ádost poskytnuty v jazyce anglickém, francouzském nebo
panìlském. Oznámení o existenci pracovního programu bude zveøejnìno v
domácí nebo, pokud to bude vyadovat situace, v regionální publikaci o
normalizaèních aktivitách.
Pracovní program bude, podle pravidel ISONET, pro kadou normu
urèovat pøíslunou klasifikaci k dané záleitosti, stupeò dosaený pøi
vypracovávání normy a odkazy na mezinárodní normy, které byly pouity jako
základ. Nejpozdìji v dobì zveøejnìní svého pracovního programu oznámí
normalizaèní orgán jeho existenci Informaènímu støedisku ISO/IEC v enevì.
Oznámení bude obsahovat název a adresu normalizaèního orgánu,
název a èíslo publikace, ve které je pracovní program zveøejnìn, období,
kterého se program týká, jeho cena (pokud není zdarma) a jakým zpùsobem a
kde mùe být získán. Oznámení mùe být zasláno buï pøímo Informaènímu
støedisku ISO/IEC nebo pøednostnì prostøednictvím pøísluného národního
èlena nebo mezinárodní poboèky ISONET.
K. Národní èlen ISO/IEC vyvine vekeré úsilí k tomu, aby se stal
èlenem ISONET nebo jmenuje jiný orgán, aby se stal jeho èlenem a dosáhl co
moná nejpokroèilejího typu èlenství v ISONET. Ostatní normalizaèní
orgány vyvinou vekeré úsilí k tomu, aby dosáhly pøidruení k èlenu ISONET.
L. Pøed
pøijetím
normy
poskytne
normalizaèní
orgán
zainteresovaným stranám na území Èlena WTO alespoò edesátidenní lhùtu
pro pøedloení pøipomínek k návrhu normy. Tato lhùta vak mùe být
zkrácena v pøípadech, kdy vzniknou nebo hrozí, e vzniknou váné problémy,
spojené s bezpeèností, zdravím nebo ochranou ivotního prostøedí. Nejpozdìji
na zaèátku období pro pøedkládání pøipomínek zveøejní normalizaèní orgán
oznámení o lhùtì pro pøedkládání pøipomínek v publikaci, uvedené v odstavci
J. Toto oznámení bude, pokud to bude moné, obsahovat sdìlení, zda se návrh
normy odchyluje od pøísluných mezinárodních norem.
M. Na ádost kterékoli zainteresované strany na území Èlena WTO jí
normalizaèní orgán ihned poskytne nebo zaøídí, aby jí byl poskytnut, výtisk
návrhu normy, který pøedloil k pøipomínkám. Jakékoliv poplatky za tuto
slubu budou, s výjimkou skuteèných nákladù na odeslání, pro zahranièní i
domácí stranu stejné.
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N. Normalizaèní orgán vezme pøi dalím zpracovávání normy v úvahu
pøipomínky, které obdrel bìhem lhùty pro jejich pøedkládání. Pøipomínky,
obdrené prostøednictvím normalizaèních orgánù, které pøistoupily k tomuto
Kodexu správné praxe, budou na poádání zodpovìzeny co moná nejrychleji.
Odpovìï bude zahrnovat vysvìtlení, proè je odchylka od pøísluných
mezinárodních norem nutná.
O. Jakmile bude norma pøijata, bude bezodkladnì zveøejnìna.
P. Na ádost kterékoli zainteresované strany na území Èlena WTO jí
normalizaèní orgán ihned poskytne nebo zaøídí, aby jí byl poskytnut, výtisk
jeho posledního pracovního programu nebo normy, kterou vypracoval.
Jakékoliv poplatky za tuto slubu budou, s výjimkou skuteèných nákladù na
odeslání, pro zahranièní i domácí stranu stejné.
Q. Normalizaèní orgán pøíznivì posoudí a poskytne vhodnou
pøíleitost pro konzultace o pøipomínkách, týkajících se pùsobení tohoto
Kodexu, pøedloených normalizaèními orgány, které pøijaly tento Kodex
správné praxe. Vyvine nestranné úsilí k vyøeení jakékoliv stínosti.
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DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH INVESTIÈNÍCH OPATØENÍ
Èlenové,
berouce v úvahu, e v Deklaraci z Punta del Este se ministøi shodli, e
po pøezkoumání pùsobení èlánkù GATT, vztahujících se k omezujícím a
naruujícím úèinkùm investièních opatøení na obchod, by mìla jednání
vypracovat dalí vhodná ustanovení, je se ukáí jako nutná k tomu, aby
nedocházelo k podobným nepøíznivým vlivùm na obchod;
pøejíce si podporovat rozvoj a postupnou liberalizaci svìtového
obchodu a usnadnit zahranièní investice s cílem zvýit hospodáøský rùst vech
obchodních partnerù, zejména rozvojových èlenských zemí, pøi zajitìní volné
soutìe;
berouce v úvahu zvlátní obchodní, rozvojové a finanèní potøeby
rozvojových èlenských zemí, zejména nejménì rozvinutých èlenských zemí;
uznávajíce, e urèitá investièní opatøení mohou mít omezující a
naruující úèinky;
dohodli se takto:
Èlánek 1
Rozsah pùsobnosti
Tato Dohoda se vztahuje pouze na investièní opatøení, týkající se
obchodu zboím (dále uvádìná jako TRIM*/).
Èlánek 2
Národní zacházení a mnostevní omezení
1. Ani by byla dotèena ostatní práva a povinnosti, vyplývající z
GATT 1994, ádný Èlen neuplatní TRIM, které by bylo nesluèitelné s
ustanovením èlánku III nebo èlánku XI GATT 1994.
2. Seznam pøíkladù TRIM, která jsou nesluèitelná se závazkem
národního zacházení, stanoveným v odstavci 4 èlánku III GATT 1994 a se
závazkem veobecného odstranìní mnostevních omezení, stanoveným v
odstavci 1 èlánku XI GATT 1994, je obsaen v pøíloze k této Dohodì.
Èlánek 3
Výjimky
Vechny výjimky podle GATT 1994 se budou pøimìøenì vztahovat na
ustanovení této Dohody.

*/

Trade±Related Investment Measures.
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Èlánek 4
Rozvojové èlenské zemì
Rozvojové èlenské zemì se budou moci doèasnì odchýlit od ustanovení
èlánku 2 v rozsahu a zpùsobem, kterým èlánek XVIII GATT 1994, Ujednání o
ustanoveních o platební bilanci GATT 1994 a Deklarace o obchodních
opatøeních, pøijatých z dùvodù platební bilance, pøijatá 28.listopadu 1979
(BISD 26S/205209), dovolují Èlenùm odchýlit se od ustanovení èlánkù III a XI
GATT 1994.
Èlánek 5
Notifikace a pøechodná opatøení
1. Bìhem 90 dní od data vstupu v platnost Dohody o WTO oznámí
Èlenové Radì pro obchod zboím vechna TRIM, je uplatòují a je nejsou v
souladu s ustanoveními této Dohody. Tato TRIM, která mají obecné nebo
specifické pouití, budou oznámena, vèetnì jejich hlavních znakù1/.
2. Kadý Èlen zruí vechna TRIM, oznámená podle odstavce 1, do
dvou let od data vstupu v platnost Dohody o WTO v pøípadì rozvinutých
èlenských zemí, do pìti let v pøípadì rozvojových èlenských zemí a do sedmi
let v pøípadì nejménì rozvinutých èlenských zemí.
3. Na poádání mùe Rada pro obchod zboím prodlouit pøechodné
období pro odstranìní TRIM, oznámených podle odstavce 1, rozvojové èlenské
zemi, vèetnì nejménì rozvinuté èlenské zemì, která prokáe konkrétní obtíe
pøi plnìní ustanovení této Dohody. Pøi zvaování takové ádosti vezme Rada
pro obchod zboím v úvahu individuální rozvojové, finanèní a obchodní
potøeby dotyèného Èlena.
4. Bìhem pøechodného období nebude Èlen mìnit podmínky ádného
TRIM, oznámeného podle odstavce 1, je by se liily od podmínek, existujících
k datu vstupu v platnost Dohody o WTO tak, e by zvyovaly nesluèitelnost s
ustanoveními èlánku 2. Na TRIM, zavedená ménì ne 180 dní pøed datem
vstupu v platnost Dohody o WTO, se nebudou vztahovat výhody z
pøechodných ustanovení uvedených v odstavci 2.
5. Bez ohledu na ustanovení èlánku 2 mùe Èlen, aby neznevýhodnil
existující podniky, na nì se vztahují TRIM, oznámená podle odstavce 1,
pouít v pøechodném období stejné TRIM pro novou investici (i) tehdy, jestlie
výrobky takové investice jsou obdobné jako výrobky ji existujících podnikù,
(ii) tehdy, kdy je nutné vyhnout se naruení podmínek soutìe mezi novou
investicí a ji existujícími podniky. Kadé takto pouité TRIM pro novou
investici musí být oznámeno Radì pro obchod zboím. Podmínky takového
TRIM budou, pokud jde o jejich úèinky na hospodáøskou soutì, rovnocenné
podmínkám, platným pro ji existující podniky a vyprí ve stejnou dobu.
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Èlánek 6
Transparentnost
1. V souvislosti s TRIM Èlenové potvrzují svùj závazek k
povinnostem, týkajícím se transparentnosti a oznamování, uvedeným v èlánku
X GATT 1994, v závazku, týkajícím se Oznamování, obsaeném v Ujednání o
oznamování, konzultaci, øeení sporù a dohledu, pøijatém 28.listopadu 1979 a
v Rozhodnutí ministrù o oznamovacích postupech, pøijatém 15.dubna 1994.
2. Kadý Èlen oznámí Sekretariátu publikace, v nich budou uvedena
TRIM, vèetnì opatøení, uívaných regionálními a místními vládami a orgány
na jejich území.
3. Kadý Èlen s porozumìním posoudí ádosti o informace a poskytne
patøiènou monost pro konzultace o jakýchkoli otázkách, vyplývajících z této
Dohody, vznesených jiným Èlenem. V souladu s èlánkem X GATT 1994 není
ádný ze Èlenù povinen poskytnout informace, jejich oznámení by ohroovalo
dodrování zákonù nebo bylo jinak v rozporu s veøejným zájmem nebo by
pokozovalo oprávnìné obchodní zájmy jednotlivých státních èi soukromých
podnikù.
Èlánek 7
Výbor pro obchodní aspekty investièních opatøení
1. Tímto se zøizuje Výbor pro obchodní aspekty investièních opatøení
(dále uvádìný jako Výbor), v nìm je èlenství otevøeno vem Èlenùm. Výbor
zvolí vlastního pøedsedu a místopøedsedu a bude se scházet nejménì jednou
roènì, jako i na ádost kteréhokoli Èlena.
2. Výbor bude plnit povinnosti, je mu stanoví Rada pro obchod
zboím a poskytne Èlenùm monost konzultovat jakékoli otázky, týkající se
pùsobení a uplatòování této Dohody.
3. Výbor bude prùbìnì sledovat pùsobení a uplatòování této Dohody
a bude o tom podávat kadoroènì zprávu Radì pro obchod zboím.
Èlánek 8
Konzultace a øeení sporù
Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou rozpracována a
uplatòována Dohodou o øeení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øeení sporù podle této Dohody.
Èlánek 9
Pøezkoumání, provádìné Radou pro obchod zboím
Nejpozdìji pìt let od data vstupu v platnost Dohody o WTO
pøezkoumá Rada pro obchod zboím pùsobení této Dohody a pøípadnì
navrhne Konferenci ministrù zmìny jejího znìní. Pøi tomto pøezkoumání
Rada pro obchod zboím zváí, zda by Dohoda mìla být doplnìna
ustanoveními o investièní politice a politice v oblasti hospodáøské soutìe.
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PØÍLOHA
Seznam pøíkladù TRIM
1. TRIM, je jsou nesluèitelná se závazky národního zacházení podle
ustanovení odstavce 4 èlánku III GATT 1994, zahrnují TRIM, která jsou
povinná èi vynutitelná podle domácího práva nebo správních rozhodnutí, nebo
musí být dodrována pro získání výhody a která vyadují:
a)

nákup nebo uívání výrobkù domácího pùvodu nebo z domácího zdroje
jakýmkoliv podnikem, specifikovaných buï podle konkrétních výrobkù,
objemu èi hodnoty výrobkù nebo podle pomìrné èásti objemu èi hodnoty
jeho domácí výroby; nebo

b)

aby nákupy èi uívání podnikem dovezených výrobkù se omezily na
mnoství v pomìru k objemu èi hodnotì domácích výrobkù, které podnik
vyváí.

2. TRIM,
nesluèitelná
se
závazkem
veobecného
zruení
mnostevních omezení podle ustanovení odstavce 1 èlánku XI GATT 1994,
zahrnují TRIM, která jsou povinná nebo vynutitelná podle domácího práva
nebo správních rozhodnutí nebo musí být dodrována pro získání výhody a
která omezují:
a)

dovoz výrobkù, uívaných podnikem nebo týkajících se jeho domácí
výroby buï veobecnì nebo do výe, vztahující se k objemu èi hodnotì
místní výroby, kterou vyváí;

b)

dovoz výrobkù, uívaných podnikem nebo vztahujících se k jeho domácí
výrobì omezením jeho pøístupu k devizám do výe v pomìru k pøílivu
deviz, který lze podniku pøipsat;

c)

vývoz nebo prodej pro vývoz výrobkù podnikem, specifikovaných podle
jednotlivých výrobkù, podle objemu èi hodnoty výrobkù nebo podle
pomìrné èásti objemu èi hodnoty jeho domácí výroby.
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DOHODA O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Èlenové se dohodli takto:
ÈÁST I
Èlánek 1
Zásady
Antidumpingové opatøení bude uplatòováno za okolností, uvedených v
èlánku VI GATT 1994 a podle etøení, zahájeného1/ a provádìného v souladu s
ustanoveními této Dohody. Následující ustanovení upravují uplatòování
èlánku VI GATT 1994, pokud bylo opatøení pøijato podle antidumpingových
právních pøedpisù.
Èlánek 2
Zjiování dumpingu
2.1 Pro úèely této Dohody mùe být výrobek povaován za
dumpingový, t.j. uvedený na trh jiné zemì za nií, ne je normální hodnota,
jestlie vývozní cena výrobku, vyváeného z jedné zemì do druhé, je nií ne
je pøi bìném obchodu srovnatelná cena obdobného výrobku, urèeného pro
spotøebu ve vývozní zemi.
2.2 Jestlie nejsou ádné prodeje obdobného výrobku pøi bìném
obchodu na domácím trhu vývozní zemì nebo kdy pro zvlátní situaci na trhu
nebo nízký objem prodejù na domácím trhu vývozní zemì2/ takové prodeje
nedovolují øádné srovnání, dumpingové rozpìtí bude urèeno srovnáním se
srovnatelnou cenou obdobného výrobku, vyváeného do nìkteré tøetí zemì za
pøedpokladu, e tato cena je reprezentativní nebo srovnáním s výrobními
náklady v zemi pùvodu, zvýenými o rozumnou èástku, pøedstavující
administrativní, prodejní a veobecné náklady a zisk.

1/
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2.2.1

Prodeje obdobného výrobku na domácím trhu vývozní zemì nebo
prodeje do tøetí zemì za cenu pod výrobními (pevnými a variabilními)
náklady za jednotku, zvýenou o administrativní, prodejní a veobecné
náklady, mohou být pokládány za takové, které nejsou bìným
obchodem z dùvodu jejich ceny a nemusí být brány na zøetel pøi
zjiování normální hodnoty pouze, pokud úøady3/ zjistí, e takové
prodeje byly uèinìny bìhem delího èasového období4/ v podstatném
mnoství5/ a za ceny, které nezajiují pokrytí vech nákladù bìhem
pøimìøeného èasového období. Jestlie ceny, které jsou nií ne
náklady za jednotku v dobì prodeje, jsou vyí ne váený prùmìr
nákladù za jednotku v období etøení, budou tyto ceny povaovány za
takové, které zabezpeèují pokrytí nákladù bìhem rozumného èasového
období.
2.2.1.1

2.2.2

3/
4/
5/

6/

CÏaÂstka 51

Pro úèely odstavce 2 budou náklady obvykle poèítány na
základì údajù, které vlastní dovozce nebo výrobce, úèastnící
se etøení s tím, e takové údaje jsou v souladu s veobecnì
pøijatými úèetními zásadami vývozní zemì a pøimìøenì
odráejí náklady, spojené s výrobou a prodejem výrobku, o
který se jedná. Úøady posoudí vechny dosaitelné dùkazy o
øádném rozvrení nákladù, vèetnì tìch, které byly dány k
dispozici vývozcem nebo výrobcem bìhem etøení za
pøedpokladu, e taková rozvrení byla v minulosti pouita
vývozcem nebo výrobcem, zvlátì ve vztahu k stanovení
vhodných amortizaèních období a období cenových poklesù a
slev na kapitálové výdaje a ostatní rozvojové náklady. Pokud
jsou ji v rozvrení nákladù podle tohoto pododstavce
odraeny, náklady budou upraveny pøimìøenì pro ty
neopakující se poloky nákladù, které pøináejí výhodu
budoucí a/nebo souèasné výrobì nebo za okolností, za nich
jsou náklady bìhem období etøení ovlivnìny zahájením
èinnosti6/.

Pro úèely odstavce 2 se budou èástky, odpovídající administrativním,
prodejním a veobecným nákladùm a ziskùm, opírat o skuteèné údaje,
týkající se výroby a prodejù pøi bìném obchodu obdobného výrobku
vývozcem nebo výrobcem, úèastnícím se etøení. Pokud takové èástky
nemohou být zjitìny takto, mohou být zjitìny na základì:
(i)

skuteèných èástek, které pøísluný vývozce nebo výrobce, pokud
jde o výrobu a prodeje stejné obecné kategorie výrobkù, vydal
nebo obdrel na domácím trhu zemì pùvodu;

(ii)

váeného prùmìru skuteèných èástek, vydaných a obdrených
ostatními vývozci nebo výrobci, úèastnícími se etøení, pokud jde
o výrobu a prodeje obdobného výrobku na domácím trhu zemì
pùvodu;
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kterékoli jiné pøimìøené metody za pøedpokladu, e takto
stanovená èástka, odpovídající zisku, nepøesáhne zisk bìnì
dosahovaný jinými vývozci nebo výrobci za prodeje výrobkù
stejné obecné kategorie na domácím trhu v zemi pùvodu.

2.3 V pøípadech, kdy neexistuje vývozní cena nebo kdy se jeví
pøísluným úøadùm vývozní cena nespolehlivá kvùli asociaènímu nebo
kompenzaènímu ujednání mezi vývozcem a dovozcem nebo tøetí stranou, mùe
být vývozní cena konstruována na základì ceny, za kterou jsou dovezené
výrobky poprvé prodány nezávislému kupujícímu, nebo jestlie výrobky nejsou
prodány nezávislému kupujícímu, nebo nejsou prodány ve stavu, v jakém byly
dovezeny, na takovém rozumném základì, jaký mohou úøady urèit.
2.4 Správné porovnání bude provedeno mezi vývozní cenou a
normální hodnotou. Toto porovnání bude provedeno na bázi stejných
obchodních podmínek, obvykle pøi podmínce ze závodu a s ohledem na
prodeje, uskuteènìné, pokud mono, témìø ve stejném èase. Vdy budou,
podle okolností, øádnì vzaty v úvahu rozdíly, ovlivòující srovnatelnost cen,
vèetnì rozdílù v podmínkách obchodu, zdanìní, úrovnì obchodù, mnoství,
fyzických vlastnostech a vechny ostatní rozdíly, u nich je rovnì zøejmé, e
ovlivòují cenové srovnání7/. V pøípadech, uvedených v odstavci 3 èlánku 2,
budou brány v úvahu náklady, vèetnì cel a daní, vzniklé mezi dovozem a
dalími prodeji, jako i vzniklé zisky. Jestlie v tìchto pøípadech bylo
ovlivnìno cenové srovnání, úøady stanoví normální hodnotu na úrovni
obchodu, odpovídající úrovni obchodu za konstruovanou vývozní cenu nebo
vezmou øádnì v úvahu skuteènosti, které tento odstavec umoòuje pouít.
Úøady oznámí dotyèným stranám, které informace jsou nezbytné k zajitìní
správného srovnání a nebudou je nerozumnì zatìovat takovými dùkazy.
2.4.1

Pokud cenové srovnání podle odstavce 4 vyaduje pøepoèet mìn, bude
takový pøepoèet proveden pøi smìnném kursu v den prodeje8/, za
pøedpokladu, e prodej zahranièní mìny na termínových trzích je
pøímo spojen s dotyèným prodejem pro vývoz a bude pouit smìnný
kurs pøi termínovém prodeji. Pohyb kursù nebude brán v úvahu a
úøady poskytnou vývozcùm nejménì 60 dní na úpravu svých vývozní
cen, aby odráely trvající pohyby, zaznamenané bìhem období etøení.

2.4.2

Pokud ustanovení, upravující správné srovnání podle odstavce 4,
nestanoví jinak, bude existence dumpingového rozpìtí v prùbìhu
etøení obvykle stanovena na základì srovnání váeného prùmìru
normální hodnoty s váeným prùmìrem cen vech srovnatelných
vývozních obchodù nebo srovnáním normální hodnoty a vývozních cen
v jednotlivých obchodních pøípadech navzájem. Normální hodnota
stanovená na základì váeného prùmìru mùe být srovnána s cenami
jednotlivých vývozních obchodù, jestlie úøady zjistí, e se struktura
exportních cen výraznì lií mezi rùznými kupujícími, oblastmi nebo
èasovými obdobími a jestlie je poskytnuto vysvìtlení, proè takové
rozdíly nemohou být brány v úvahu pøi pouití srovnání jednotlivých
váených prùmìrù navzájem nebo jednotlivých obchodních pøípadù
navzájem.
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2.5 V pøípadech, kdy výrobky nejsou dováeny pøímo ze zemì pùvodu,
ale jsou vyváeny dováejícímu Èlenu ze zprostøedkovatelské zemì, budou
ceny, za které jsou výrobky prodávány ze zemì vývozu dováejícímu Èlenu,
obvykle srovnávány se srovnatelnou cenou v zemi vývozu. Srovnání mùe být
nicménì provedeno s cenou v zemi pùvodu, jestlie jsou napøíklad výrobky
pouze pøeváeny pøes zemi vývozu nebo takové výrobky nejsou v zemi vývozu
vyrobeny nebo pro nì neexistuje srovnatelná cena.
2.6 V této Dohodì bude výraz obdobný výrobek vykládán jako
výrobek, který je shodný, t.j. podobný ve vech ohledech s posuzovaným
výrobkem nebo není-li takový výrobek k dispozici, jiný výrobek, který, aèkoliv
není obdobný ve vech ohledech, má vlastnosti, úzce se podobající vlastnostem
posuzovaného výrobku.
2.7 Tento èlánek se nedotýká druhého Dodatkového ustanovení k
odstavci 1 èlánku VI v pøíloze I ke GATT 1994.
Èlánek 3
Zjiování újmy9/
3.1 Zjitìní újmy pro úèely èlánku VI GATT 1994 bude zaloeno na
skuteèných dùkazech a bude zahrnovat objektivní pøezkoumání jak a) objemu
dumpingových dovozù a úèinkù dumpingových dovozù na ceny na domácím
trhu obdobných výrobkù, tak i b) následného vlivu tìchto dovozù na domácí
výrobce tìchto výrobkù.
3.2 Pokud jde o objem dumpingových dovozù, úøady provádìjící
etøení posoudí, zda dolo k významnému zvýení dumpingových dovozù, buï
v absolutních hodnotách nebo v pomìru k výrobì nebo spotøebì dováejícího
Èlena. Pokud jde o úèinek dumpingových dovozù na ceny, úøady provádìjící
etøení posoudí, zda dumpingovými dovozy dolo k významnému podtrení cen
ve srovnání s cenou obdobného výrobku dováejícího Èlena nebo zda úèinek
takových dovozù jinak významnou mìrou sniuje ceny nebo zabraòuje
vzestupu cen, ke kterému by jinak významnou mìrou dolo. Jeden z tìchto
èinitelù nebo nìkolik z nich nemùe nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.
3.3 V pøípadech, kdy jsou souèasnì pøedmìtem antidumpingových
etøení dovozy výrobkù z více ne jedné zemì, úøady provádìjící etøení mohou
souhrnnì vyhodnotit úèinky takových dovozù pouze, pokud zjistí, e a)
dumpingové rozpìtí, stanovené v pomìru k dovozùm z kadé zemì je vyí ne
úroveò de minimis, jak je stanoveno v odstavci 8 èlánku 5 a e objem dovozù z
kadé zemì není zanedbatelný, a b) souhrnné vyhodnocení úèinkù tìchto
dovozù je pøimìøené, s ohledem na podmínky soutìe mezi dováenými
výrobky a na podmínky soutìe mezi dováenými výrobky a obdobným
domácím výrobkem.
3.4 Pøezkoumání úèinku dumpingových dovozù na domácí výrobní
odvìtví bude zahrnovat vyhodnocení vech pøísluných ekonomických faktorù
a ukazatelù, které mají vliv na stav výrobního odvìtví, vèetnì skuteèného a
moného poklesu prodejù, zisku, výroby, podílu na trhu, produktivity,
návratnosti investic nebo vyuití kapacity, faktorù, ovlivòujících domácí ceny,
velkosti dumpingového rozpìtí, skuteèných a moných záporných úèinkù na
pohyb hotovosti, zásob, zamìstnanosti, mezd, rùstu, schopnosti opatøovat si
kapitál nebo investice. Tento seznam není vyèerpávající a jeden ani nìkolik z
tìchto faktorù nemùe nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.
9/
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3.5 Musí
být
prokázáno,
e
dumpingové
dovozy
zpùsobují
dumpingovými úèinky, jak je stanoveno v odstavci 2 èlánku 4, újmu ve smyslu
této Dohody. Prokázání pøíèinné souvislosti mezi dumpingovými dovozy a
újmou domácímu výrobnímu odvìtví bude zaloeno na pøezkoumání vech
pøísluných dùkazù, které úøady mají. Úøady rovnì pøezkoumají vechny jiné
známé faktory ne dumpingové dovozy, které souèasnì pokozují domácí
výrobní odvìtví, pøièem újmy, zpùsobené tìmito jinými faktory, nesmí být
pøisuzovány dumpingovým dovozùm. Faktory, které mohou být v tomto
smìru rozhodné, zahrnují mimo jiné objem a ceny dovozù neprodaných za
dumpingové ceny, sníení poptávky nebo zmìny struktury spotøeby, omezující
obchodní praktiky a soutì mezi zahranièními a domácími výrobci, rozvoj
technologie a vývozní výkonnost a produktivitu domácího výrobního odvìtví.
3.6 Úèinek dumpingových dovozù bude vyhodnocen ve vztahu k
domácí výrobì obdobného výrobku, jestlie dostupné údaje umoòují
samostatnou identifikaci této výroby na základì takových kritérií, jako jsou
výrobní proces a prodeje a zisky výrobcù. Jestlie taková samostatná
identifikace výroby není moná, úèinky dumpingových dovozù budou
vyhodnoceny pøezkoumáním výroby nejblií skupiny nebo kategorie výrobkù,
která zahrnuje obdobný výrobek, na který mohou být nezbytné informace
poskytnuty.
3.7 Zjitìní hrozby podstatné újmy bude zaloeno na faktech a ne na
pouhých tvrzeních, dohadech nebo vzdálených monostech. Zmìna okolností,
která by vytvoøila situaci, v ní by dumping pùsobil újmu, musí být jasnì
pøedvídatelná a bezprostøední10/. Pøi zjiování, zda jde o hrozbu podstatné
újmy, by mìly úøady provádìjící etøení posoudit mimo jiné takové faktory,
jakými jsou:
(i)

významná míra zvýení dumpingových dovozù na domácí trh,
naznaèující pravdìpodobnost podstatnì zvýených dovozù;

(ii)

dostateèná, volnì pouitelná kapacita nebo bezprostøední a
podstatné
zvýení
kapacity
vývozce,
naznaèující
pravdìpodobnost podstatnì zvýených dumpingových vývozù na
trh dováejícího Èlena, pøièem se vezme v úvahu schopnost
jiných vývozních trhù absorbovat jakékoliv dalí vývozy;

(iii)

dovozy, uskuteèòované za ceny, které budou mít za následek
významné sníení domácích cen nebo zamezení vzestupu
domácích cen a které by zøejmì zvýily poptávku po dalích
dovozech;

(iv)

zásoby výrobku, který je pøedmìtem etøení.

ádný z tìchto faktorù nemùe sám o sobì poskytnout rozhodující vodítko, ale
souhrn posuzovaných faktorù musí vést k závìru, e dalí dumpingové dovozy
bezprostøednì hrozí a e pokud nebude pøijato ochranné opatøení, nastala by
podstatná újma.
3.8 V pøípadech, kdy dumpingové dovozy hrozí zpùsobit újmu, bude
uplatnìní antidumpingových opatøení posuzováno a rozhodnuto o nich se
zvlátní péèí.

10/
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Èlánek 4
Definice domácího výrobního odvìtví
4.1 Pro úèely této Dohody bude výraz domácí výrobní odvìtví
vykládán tak, e se vztahuje na domácí výrobce obdobného výrobku jako celek
nebo na ty z nich, jejich spoleèná výroba výrobkù tvoøí vìtí podíl celkové
domácí výroby tìchto výrobkù s výjimkou pøípadù:
(i)

kdy výrobci jsou ve spojení11/ s vývozci nebo dovozci nebo jsou
sami dovozci výrobkù, údajnì dumpingového výrobku; pak
mùe být termín domácí výrobní odvìtví vykládán tak, e se
vztahuje na zbytek výrobcù;

(ii)

kdy za výjimeèných okolností mùe být území Èlena v
souvislosti s dotyènou výrobou rozdìleno na dva nebo více
soutìících trhù a výrobci uvnitø kadého trhu mohou být
povaováni za samostatné výrobní odvìtví, jestlie: a) výrobci
uvnitø takového trhu prodávají celou nebo témìø celou svou
výrobu dotyèného výrobku na tomto trhu a b) poptávka na
tomto trhu není v podstatné míøe uspokojována výrobci
dotyèného výrobku umístìnými jinde na tomto území. Za tìchto
okolností mùe být újma shledána i tam, kde vìtí èást
celkového domácího výrobního odvìtví není pokozena za
pøedpokladu, e dochází k soustøedìní dumpingových dovozù na
takový izolovaný trh a dále za pøedpokladu, e dumpingové
dovozy zpùsobují újmu výrobcùm celé nebo témìø celé výroby
uvnitø tohoto trhu.

4.2 Jestlie bylo domácí výrobní odvìtví vykládáno tak, e se vztahuje
na výrobce v urèité oblasti, t.j. na trh vymezený v odstavci 1 (ii), budou
antidumpingová cla uloena12/ pouze na dotyèné výrobky, urèené pro
koneènou spotøebu v této oblasti. Jestlie ústavní zákon dováejícího Èlena
nedovoluje ukládání antidumpingových cel na tomto základì, mùe dováející
Èlen uloit antidumpingová cla bez omezení pouze tehdy, jestlie a) se
vývozcùm dostalo monosti pøestat vyváet za dumpingové ceny do dané
oblasti a pokud se tak nestalo, poskytnout ujitìní podle èlánku 8, ale
pøísluná ujitìní v tomto ohledu nebyla bezodkladnì poskytnuta a b) taková
cla nemohou být uloena pouze na výrobky urèitých výrobcù, kteøí zásobují
danou oblast.
4.3 V pøípadech, kdy dvì nebo více zemí dosáhly podle ustanovení
odstavce 8 a) èlánku XXIV GATT 1994 takové úrovnì integrace, e mají
povahu jednotného, sjednoceného trhu, výrobní odvìtví celé integrované
oblasti bude povaováno za domácí výrobní odvìtví uvedené v odstavci 1.
4.4 Na tento èlánek bude mono uplatòovat ustanovení odstavce 6
èlánku 3.
11/

12/
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Èlánek 5
Zahájení a dalí postup
5.1 Pokud ustanovení odstavce 6 nestanoví jinak, bude etøení k
zjitìní existence, stupnì a úèinku jakéhokoliv údajného dumpingu zahájeno
na základì písemné ádosti, pøedloené domácím výrobním odvìtvím nebo
jeho jménem.
5.2 ádost podle odstavce 1 bude zahrnovat dùkazy o a) dumpingu, b)
újmì ve smyslu èlánku VI GATT 1994, jak je vykládán touto Dohodou a c)
pøíèinné souvislosti mezi dumpingovými dovozy a údajnou újmou. Pouhé
tvrzení, nepodloené pøíslunými dùkazy, nemùe být povaováno za
dostateèné k tomu, aby vyhovìlo ustanovením tohoto odstavce. ádost bude
obsahovat tyto, adateli rozumnì dostupné, informace:
(i)

totonost adatele a uvedení objemu a hodnoty domácí výroby
obdobného výrobku adatelem. Je-li písemná ádost podávána
jménem domácího výrobního odvìtví, ádost urèí výrobní
odvìtví, jeho jménem je ádost podávána seznamem vech
známých domácích výrobcù obdobného výrobku (nebo svazù
domácích výrobcù obdobného výrobku) a v moném rozsahu
uvedením objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku,
pøipadající na tyto výrobce;

(ii)

úplný popis údajnì dumpingového výrobku, jména dotyèné zemì
nebo zemí pùvodu nebo vývozu, totonost kadého známého
vývozce nebo zahranièního výrobce a seznam známých osob,
dováejících dotyèný výrobek;

(iii)

informace o cenách, za které je dotyèný výrobek prodáván, je-li
urèen pro spotøebu na domácích trzích zemì nebo zemí pùvodu
nebo vývozu (nebo, kde je to potøebné, informace o cenách, za
které je výrobek prodáván ze zemì nebo zemí pùvodu nebo
vývozu do tøetí zemì nebo tøetích zemí nebo za konstruovanou
hodnotu výrobku) a informace o vývozních cenách nebo, kde je
to vhodné, o cenách, za které je výrobek poprvé prodán
nezávislému kupujícímu v zemi dováejícího Èlena;

(iv)

informace o vývoji objemu údajnì dumpingových dovozù, úèinek
tìchto dovozù na ceny obdobného výrobku na domácím trhu a z
toho vyplývající dopad tìchto dovozù na domácí výrobní odvìtví,
prokázaný pøíslunými faktory a ukazateli, vztahujícími se ke
stavu domácího výrobního odvìtví, které jsou uvedeny v
odstavcích 2 a 4 èlánku 3.

5.3 Úøady pøezkoumají pøesnost a úplnost dùkazù, uvedených v
ádosti, k urèení, zda jsou dùkazy dostateèné pro odùvodnìné zahájení etøení.
5.4 etøení nebude podle odstavce 1 zahájeno, pokud úøady na
základì pøezkoumání, do jaké míry existuje podpora nebo nesouhlas se ádostí
podle vyjádøení13/ domácích výrobcù obdobného výrobku, neurèí, e ádost
byla pøedloena domácím výrobním odvìtvím nebo jeho jménem14/. ádost
13/
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bude povaována za pøedloenou domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem, jestlie je podporována tìmi domácími výrobci, jejich souhrnná
výroba tvoøí více ne 50% celkové výroby obdobného výrobku té èásti
domácího výrobního odvìtví, která vyjadøuje svou podporu nebo nesouhlas se
ádostí. etøení vak nebude zahájeno, jestlie domácí výrobci, výslovnì
podporující ádost, pøedstavují ménì ne 25% celkové výroby obdobného
výrobku, vyrábìného domácím výrobním odvìtvím.
5.5 Pokud nebylo uèinìno rozhodnutí zahájit etøení, úøady vylouèí
jakékoliv zveøejnìní ádosti o zahájení etøení. Nicménì po obdrení øádnì
doloené ádosti a pøed zahájením etøení úøady uvìdomí vládu dotyèného
vyváejícího Èlena.
5.6 Jestlie za zvlátních okolností pøísluné úøady rozhodnou zahájit
etøení, ani by obdrely písemnou ádost domácího výrobního odvìtví nebo
jeho jménem, budou takto postupovat pouze, pokud mají dostateèné dùkazy o
dumpingu, újmì a pøíèinné souvislosti, jak je uvedeno v odstavci 2,
odùvodòujících zahájit etøení.
5.7 Dùkazy o dumpingu i o újmì budou posuzovány souèasnì a) pøi
rozhodnutí, zda zahájit etøení a b) poté, v prùbìhu etøení, nejpozdìji v první
den, kdy mohou být, v souladu s ustanoveními této Dohody, uplatnìna
prozatímní opatøení.
5.8 ádost podle odstavce 1 bude zamítnuta a etøení okamitì
ukonèeno, jakmile pøísluné úøady mají uspokojivì doloeno, e nejsou
dostateèné dùkazy o dumpingu nebo o újmì, které by odùvodòovaly øízení v
této vìci. Okamitì bude ukonèeno etøení v pøípadech, kdy úøady urèí, e
dumpingové rozpìtí je na úrovni de minimis nebo kdy objem dumpingových
dovozù skuteèných nebo moných nebo újma, jsou zanedbatelné. Dumpingové
rozpìtí bude povaováno za de minimis, jestlie rozpìtí je mení ne 2%,
vyjádøené jako procento z exportní ceny. Objem dumpingových dovozù bude
obvykle povaován za zanedbatelný, jestlie je zjitìno, e objem
dumpingových dovozù z jedné zemì pøedstavuje ménì ne 3% dovozù
obdobného výrobku dováejícího Èlena, pokud zemì, které jednotlivì
pøedstavují ménì ne 3% dovozù obdobného výrobku dováejícího Èlena,
souhrnnì nepøedstavují více ne 7% dovozù obdobného výrobku dováejícího
Èlena.
5.9 Antidumpingové øízení nebude na pøekáku proclení.
5.10 etøení bude, s výjimkou zvlátních okolností, uzavøeno bìhem
jednoho roku po jeho zahájení a v ádném pøípadì nesmí trvat déle ne 18
mìsícù.
Èlánek 6
Dùkazy
6.1 Vechny strany, zúèastnìné v antidumpingovém etøení, budou
seznámeny s tím, jaké informace úøady vyadují a bude jim dána iroká
monost pøedloit písemnì vechny dùkazy, které povaují v dotyèném etøení
za významné.
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6.1.1

Vývozci nebo zahranièní výrobci, kteøí obdreli dotazníky, pouívané v
antidumpingovém etøení, budou mít nejménì 30 dní na odpovìï15/.
Kadá ádost o prodlouení tøicetidenní lhùty by mìla být patøiènì
posouzena a, podle okolností pøípadu, by takové prodlouení mìlo být
poskytnuto, kdykoli je to uskuteènitelné.

6.1.2

S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací budou písemné
dùkazy, pøedloené jedním zúèastnìným Èlenem nebo zúèastnìnou
stranou, bezodkladnì poskytnuty jiným zúèastnìným Èlenùm nebo
zúèastnìným stranám, úèastnícím se etøení.

6.1.3

Jakmile bylo etøení zahájeno, úøady poskytnou úplný text písemné
ádosti, kterou obdrely podle odstavce 1 èlánku 5 známým
vývozcùm16/ a úøadùm vyváejícího Èlena a na poádání ho dají k
dispozici jiným zúèastnìným stranám, úèastnícím se etøení. Patøièná
pozornost bude vìnována ochranì dùvìrných informací, jak je uvedeno
v odstavci 5.

6.2 Po celé antidumpingové etøení budou mít vechny zúèastnìné
strany plnou monost bránit své zájmy. Za tím úèelem úøady poskytnou na
ádost pøíleitost vem zúèastnìným stranám setkat se se stranami s
opaènými zájmy tak, aby mohly být pøedkládány protichùdné názory a
vyvraceny poskytnutými argumenty. Poskytnutí takových pøíleitostí musí
brát v úvahu potøebu ochrany dùvìrné povahy informací a pøijatelnosti pro
strany. Nebude povinností ádné strany setkání se zúèastnit a opomenutí tak
uèinit nebude na újmu vìci této strany. Zúèastnìné strany budou mít právo
pøedloit jiné informace k odùvodnìní ústnì.
6.3 Ústní informace, poskytnutá podle odstavce 2, bude úøady brána v
úvahu pouze, bude-li následnì podána písemnì a dána k dispozici ostatním
zúèastnìným stranám, jak je uvedeno v odstavci 1.2.
6.4 Úøady poskytnou, kdykoliv je to moné, vèas pøíleitost
zúèastnìným stranám seznámit se se vemi informacemi, významnými pro
uplatnìní jejich vìci, které nejsou dùvìrné podle odstavce 5 a jsou pouívány
úøady v antidumpingovém etøení, jako i pro pøípravu argumentù na základì
tìchto informací.
6.5 S kadou informací, která je svou povahou dùvìrná (napøíklad
proto, e by její zveøejnìní poskytlo významnou výhodu pro konkurenta v
soutìi nebo by mìlo významný nepøíznivý úèinek pro osobu, poskytující
informaci nebo pro osobu, od které tato osoba informaci získala) nebo která je
poskytována na dùvìrném základì stranami, úèastnícími se etøení, bude, za
pøedpokladu náleitého zdùvodnìní, úøady jako s takovou nakládáno. Taková
informace nebude zveøejnìna bez zvlátního svolení strany, která ji
poskytla17/.
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6.5.1

Úøady budou na zúèastnìných stranách, které poskytují dùvìrné
informace, vyadovat, aby z nich poskytly výtah, který nemá dùvìrnou
povahu. Tento výtah bude dostateènì podrobný, aby umonil
rozumné pochopení podstaty informace, poskytnuté jako dùvìrná. Za
mimoøádných okolností mohou tyto strany oznámit, e taková
informace není vhodná k zpracování výtahu. Za tìchto mimoøádných
okolností musí být pøedloeno prohláení o dùvodech, proè není
mono výtah zpracovat.

6.5.2

Pokud úøady shledají, e ádost o dùvìrné nakládání není oprávnìná a
jestlie poskytovatel informace není informaci ochoten zveøejnit nebo
dát svolení k jejímu zveøejnìní v zobecnìné nebo shrnuté podobì,
nemusí tuto informaci úøady vzít v úvahu, ledae lze uspokojivì z
vhodných zdrojù prokázat, e informace je správná.

6.6 S výjimkou okolností, uvedených v odstavci 8, se úøady v prùbìhu
etøení pøesvìdèí o pøesnosti informací, poskytnutých zúèastnìnými stranami,
na nich jsou jejich tvrzení zaloena.
6.7 Za úèelem ovìøení poskytnutých informací nebo získání dalích
podrobností mohou úøady provádìt, bude-li to nutné, etøení na území jiných
Èlenù za pøedpokladu, e obdrí souhlas dotyèných firem a e to oznámí
zástupcùm vlády dotyèného Èlena a tento Èlen proti etøení nemá námitky.
Pøi etøení, provádìném na území jiných Èlenù, bude uplatòován postup,
uvedený v pøíloze I. S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací dají
úøady výsledky jakýchkoliv takových etøení k dispozici nebo je zveøejní podle
odstavce 9 firmám, kterých se týkají a mohou tyto výsledky poskytnout
adatelùm.
6.8 V pøípadech, kdy zúèastnìná strana odmítne pøístup k nutné
informaci nebo ji jinak neposkytne v rozumné lhùtì nebo významnì brání
etøení, mohou být pøedbìná a koneèná kladná nebo záporná zjitìní uèinìna
na základì dostupných skuteèností. Pøi uplatòování tohoto odstavce budou
dodrována ustanovení pøílohy II.
6.9 Úøady budou pøed vypracováním koneèného zjitìní informovat
vechny zúèastnìné strany o podstatných posuzovaných skuteènostech, které
tvoøí základ pro rozhodnutí, zda uplatnit koneèná opatøení. Toto zveøejnìní
by mìlo být provedeno dostateènì vèas, aby strany mohly bránit své zájmy.
6.10 Jako pravidlo platí, e úøady urèí jednotlivé dumpingové rozpìtí
pro kadého známého dotyèného vývozce nebo výrobce výrobku, který je
pøedmìtem etøení. V pøípadech, v nich je poèet zúèastnìných vývozcù,
výrobcù, dovozcù nebo typù výrobkù tak velký, e uèinit takové urèení je
nemoné, mohou úøady omezit jejich pøezkoumání buï na rozumný poèet
zúèastnìných stran nebo výrobkù s pouitím vzorkù, které jsou statisticky
odùvodnìné na základì informací, které mají úøady k dispozici v dobì výbìru
nebo je omezit na nejvìtí procento objemu vývozù z dotyèné zemì, které mùe
být rozumnì vyetøeno.
6.10.1

18/

Jakýkoliv výbìr vývozcù, výrobcù, dovozcù nebo typù výrobkù,
provedený podle tohoto odstavce, bude pøednostnì zvolen po
konzultaci s dotyènými vývozci, výrobci nebo dovozci a s jejich
souhlasem.
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V pøípadech, kde úøady omezily jejich pøezkoumání, jak je uvedeno v
tomto odstavci, urèí alespoò jedno dumpingové rozpìtí pro kteréhokoli
vývozce nebo výrobce, který nebyl pùvodnì vybrán a který pøedloí
nezbytné informace vèas, aby byly posouzeny v prùbìhu etøení, ledae
by poèet vývozcù nebo výrobcù byl tak velký, e jednotlivá
pøezkoumání by byla mimoøádnou zátìí pro úøady a bránila
vèasnému zakonèení etøení. Dobrovolné odpovìdi nebudou odmítány.

6.11 Pro
zahrnovat:

úèely

této

Dohody

bude

výraz

zúèastnìné

strany

(i)

vývozce nebo zahranièního výrobce nebo dovozce výrobku, který
je pøedmìtem etøení nebo obchodní nebo podnikatelský svaz, v
nìm vìtina èlenù jsou výrobci, vývozci nebo dovozci tohoto
výrobku;

(ii)

vláda vyváejícího Èlena; a

(iii)

výrobce obdobného výrobku dováejícího Èlena nebo obchodní a
podnikatelský svaz, jeho vìtina èlenù vyrábí obdobný výrobek
na území dováejícího Èlena.

Tento seznam nebrání Èlenùm umonit domácím nebo zahranièním stranám,
jiným ne uvedeným výe, aby byly povaovány za zúèastnìné strany.
6.12 Úøady poskytnou pøíleitost prùmyslovým uivatelùm výrobku,
který je pøedmìtem etøení a reprezentativním spotøebním organizacím v
pøípadech, kdy je výrobek bìnì prodáván v maloobchodì, aby poskytli
informace, vztahující se k etøení, pokud jde o dumping, újmu a pøíèinnou
souvislost.
6.13 Úøady vezmou náleitì v úvahu potíe, které zaznamenaly
zúèastnìné strany, zejména malé podniky, pøi podávání poadovaných
informací a poskytnou jim vekerou monou pomoc.
6.14 Výe uvedené postupy nejsou zamýleny tak, aby bránily úøadùm
Èlena v rychlém postupu, pokud jde o zahájení etøení, dosaení pøedbìných
nebo koneèných, kladných nebo záporných zjitìní nebo uplatnìní
prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s pøíslunými ustanoveními
této Dohody.
Èlánek 7
Prozatímní opatøení
7.1 Prozatímní opatøení mohou být uplatnìna pouze tehdy, jestlie:
(i)

etøení bylo zahájeno v souladu s ustanoveními èlánku 5, bylo v
tomto smyslu vydáno veøejné oznámení a zúèastnìným stranám
bylo patøièným zpùsobem umonìno pøedloit informace a
vznést pøipomínky;

(ii)

bylo uèinìno pøedbìné kladné zjitìní dumpingu a následné
újmy domácímu výrobnímu odvìtví; a

(iii)

pøísluné úøady povaují taková opatøení
zabránìní újmì, zpùsobené bìhem etøení.

za

nezbytná

k
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7.2 Prozatímní opatøení mohou mít formu prozatímního cla nebo
pøednostnì jistoty ve formì depozita v hotovosti nebo záruky, odpovídající
èástce antidumpingového cla prozatímnì odhadnutého, která nebude vyí ne
prozatímnì odhadnuté dumpingové rozpìtí. Pøeruení øízení o celním
hodnocení je odpovídajícím prozatímním opatøením za pøedpokladu, e je
uvedeno bìné clo a odhadnutá èástka antidumpingového cla a pokud
pøeruení øízení o celním hodnocení podléhá stejným podmínkám jako ostatní
prozatímní opatøení.
7.3 Prozatímní opatøení nebudou uplatòována døíve ne 60 dní od
data zahájení etøení.
7.4 Uplatòování prozatímních opatøení bude omezeno na co nejkratí
dobu, nepøesahující ètyøi mìsíce nebo podle rozhodnutí pøísluných úøadù na
ádost vývozcù, pøedstavujících významné procento dotyèného obchodu, na
dobu, nepøesahující est mìsícù. Jestlie úøady bìhem etøení zkoumají, zda
by bylo clo nií ne dumpingové rozpìtí dostateèné k odstranìní újmy, mohou
tato období èinit est, popøípadì devìt mìsícù.
7.5 Pøi uplatòování prozatímních opatøení bude postupováno podle
pøísluných ustanovení èlánku 9.
Èlánek 8
Cenové závazky
8.1 Øízení mùe19/ být pøerueno nebo ukonèeno bez uloení
prozatímních opatøení nebo antidumpingových cel, budou-li pøijaty uspokojivé
dobrovolné závazky vývozce, e upraví své ceny nebo zastaví vývozy do
dotyèné oblasti za dumpingové ceny tak, aby úøady byly pøesvìdèeny, e
pokozující úèinek dumpingu bude odstranìn. Cenové zvýení podle tìchto
závazkù nebude vyí ne je nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpìtí. Je
ádoucí, aby cenové zvýení bylo nií ne dumpingové rozpìtí, pokud by toto
zvýení bylo dostateèné k odstranìní újmy domácímu výrobnímu odvìtví.
8.2 Cenové závazky nebudou na vývozcích poadovány nebo jimi
pøijímány, pokud úøady dováejícího Èlena neuèinily pøedbìné kladné zjitìní
dumpingu a újmy, zpùsobené tímto dumpingem.
8.3 Nabídnuté závazky nemusí být pøijaty, jestlie úøady povaují
jejich pøijetí za nepraktické, napøíklad jestlie je poèet skuteèných nebo
moných vývozcù pøíli vysoký nebo z jiných dùvodù, vèetnì dùvodù,
vyplývajících z veobecné politiky. Pokud takový pøípad vznikne a pokud to
bude moné, úøady uvedou vývozci dùvody, které je vedly k tomu, e povaují
pøijetí závazku za nevhodné a poskytnou v moné míøe vývozci pøíleitost
uplatnit k vìci pøipomínky.
8.4 I kdy je závazek pøijat, bude etøení o dumpingu a újmì pøesto
dokonèeno, pokud si to vývozce pøeje nebo tak úøady rozhodly. Bude-li
zjitìno, e nedolo k dumpingu nebo újmì, závazek automaticky zanikne s
výjimkou pøípadù, kdy takové zjitìní bylo z velké èásti uèinìno v dùsledku
existence cenového závazku. V takových pøípadech mohou úøady poadovat,
aby závazek zùstal v platnosti po rozumnou dobu v souladu s ustanoveními
této Dohody. V pøípadì, e bylo uèinìno zjitìní, e dolo k dumpingu a újmì,
bude závazek nadále platit v souladu s jeho podmínkami a s ustanoveními této
Dohody.
19/
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8.5 Cenové závazky mohou být úøady dováejícího Èlena navreny,
ale ádný vývozce je nebude nucen pøijmout. Skuteènost, e vývozci nenabídli
takové závazky nebo nepøijali návrh, aby tak uèinili, nebude nijak na újmu
posouzení vìci. Úøady vak mohou rozhodnout, e hrozba újmy
pravdìpodobnìji nastane, jestlie budou dumpingové dovozy pokraèovat.
8.6 Úøady dováejícího Èlena mohou poádat kteréhokoli vývozce,
jeho závazek byl pøijat, aby pravidelnì poskytoval informace o plnìní
takového závazku a umonil ovìøování pøísluných údajù. V pøípadì poruení
závazku mohou úøady dováejícího Èlena pøijmout podle této Dohody a v
souladu s jejími ustanoveními urychlená opatøení, která mohou spoèívat v
okamitém zavedení prozatímních opatøení na základì nejlepích dostupných
informací. V takových pøípadech mohou být koneèná cla uloena v souladu s
touto Dohodou na výrobky, dovezené pro spotøebu nejvýe 90 dní pøed
zavedením tìchto prozatímních opatøení s výhradou, e ádné takové uloení
cla nebude zpìtnì uplatnìno na dovozy, uskuteènìné pøed poruením závazku.
Èlánek 9
Ukládání a vybírání antidumpingových cel
9.1 Rozhodnutí o tom, zda uloit antidumpingové clo v pøípadech, kdy
pro to byly vechny podmínky splnìny a rozhodnutí, zda výe
antidumpingového cla, které má být uloeno, má odpovídat celému
dumpingovému rozpìtí nebo být nií, náleí úøadùm dováejícího Èlena. Je
ádoucí, aby uloení cla bylo pøípustné na území vech Èlenù a aby clo bylo
nií ne rozpìtí, jestlie toto nií clo bude dostateèné k odstranìní újmy,
zpùsobené domácímu výrobnímu odvìtví.
9.2 Je-li na jakýkoli výrobek uloeno antidumpingové clo, bude toto
antidumpingové clo, jeho výe bude v kadém pøípadì pøimìøená, vybíráno na
nediskriminaèní bázi z dovozù tohoto výrobku ze vech zdrojù, o nich bylo
zjitìno, e jsou dumpingové a pùsobí újmu, kromì dovozù z tìch zdrojù, od
kterých byly pøijaty cenové závazky podle podmínek této Dohody. Úøady
oznámí dodavatele dotyèného výrobku. Pokud je vak dotèeno nìkolik
dodavatelù ze stejné zemì a je neproveditelné uvádìt je vechny, úøady mohou
oznámit dotyènou dodavatelskou zemi. Pokud je dotèeno nìkolik dodavatelù z
více ne jedné zemì, úøady mohou oznámit buï vechny dotèené dodavatele
nebo není-li to proveditelné, vechny dotèené dodavatelské zemì.
9.3 Výe antidumpingového
stanovené podle èlánku 2.
9.3.1

20/

cla

nepøekroèí

dumpingové

rozpìtí,

Jestlie je výe antidumpingového cla vymìøena zpìtnì, urèení
koneèného závazku na zaplacení antidumpingového cla bude
provedeno co nejdøíve, obvykle do 12 mìsícù a v ádném pøípadì
pozdìji ne do 18 mìsícù po datu, ke kterému byla ádost o koneèné
stanovení výe antidumpingového cla pøedloena20/. Jakékoliv
vrácení bude provedeno bezodkladnì a obvykle nejdéle do 90 dní, které
následují po urèení koneèného závazku, urèeného podle tohoto
pododstavce. V kadém pøípadì, kdy vrácení není provedeno do 90
dní, podají úøady, jsou-li o to poádány, vysvìtlení.
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9.3.2

Jestlie je výe antidumpingového cla vymìøena na pøedpokládaném
základì, bude na poádání uèinìno opatøení pro okamité vrácení
kadého takového cla, placeného nad dumpingové rozpìtí. Vrácení
kadého takového cla, placeného nad skuteèné dumpingové rozpìtí, se
uskuteèní obvykle do 12 mìsícù a v ádném pøípadì ne déle ne do 18
mìsícù po datu, kdy byla ádost o vrácení, øádnì doloená dùkazy,
pøedloena dovozcem výrobkù, podléhajících antidumpingovému clu.
Schválené vrácení by se mìlo obvykle provést do 90 dní po výe
uvedeném rozhodnutí.

9.3.3

Pøi urèování, zda a do jaké míry bude vrácení provedeno v pøípadì, e
je vývozní cena konstruována v souladu s odstavcem 3 èlánku 2, by
mìly úøady vzít v úvahu kadou zmìnu normální hodnoty, kadou
zmìnu nákladù, vzniklých mezi dovozem a dalím prodejem a kadý
pohyb prodejní ceny, který se øádnì promítá do následných prodejních
cen a mìly by poèítat vývozní cenu bez sráky za èástku zaplaceného
antidumpingového cla, jsou-li o tìchto skuteènostech poskytnuty
nezvratné dùkazy.

9.4 Pokud úøady omezily své zkoumání v souladu s druhou vìtou
odstavce 10 èlánku 6, jakékoliv antidumpingové clo, uplatòované na dovozy od
vývozcù nebo výrobcù, kteøí nejsou zahrnuti do zkoumání, nepøekroèí:
(i)

váený prùmìr dumpingového rozpìtí, stanoveného s ohledem
na vybrané vývozce nebo výrobce nebo,

(ii)

rozdíl mezi váeným prùmìrem normální hodnoty vybraných
vývozcù nebo výrobcù a vývozními cenami vývozcù nebo výrobcù
jednotlivì nezkoumaných v pøípadech, kdy závazek na zaplacení
antidumpingových cel je poèítán na základì oèekávané normální
hodnoty,

za pøedpokladu, e úøady nebudou pro úèel tohoto odstavce brát na vìdomí
ádné nulové a de minimis rozpìtí a rozpìtí, stanovené podle okolností,
uvedených v odstavci 8 èlánku 6. Úøady budou uplatòovat jednotlivá cla nebo
normální hodnoty dovozù od kteréhokoli vývozce nebo výrobce, který není
zahrnut do zkoumání a který poskytl nezbytné informace v prùbìhu etøení,
jak je uvedeno v odstavci 10.2 èlánku 6.
9.5 Pokud výrobek podléhá antidumpingovým clùm v zemi
dováejícího Èlena, úøady provedou bezodkladnì pøezkoumání za úèelem
zjitìní jednotlivých dumpingových rozpìtí pro vechny vývozce a výrobce v
dotyèné vývozní zemí, kteøí nevyváeli výrobek do zemì dováejícího Èlena
bìhem etøení za pøedpokladu, e tito vývozci nebo výrobci mohou prokázat,
e nejsou ve spojení s ádným z vývozcù nebo výrobcù vývozní zemì,
podléhajících antidumpingovým clùm na tento výrobek. Takové pøezkoumání
bude zahájeno a provedeno urychlenì ve srovnání s obvyklým øízením o
stanovení cla a øízením o pøezkoumání v zemi dováejícího Èlena. V prùbìhu
pøezkoumání nebude uloeno na dovozy od tìchto vývozcù nebo výrobcù ádné
antidumpingové clo. Úøady mohou nicménì pøeruit øízení o celním
hodnocení a/nebo ádat záruku k zajitìní, aby v pøípadì, e výsledkem
takového pøezkoumání v souvislosti s tìmito výrobci nebo vývozci bude zjitìn
dumping, mohla být antidumpingová cla uloena zpìtnì k datu zahájení
pøezkoumání.
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Èlánek 10
Zpìtná úèinnost
10.1 Prozatímní opatøení a antidumpingová cla budou uplatòována
pouze na výrobky dovezené ke spotøebì poté, co rozhodnutí podle odstavce 1
èlánku 7 a pøípadnì odstavce 1 èlánku 9 vstoupí v platnost, pokud tento
èlánek nestanoví jinak.
10.2 V pøípadech, kdy bylo uèinìno koneèné zjitìní újmy (nikoli vak
její hrozby nebo podstatného zpomalení zavádìní výrobního odvìtví) nebo v
pøípadech koneèného zjitìní hrozby újmy, kdy by úèinek dumpingových
dovozù bez zavedení prozatímních opatøení vedl ke zjitìní újmy, mohou být
antidumpingová cla vybírána zpìtnì za období, po které byla pøípadná
prozatímní opatøení uplatòována.
10.3 Je-li koneèné antidumpingové clo vyí ne zaplacené nebo
splatné prozatímní clo nebo èástka odhadnutá pro ruèení, nebude rozdíl
vybírán. Je-li koneèné clo nií ne zaplacené nebo splatné prozatímní clo
nebo ne èástka, odhadnutá pro urèení jistoty, bude rozdíl podle okolností
vrácen nebo clo pøepoèítáno.
10.4 Pokud ustanovení odstavce 2 nestanoví jinak, mùe být v
pøípadì, e byla zjitìna hrozba újmy nebo podstatného zpomalení (ani by
jetì újma nastala), uloeno koneèné antidumpingové clo pouze od data
zjitìní hrozby újmy nebo podstatného zpomalení a jakýkoliv hotovostní vklad,
sloený v dobì, kdy byla uplatòována prozatímní opatøení, bude urychlenì
vrácen a jakékoliv záruky urychlenì uvolnìny.
10.5 V pøípadì, kdy je koneèné zjitìní záporné, bude jakýkoliv
hotovostní vklad, sloený bìhem uplatòování prozatímních opatøení,
urychlenì vrácen a jakékoliv záruky urychlenì uvolnìny.
10.6 Koneèné antidumpingové clo mùe být vybíráno na výrobky,
které byly urèeny ke spotøebì ne více ne 90 dní pøed datem uplatnìní
prozatímních opatøení, jestlie úøady v souvislosti s dotyèným dumpingovým
výrobkem zjistí, e:
(i)

dumping zpùsobující újmu byl ji v minulosti zjitìn nebo
dovozce vìdìl nebo musel vìdìt, e vývozce provádí dumping a
e by takový dumping zpùsobil újmu, a

(ii)

újma je zpùsobena hromadnými dovozy dumpingového výrobku
v relativnì krátkém èase, které z hlediska doby jejich
uskuteènìní a jejich objemu, jako i ostatních okolností (jako je
rychlé vybudování skladù dováeného výrobku), jsou sto vánì
ohrozit nápravný úèinek koneèného antidumpingového cla,
které má být uplatnìno za pøedpokladu, e dotyèní dovozci
dostali pøíleitost uplatnit pøipomínky.

10.7 Úøady mohou po zahájení etøení pøijmout taková opatøení, jako
je pøeruení øízení o celním hodnocení, umoòující zpìtné vybrání
antidumpingových cel podle odstavce 6, pokud mají dostateèné dùkazy, e
podmínky stanovené v tomto odstavci, byly splnìny.
10.8 ádná cla nebudou vybírána zpìtnì podle odstavce 6 na výrobky,
urèené pro spotøebu pøed datem zahájení etøení.
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Èlánek 11
Trvání a pøezkoumání antidumpingových cel a cenových závazkù
11.1 Antidumpingové clo zùstane v platnosti pouze tak dlouho a v
takové míøe, jak je nezbytné k vyváení dumpingu, který zpùsobuje újmu.
11.2 Úøady
v
odùvodnìných
pøípadech
pøezkoumají
potøebu
zachování uloeného cla v pøípadì, a to z vlastní iniciativy nebo, pokud
uplynulo pøimìøené období od uloení koneèného antidumpingového cla, na
ádost kterékoli zúèastnìné strany, která pøedloí spolehlivé informace,
zdùvodòující potøebu pøezkoumání21/. Zúèastnìné strany budou mít právo
poádat úøady o pøezkoumání, zda je zachování uloeného cla nutné k
vyrovnání dumpingu, zda by újma byla nadále pravdìpodobnì zpùsobována
nebo by se obnovila, kdyby clo bylo zrueno nebo zmìnìno nebo obojí. Pokud
úøady v dùsledku pøezkoumání podle tohoto odstavce zjistí, e antidumpingové
clo ji není odùvodnìné, bude okamitì zrueno.
11.3 Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2 bude kadé koneèné
antidumpingové clo zrueno nejpozdìji do 5 let od jeho uloení (nebo od data
jeho posledního pøezkoumání podle odstavce 2, pokud toto pøezkoumání
pokrývalo dumping i újmu nebo podle tohoto odstavce), pokud úøady neurèí
pøi pøezkoumání, zahájeném pøed tímto datem z jejich vlastní iniciativy nebo
na základì øádnì odùvodnìné ádosti, podané domácím výrobním odvìtvím
nebo jeho jménem v pøimìøeném období pøed tímto datem, e uplynutí
platnosti cla by zøejmì vedlo k pokraèování nebo obnovení dumpingu a
újmy22/. Clo mùe zùstat v platnosti a do výsledku tohoto pøezkoumání.
11.4 Ustanovení èlánku 6 o dùkazech a øízení se pouijí na kterékoli
pøezkoumání, provádìné podle tohoto èlánku. Takové pøezkoumání bude
provedeno urychlenì a bude obvykle ukonèeno do 12 mìsícù ode dne svého
zahájení.
11.5 Ustanovení tohoto èlánku se pouijí mutatis mutandis na cenové
závazky, pøijaté podle èlánku 8.
Èlánek 12
Veøejné oznámení a výklad zjitìní
12.1 Jakmile jsou úøady pøesvìdèeny, e dùkazy dostateènì
odùvodòují zahájení antidumpingového etøení podle èlánku 5, bude to Èlenu
nebo Èlenùm, jejich výrobky jsou pøedmìtem tohoto etøení a jiným
zúèastnìným stranám, o nich je úøadùm provádìjícím etøení známo, e mají
ve vìci zájem, oznámeno a bude vydáno veøejné oznámení.
12.1.1

21/
22/

23/

Veøejné oznámení o zahájení etøení bude obsahovat pøísluné
informace nebo sdìlení, e byla vydána samostatná zpráva23/,
obsahující pøísluné informace, zahrnující tyto údaje:

Zjis
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Ânõ
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Ïla
Ânku.
Je-li vy
ÂÏ
se antidumpingove
Âho cla vyme
ÏÏ
rena zpe
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Â poslednõ
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Ïõ
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(i)

jméno vývozní zemì nebo zemí a výrobek, který je pøedmìtem
etøení;

(ii)

datum zahájení etøení;

(iii)

na jakém základì je zaloena domnìnka existence dumpingu,
uvedená v ádosti;

(iv)

souhrn faktorù, na nich je zaloeno tvrzení o újmì;

(v)

adresa, na ní mají být zasílány pøipomínky zúèastnìných stran;

(vi)

lhùty, ve kterých zúèastnìné strany mohou sdìlovat svá
stanoviska.

12.2 Veøejné oznámení bude vydáno o kadém pøedbìném nebo
koneèném, kladném nebo záporném zjitìní, o kadém rozhodnutí o pøijetí
závazku podle èlánku 8, o ukonèení takového závazku a o zruení koneèného
antidumpingového cla. Kadé takové oznámení bude dostateènì podrobnì
obsahovat nálezy a závìry o vech faktických nebo právních otázkách,
povaovaných úøady provádìjícími etøení za podstatné nebo bude toto
oznámení obsahovat sdìlení, e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva. Vechna tato oznámení a zprávy budou sdìleny Èlenu
nebo Èlenùm, jejich výrobky jsou pøedmìtem takového zjitìní nebo závazku
a ostatním zúèastnìným stranám, o nich je známo, e mají ve vìci zájem.
12.2.1

12.2.2

Veøejné oznámení o uloení prozatímních opatøení bude obsahovat
dostateènì podrobné vysvìtlení o pøedbìných zjitìních dumpingu a
újmy s odvoláním na faktické a právní skuteènosti, které vedly k
pøijetí nebo zamítnutí argumentù nebo bude toto oznámení obsahovat
sdìlení, e o nich byla vydána dostateènì podrobná samostatná
zpráva. Takové oznámení nebo zpráva bude, pøi vìnování øádné
pozornosti ochranì dùvìrných informací, obsahovat zejména:
(i)

jména dodavatelù nebo není-li to moné, dotyèné dodavatelské
zemì;

(ii)

popis výrobku, který je dostateèný pro celní úèely;

(iii)

stanovené dumpingové rozpìtí a úplné vysvìtlení dùvodù pro
výbìr metodiky, pouité pøi stanovení a porovnání vývozní ceny
a normální hodnoty podle èlánku 2;

(iv)

posouzení, týkající se zjitìní újmy podle èlánku 3;

(v)

hlavní dùvody, vedoucí ke zjitìní.

Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení etøení bude v pøípadì
kladného zjitìní pøedpokládajícího uloení koneèného cla nebo pøijetí
cenového závazku obsahovat vechny pøísluné informace o faktických
a právních skuteènostech a dùvodech, které vedly k uloení koneèných
opatøení nebo pøijetí cenového závazku nebo bude toto oznámení
obsahovat sdìlení, e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva, pøièem patøièná pozornost bude vìnována
povinnosti chránit dùvìrné informace. Oznámení nebo zpráva budou
zejména obsahovat informace, uvedené v odstavci 2.1, jako i dùvody
pøijetí nebo zamítnutí pøísluných argumentù nebo tvrzení,
pøedloených vývozci nebo dovozci a základ pro jakékoliv rozhodnutí,
uèinìné podle odstavce 10.2 èlánku 6.
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Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení etøení v dùsledku pøijetí
závazku podle èlánku 8 bude zahrnovat nedùvìrnou èást tohoto
závazku nebo bude obsahovat sdìlení, e byla vydána samostatná
zpráva, zahrnující tuto èást.

12.3 Ustanovení tohoto èlánku se pouije mutatis mutandis na
zahájení a ukonèení pøezkoumání podle èlánku 11 a na rozhodnutí podle
èlánku 10 uplatnit cla zpìtnì.
Èlánek 13
Soudní pøezkoumání
Kadý Èlen, jeho domácí právní øád obsahuje ustanovení o
antidumpingových opatøeních, bude udrovat soudy a soudní, rozhodèí nebo
správní øízení za úèelem mimo jiné bezodkladného pøezkoumání správních
opatøení, týkajících se koneèných zjitìní a pøezkoumání zjitìní ve smyslu
èlánku 11. Tyto soudy nebo øízení budou nezávislé na úøadech, odpovìdných
za dotyèná zjitìní nebo pøezkoumání.
Èlánek 14
Antidumpingové øízení ve prospìch tøetí zemì
14.1 ádost o antidumpingové opatøení ve prospìch tøetí zemì musí
být pøedloena úøady této tøetí zemì.
14.2 Tato ádost bude doloena informacemi o cenách, které
dokládají, e dovozy jsou dumpingové a podrobnými informacemi, které
dokládají, e údajný dumping zpùsobuje újmu dotyènému domácímu
výrobnímu odvìtví ve tøetí zemi. Vláda tøetí zemì poskytne úøadùm dováející
zemì vekerou pomoc pøi získávání dalích informací, které by mohly
povaovat ze nezbytné.
14.3 Úøady dováející zemì pøihlédnou pøi posuzování takové ádosti
k úèinkùm údajného dumpingu na dotyèné výrobní odvìtví ve tøetí zemi jako
celek; jinak øeèeno újma nebude odhadnuta pouze ve vztahu k úèinku
údajného dumpingu na vývoz tohoto výrobního odvìtví do dováející zemì
nebo na celkové vývozy tohoto výrobního odvìtví.
14.4 Rozhodnutí, zda v pøípadu pokraèovat, je na dováející zemi.
Rozhodne-li dováející zemì, e je pøipravena pøijmout opatøení, musí si sama
vyádat souhlas Rady pro obchod zboím.
Èlánek 15
Rozvojové èlenské zemì
Uznává se, e vyspìlé èlenské zemì musí brát zvlátní ohled na
zvlátní situaci rozvojových èlenských zemí pøi zvaování, zda uplatnit
antidumpingová
opatøení
podle
této
Dohody.
Pøed
uplatnìním
antidumpingových cel, která by postihla podstatné zájmy rozvojových
èlenských zemí, budou prozkoumány monosti konstruktivních øeení
umonìných touto Dohodou.
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ÈÁST II
Èlánek 16
Výbor pro otázky antidumpingu
16.1 Tímto se zøizuje Výbor pro otázky antidumpingu (dále v této
dohodì uvádìný jako Výbor), sloený ze zástupcù kadého z Èlenù. Výbor
zvolí svého pøedsedu a bude se scházet nejménì dvakrát roènì a na ádost
kteréhokoli Èlena v souladu s pøíslunými ustanoveními této Dohody. Výbor
bude vykonávat pravomoce, které jsou mu svìøeny podle této Dohody nebo
Èleny a poskytne Èlenùm monost konzultovat vechny otázky, týkající se
pùsobení této Dohody nebo naplòování jejich cílù. Sekretariát WTO bude
plnit funkci sekretariátu Výboru.
16.2 Výbor mùe podle potøeby zøizovat pomocné orgány.
16.3 Pøi výkonu svých funkcí mohou Výbor a jeho pomocné orgány
konzultovat jakýkoliv zdroj, který budou povaovat za vhodný a ádat od nìj
informace. Pøedtím vak, ne Výbor nebo jeho pomocný orgán poádají o
informaci pøísluný zdroj, který je v pravomoci nìkterého Èlena, budou o tom
tohoto Èlena informovat. Musí získat souhlas Èlena a kterékoli firmy, která
má být konzultována.
16.4 Èlenové budou bez prodlení oznamovat Výboru vechna pøijatá
pøedbìná nebo koneèná antidumpingová opatøení. Tyto zprávy budou k
dispozici v Sekretariátu k nahlédnutí ostatním Èlenùm. Èlenové budou
rovnì pøedkládat pololetní zprávy o vech antidumpingových opatøeních,
pøijatých v pøedchozích 6 mìsících. Pololetní zprávy budou pøedkládány na
dohodnutém standardním formuláøi.
16.5 Kadý Èlen oznámí Výboru a) které z jeho úøadù jsou pøísluné
zahájit a provádìt etøení, uvedené v èlánku 5 a b) jaká jsou jeho pravidla
øízení, podle nich se postupuje pøi zahájení a provádìní tìchto etøení.
Èlánek 17
Konzultace a øeení sporù
17.1 Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, uplatòuje se na
konzultace a øeení sporù podle této Dohody Ujednání o øeení sporù.
17.2 Kadý Èlen bude posuzovat s porozumìním stanoviska jiného
Èlena, týkající se jakékoli otázky, ovlivòující pùsobení této Dohody a vytvoøí
pøimìøené monosti konzultovat tato stanoviska.
17.3 Pokud se Èlen domnívá, e jakákoliv výhoda, vyplývající pro nìj
pøímo nebo nepøímo z této Dohody, je zruena nebo zmenena nebo e
dosaení nìkterého cíle je bránìno jiným Èlenem nebo Èleny, mùe za úèelem
dosaení vzájemnì uspokojivého øeení záleitosti písemnì poádat o
konzultace s dotyèným Èlenem nebo Èleny. Kadý Èlen bude posuzovat s
porozumìním kadou ádost Èlena nebo Èlenù o konzultaci.
17.4 Pokud se Èlen, který poádal o konzultace, domnívá, e
konzultace podle odstavce 3 neumonily dospìt k vzájemnì dohodnutému
øeení a pøísluné orgány dováejícího Èlena pøijaly koneèné opatøení s cílem
vybírat koneèná antidumpingová cla nebo pøijmout cenové závazky, mùe
tento Èlen záleitost pøedloit Orgánu pro øeení sporù (DSB*/). Má-li
*/

Dispute Settlement Body.
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prozatímní opatøení významný úèinek a Èlen, který poádal o konzultace, se
domnívá, e opatøení bylo uèinìno v rozporu s ustanoveními odstavce 1 èlánku
7, mùe tento Èlen tuto záleitost rovnì pøedloit DSB.
17.5 DSB na poádání alující strany ustaví skupinu odborníkù k
pøezkoumání záleitosti na základì:
(i)

písemného prohláení, v nìm ádající Èlen uvede, jak výhody,
vyplývající pro nìj pøímo nebo nepøímo z této Dohody, byly
zrueny nebo zmeneny, nebo jak je bránìno dosaení cílù
Dohody, a

(ii)

skuteèností, sdìlených v souladu s pøísluným domácím øízením
úøadùm dováejícího Èlena.

17.6

Pøi pøezkoumání záleitosti podle odstavce 5:

(i)

skupina odborníkù ve svém posuzování faktù, týkajících se této
záleitosti urèí, zda úøady správnì nakládaly s fakty a zda jejich
posouzení bylo nestranné a objektivní. Pokud bylo s fakty
nakládáno správnì a posouzení bylo nezávislé a objektivní,
posouzení nebude vyvráceno, i kdyby skupina odborníkù dola k
rozdílnému závìru;

(ii)

skupina odborníkù bude vykládat pøísluná ustanovení Dohody
v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva
veøejného. Shledá-li skupina odborníkù, e pøísluné ustanovení
Dohody pøipoutí více ne jeden pøípustný výklad, bude skupina
odborníkù povaovat opatøení úøadù za sluèitelné s Dohodou,
pokud se opírá o jeden z pøípustných výkladù.

17.7 Dùvìrné informace, poskytnuté skupinì odborníkù, nebudou
zveøejnìny bez formálního zmocnìní osoby, orgánu nebo úøadu, který je
poskytl. Jsou-li tyto informace vyádány skupinou odborníkù, ale k jejich
zveøejnìní není skupina odborníkù zmocnìna, bude na základì zmocnìní
osoby, orgánu nebo úøadu, který informace poskytl, pøedán nedùvìrný výtah
informace.
Èlánek 18
Závìreèná ustanovení
18.1 ádné specifické opatøení proti dumpingovým vývozùm ze zemì
jiného Èlena nemùe být pøijato, pokud není v souladu s ustanoveními GATT
1994, jak jsou interpretována touto Dohodou24/.
18.2 K ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.
18.3 S výjimkou odstavcù 3.1 a 3.2 se budou ustanovení této Dohody
uplatòovat na etøení a pøezkoumání existujících opatøení, zahájená na
základì ádostí, které byly pøedloeny v den nebo po dni, kdy pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO.
18.3.1

24/

Pokud se týèe výpoètu dumpingového rozpìtí v souvislosti s vrácením
podle odstavce 3 èlánku 9, budou uplatòována pravidla, pouitá pøi
posledním pøedcházejícím zjitìní nebo pøezkoumání dumpingu.

Smyslem tohoto ustanovenõ
Â nenõ
Â znemoz
Ïnit
jiny
Âch pr
Ïõ
Âslus
Ïny
Âch ustanovenõ
Â GATT 1994.

opatr
Ïenõ
Â,

ktera
Â

jsou
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Ïime
ÏÏ
rena
Â

podle
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Pro úèely odstavce 3 èlánku 11 budou existující antidumpingová
opatøení povaována za uloená nejpozdìji dnem, kterým pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO s výjimkou pøípadù, kdy domácí
právní øád Èlena platný k tomuto datu ji obsahoval ustanovení
obdobné tomu, které je uvedeno v tomto odstavci.

18.4 Kadý Èlen pøijme vechna potøebná opatøení obecné nebo
zvlátní povahy, aby zajistil nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj vstoupí v platnost
Dohoda o WTO, soulad mezi svými právními pøedpisy a správními øízeními a
ustanoveními této Dohody v rozsahu, v jakém mohou být na tohoto Èlena
uplatòována.
18.5 Kadý Èlen bude informovat Výbor o jakýchkoliv zmìnách v jeho
právním øádu, týkajících se této Dohody a v provádìní tìchto právních
pøedpisù.
18.6 Výbor pøezkoumá kadoroènì provádìní a pùsobení této Dohody,
pøièem bude mít na pamìti její cíle. Výbor bude kadoroènì informovat Radu
pro obchod zboím o vývoji bìhem období, na které se toto pøezkoumání
vztahuje.
18.7 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA I
POSTUPY PØI ETØENÍ NA MÍSTÌ
PODLE ODSTAVCE 7 ÈLANKU 6
1. Po zahájení etøení by úøady vyváejícího Èlena a firmy, o nich je
známo, e se jich to týká, mìly být informovány o úmyslu provést etøení na
místì.
2. Je-li úmyslem v mimoøádných pøípadech zahrnout do skupiny,
provádìjící etøení, nevládní experty, mìly by být o tom firmy a úøady
vyváejícího Èlena informovány. Nevládní experti by mìli podléhat úèinným
sankcím, pokud nedodrí dùvìrnou povahu informací.
3. Získání výslovného souhlasu pøísluné firmy vyváejícího Èlena
døíve, ne je termín návtìvy definitivnì stanoven, by mìlo být obvyklým
postupem.
4. Jakmile byl získán souhlas pøísluných firem, mìly by úøady,
provádìjící etøení, oznámit úøadùm vyváejícího Èlena jména a adresy firem,
které mají být navtíveny a dohodnutá data.
5. Pøísluným firmám by mìlo
oznámeno, kdy bude návtìva uskuteènìna.

být

s

dostateèným

pøedstihem

6. Návtìvy k vysvìtlení dotazníku by mìly být uskuteènìny pouze na
ádost vyváející firmy. Tato návtìva mùe být uskuteènìna pouze tehdy,
jestlie a) úøady dováejícího Èlena o tom informovaly zástupce vlády
dotyèného Èlena a b) ti proti návtìvì nemají námitky.
7. Vzhledem k tomu, e hlavním úèelem etøení na místì je ovìøení
poskytnutých informací nebo získání dalích podrobností, mìlo by být
provádìno po obdrení odpovìdi na dotazník, pokud firma nesouhlasí s
opaèným postupem a jestlie vláda vyváejícího Èlena byla informována úøady,
provádìjícími etøení, o pøedvídané návtìvì a nemá proti ní námitky; dále by
mìlo být obvyklým postupem upozornit pøed návtìvou dotyèné firmy na
celkovou povahu informací, které budou ovìøovány a na jakoukoli dalí
informaci, kterou je nutno poskytnout, co by vak nemìlo bránit poádat na
místì o dalí podrobnosti s ohledem na informace získané.
8. ádosti o informace nebo otázky, které byly poloeny úøady nebo
firmami vyváejících Èlenù a jsou podstatné pro úspìné etøení na místì, by
mìly být zodpovìzeny, kdykoli je to moné, jetì pøed uskuteènìním návtìvy.
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PØÍLOHA II
NEJLEPÍ DOSAITELNÉ INFORMACE
PODLE PODMÍNEK ODSTAVCE 8 ÈLÁNKU 6
1. Co nejdøíve po zahájení etøení by mìly úøady provádìjící etøení
podrobnì vymezit informace, které má poskytnout kterákoli zúèastnìná
strana a zpùsob, jakým mají být informace v odpovìdi zúèastnìné strany
sestaveny. Úøady by mìly rovnì zajistit, aby strana vìdìla, e pokud
informace nebude poskytnuta v rozumné lhùtì, budou moci úøady rozhodnout
na základì skuteèností, které mají k dispozici, vèetnì tìch, které jsou obsaeny
v ádosti o zahájení etøení, pøedloené domácím výrobním odvìtvím.
2. Úøady mohou rovnì poádat zúèastnìnou stranu, aby poskytla
svou odpovìï na urèitém mediu (napøíklad poèítaèová páska) nebo ve
stanoveném poèítaèovém jazyce. Úøady, které takto poádají, by mìly vzít v
úvahu, zda mùe zúèastnìná strana rozumnì pouít pro svou odpovìï medium
nebo poèítaèový jazyk, který je povaován za nejvhodnìjí a nemìly by ádat,
aby strana pro svou odpovìï pouila poèítaèový systém jiný, ne který sama
pouívá. Úøady by nemìly trvat na poadavku, týkajícím se sdìlení odpovìdi
poèítaèovou cestou, jestlie úèetnictví zúèastnìné strany není na poèítaèi
vedeno a jestlie by pøedloení poadované odpovìdi zpùsobilo nepøimìøené
dodateèné zatíení zúèastnìné stranì, zpùsobujíce napøíklad dodateèné
nepøimìøené náklady a obtíe. Úøady by nemìly trvat na poadavku,
týkajícím se sdìlení odpovìdi na mediu nebo v urèitém poèítaèovém jazyce,
jestlie úèetnictví zúèastnìné strany není na tomto mediu nebo v tomto
poèítaèovém jazyce vedeno a jestlie by pøedloení poadované odpovìdi
zpùsobilo nepøimìøené dodateèné zatíení zpùsobujíce napøíklad dodateèné
nepøimìøené náklady nebo obtíe.
3. Pøi vypracování zjitìní by mìly být vzaty v úvahu vechny
ovìøitelné informace, které jsou øádnì pøedloeny, take mohou být bez
mimoøádných potíí pouity pøi etøení, které jsou pøedloeny vèas a pøípadnì
dodané na mediu nebo v poèítaèovém jazyce, stanoveném úøady. Jestlie
strana nepouije pro svou odpovìï poadované medium nebo poèítaèový jazyk,
ale úøady zjistí, e byly naplnìny okolnosti uvedené v odstavci 2, skuteènost,
e pro odpovìï nebylo pouito poadovaného media nebo poèítaèového jazyka,
by nemìla být povaována za významnou pøekáku prùbìhu etøení.
4. Pokud úøady nejsou schopny zpracovat informace poskytnuté na
zvlátním mediu (napøíklad poèítaèová páska), informace by mìly být dodány
v písemné nebo v jiné pro úøady pøijatelné formì.
5. I kdyby poskytnuté informace nebyly ve vech smìrech bezchybné,
nebude to opravòovat úøady, aby je nebraly na vìdomí, pokud zúèastnìná
strana jednala podle svých nejlepích schopností.
6. Pokud dùkazy nebo informace nejsou pøijaty, mìla by být strana,
která je poskytla, ihned informována o dùvodech jejich odmítnutí a mít
monost poskytnout dodateèné vysvìtlení bìhem pøimìøené lhùty; náleitá
pozornost bude v rámci etøení vìnována lhùtám. Pokud bylo úøady shledáno,
e vysvìtlení není uspokojivé, mìly by být dùvody zamítnutí takových dùkazù
nebo informací uvedeny v jakýchkoliv zveøejnìných zjitìních.
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7. Pokud úøady musí zaloit svá zjitìní, vèetnì tìch, která se týkají
normální hodnoty, na informacích z podruného zdroje, vèetnì informací,
obsaených v ádosti o zahájení etøení, mìly by tak èinit se zvlátní
obezøetností. V takových pøípadech by úøady mìly, pokud to bude moné,
ovìøit informace z ostatních nezávislých zdrojù, které mají k dispozici, jako
jsou publikované ceníky, oficiální dovozní statistiky nebo celní statistiky a
informace, získané od ostatních zúèastnìných stran bìhem etøení. Je jasné,
e pokud zúèastnìná strana nespolupracuje a úøadùm proto informace nejsou
sdìleny, mùe to vést k situaci pro tuto stranu ménì pøíznivé, ne kdyby
úèinnì spolupracovala.
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DOHODA O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VII
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
VEOBECNÝ ÚVOD
1. Prvotním základem pro urèení celní hodnoty podle této Dohody je
pøevodní hodnota, vymezená v èlánku 1. Tento èlánek nutno èíst spolu s
èlánkem 8, který mimo jiné stanoví úpravy ceny skuteènì placené nebo která
má být zaplacena, jestlie urèité zvlátní prvky, je se povaují za souèást celní
hodnoty, pøipadají k tíi kupujícího, avak nejsou zahrnuty do ceny skuteènì
placené nebo která má být zaplacena za dováené zboí. Èlánek 8 rovnì
stanoví, e do pøevodní ceny budou zahrnuta urèitá plnìní kupujícího ve
prospìch prodávajícího, zboím nebo slubami spíe ne penìzi. Èlánky 2 a 7
stanoví pouitelné metody urèení celní hodnoty, pokud nemùe být urèena
podle ustanovení èlánku 1.
2. Nemùe-li být celní hodnota urèena podle ustanovení èlánku 1,
mìlo by obvykle dojít ke konzultaci mezi celní správou a dovozcem, aby se
dospìlo k základu pro hodnotu uplatnìním ustanovení èlánkù 2 nebo 3. Mùe
se napøíklad stát, e dovozce má informace o celní hodnotì stejného nebo
podobného zboí, které celní správa v místì dovozu v dané dobì právì nemá.
Nebo naopak, celní správa mùe mít informace o celní hodnotì stejného nebo
podobného zboí, k nim nemá dovozce snadný pøístup. Konzultace mezi
obìma stranami, pøi zachování závazkù, týkajících se obchodního tajemství,
umoní výmìnu informací za úèelem urèení správného základu pro celní
hodnocení.
3. Èlánky 5 a 6 poskytují dva základy pro urèení celní hodnoty,
nemùe-li být urèena na základì pøevodní hodnoty dováeného zboí nebo
stejného nebo podobného dováeného zboí. Podle èlánku 5 odstavec 1 se
celní hodnota urèuje na základì ceny, za kterou se zboí ve stavu, v jakém bylo
dovezeno, prodává kupujícímu, který není ve spojení s prodávajícím, do zemì
dovozu. Dovozce má té právo, jestlie o to poádá, aby ustanovení èlánku 5
byla uplatnìna pøi hodnocení zboí, které je po dovozu pøedmìtem
zpracovávání nebo pøepracování. Podle èlánku 6 se celní hodnota urèuje na
základì vypoètené hodnoty. Obì tyto metody jsou spojeny s urèitými potíemi,
a proto má dovozce podle ustanovení èlánku 4 právo zvolit si poøadí uplatnìní
tìchto dvou metod.
4. Èlánek 7 vyjadøuje zpùsob urèení celní hodnoty v pøípadech, kdy to
nedovoluje ádný z pøedcházejících èlánkù.
Èlenové,
pøihlíejíce k Mnohostranným obchodním jednáním;
pøejíce si podporovat uskuteèòování cílù GATT
doplòující výhody pro mezinárodní obchod rozvojových zemí;

1994 a zajistit

uznávajíce dùleitost ustanovení èlánku VII GATT 1994 a pøejíce si
vypracovat pravidla pro jejich uplatòování v zájmu zajiování vìtí
jednotnosti a jistoty jejich provádìní;
uznávajíce nezbytnost spravedlivého, jednotného a nestranného
systému celního hodnocení zboí, který vyluèuje pouití svévolných nebo
smylených celních hodnot;
uznávajíce, e základem pro celní hodnocení zboí by mìla být, pokud
mono, pøevodní hodnota zboí, které má být hodnoceno;
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uznávajíce, e celní hodnota by mìla být zaloena na jednoduchých a
spravedlivých kritériích, sluèitelných s obchodní praxí a e øízení o hodnocení
by mìlo být uplatòováno veobecnì, bez rozdílu mezi opatøenými zdroji;
uznávajíce, e øízení o hodnocení nemá být pouíváno k potírání
dumpingu;
dohodli se takto:
ÈÁST I
PRAVIDLA PRO CELNÍ HODNOCENÍ
Èlánek 1
1. Celní hodnota dováeného zboí bude pøevodní hodnota, to je cena
skuteènì placená nebo která má být zaplacena za zboí, kdy bylo prodáno pro
vývoz do zemì dovozu po úpravách podle ustanovení èlánku 8 za pøedpokladu,
e:
a)

neexistují ádná omezení, pokud jde o postoupení nebo pouití zboí
kupujícím, kromì omezení, která:
(i)

jsou uloena nebo vyadována zákonem nebo státními orgány zemì
dovozu;

(ii)

omezují zemìpisnou oblast, v ní zboí mùe být dále prodáno;
nebo

(iii) neovlivòují podstatnì hodnotu zboí;
b)

prodej nebo cena nejsou podrobeny podmínkám nebo plnìním, jejich
hodnota se nedá urèit ve vztahu ke zboí, které má být hodnoceno;

c)

ádná èást výtìku jakéhokoli dalího prodeje, postoupení nebo pouití
zboí kupujícím nepøipadne pøímo nebo nepøímo prodávajícímu, pokud by
se nedala provést pøimìøená úprava podle ustanovení èlánku 8; a

d)

kupující a prodávající nejsou ve vzájemném spojení, nebo jsou-li ve
spojení, e pøevodní hodnota je pøijatelná pro celní úèely podle ustanovení
odstavce 2.
2. a)

Pro urèení, zda je pøevodní hodnota pøijatelná pro úèely
odstavce 1, nebude skuteènost, e kupující a prodávající jsou ve
spojení ve smyslu èlánku 15, sama o sobì dùvodem pro to, aby
pøevodní hodnota byla povaována za nepøijatelnou. V
takovém pøípadì se pøezkoumají zvlátní okolnosti prodeje a
pøevodní hodnota bude pøijata, jestlie spojení neovlivnilo cenu.
Má-li celní správa, na základì informací, poskytnutých
dovozcem nebo získaných z jiných zdrojù, pohnutky zkoumat,
zda spojení ovlivnilo cenu, sdìlí své pohnutky dovozci a
poskytne mu pøimìøenou monost k odpovìdi. Poádá-li o to
dovozce, budou mu pohnutky sdìleny písemnì.

b)

Pøi prodeji mezi osobami ve spojení bude pøevodní hodnota
pøijata a zboí bude hodnoceno podle ustanovení odstavce 1,
prokáe-li dovozce, e tato hodnota je velmi blízká nìkteré z
tìchto hodnot ze stejné doby nebo z témìø stejné doby:
(i)

pøevodní hodnotì z prodejù stejného nebo podobného
zboí pro vývoz do stejné zemì dovozu kupujícími, kteøí
nejsou ve spojení;
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(ii) celní hodnotì stejného nebo
podle ustanovení èlánku 5;

podobného

zboí,

urèené

(iii) celní hodnotì stejného nebo
podle ustanovení èlánku 6;

podobného

zboí,

urèené

Pøi pouití pøedcházejících mìøítek je tøeba patøiènì
pøihlédnout k prokázaným rozdílùm v obchodních úrovních, v
mnoství, v prvcích vyjmenovaných v èlánku 8 a v nákladech,
pøipadajících na prodávajícího v prodejích, v nich on a kupující
nejsou ve spojení a které na prodávajícího nepøipadají z
prodejù, pøi nich on a kupující jsou ve spojení.
c)

Mìøítka vyjádøená v odstavci 2 b) se mají pouít z podnìtu
dovozce a pouze pro úèely srovnání. Náhradní hodnoty
nemohou být stanoveny podle ustanovení odstavce 2 b).
Èlánek 2

1. a)

Nemùe-li být celní hodnota dováeného zboí urèena podle
ustanovení èlánku 1, bude celní hodnotou pøevodní hodnota
stejného zboí, prodávaného pro vývoz do stejné zemì dovozu a
vyváeného ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboí,
které má být hodnoceno.

b)

Pøi uplatòování tohoto èlánku se celní hodnota urèí podle
pøevodní hodnoty stejného zboí, prodaného na stejné obchodní
úrovni a v pøimìøenì stejném mnoství jako zboí, které má být
hodnoceno. Nezjistí-li se takový prodej, pouije se pøevodní
hodnota stejného zboí prodaného na odliné obchodní úrovni
anebo v odliném mnoství, upravená tak, aby se pøihlédlo k
rozdílùm, které by mohly být pøisuzovatelné obchodní úrovni
anebo mnoství za pøedpokladu, e takovéto úpravy, které
vedou ke zvýení nebo sníení hodnoty, mohou být zaloeny na
pøedloených prùkazných údajích, které jasnì potvrzují, e
úpravy jsou rozumné a pøesné.

2. Pokud jsou v pøevodní hodnotì zahrnuty náklady a výlohy, uvedené
v odstavci 2 èlánku 8, bude tato hodnota upravena tak, aby se pøihlédlo k
významným rozdílùm, které mohou být mezi náklady a výlohami za dovezené
zboí na jedné stranì a za zkoumané stejné zboí na stranì druhé, vyplývající
z rozdílù ve vzdálenosti a zpùsobech dopravy.
3. Zjistí-li se pøi uplatòování tohoto èlánku více ne jedna pøevodní
hodnota stejného zboí, bude k urèení celní hodnoty dovezeného zboí pouita
nejnií hodnota.
Èlánek 3
1. a)

Nemùe-li být celní hodnota dováeného zboí urèena podle
ustanovení èlánkù 1 a 2, bude celní hodnotou pøevodní hodnota
podobného zboí, prodávaného pro vývoz do stejné zemì
dovozu a vyváeného ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako
zboí, které má být hodnoceno.
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Pøi uplatòování tohoto èlánku se celní hodnota urèí podle
pøevodní hodnoty podobného zboí, prodaného na stejné
obchodní úrovni a v pøimìøenì stejném mnoství jako zboí,
které má být hodnoceno. Nezjistí-li se takový prodej, pouije se
pøevodní hodnota podobného zboí, prodaného na odliné
obchodní úrovni anebo v odliném mnoství, upravená tak, aby
se pøihlédlo k rozdílùm, které by mohly být pøisuzovatelné
obchodní úrovni anebo mnoství za pøedpokladu, e takovéto
úpravy, které vedou ke zvýení nebo sníení hodnoty, mohou
být zaloeny na pøedloených prùkazných údajích, které jasnì
potvrzují, e úpravy jsou rozumné a pøesné.

2. Pokud jsou v pøevodní hodnotì zahrnuty náklady a výlohy, uvedené
v odstavci 2 èlánku 8, bude tato hodnota upravena tak, aby se pøihlédlo k
význaèným rozdílùm, které mohou být mezi náklady a výlohami za dovezené
zboí na jedné stranì a za zkoumané podobné zboí na stranì druhé,
vyplývající z rozdílù ve vzdálenosti a zpùsobech dopravy.
3. Zjistí-li se pøi uplatòování tohoto èlánku více ne jedna pøevodní
hodnota podobného zboí, bude k urèení celní hodnoty dovezeného zboí
pouita nejnií hodnota.
Èlánek 4
Nemùe-li být celní hodnota dováeného zboí urèena uplatnìním
ustanovení èlánkù 1, 2 a 3, bude celní hodnota urèena uplatnìním ustanovení
èlánku 5 nebo, pokud celní hodnotu nebude mono urèit uplatnìním tohoto
èlánku, uplatnìním èlánku 6; pøesto mùe být poøadí uplatnìní èlánkù 5 a 6
na ádost dovozce obráceno.
Èlánek 5
1. a)

Je-li dováené zboí nebo stejné nebo podobné dováené zboí
prodáno v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno, bude
se celní hodnota dovezeného zboí, urèená uplatnìním
ustanovení tohoto èlánku, opírat o jednotkovou cenu,
odpovídající prodejùm dovezeného zboí nebo stejného nebo
podobného dováeného zboí v nejvìtím úhrnném mnoství
osobám, které nejsou ve spojení s osobami, od nich takové
zboí kupují v dobì dovozu hodnoceného zboí nebo ve skoro
stejnou dobu, s výjimkou sráek, které se týkají tìchto prvkù:
(i)

provizí, veobecnì placených nebo dohodnutých nebo
pøiráek, veobecnì pouívaných pro zisk a veobecné
výlohy v souvislosti s prodeji dovezeného zboí stejné
povahy nebo stejného druhu v této zemi;

(ii) obvyklých nákladù na dopravu a na pojitìní a s tím
souvisejících výloh, vzniklých v zemi dovozu;
(iii) nákladù a výloh, uvedených v odstavci 2 èlánku 8, pokud
to bude pøípadné; a
(iv) cel a ostatních státních daní, které mají být placeny v
zemi dovozu pøi dovozu nebo prodeji zboí.
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Neprodává-li se ani dováené zboí ani stejné nebo obdobné
dovezené zboí, které má být hodnoceno, v dobì dovozu zboí,
ani ve skoro stejné dobì, bude celní hodnota, pokud ustanovení
odstavce 1 a) nestanoví jinak, zaloena na jednotkové cenì, za
kterou se dováené zboí, nebo stejné nebo podobné zboí
prodává v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno k
nejbliímu datu dovozu hodnoceného zboí, nejpozdìji vak
pøed uplynutím 90 dní po takovém dovozu.

2. Není-li ani dováené zboí ani stejné nebo podobné dováené zboí
prodáváno v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno, bude celní hodnota
zaloena, pokud o to dovozce poádá, na jednotkové cenì, odpovídající
prodejùm dovezeného zboí v nejvìtím úhrnném mnoství po dalím
zpracování nebo pøepracování v zemi dovozu osobám, které nejsou ve spojení s
osobami, od nich takové zboí kupují, s náleitým pøihlédnutím k hodnotì
pøidané zpracováním nebo pøepracováním a po srákách, uvedených v odstavci
1 a).
Èlánek 6
1. Celní hodnota dováeného zboí, urèená uplatnìním ustanovení
tohoto èlánku, se bude zakládat na vypoètené hodnotì. Vypoètená hodnota
bude sestávat ze souètu:
a)

ceny nebo hodnoty materiálu a výrobního nebo jiného postupu, pouitého
k výrobì dováeného zboí;

b)

èástky pro zisk a veobecné výlohy ve výi, shodné s èástkou obvykle
zahrnovanou do prodejù zboí stejného druhu nebo povahy jako
hodnocené zboí, uplatòované výrobci v zemi vývozu pro vývoz do zemì
dovozu;

c)

ceny nebo hodnoty vech ostatních výloh, k nim je nutno pøihlíet podle
monosti, kterou podle odstavce 2 èlánku 8 Èlen ve vìci hodnocení zvolil.

2. ádný Èlen nemùe ádat ani donutit kteroukoli osobu, která
nesídlí na jeho území, aby pøedloila k pøezkoumání nebo dovolila pøístup ke
svému úèetnictví nebo jiným listinám za úèelem urèení vypoètené hodnoty.
Informace, které poskytl výrobce zboí za úèelem urèení celní hodnoty
uplatnìním ustanovení tohoto èlánku, vak mohou být ovìøovány v jiné zemi
orgány zemì dovozu se souhlasem výrobce a za podmínky, e tyto orgány o
tom s dostateèným pøedstihem informují vládu dotèené zemì a ta nemá proti
etøení námitky.
Èlánek 7
1. Nemùe-li být celní hodnota dováeného zboí urèena uplatnìním
ustanovení èlánkù 1 a 6, bude urèena pøimìøenými prostøedky sluèitelnými se
zásadami a veobecnými ustanoveními této Dohody a èlánku VII GATT 1994 a
na základì údajù, dosaitelných v zemi dovozu.
2. Celní hodnota, urèovaná uplatnìním ustanovení tohoto èlánku, se
nebude zakládat na:
a)

prodejní cenì zboí v zemi dovozu, vyrábìného v této zemi;

b)

systému, který pøedpokládá pøijímat pro celní úèely vyí ze dvou
moných hodnot;

c)

cenì zboí na vnitøním trhu zemì vývozu;
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d)

výrobních nákladech, jiných ne vypoètené hodnoty, které by byly urèeny
pro stejné nebo podobné zboí podle ustanovení èlánku 6;

e)

cenì zboí prodaného pro vývoz s urèením do jiné zemì ne do zemì
dovozu;

f)

minimálních celních hodnotách; nebo

g)

libovolných nebo smylených hodnotách.

3. Poádá-li o to, bude dovozce písemnì vyrozumìn o celní hodnotì,
urèené uplatnìním ustanovení tohoto èlánku a o metodì pouité k jejímu
urèení.
Èlánek 8
1. K urèení celní hodnoty uplatnìním ustanovení èlánku 1 se k cenì
skuteènì placené nebo která má být za dovezené zboí zaplacena, pøipoètou
a)

dále uvedené prvky, pokud jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty v
cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena:
(i)

provize a
provizí;

odmìny

za

zprostøedkování,

s

výjimkou

(ii)

cena nádob, které pro celní úèely tvoøí jednotu se zboím;

nákupních

(iii) cena obalù, zahrnující jak práci, tak i materiál;
b)

vhodným zpùsobem rozvrená hodnota dále uvedeného zboí a slueb,
pokud jsou kupujícím poskytovány pøímo nebo nepøímo zdarma nebo za
sníenou cenu a pouity pøi výrobì nebo pøi prodeji k vývozu dováeného
zboí, pokud tato hodnota nebyla zahrnuta do ceny skuteènì placené
nebo která má být zaplacena:
(i)

materiály, souèástky,
dováeného zboí;

díly

a

podobné

pøedmìty,

zaèlenìné

do

(ii)

náøadí, matrice, formy a podobné pøedmìty, pouité k výrobì
dovezeného zboí;

(iii) materiály, spotøebované pøi výrobì dovezeného zboí;
(iv) technika, vývoj, umìlecká práce, design, plány a nákresy, provedené
jinde ne v zemi dovozu a nutné pro výrobu dovezeného zboí;
c)

poplatky za pouívání patentù a licenèní poplatky, týkající se
hodnoceného zboí, které musí pøímo nebo nepøímo uhradit kupující jako
podmínku prodeje hodnoceného zboí, pokud tyto poplatky za pouívání
patentù nebo licenèní poplatky nejsou zahrnuty v cenì skuteènì placené
nebo která má být zaplacena;

d)

hodnota jakékoliv èásti výnosu pozdìjího dalího prodeje, postoupení
nebo pouití dovezeného zboí, která pøipadne pøímo nebo nepøímo
prodávajícímu.

2. Pøi vypracování svých právních pøedpisù zajistí kadý Èlen pøijetí
ustanovení, aby do celní hodnoty byly vcelku nebo zèásti zahrnuty nebo z ní
byly vylouèeny tyto prvky:
a)

náklady na dopravu dováeného zboí do pøístavu nebo do místa dovozu;
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b)

náklady na nakládání, vykládání a manipulaci, spojené s dopravou
dováeného zboí do pøístavu nebo do místa dovozu; a

c)

výlohy za pojitìní.

3. Kadý prvek, který bude uplatòováním ustanovení tohoto èlánku
pøipoèten k cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena, bude zaloen
výluènì na údajích, které jsou objektivní a vyèíslitelné.
4. K urèení celní hodnoty budou k cenì skuteènì placené nebo která
má být zaplacena pøipoèteny jen prvky uvedené v tomto èlánku.
Èlánek 9
1. Je-li k urèení celní hodnoty nutný pøepoèet mìny, pouije se její
smìnný kurz, øádnì vyhláený pøíslunými orgány dotèené zemì dovozu,
vyjadøující pro období jeho vyhláení pokud mono skuteènou bìnou hodnotu
této mìny v obchodních operacích, vyjádøenou v mìnì zemì dovozu.
2. Pouije se toho pøevodního kurzu, který podle rozhodnutí kadého
Èlena platí v dobì vývozu nebo v dobì dovozu.
Èlánek 10
Vechny informace, které jsou svou povahou dùvìrné nebo které byly
pro úèely celního hodnocení poskytnuty dùvìrným zpùsobem, budou
dotèenými pøíslunými orgány povaovány za pøísnì dùvìrné a nebudou je
dále sdìlovat bez výslovného souhlasu osoby nebo vlády, která je poskytla, s
výjimkou pøípadù, kdy je tøeba je sdìlit pøi soudním øízení.
Èlánek 11
1. Právní øád kadého Èlena poskytne v souvislosti s urèením celní
hodnoty dovozci nebo kterékoli jiné osobì, která je povinna zaplatit clo,
monost odvolání bez pokuty.
2. První právo odvolání bez pokuty mùe být poskytnuto k instanci
celní správy nebo k nezávislému orgánu, ale právní øád kadého Èlena
zabezpeèí právo odvolání bez pokuty k instanci soudní.
3. Oznámení rozhodnutí o odvolání, vèetnì odùvodnìní, bude
odvolávajícímu se sdìleno písemnì. Odvolávající se bude té pouèen o svém
pøípadném právu na dalí odvolání.
Èlánek 12
Právní pøedpisy, soudní rozhodnutí a správní rozhodnutí veobecné
platnosti, jimi se uplatòuje tato Dohoda, budou zemí dovozu vyhláeny v
souladu s èlánkem X GATT 1994.
Èlánek 13
Bude-li v prùbìhu urèování celní hodnoty dováeného zboí nutno
odloit koneèné urèení této celní hodnoty, mùe dovozce nicménì vyzvednout
své zboí z celního úøadu za pøedpokladu, e bude-li o to poádán, poskytne
dostateènou záruku formou jistoty, úschovy nebo jiné vhodné vlastnické listiny
kryjící zaplacení cla, kterému mùe zboí nakonec podléhat. Právní øád
kadého Èlena bude pøíslunými ustanoveními na takové pøípady pamatovat.
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Èlánek 14
Poznámky, uvedené v pøíloze I této Dohody, jsou nedílnou souèástí
této Dohody a èlánky této Dohody mají být èteny a uplatòovány souèasnì s
poznámkami, k ním se vztahují. Pøílohy II a III tvoøí rovnì nedílnou
souèást Dohody.
Èlánek 15
1. V této Dohodì:
a)

výraz celní hodnota dováeného zboí znamená hodnotu zboí pro úèely
vybírání hodnotových cel z dováeného zboí;

b)

výraz zemì dovozu znamená zemi nebo celní území dovozu; a

c)

výraz vyprodukované zahrnuje vypìstované, vyrobené a vydolované.
2. V této dohodì:

a)

výraz stejné zboí znamená zboí, které je stejné ve vech ohledech,
vèetnì fyzických znakù, jakosti a dobrého jména. Mení rozdíly ve
vzhledu nevyluèují, aby zboí, které jinak odpovídá vymezení, bylo
povaováno za stejné;

b)

výraz podobné zboí znamená zboí, které, aè není podobné ve vech
ohledech, má podobné znaky a je sloeno z podobných hmot, co
umoòuje, aby plnilo stejnou funkci a bylo obchodnì zamìnitelné. Jakost
zboí, jeho dobré jméno a existence výrobní nebo obchodní známky patøí
mezi èinitele, které je nutno vzít v úvahu pøi posuzování, zda jde o
podobné zboí;

c)

výrazy stejné zboí a podobné zboí se neuplatòují na zboí, do
kterého je pøivtìlena nebo které s sebou nese pøípadnou techniku, vývoj,
umìleckou práci, design nebo plány a náèrtky, pro které nebyla
provedena ádná úprava podle odstavce 1 b) (iv) èlánku 8, protoe tyto
práce byly provedeny v zemi dovozu;

d)

zboí se nebude povaovat za stejné zboí nebo podobné zboí, není-li
vyprodukováno v tée zemi jako zboí, které má být hodnoceno;

e)

zboí, vyprodukované jinou osobou, mùe být vzato v úvahu pouze tehdy,
není-li tu stejné zboí nebo podobné zboí, vyprodukované tou osobou
jako zboí, které má být hodnoceno.

3. V této Dohodì výraz zboí stejné povahy nebo stejného druhu
znamená zboí, které patøí do jedné skupiny nebo øady zboí, vyrábìné
zvlátním výrobním odvìtvím nebo zvlátním úsekem výrobního odvìtví a
zahrnuje stejné nebo podobné zboí.
4. Pro úèely této Dohody se osoby budou pokládat za osoby ve spojení
tehdy, jestlie:
a)

jedna z nich je èlenem øeditelství nebo správní rady podniku druhé a
naopak;

b)

jsou právnì uznanými spoleèníky;

c)

jeden je zamìstnavatelem druhého;
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d)

jakákoliv osoba pøímo nebo nepøímo vlastní, kontroluje nebo má v drení
5% nebo více akcií nebo podílù s hlasovacím právem jedné i druhé osoby;

e)

jedna z nich pøímo nebo nepøímo kontroluje druhou;

f)

obì jsou pøímo nebo nepøímo kontrolovány tøetí osobou;

g)

obì spoleènì pøímo nebo nepøímo kontrolují tøetí osobu; nebo

h)

jsou èleny tée rodiny.

5. Osoby, které jsou vzájemnì sdrueny v obchodì tím, e jedna z nich
je jakkoli nazvaným výhradním zástupcem, výhradním distributorem nebo
výhradním zprostøedkovatelem druhé osoby, budou pro úèely této Dohody
povaovány za osoby ve spojení, pokud odpovídají mìøítkùm, uvedeným v
odstavci 4 tohoto èlánku.
Èlánek 16
Na písemnou ádost má dovozce právo, aby mu celní správa zemì
dovozu podala písemné vysvìtlení o zpùsobu, kterým celní hodnotu
dovezeného zboí urèila.
Èlánek 17
ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby omezovalo
nebo popíralo práva celní správy pøesvìdèit se o pravdivosti nebo pøesnosti
jakéhokoliv tvrzení, listiny nebo prohláení pøedloeného k úèelùm celního
hodnocení.
ÈÁST II
SPRAVOVÁNÍ DOHODY, KONZULTACE A ØEENÍ SPORÙ
Èlánek 18
Instituce
1. Tímto se zøizuje Výbor pro celní hodnocení (dále uvádìný jako
Výbor), sloený ze zástupcù vech Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se obvykle scházet jednou za rok nebo jinak, pokud tak stanoví pøísluná
ustanovení této Dohody, za tím úèelem, aby zabezpeèil Èlenùm monost
konzultovat otázky, týkající se správy systému celního hodnocení kterýmkoli
Èlenem, pokud by mohla ovlivòovat pùsobení této Dohody nebo uskuteèòování
jejich cílù a aby vykonával jiné pravomoce, které by mu byly Èleny svìøeny,
Sekretariát WTO bude pùsobit jako sekretariát Výboru.
2. Tímto se zøizuje Technický výbor pro celní hodnocení (dále
uvádìný jako Technický výbor) pod zátitou Rady pro celní spolupráci (dále
uvádìné jako RCS), který bude vykonávat pravomoce, uvedené v pøíloze II
této Dohody a postupovat podle jednacích pravidel v ní obsaených.
Èlánek 19
Konzultace a øeení sporù
1. Není-li v této Dohodì stanoveno jinak, pouije se ke konzultacím a
k øeení sporù z této Dohody Ujednání o øeení sporù.
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2. Domnívá-li se nìkterý Èlen, e výhoda, která pro nìj pøímo nebo
nepøímo vyplývá z této Dohody, je zruena nebo zmenena nebo e dosaení
nìkterého z cílù této Dohody je bránìno opatøeními jiného Èlena nebo jiných
Èlenù, mùe za úèelem dosaení vzájemnì uspokojivého øeení záleitosti
poádat o konzultace s dotyèným Èlenem nebo Èleny. Kadý Èlen posoudí s
porozumìním kadou ádost jiného Èlena o konzultaci.
3. Technický výbor poskytne na ádost radu a pomoc Èlenùm, kteøí
pøistoupili ke konzultacím.
4. Na ádost kterékoli sporné strany nebo z vlastní iniciativy mùe
skupina odborníkù, zøízená ke zkoumání jakéhokoliv sporu, týkajícího se
ustanovení této Dohody, poádat Technický výbor, aby pøezkoumal jakékoliv
otázky, vyadující technické posouzení. Skupina odborníkù vymezí v
souvislosti s pøísluným sporem Technickému výboru zmocnìní a stanoví
lhùtu pro obdrení jeho zprávy. Skupina odborníkù vezme pøedmìtnou
zprávu Technického výboru v úvahu. V pøípadì, e Technický výbor
nedosáhne konsensu v projednávané otázce, která mu byla svìøena podle
tohoto odstavce, poskytne skupina odborníkù sporným stranám pøíleitost
sdìlit skupinì odborníkù své názory na tuto otázku.
5. Dùvìrné
informace,
sdìlené
skupinì
odborníkù,
nebudou
zveøejnìny bez formálního povolení osoby, organizace nebo orgánu, který
takové informace poskytl. Jsou-li takové informace vyadovány od skupiny
odborníkù, avak jejich zveøejnìní jí není povoleno, bude se souhlasem osoby,
organizace nebo orgánu, který informace poskytl, poøízen nedùvìrný výtah z
této informace.
ÈÁST III
ZVLÁTNÍ A ROZDÍLNÉ ZACHÁZENÍ
Èlánek 20
1. Rozvojové èlenské zemì, které nebyly stranami Dohody o provádìní
èlánku VII Veobecné dohody o clech a obchodu ze dne 12.dubna 1979, mohou
odloit uplatòování ustanovení této Dohody o dobu, nepøesahující pìt let ode
dne, kdy pro nì vstoupila v platnost Dohoda o WTO. Rozvojové èlenské zemì,
které se rozhodnou pro odklad uplatòování této Dohody, to oznámí
Generálnímu øediteli WTO.
2. Kromì ustanovení odstavce 1 mohou rozvojové èlenské zemì, které
nebyly stranami Dohody o provádìní èlánku VII Veobecné dohody o clech a
obchodu ze dne 12.dubna 1979, odloit uplatòování odstavce 2 b) (iii) èlánku 1
a èlánku 6 o dobu, nepøesahující tøi roky ode dne, kdy zaènou provádìt
vechna ostatní ustanovení této Dohody. Rozvojové èlenské zemì, které se
rozhodnou pro odloené uplatòování ustanovení, uvedených v tomto odstavci,
oznámí své rozhodnutí Generálnímu øediteli WTO.
3. Vyspìlé èlenské zemì poskytnou vzájemnì dohodnutým zpùsobem
technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím, které o to poádají. Na tomto
základì vypracují vyspìlé èlenské zemì programy technické pomoci, které
mohou mimo jiné zahrnovat kolení personálu, pomoc pøi pøípravì
provádìcích opatøení, pøístup ke zdrojùm informací o metodice v oblasti
urèování celní hodnoty a rady o uplatòování ustanovení této Dohody.
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ÈÁST IV
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 21
Výhrady
K ádnému ustanovení této Dohody nelze uplatnit výhrady bez
souhlasu ostatních Èlenù.
Èlánek 22
Národní právní øád
1. Kadý Èlen zabezpeèí, nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj ustanovení
této Dohody vstoupí v platnost, shodu jeho právních pøedpisù a správního
øízení s ustanoveními této Dohody.
2. Kadý Èlen bude informovat Výbor o vech zmìnách svých
právních pøedpisù, týkajících se ustanovení této Dohody, jako i o provádìní
tìchto právních pøedpisù.
Èlánek 23
Pøezkoumání
Výbor kadoroènì pøezkoumá pùsobení a uplatòování této Dohody s
pøihlédnutím k jejím cílùm. Výbor bude kadoroènì informovat Radu pro
obchod zboím o vývoji v období, kterého se pøezkoumání týká.
Èlánek 24
Sekretariát
Sekretariát WTO bude zajiovat sluby sekretariátu této Dohody s
výjimkou pravomocí, svìøených Technickému výboru, pro nìj bude sluby
sekretariátu zajiovat Sekretariát RCS*/.

*/

Rada pro celnõ
Â spolupra
Âci.
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PØÍLOHA I
INTERPRETAÈNÍ POZNÁMKY
Veobecná poznámka
Postupné uplatòování metod hodnocení
1. Èlánky 1 a 7 vymezují zpùsob, jím má být urèena celní hodnota
dováeného zboí uplatnìním ustanovení této Dohody. Metody hodnocení jsou
uvedeny v poøadí, v jakém mají být uplatnìny. První metoda urèení celní
hodnoty je vymezena v èlánku 1 a dovezené zboí má být hodnoceno podle
ustanovení tohoto èlánku vdy, kdy jsou splnìny stanovené podmínky.
2. Nemùe-li být celní hodnota urèena uplatnìním ustanovení èlánku
1, je tøeba pøecházet postupnì k dalím èlánkùm a k tomu prvnímu z nich,
který dovolí urèit celní hodnotu. Pokud ustanovení èlánku 4 nestanoví jinak,
je dovoleno pøejít k pouití ustanovení dalího èlánku jen tehdy, není-li mono
urèit celní hodnotu podle ustanovení pøedcházejícího èlánku.
3. Neádá-li dovozce, aby bylo obráceno poøadí èlánkù 5 a 6, dodrí se
normální poøadí. Uplatní-li dovozce tuto ádost, ale ukáe-li se potom, e
urèení celní hodnoty uplatnìním ustanovení èlánku 6 není moné, urèí se celní
hodnota uplatnìním ustanovení èlánku 5, je-li to moné.
4. Nemùe-li se celní hodnota urèit uplatnìním ustanovení èlánkù 1
a 6, urèí se uplatnìním ustanovení èlánku 7.
Pouití veobecnì pøijatých zásad úèetnictví
1. Veobecnì pøijaté zásady úèetnictví jsou zásady, které jsou v
urèité zemi a v urèitou dobu veobecnì uznávány nebo které mají podstatnou
podporu orgánù a které urèují, jaké ekonomické zdroje a závazky mají být
zaznamenány do aktiv a pasiv, které zmìny, zasahující do aktiv a pasiv, mají
být zaznamenány jako aktiva a pasiva, jako i nastalé zmìny, které mají být
mìøeny, které informace mohou být zveøejòovány a jak mohou být
zveøejòovány a jaké finanèní výkazy mají být vyhotoveny. Tyto normy mohou
sestávat ze veobecnì uplatòovaných obecných smìrnic nebo z podrobných
pravidel a praktik.
2. Pro úèely této Dohody bude celní správa kadého Èlena pouívat
informací, zpracovaných zpùsobem, sluèitelným se veobecnì pøijatými
zásadami úèetnictví v zemi, na kterou se pøísluný èlánek vztahuje. Napøíklad
obvyklý zisk a veobecné výlohy podle ustanovení èlánku 5 budou urèeny s
pouitím informací, zpracovaných zpùsobem, odpovídajícím veobecnì
pøijatým zásadám úèetnictví v zemi dovozu. Naproti tomu obvyklý zisk a
veobecné výlohy ve smyslu ustanovení èlánku 6 budou urèeny s pouitím
informací, zpracovaných zpùsobem, odpovídajícím veobecnì pøijatým
zásadám úèetnictví v zemi výroby. Jiný pøíklad: k urèení prvku, uvedeného v
odstavci 1 b) (ii) èlánku 8, provedenému v zemi dovozu, bude pouito
informací zpùsobem, odpovídajícím veobecnì pøijatým zásadám úèetnictví
této zemì.
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Poznámka k èlánku 1
Cena skuteènì placená nebo která má být zaplacena
1. Cena skuteènì placená nebo která má být zaplacena, je celková
cena placená nebo která má být zaplacena za dovezené zboí kupujícím
prodávajícímu nebo v jeho prospìch. Placení nemusí nezbytnì mít povahu
platby v hotovosti. Mùe se uskuteènit akreditivem nebo cennými papíry.
Mùe se uskuteènit pøímo nebo nepøímo. Pøíkladem nepøímého placení mùe
být úplné nebo èásteèné vyrovnání dluhu prodávacího kupujícím.
2. Èinnosti kupujícího na jeho vlastní úèet jiné, ne jaké pøedvídá
úprava podle èlánku 8, se nepovaují za nepøímé placení prodávajícímu, i kdy
se mùe mít za to, e prodávající z ní má prospìch. Z toho vyplývá, e pøi
urèování celní hodnoty se náklady na takovou èinnost nepøièítají k cenì
skuteènì placené nebo která má být zaplacena.
3. Celní hodnota nebude zahrnovat následující náklady nebo výlohy
za pøedpokladu, e jsou odlieny od ceny skuteènì placené nebo která má být
zaplacena za dovezené zboí:
a)

náklady za konstrukèní práce, instalaci, montá, údrbu nebo technickou
pomoc, provedené po dovozu na dovezeném zboí, jakým jsou zaøízení,
stroje nebo prùmyslová zaøízení;

b)

dopravní náklady po dovozu;

c)

clo a danì zemì dovozu.

4. Cenou skuteènì placenou nebo která má být zaplacena, se rozumí
cena dovezeného zboí. Proto pøevod dividend nebo jiných plateb kupujícím
prodávajícímu, který se nevztahuje k dovezenému zboí, netvoøí souèást celní
hodnoty.
Odstavec 1 a) (iii)
Mezi omezení, která by neuèinila cenu skuteènì placenou nebo která
má být zaplacena, nepøijatelnou, patøí omezení, která podstatnì neovlivòují
hodnotu zboí. Pøíkladem takových omezení mùe být pøípad, kdy prodávající
poaduje, aby kupující automobilù je neprodával nebo je nevystavoval pøed
urèitým datem, které je zaèátkem modelového roku.
Odstavec 1 b)
1. Jsou-li prodej nebo cena podrobeny podmínkám nebo plnìním,
jejich hodnota se nedá urèit ve vztahu ke zboí, které má být hodnoceno, není
pøevodní hodnota pro celní úèely pøijatelná. Mùe jít napøíklad o tyto pøípady:
a)

prodávající stanoví cenu dováeného zboí s podmínkou, e i kupující
koupí jiné zboí v urèitém mnoství;

b)

cena dováeného zboí je závislá na cenì nebo cenách, za které kupující
dováeného zboí prodá jiné zboí prodávajícímu dováeného zboí;

c)

cena je stanovena na základì zpùsobu placení, který nemá vztah k
dováenému zboí: napøíklad, kdy dováené zboí je polotovarem, které
prodávající dodal za podmínky, e dostane urèité mnoství hotových
výrobkù.
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2. Podmínky nebo plnìní, které se týkají výroby nebo zpùsobu prodeje
dováeného zboí, vak nebudou dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty.
Napøíklad skuteènost, e kupující opatøí prodávajícímu technické práce nebo
plány v zemi dovozu, nebude dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty pro
úèely èlánku 1. Rovnì tak, podnikne-li kupující na vlastní úèet, tøeba i v
dohodì s prodávajícím, èinnost, týkající se zpùsobu prodeje dováeného zboí,
netvoøí hodnota této èinnosti souèást celní hodnoty a tato èinnost také není
dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty.
Odstavec 2
1. Odstavce 2 a) a 2 b) stanovují odliné prostøedky pro zjitìní
pøijatelnosti pøevodní hodnoty.
2. Odstavec 2 a) stanoví, e v pøípadech, kdy jsou kupující a
prodávající ve spojení, budou vlastní okolnosti prodeje pøezkoumány a
pøevodní hodnota bude pøijata jako celní hodnota za pøedpokladu, e spojení
neovlivnilo cenu. Není tøeba, aby okolnosti byly pøezkoumány vdy, kdy jsou
kupující a prodávající ve spojení. Takové pøezkoumání se vyaduje pouze
tehdy, jsou-li pochybnosti o pøijatelnosti ceny. Nemá-li celní správa
pochybnosti o pøijatelnosti ceny, mìla by být pøijata bez poadování dalích
informací od dovozce. Napøíklad celní správa mohla ji døíve pøezkoumat
spojení nebo mít ji podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohla se
ji tímto pøezkoumáním nebo tìmito informacemi pøesvìdèit, e spojení
neovlivnilo cenu.
3. Nemùe-li celní správa pøijmout pøevodní hodnotu bez dalího
etøení, má poskytnout dovozci monost, aby pøedloil dalí podrobné
informace, jich by bylo tøeba, aby mohla pøezkoumat okolnosti prodeje. V
této souvislosti by mìla být celní správa pøipravena pøezkoumat pøísluné
stránky obchodu, vèetnì zpùsobu, jakým kupující a prodávající organizují své
obchodní vztahy a zpùsobu, jakým se dospìlo k cenì, o kterou jde, za tím
úèelem, aby se rozhodlo, jestli spojení ovlivnilo cenu. Ukáe-li se, e kupující a
prodávající, aèkoliv jsou ve spojení podle ustanovení èlánku 15, kupují a
prodávají jeden od druhého, jako kdyby nebyli ve spojení, je to dùkazem toho,
e cena nebyla ovlivnìna spojením. Byla-li napøíklad cena dohodnuta
zpùsobem, který odpovídá bìné praxi stanovení ceny v dotyèném výrobním
odvìtví nebo zpùsobem, jim prodávající sjednává své prodejní ceny s
kupujícími, kteøí s ním nejsou ve spojení, je to dùkazem toho, e cena nebyla
ovlivnìna spojením. Ukáe-li se, e je cena dostateèná k zajitìní úhrady
vech nákladù a k dosaení zisku, který odpovídá celkovému zisku
dosaenému podnikem za reprezentativní období (napøíklad za roèní období)
pøi prodejích zboí stejné povahy nebo stejného druhu, je to dùkazem toho, e
cena nebyla ovlivnìna.
4. Odstavec 2 b) poskytuje dovozci monost, aby prokázal, e pøevodní
hodnota je velmi blízká hodnotì mìøítku, která byla pøedtím pøijata celní
správou, a proto je pøijatelná podle ustanovení èlánku 1. Odpovídá-li
nìkterému z mìøítek, uvedených v odstavci 2 b), není tøeba zkoumat otázku
ovlivnìní podle odstavce 2 a). Má-li celní správa ji dostatek informací, aby se
bez dalího podrobného vyetøení ujistila, e nìkteré z mìøítek, uvedených v
odstavci 2 b), bylo splnìno, není dùvodu, aby poadovala od dovozce prùkaz, e
mìøítko mùe být splnìno. V odstavci 2 b) pojem kupující, kteøí nejsou ve
spojení znamená kupující, kteøí nejsou ve spojení s prodávajícím v ádném
konkrétním pøípadì.
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Odstavec 2 b)
K urèení, e nìjaká hodnota je velmi blízká druhé, je nutno vzít v
úvahu urèitý poèet prvkù. Jde zejména o povahu dováeného zboí, povahu
výrobního odvìtví, o které jde, období, v nìm se zboí dováí a o to, zda rozdíl
hodnot je podstatný z obchodního hlediska. Ponìvad se tyto prvky mohou
pøípad od pøípadu liit, nelze na kadý pøípad uplatnit jednotnou normu jako
napøíklad pevné procento. Napøíklad k urèení, zda pøevodní hodnota je velmi
blízká hodnotì mìøítku, uvedenému v odstavci 2 b) èlánku 1, mùe být malý
rozdíl v hodnotì jednoho druhu zboí nepøijatelný, zatímco velký rozdíl u
jiného druhu zboí mùe být pøijatelný.
Poznámka k èlánku 2
1. Pøi uplatòování èlánku 2 pouije celní správa, kdykoli to bude
moné, prodej stejného zboí, uskuteènìný na stejné obchodní úrovni a v
podstatì stejném mnoství jako zboí, které má být hodnoceno. Nenajde-li se
takový prodej, mùe být pouit prodej stejného zboí, uskuteènìný za jedné z
tìchto tøí situací:
a)

prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odliných mnostvích;

b)

prodej na odliné obchodní úrovni, ale v podstatì stejných mnostvích;
nebo

c)

prodej na odliné obchodní úrovni a v odliných mnostvích.

2. Zjistí-li se prodej podle jedné z tìchto tøí situací, provedou se
úpravy, berouce, podle okolností, v úvahu:
a)

pouze èinitele mnoství;

b)

pouze èinitele obchodní úrovnì; nebo

c)

jak èinitele obchodní úrovnì, tak i èinitele mnoství.

3. Výraz anebo pøipoutí monost odvolat se na prodeje a provedení
potøebných úprav v kadé ze tøí výe popsaných situací.
4. Pro úèely èlánku 2 znamená pøevodní hodnota stejného dovezeného
zboí celní hodnotu, upravenou podle ustanovení odstavcù 1 b) a 2 tohoto
èlánku, která ji byla pøijata podle èlánku 1.
5. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu, odùvodnìnou odlinou obchodní
úrovní nebo odliným mnostvím je, e se taková úprava, a ji má za následek
zvýení nebo sníení hodnoty, provede pouze na základì dùkazù, které zøejmì
dokládají, e je rozumná a pøesná, napøíklad podle platných ceníkù, které
obsahují ceny, týkající se rùzných úrovní nebo rùzných mnoství. Skládá-li se
dováené zboí, které má být hodnoceno, napøíklad ze zásilky o 10 jednotkách
a jediné podobné dovezené zboí, pro které existuje pøevodní hodnota, bylo
prodáno v mnoství 500 jednotek a bylo uznáno, e prodávající poskytuje slevy
podle mnoství, mùe se potøebná úprava provést s pouitím ceníku a ceny
platné pro 10 jednotek. Není tøeba, aby se prodej 10 jednotek uskuteènil,
pokud bude zjitìno podle prodejù jiných mnoství, e ceník je skuteèný a
pravdivý. Není-li tu vak takové objektivní mìøítko, není urèení celní hodnoty
podle ustanovení èlánku 2 vhodné.

- 238 -

Strana 2586

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

Poznámka k èlánku 3
1. Pøi uplatòování èlánku 3 pouije celní správa kdykoli to bude
moné, prodej podobného zboí, uskuteènìný na stejné obchodní úrovni a v
podstatì stejném mnoství jako zboí, které má být hodnoceno. Nenajde-li se
takový prodej, mùe být pouit prodej podobného zboí, uskuteènìný za jedné
z tìchto tøí situací:
a)

prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odliných mnostvích;

b)

prodej na odliné obchodní úrovni, ale v podstatì stejných mnostvích;
nebo

c)

prodej na odliné obchodní úrovni a v odliných mnostvích.

2. Zjistí-li se prodej podle jedné z tìchto tøí situací, provedou se
úpravy, berouce, podle okolností, v úvahu:
a)

pouze èinitele mnoství;

b)

pouze èinitele obchodní úrovnì; nebo

c)

jak èinitele obchodní úrovnì, tak i èinitele mnoství.

3. Výraz anebo pøipoutí monost odvolat se na prodeje a provedení
potøebných úprav v kadé ze tøí výe popsaných situací.
4. Pro úèely èlánku 3 znamená pøevodní hodnota podobného
dovezeného zboí celní hodnotu upravenou podle ustanovení odstavcù 1 b) a 2
tohoto èlánku, která ji byla pøijata podle èlánku 1.
5. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu odùvodnìnou odlinou obchodní
úrovní nebo odliným mnostvím je, e se taková úprava, a ji má za následek
zvýení nebo sníení hodnoty, provede pouze na základì dùkazù, které zøejmì
dokládají, e je rozumná a pøesná, napøíklad podle platných ceníkù, které
obsahují ceny, týkající se rùzných úrovní nebo rùzných mnoství. Skládá-li se
dováené zboí, které má být hodnoceno, napøíklad ze zásilky o 10 jednotkách
a jediné podobné dovezené zboí, pro které existuje pøevodní hodnota, bylo
prodáno v mnoství 500 jednotek a bylo uznáno, e prodávající poskytuje slevy
podle mnoství, mùe se potøebná úprava provést s pouitím ceníku a ceny
platné pro 10 jednotek. Není tøeba, aby se prodej 10 jednotek uskuteènil,
pokud bude zjitìno podle prodejù jiných mnoství, e ceník je skuteèný a
pravdivý. Není-li tu vak takové objektivní mìøítko, není urèení celní hodnoty
podle ustanovení èlánku 3 vhodné.
Poznámka k èlánku 5
1. Výraz jednotková cena, za kterou se zboí prodává v nejvìtím
úhrnném mnoství ... znamená cenu, za kterou se prodává nejvìtí poèet
jednotek v prodejích osobám, které nejsou ve spojení s osobami, od nich
takové zboí kupují na první obchodní úrovni, na jaké se takové prodeje po
dovozu uskuteèòují.
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2. Napøíklad: zboí se prodává podle ceníku, který poskytuje výhodné
jednotkové ceny pro nákupy ve vìtích mnostvích:
Prodané
mnoství

Jednotková
cena

Poèet
prodejù

1 - 10 jednotek

100

10 prodejù po
5 jednotkách

Celkové mnoství
prodané
za kadou cenu
65

5 prodejù po
3 jednotkách
11 a 25 jednotek

95

5 prodejù po
11 jednotkách

55

nad 25 jednotek

90

1 prodej
30 jednotek

80

1 prodej
50 jednotek
Nejvìtí poèet jednotek, prodaných za jednu cenu, je 80; jednotková
cena za nejvìtí úhrnné mnoství je tedy 90.
3. Jiný pøíklad: dolo ke dvìma prodejùm. V prvním prodeji se prodá
500 jednotek za cenu 95 mìnových jednotek za kus. V druhém prodeji se
prodá 400 jednotek za cenu 90 mìnových jednotek za kus. V tomto pøíkladu
nejvìtí poèet je 500 prodaných jednotek; jednotková cena nejvìtího
úhrnného mnoství je tedy 95.
4. Tøetí pøíklad: za této situace jsou rùzná mnoství prodána za
rùzné ceny.
a) Prodeje
Prodané mnoství

Jednotková cena

40 jednotek

100

30 jednotek

90

15 jednotek

100

50 jednotek

95

25 jednotek

105

35 jednotek

90

5 jednotek

100
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b) Celkem
Celkové prodané mnoství

Jednotková cena

65

90

50

95

60

100

25

105

V tomto pøípadì nejvìtí poèet jednotek, prodaných za danou cenu, je
65; jednotková cena pøi prodeji nejvìtího úhrnného mnoství je 90.
5. Prodej nìkterého z prvkù, uvedených v odstavci 1 b) èlánku 8 v
dovozní zemi za podmínek, uvedených výe v odstavci 1, osobì, která jej dodá
pøímo nebo nepøímo, zdarma nebo za sníenou cenu k pouití pøi výrobì nebo
prodeji dováeného zboí pro vývoz, nelze brát v úvahu pro stanovení
jednotkové ceny pro úèely èlánku 5.
6. Je nutno si uvìdomit, e zisk a veobecné výlohy, zmínìné v
odstavci 1 èlánku 5, je tøeba brát jako celek. Èíselný údaj pro úèely tohoto
odpoètu by se mìl urèit na základì informací, poskytnutých dovozcem nebo
jeho jménem, ledae by jeho údaje byly v rozporu s èíselnými údaji,
vyplývajícími z prodejù dovezeného zboí stejné povahy nebo stejného druhu v
zemi dovozu. Jsou-li èíselné údaje dovozce nesluèitelné s tìmito èíselnými
údaji, mùe být obnos pro zisk a veobecné výlohy zaloen na jiných platných
informacích ne na informacích, poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem.
7. Veobecné výlohy zahrnují pøímé a nepøímé výlohy na prodejnost
dotyèného zboí.
8. Místní poplatky, které je nutno platit z titulu prodeje zboí a které
nemohou být odeèteny podle ustanovení odstavce 1 a) (iv) èlánku 5, se odeètou
podle ustanovení odstavce 1 a) (i) èlánku 5.
9. Pøi urèování provizí nebo obvyklých ziskù a veobecných výloh
podle ustanovení odstavce 1 èlánku 5 musí být otázka, je-li urèité zboí stejné
povahy nebo stejného druhu jako jiné zboí rozhodnuta pøípad od pøípadu s
ohledem na dané okolnosti. Je tøeba zkoumat prodeje nejuí skupiny nebo
øady dovezeného zboí stejné povahy nebo stejného druhu v zemi dovozu,
která zahrnuje zboí, je má být hodnoceno a pro které je mono opatøit
potøebné informace. Pro úèely èlánku 5 zboí stejné povahy nebo stejného
druhu zahrnuje zboí, dovezené ze stejné zemì jako zboí, které má být
hodnoceno, jako i zboí dovezené z jiných zemí.
10. Pro úèely odstavce 1 b) èlánku 5 nejbliím datem bude datum,
kdy dovezené zboí nebo stejné nebo podobné dovezené zboí bylo prodáno v
dostateèném mnoství, aby mohla být zjitìna jednotková cena.
11. Pouije-li se metoda podle odstavce 2 èlánku 5, budou odpoèty za
hodnotu, pøidanou dalím zpracováním nebo pøepracováním zaloeny na
objektivních a vyèíslitelných údajích, týkajících se nákladù na takovou práci.
Výpoèty se provedou na podkladì vzorcù, návodù a výpoèetních metod,
pøijatých v daném výrobním odvìtví a jiných praktik v tomto odvìtví.
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12. Uznává se, e metoda hodnocení,uvedená v odstavci 2 èlánku 5,
nemùe být zpravidla uplatnìna, ztratí-li zboí dalím zpracováním nebo
pøepracováním svou totonost. Pøesto se mohou vyskytnout pøípady, kdy sice
dovezené zboí ztratí svou totonost, ale hodnota, pøidaná zpracováním nebo
pøepracováním se dá zjistit pøesnì bez pøíliných potíí. Naproti tomu se také
mohou vyskytnout pøípady, kdy dovezené zboí si zachová svou totonost, ale
tvoøí tak malý prvek zboí, prodávaného v zemi dovozu, e pouití této metody
hodnocení by bylo neodùvodnìné. Vzhledem k pøedchozímu je nutno kadou
situaci tohoto druhu posuzovat pøípad od pøípadu.
Poznámka k èlánku 6
1. Celní hodnota se podle této Dohody urèuje zpravidla na základì
informací, které jsou snadno dostupné v zemi dovozu. Za úèelem urèení
vypoètené hodnoty vak mùe být tøeba pøezkoumat náklady na výrobu zboí,
které má být hodnoceno a jiných informací, které je nutno opatøit mimo zemi
dovozu. Mimo to ve vìtinì pøípadù nebude výrobce zboí podléhat pravomoci
orgánù zemì dovozu. Pouití metody vypoètené hodnoty bude vùbec omezeno
na pøípady, kdy jsou kupující a prodávající ve spojení a prodávající je ochoten
sdìlit údaje potøebné ke zjitìní nákladù orgánùm zemì dovozu a poskytnout
jim v pøípadì potøeby monost pozdìjího ovìøení.
2. Cena nebo hodnota, zmínìná v odstavci 1 a) èlánku 6 se urèí na
základì údajù, týkajících se výroby hodnoceného zboí, které budou
pøedloeny výrobcem nebo jeho jménem. Bude zaloena na obchodním
úèetnictví výrobce, pokud toto úèetnictví je sluèitelné se veobecnì pøijatými
zásadami úèetnictví, uplatòovanými v zemi výroby zboí.
3. Cena nebo hodnota zahrne cenu prvkù, uvedených v odstavcích 1
a) (ii) a (iii) èlánku 8. Bude rovnì zahrnovat hodnotu kadého prvku,
uvedeného v odstavci 1 b) øeèeného èlánku, který byl dodán pøímo nebo
nepøímo kupujícím k pouití pøi výrobì dovezeného zboí, a to v pøimìøeném
pomìru podle ustanovení poznámky k èlánku 8. Hodnota prvkù jednotlivì,
uvedených v odstavci 1 b) iv) èlánku 8, které byly provedeny v zemi dovozu,
bude zahrnuta jen tehdy, kdy tyto práce pøipadají k tíi výrobce. Rozumí se,
e ádná cena nebo hodnota prvkù, zmínìných v tomto odstavci, nesmí být pøi
urèování vypoètené hodnoty zapoèítána dvakrát.
4. Èástka pro zisk a veobecné výlohy, zmínìná v odstavci 1 b)
èlánku 6, se urèuje na základì informací, poskytnutých výrobcem nebo jeho
jménem, ledae by jeho èíselné údaje byly nesluèitelné s èíselnými údaji, které
obvykle odpovídají prodejùm zboí stejné povahy nebo stejného druhu jako
hodnocené zboí, uskuteèòovaným výrobcem v zemi vývozu pro vývoz do zemì
dovozu.
5. V této souvislosti je nutno poznamenat, e èástku pro zisk a
veobecné výlohy je tøeba brát jako celek. Vyplývá z toho, e jestlie v
nìkterém zvlátním pøípadì je zisk výrobce nízký a jeho veobecné výlohy
vysoké, jeho zisk a veobecné výlohy vzaty dohromady jako celek mohou být
pøesto sluèitelné s èástkami, které obvykle odpovídají prodejùm zboí stejné
povahy nebo stejného druhu. To se mùe napøíklad stát, zavádí-li se výrobek
v zemi dovozu a výrobce se spokojil s ádným nebo nízkým ziskem, aby
vyrovnal vysoké veobecné výlohy, spojené se zavádìním. Mùe-li výrobce
prokázat, e se pøi prodejích dováeného zboí za zvlátních obchodních
okolností spokojuje s nízkým ziskem, je tøeba vzít v úvahu jeho skuteèné
èástky pro zisk za pøedpokladu, e je prokáe platnými obchodními dùvody a
jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto výrobního
odvìtví. To se mùe napøíklad stát, byli-li výrobci donuceni sníit doèasnì
ceny v dùsledku nepøedvídaného poklesu poptávky nebo prodávají-li zboí na
doplnìní øady druhù zboí vyprodukovaných v zemi dovozu a spokojují se s
nízkým ziskem, aby si zachovali schopnost soutìe. Nejsou-li èástky pro zisk a
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veobecné výlohy poskytnuté výrobcem sluèitelné s tìmi, které obvykle
odpovídají prodejùm zboí stejné povahy nebo stejného druhu jako hodnocené
zboí, uskuteèòovaným výrobci v zemi vývozu pro vývoz do zemì dovozu,
mùe být èástka pro zisk a veobecné výlohy zaloena na náleitých
informacích, jiných ne na informacích, poskytnutých výrobcem zboí nebo
jeho jménem.
6. Pouijí-li se pro úèely urèení vypoètené hodnoty jiné informace, ne
které byly poskytnuty výrobcem nebo jeho jménem, orgány zemì dovozu
informují dovozce, poádá-li o to, o zdroji tìchto informací, pokud ustanovení
èlánku 10 nestanoví jinak.
7. Veobecné výlohy, zmínìné v odstavci 1 b) èlánku 6, zahrnují
pøímé a nepøímé náklady na výrobu a prodej zboí pro vývoz, které nejsou
zahrnuty podle odstavce 1 a) èlánku 6.
8. Pøi urèování, zda nìkteré zboí je stejné povahy nebo stejného
druhu, je nutno postupovat pøípad od pøípadu s pøihlédnutím k daným
okolnostem. Pøi urèování obvyklého zisku a veobecných výloh podle
ustanovení èlánku 6 je nutno postupovat zkoumáním prodeje pro vývoz do
zemì dovozu u nejuí skupiny nebo øady zboí, zahrnující hodnocené zboí,
pro které je mono získat nutné informace. Pro úèely èlánku 6 musí být zboí
stejné povahy nebo stejného druhu ze stejné zemì jako zboí, které má být
hodnoceno.
Poznámka k èlánku 7
1. Celní hodnoty, urèované podle ustanovení èlánku 7, by mìly být
zaloeny v nejvìtí moné míøe na døíve urèených celních hodnotách.
2. Metodami hodnocení, pouívanými podle èlánku 7, by mìly být
metody, vymezené v èláncích 1 a 6, avak urèitá rozumná prunost pøi
uplatòování tìchto metod bude v souladu s cíli a s ustanoveními èlánku 7.
3. Nìkteré pøíklady ukáí, co je nutno rozumìt rozumnou pruností:
a)

Stejné zboí - poadavek, aby stejné zboí bylo vyvezeno ve stejnou nebo
skoro stejnou dobu jako zboí, které je hodnoceno, mùe být vykládán
prunì; stejné dováené zboí, vyprodukované v jiné zemi ne v zemi
vývozu zboí, které je hodnoceno, mùe být podkladem pro celní
hodnocení; mohou být pouity celní hodnoty stejného dovezeného zboí,
které ji byly urèeny podle ustanovení èlánkù 5 a 6.

b)

Podobné zboí - poadavek, aby stejné zboí bylo vyvezeno ve stejnou
nebo skoro stejnou dobu jako zboí, které je hodnoceno, mùe být
vykládán prunì; podobné dováené zboí, vyprodukované v jiné zemi
ne v zemi vývozu, které je hodnoceno, mùe být podkladem pro celní
hodnocení; mohou být pouity celní hodnoty podobného dovezeného
zboí, které ji byly urèeny podle ustanovení èlánkù 5 a 6.

c)

Odvozující metoda - poadavek, aby zboí bylo prodáno ve stavu, v
jakém bylo dovezeno, který je obsaen v odstavci 1 a) èlánku 5, mùe být
vykládán prunì; lhùta 90 dní mùe být uplatòována prunì.
Poznámka k èlánku 8

Odstavec 1 a) (i)
Výrazem nákupní provize se rozumí èástky placené dovozcem jeho
zástupci za slubu, která spoèívala v jeho zastupování v zahranièí pøi nákupu
zboí, které má být hodnoceno.
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Odstavec 1 b) (ii)
1. Do pøièítání prvkù, uvedených v odstavci 1 b) (ii) èlánku 8 k
dovezenému zboí, zasahují dva zøetele, a to hodnota samotného prvku a
zpùsob, jakým se tato hodnota pøièítá k dovezenému zboí. Pøièítání tìchto
prvkù by se mìlo provádìt rozumným zpùsobem, pøimìøeným okolnostem a v
souladu s veobecnì pøijatými zásadami úèetnictví.
2. Pokud jde o hodnotu prvku, získá-li dovozce prvek za dané náklady
od prodávajícího, který s ním není ve spojení, jsou tyto náklady hodnotou
prvku. Byl-li prvek vyprodukován dovozcem nebo osobou, která s ním je ve
spojení, jeho hodnotou budou náklady na jeho zhotovení. Byl-li prvek pøedtím
pouíván dovozcem, a ji byl nebo nebyl získán nebo vyprodukován tímto
dovozcem, bude nutno pùvodní náklady na získání nebo zhotovení sníit
pøimìøenì jeho pouití, aby se dospìlo k hodnotì tohoto prvku.
3. Jakmile byla hodnota prvku urèena, je nutno tuto hodnotu pøièíst k
dovezenému zboí. Jsou tu rùzné monosti. Napøíklad hodnota mùe být
pøiètena k první zásilce, chce-li dovozce zaplatit clo z celé hodnoty najednou.
Jiný pøíklad: dovozce mùe poádat, aby hodnota byla pøiètena k poètu
jednotek vyrobených a do doby první zásilky. Jetì dalí pøíklad: dovozce
mùe ádat, aby hodnota byla pøiètena na celou pøedvídanou výrobu, existují-li
smlouvy nebo pevné závazky na tuto výrobu. Metoda pøiètení bude závislá na
listinách poskytnutých dovozcem.
4. Pro ilustraci uvedeného lze zkoumat pøípad dovozce, který dodá
výrobci formu k pouití pøi výrobì dováeného zboí a sjedná s ním kupní
smlouvu na 10.000 jednotek. Kdy pøijde první zásilka o 1.000 jednotkách,
výrobce ji vyrobil 4.000 jednotek. Dovozce mùe poádat celní správu, aby
pøièetla hodnotu formy na 1.000 jednotek, 4.000 jednotek nebo 10.000
jednotek.
Odstavec 1 b) (iv)
1. Hodnoty k pøiètení za prvky, uvedené v odstavci 1 b) (iv) èlánku 8,
mají být zaloeny na objektivních a vyèíslitelných údajích. Aby se co nejvíce
usnadnil úkol, který jak pro dovozce, tak pro celní správu pøedstavuje
urèování hodnot, které mají být pøièteny, mìlo by se pokud mono pouít
snadno dostupných údajù z obchodních písemností kupujícího.
2. Pro prvky, poskytnuté kupujícím, které zakoupil nebo najal, bude
hodnotou k pøiètení kupní cena nebo nájemné. Za veøejnì pøístupné prvky se
pøiètou pouze náklady na kopie.
3. Hodnoty k pøiètení mohou být vypoèteny víceménì snadno podle
struktury daného podniku, zpùsobu jeho øízení a jeho metod úèetnictví.
4. Napøíklad je moné, e podnik, který dováí rùzné výrobky,
pocházející z rùzných zemí, vede úèetnictví svého návrháøského støediska
mimo zemi dovozu, aby se pøesnì ukázaly náklady, pøipoèítatelné k danému
výrobku. V takových pøípadech se mùe patøièná úprava provést pøímo podle
ustanovení èlánku 8.
5. V jiném pøípadì mùe podnik pøenést náklady na návrháøské
støedisko, umístìné mimo zemi dovozu, do veobecných výloh, ani by je
pøièítal k jednotlivým výrobkùm. V takovém pøípadì je mono podle
ustanovení èlánku 8 provést patøiènou úpravu, pokud jde o dováené zboí
tím, e se celkové náklady na návrháøské støedisko pøiètou na celou výrobu,
která pouívá slueb tohoto støediska, a takto pøiètené náklady se pøiètou k
hodnotì dovozu podle poètu jednotek.
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6. Zmìny v uvedených okolnostech budou samozøejmì vyadovat, aby
pøi urèování pøimìøené metody pøièítání byly vzaty v úvahu rozlièné èinitele.
7. V pøípadì, kdy zhotovení dotyèného prvku zasahuje do nìkolika
zemí a vyaduje urèité období, mìla by se úprava omezit na hodnotu k tomuto
prvku skuteènì pøidanou mimo zemi dovozu.
Odstavec 1 c)
1. Poplatky za pouívání patentù a licenèní poplatky, zmínìné v
odstavci 1 c) èlánku 8, mohou mimo jiné zahrnovat platby, týkající se patentù,
výrobních nebo obchodních známek a autorských práv. Poplatky za právo
reprodukovat dovezené zboí v zemi dovozu se vak pøi urèování celní hodnoty
nepøièítají k cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena za dovezené
zboí.
2. Platby, uskuteènìné kupujícím za právo distribuovat nebo dále
prodat dovezené zboí, se nepøièítají k cenì skuteènì placené nebo která má
být zaplacena za dovezené zboí, nejsou-li podmínkou prodeje dovezeného
zboí pro vývoz do zemì dovozu.
Odstavec 3
Neexistují-li objektivní a vyèíslitelné údaje týkající se pøiráek, které
mají být pøièteny podle ustanovení èlánku 8, nemùe být pøevodní hodnota
urèena podle ustanovení èlánku 1. Tak tomu bude napøíklad v tomto pøípadì:
poplatek za pouití patentu na základì prodejní ceny litru urèitého výrobku v
zemi dovozu, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu zmìnìn v roztok.
Zakládá-li se poplatek za pouití patentu èásteènì na dovezeném zboí a
èásteènì na jiných prvcích, které nijak nesouvisejí s dováeným zboím (je-li
napøíklad dovezené zboí smícháno s domácími pøísadami a nedá se ji
samostatnì urèit, nebo nedají-li se poplatky za pouití patentu odliit od
zvlátních finanèních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by
nevhodné pokouet se pøièítat prvek odpovídající tomuto poplatku za pouití
patentu. Zakládá-li se vak poplatek za pouití patentu pouze na dováeném
zboí a dá-li se snadno vyèíslit, mùe se tento prvek pøièítat k cenì skuteènì
placené nebo která má být zaplacena.
Poznámka k èlánku 9
Pro úèely èlánku 9 mùe být doba dovozu shodná s dobou pøedloení
celního prohláení.
Poznámka k èlánku 11
1. Èlánek 11 poskytuje dovozci právo odvolat se proti rozhodnutí celní
správy o urèení celní hodnoty zboí, které je hodnoceno. Odvolání se mùe
nejprve podat k vyí instanci celní správy, ale dovozce bude mít právo odvolat
se v koneèné instanci k soudu.
2. Bez pokuty znamená, e dovozce nebude podroben pokutì nebo
hrozbì pokuty z toho prostého dùvodu, e uplatnil své právo odvolat se.
Obvyklé soudní výlohy a honoráøe právním zástupcùm se nepovaují za
pokuty.
3. ádné ustanovení èlánku 11 vak nezabraòuje Èlenu poadovat,
aby vymìøené clo bylo zcela zaplaceno pøed podáním odvolání.
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Poznámka k èlánku 15
Odstavec 4
Pro úèely tohoto èlánku výraz osoby zahrnuje té právnické osoby.
Odstavec 4 e)
Pro úèely této Dohody je osoba v postavení, e kontroluje druhou,
jestlie je právnì nebo fakticky v situaci, e ji mùe omezovat nebo øídit.
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PØÍLOHA II
TECHNICKÝ VÝBOR PRO CELNÍ HODNOCENÍ
1. V souladu s èlánkem 18 této Dohody bude pod zátitou RCS zøízen
Technický výbor, aby po technické stránce zajioval jednotnost výkladu a
uplatòování této Dohody.
2. Pravomoci Technického výboru budou zahrnovat:
a)

pøezkoumávat specifické technické problémy, které se vyskytnou v
kadodenní správì systémù celního hodnocení Èlenù a vydávat poradní
dobrozdání o vhodných øeeních na základì pøedloených skuteèností;

b)

na poádání studovat zákony, øízení a praxi o hodnocení, pokud se týkají
této Dohody a pøipravovat zprávy o výsledcích tìchto studií;

c)

pøipravovat a vydávat roèní zprávu o technické stránce pùsobení a stavu
této Dohody;

d)

poskytovat ke kadé otázce, týkající se celního hodnocení dováeného
zboí, informace a dobrozdání, které mohou být vyádány kterýmkoli
Èlenem nebo Výborem. Tyto informace a dobrozdání mohou mít formu
poradních dobrozdání, komentáøù nebo vysvìtlivek;

e)

na poádání usnadòovat poskytování technické pomoci Èlenùm v zájmu
podpory pøijetí této Dohody v mezinárodním mìøítku;

f)

pøezkoumávat otázky, které mu byly pøedloeny skupinou odborníkù
podle ustavení èlánku 19 této Dohody; a

g)

vykonávat jiné pravomoci, které mu mùe udìlit Výbor.

Veobecnì
3. Technický výbor se vynasnaí, aby dokonèil v rozumnì krátké
lhùtì práce na specifických otázkách, zvlátì na tìch, které mu byly
pøedloeny Èleny, Výborem nebo skupinou odborníkù. Podle odstavce 4
èlánku 19 skupina odborníkù rovnì urèí specifickou lhùtu, do ní má obdret
zprávu Technického výboru a ten v této lhùtì zprávu pøedloí.
4. Ve své èinnosti bude
podporován Sekretariátem RCS.

Technický

výbor

vhodným

zpùsobem

Zastoupení
5. Kadý Èlen má právo být zastoupen v Technickém výboru. Kadý
Èlen mùe jmenovat jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradníkù, aby jej
v Technickém výboru zastupovali. Kadý takto zastoupený Èlen v
Technickém výboru je dále v této pøíloze uvádìn jako èlen Technického
výboru. Zástupci èlenù Technického výboru mohou být na zasedání
Technického výboru doprovázeni poradci. Sekretariát WTO se rovnì mùe
zúèastòovat tìchto zasedání jako pozorovatel.
6. Èlenové RCS, kteøí nejsou Èleny WTO, mohou být na zasedáních
Technického výboru zastoupeni jedním delegátem a jedním nebo více
náhradníky. Tito zástupci se zúèastní zasedání Technického výboru jako
pozorovatelé.
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7. S výhradou schválení pøedsedou Technického výboru mùe
generální tajemník RCS (dále uvádìný jako generální tajemník) pozvat na
zasedání Technického výboru jako pozorovatele zástupce vlád, které nejsou
Èleny ani WTO ani èleny RCS, jako i zástupce mezinárodních vládních a
obchodních organizací.
8. Jména delegátù, náhradníkù a poradcù, kteøí budou urèeni, aby se
úèastnili zasedání Technického výboru, budou sdìlena generálnímu
tajemníkovi.
Zasedání Technického výboru
9. Technický výbor se bude scházet podle potøeby, avak nejménì
dvakrát za rok. Datum kadého zasedání bude stanoveno Technickým
výborem na jeho pøedcházející schùzi. Datum zasedání mùe být zmìnìno na
ádost kteréhokoli èlena Technického výboru schválenou prostou vìtinou
èlenù Technického výboru nebo, v naléhavých pøípadech, na ádost pøedsedy.
Nehledì na ustanovení vìty první tohoto odstavce se mùe Technický výbor
sejít, je-li to nezbytné k posouzení vìcí pøedloených mu skupinou odborníkù
podle ustanovení èlánku 19 této Dohody.
10. Zasedání Technického výboru se budou konat v sídle RCS, pokud
nebude rozhodnuto jinak.
11. S výjimkou naléhavých pøípadù vyrozumí generální tajemník
nejménì tøicet dní pøed datem zahájení kadého zasedání Technického výboru
vechny èleny Technického výboru a úèastníky uvedené v odstavcích 6 a 7.
Jednací øád
12. Generální tajemník pøipraví prozatímní program pro kadé
zasedání a rozele jej èlenùm Technického výboru a úèastníkùm, uvedeným v
odstavcích 6 a 7, nejménì tøicet dní pøed zasedáním, s výjimkou naléhavých
pøípadù. Tento program bude obsahovat vechny body, jejich zaøazení bylo
schváleno Technickým výborem na jeho pøedcházejícím zasedání, vechny
body, které zaøadil pøedseda z vlastní iniciativy a vechny body, o jejich
zaøazení poádal generální tajemník, Výbor nebo kterýkoli èlen Technického
výboru.
13. Technický výbor schválí svùj program pøi zahájení kadého
zasedání. Technický výbor mùe program bìhem zasedání kdykoliv zmìnit.
Funkcionáøi a jednací øád
14. Technický výbor zvolí z delegátù svých èlenù pøedsedu a jednoho
nebo více místopøedsedù. Pøedseda a místopøedsedové budou ve funkci jeden
rok. Odstupující pøedseda nebo místopøedsedové mohou být znovu voleni.
Pøedseda nebo místopøedseda, který pøestává být zástupcem èlena
Technického výboru, ztrácí automaticky své povìøení.
15. Není-li pøedseda na nìkterém zasedání nebo jeho èásti pøítomen,
bude pøedsedat místopøedseda. V takovém pøípadì má tatá práva a tyté
povinnosti jako pøedseda.
16. Pøedseda zasedání se zúèastní jednání Technického výboru jako
pøedseda, a nikoli jako zástupce èlena Technického výboru.
17. Mimo výkonu pravomocí, které jsou mu svìøeny jinými
ustanoveními tìchto pravidel, bude pøedseda zahajovat a uzavírat kadé
zasedání, øídit diskusi, udìlovat slovo a podle tìchto pravidel øídit práci.
Pøedseda mùe té volat øeèníka k poøádku, nejsou-li jeho poznámky na místì.
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18. Pøi projednávání kterékoli otázky mùe kadá delegace uèinit
návrh na poøadí. V tomto pøípadì pøedseda rozhodne ihned. Jsou-li proti
rozhodnutí vzneseny námitky, pøedloí je pøedseda schùzi k hlasování.
Zùstane v platnosti, nebylo-li pøehlasováno.
19. Generální tajemník nebo jím urèení úøedníci Sekretariátu RCS
budou plnit funkci sekretariátu schùzí Technického výboru.
Rozhodující vìtina a hlasování
20. Zástupci
rozhodující vìtinu.

prosté

vìtiny

èlenù

Technického

výboru

tvoøí

21. Kadý èlen Technického výboru bude mít jeden hlas. Kadé
rozhodnutí Technického výboru bude pøijato alespoò dvoutøetinovou vìtinou
pøítomných èlenù. Bez ohledu na výsledek hlasování o urèité otázce o ní mùe
Technický výbor pøedloit úplnou zprávu Výboru a RCS a uvést rùzné názory,
které byly uplatnìny v dané diskusi. Bez ohledu na pøedchozí ustanovení
tohoto odstavce pøijme Technický výbor o vìci pøedloené mu skupinou
odborníkù rozhodnutí cestou konsensu. V pøípadì, kdy nedojde ke shodì o
otázce, která mu byla pøedloena skupinou odborníkù, Technický výbor
pøedloí zprávu, v ni podrobnì vyloí fakta a uvede názory èlenù.
Jazyky a dokumenty
22. Úøedními
jazyky
Technického
výboru
budou
angliètina,
francouztina a panìltina. Projevy nebo prohláení uèinìná v jednom z
tìchto tøí jazykù budou ihned pøeloeny do ostatních úøedních jazykù, ledae
by se vechny delegace vzdaly pøekladu. Projevy nebo prohláení uèinìná v
jiném jazyce budou pøeloeny do angliètiny, francouztiny a panìltiny za
stejných podmínek, avak v tomto pøípadì dotyèná delegace poskytne
anglický, francouzský nebo panìlský pøeklad. Oficiální dokumenty
Technického výboru budou vyhotoveny pouze v angliètinì, francouztinì a
panìltinì. Záznamy a korespondence pro jednání Technického výboru
musejí být pøedloeny v jednom z úøedních jazykù.
23. Technický výbor vyhotoví zprávu o kadém svém zasedání a,
pokud to pøedseda shledá nutným, protokoly nebo podrobné zprávy ze svých
schùzí. Pøedseda nebo jím povìøená osoba, pøedloí zprávu o èinnosti
Technického výboru na kadé schùzi Výboru a na kadé schùzi RCS.
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PØÍLOHA III
1. Pìtiletá lhùta k uplatòování ustanovení Dohody podle odstavce 1
èlánku 20 rozvojovými èlenskými zemìmi mùe být v praxi pro urèité
rozvojové èlenské zemì nedostateèná. V takovém pøípadì mùe rozvojová
èlenská zemì pøed uplynutím období, uvedeného v odstavci 1 èlánku 20,
poádat o prodlouení, pøièem se rozumí, e Èlenové posoudí s porozumìním
takovou ádost, jestlie dotyèná rozvojová èlenská zemì mùe svùj krok
náleitì odùvodnit.
2. Rozvojové zemì, které dosud hodnotí zboí na základì úøednì
stanovených minimálních hodnot, mohou poádat o výhradu, která jim
umoní zachovat tyto hodnoty omezenì a pøechodnì podle podmínek
dohodnutých Èleny.
3. Rozvojové zemì, které mají zato, e obrácení poøadí na ádost
dovozce podle èlánku 4 Dohody mùe vyvolat skuteèné potíe, mohou poádat
o výhradu k èlánku 4 takto:
Vláda .............. si vyhrazuje právo rozhodnout, e ustanovení èlánku
4 Dohody budou platit jen tehdy, kdy celní orgány vyhoví ádosti o
obrácení poøadí uplatnìní èlánkù 5 a 6.
Uplatní-li rozvojové zemì takovou výhradu, schválí ji Èlenové podle èlánku 21
Dohody.
4. Rozvojové zemì mohou poádat o výhradu k odstavci 2 èlánku 5
Dohody takto:
Vláda .............. si vyhrazuje právo rozhodnout, e odstavec 2 èlánku 5
Dohody bude uplatòován podle ustanovení poznámky k nìmu platné,
a o to dovozce poádá nebo nikoli.
Uplatní-li rozvojové zemì takovou výhradu, schválí ji Èlenové podle èlánku 21
Dohody.
5. Urèité rozvojové zemì mohou mít problémy s uplatòováním èlánku
1 Dohody, pokud jde o dovozy výhradními zástupci, výhradními distributory
nebo výhradními zprostøedkovateli do jejich zemí. Vzniknou-li takové
problémy v praxi rozvojových èlenských zemí uplatòujících tuto Dohodu, vìc
bude na ádost tìchto Èlenù prostudována, aby bylo nalezeno vhodné øeení.
6. Èlánek 17 uznává, e celním správám mùe pøi uplatòování
Dohody vzniknout potøeba pøeetøit pravdivost nebo pøesnost jakýchkoli
tvrzení, listin nebo prohláení, které jim byly pøedloeny pro úèely celního
hodnocení. Tento èlánek rovnì pøipoutí, e se mùe pøistoupit k etøení se
zámìrem, napøíklad ovìøit, zda prvky hodnocení hodnoty prohláené nebo
pøedloené celním úøadùm za úèelem urèení celní hodnoty jsou úplné a
správné. Èlenové mají s výhradou svých zákonù a øízení právo oèekávat pøi
tìchto etøeních plnou spolupráci dovozcù.
7. Cenou skuteènì placenou nebo která má být zaplacena, se rozumí
vechny platby uskuteènìné nebo které mají být uskuteènìny jako podmínka
prodeje dovezeného zboí kupujícím prodávajícímu nebo kupujícím tøetí stranì
za úèelem plnìní závazkù prodávajícího.
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DOHODA O KONTROLE PØED ODESLÁNÍM
Èlenové,
berouce na vìdomí, e se ministøi dne 20.záøí 1986 dohodli, e
Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání bude mít za cíl zajistit
dalí liberalizaci a rozíøení svìtového obchodu, posílit úlohu GATT a
zvýit schopnost systému GATT pøizpùsobit se vývoji mezinárodního
ekonomického prostøedí;
berouce na vìdomí, e se øada rozvojových èlenských zemí uchyluje ke
kontrole pøed odesláním;
uznávajíce potøebu rozvojových zemí takto èinit tak dlouho a natolik,
dokud bude nutno ovìøovat kvalitu, mnoství nebo cenu dováeného zboí;
majíce na pamìti, e tyto programy musí být uskuteèòovány bez
zbyteèného prodlení nebo nerovného zacházení;
vìdomi si toho, e kontrola je v souladu s definicí uskuteèòována na
území vyváejících Èlenù;
uznávajíce potøebu ustavení sjednaného mezinárodního rámce práv a
povinností jak Èlenù uivatelù, tak vyváejících Èlenù;
uznávajíce, e se principy a závazky podle GATT 1994 vztahují na ty
èinnosti orgánù, provádìjících kontrolu pøed odesláním, které jsou uloeny
vládami, je jsou Èleny WTO;
uznávajíce, e je ádoucí zabezpeèovat transparentnost výkonù
orgánù, provádìjících kontrolu pøed odesláním a právních pøedpisù, týkajících
se kontroly pøed odesláním;
pøejíce si urychlené, úèinné a spravedlivé vyøeení sporù mezi vývozci
a orgány, provádìjícími kontrolu pøed odesláním, vznikajících podle této
Dohody;
dohodli se takto:
Èlánek 1
Rozsah pùsobnosti - Definice
1. Tato Dohoda se bude uplatòovat na vechny èinnosti, spojené s
kontrolou pøed odesláním, provádìné na území Èlenù bez ohledu na to, zda
jsou provádìny na základì smlouvy nebo uskuteèòovány z povìøení vlády nebo
jakéhokoli vládního orgánu Èlena.
2. Výrazem Èlen uivatel se rozumí Èlen, jeho vláda nebo vládní
orgán uzavøe smlouvu nebo vydá povìøení na uskuteènìní kontroly pøed
odesláním.
3. Èinnostmi spojenými s kontrolou pøed odesláním jsou vechny
èinnosti, vztahující se k ovìøení kvality, mnoství, ceny, vèetnì smìnného
kurzu a platebních podmínek a/nebo celního zaøazení zboí, je má být
vyvezeno na území Èlena uivatele.

- 251 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2599

4. Výraz orgán provádìjící kontrolou pøed odesláním se vztahuje na
kterýkoli orgán nebo organizaci, se kterou Èlen sjednal smlouvu nebo ji
povìøil provádìním kontroly pøed odesláním.1/
Èlánek 2
Povinnosti Èlenù uivatelù
Nediskriminace
1. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby èinnosti, spojené s kontrolou pøed
odesláním, byly uskuteèòovány nediskriminaèním zpùsobem a aby postupy a
kritéria, je jsou pouívána pøi provádìní tìchto èinností, byla objektivní a
byla uplatòována stejným zpùsobem vùèi vem vývozcùm dotèeným tìmito
èinnostmi. Zabezpeèí jednotné provádìní kontroly vemi inspektory orgánù
provádìjících kontrolu pøed odesláním, s nimi o tom sjednal smlouvu nebo
které k tomu povìøil.
Vládní pøedpisy
2. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby byla v prùbìhu èinností spojených
s kontrolou pøed odesláním ve vztahu k jejich právním pøedpisùm, dodrována
ustanovení odstavce 4 èlánku III GATT 1994, nakolik jsou pøísluná.
Místo kontroly
3. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby vechny èinnosti spojené s
kontrolou pøed odesláním, vèetnì vyhotovení èisté zprávy o nálezu nebo
záznamu o jejím nevyhotovení, byly provádìny na celním území, ze kterého je
zboí vyváeno nebo, jestlie kontrolu nelze provést na tomto celním území s
ohledem na celkovou povahu daného zboí nebo jestlie obì strany souhlasí,
na celním území, na kterém bylo zboí vyrobeno.
Normy
4. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby kontrola mnoství a kvality byla
provádìna v souladu s normami, uvedenými prodávajícím a kupujícím v kupní
smlouvì a aby v pøípadì, e tyto normy nejsou, platily pøísluné mezinárodní
normy.2/
Transparentnost
5. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby èinnosti, spojené s kontrolou pøed
odesláním, byly uskuteèòovány transparentním zpùsobem.

1/
2/
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6. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním pøi prvním styku s vývozci jim poskytly vechny informace,
potøebné pro splnìní kontrolních pøedpisù. Orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním poskytnou vývozcùm aktuální informace, budou-li jimi o nì
poádáni. Tyto informace budou zahrnovat odkazy na právní pøedpisy Èlenù
uivatelù, týkající se kontrolní èinnosti pøed odesláním a budou dále
obsahovat postupy a kritéria, pouívaná pøi kontrole a ovìøení cen a
smìnných kurzù, práva vývozcù vùèi kontrolním orgánùm a odvolací øízení,
zavedené podle odstavce 21. Dodateèné procedurální pøedpisy nebo zmìny v
existujících pøedpisech nebudou na zásilku uplatnìny, pokud nebude dotyèný
vývozce o tìchto zmìnách informován v dobì sjednání termínu kontroly. V
naléhavých situacích, uvedených v Èláncích XX a XXI GATT 1994, vak
mohou být dodateèné pøedpisy nebo zmìny uplatòovány na zásilku jetì pøed
informováním vývozce. Tato skuteènost vak nezbavuje vývozce jejich
povinností dodrovat dovozní pøedpisy Èlenù uivatelù.
7. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby informace, uvedené v odstavci 6,
byly dány vhodným zpùsobem vývozcùm k dispozici a aby kontrolní úøady
orgánù provádìjících kontrolu pøed odesláním slouily jako informaèní
støediska, kde jsou tyto informace k dispozici.
8. Èlenové uivatelé zveøejní ihned vechny pøísluné právní pøedpisy,
týkající se èinností spojených s kontrolou pøed odesláním takovým zpùsobem,
je umoní ostatním vládám a obchodníkùm, aby se s nimi seznámili.
Ochrana dùvìrných obchodních informací
9. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nakládaly se vemi informacemi, které získají v prùbìhu kontroly
pøed odesláním jako s dùvìrnými obchodními informacemi, pokud nebyly ji
zveøejnìny, obecnì zpøístupnìny tøetím stranám nebo jinak veøejnì známy.
Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním
dodrely tento postup.
10. Èlenové uivatelé poskytnou Èlenùm na vyádání informace o
opatøeních, která pøijmou k zajitìní odstavce 9. Ustanovení tohoto odstavce
nebudou vyadovat od ádného Èlena zveøejnìní dùvìrných informací, které
by ohrozilo úèinnost programù kontroly pøed odesláním nebo by zpùsobilo
újmu oprávnìným obchodním zájmùm veøejných nebo soukromých podnikù.
11. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nevydaly dùvìrné obchodní informace ádné tøetí stranì, ledae by
orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním, sdílely tyto informace s vládními
orgány, které s nimi uzavøely smlouvu nebo jim daly povìøení. Èlenové
uivatelé zabezpeèí, aby dùvìrné obchodní informace, je obdrí od orgánù
provádìjících kontrolu pøed odesláním, s nimi uzavøely smlouvu nebo jim
daly povìøení, byly pøimìøenì chránìny. Orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním budou sdílet dùvìrné obchodní informace s vládami, které s nimi
uzavøely smlouvu nebo jim daly povìøení pouze pokud jde o informace bìnì
vyadované pro akreditivy nebo jiné druhy placení nebo pro úèely celní,
licenèní nebo devizové kontroly.
12. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nepoadovaly od vývozce poskytování informací, týkajících se:
a)

výrobních údajù o patentových, licenèních nebo nezveøejnìných
postupech nebo postupech, u nich byla podána ádost o udìlení patentu;
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b)

nezveøejnìných technických údajù jiných ne údajù, potøebných pro
prokázání, e byly dodreny technické pøedpisy nebo normy;

c)

vnitøních cen, vèetnì výrobních nákladù;

d)

ziskové úrovnì;

e)

podmínek smluv mezi vývozci a jejich dodavateli, ledae by jinak nebylo
moné, aby orgány provedly danou kontrolu. V tìchto pøípadech orgán
vyádá pouze informaci, nezbytnou pro tento úèel.

13. Informace, zmínìné v odstavci 12, o které jinak orgány provádìjící
kontrolu pøed odesláním nepoádají, mohou být uvolnìny dobrovolnì
vývozcem za úèelem dokreslení urèitého pøípadu.
Støet zájmù
14. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, berouce rovnì v úvahu ustanovení o ochranì dùvìrných
obchodních informací, uvedená v odstavcích 9 a 13, dodrely postupy k
zamezení støetu zájmù:
a)

mezi orgány provádìjícími kontrolu pøed odesláním a jakýmikoli
subjekty, je jsou ve spojení s danými orgány provádìjícími kontrolu pøed
odesláním, vèetnì jakýchkoli subjektù, ve kterých pozdìji uvedené
subjekty mají finanèní nebo obchodní zájmy nebo jakýmikoli subjekty, je
mají finanèní zájmy v daných orgánech provádìjících kontrolu pøed
odesláním a jim orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním, mají
provést kontrolu;

b)

mezi orgány provádìjícími kontrolu pøed odesláním a jakýmikoli jinými
subjekty, vèetnì tìch, je jsou pøedmìtem kontroly pøed odesláním s
výjimkou vládních orgánù, které sjednávají smlouvy nebo dávají povìøení
ke kontrole;

c)

s útvary orgánù provádìjících kontrolu pøed odesláním, zabývajícími se
jinými èinnostmi, ne které jsou vyadovány k uskuteènìní kontrolního
procesu.

Prùtahy
15. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby se orgány provádìjící kontrolu
pøed odesláním, vyvarovaly bezdùvodných prùtahù kontroly dodávek. Èlenové
uivatelé zabezpeèí, aby jestlie se orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním
a vývozce dohodnou o datu kontroly, orgán provádìjící kontrolu pøed
odesláním uskuteènil kontrolu k tomuto datu, pokud není zmìnìno vzájemnou
dohodou mezi vývozcem a orgánem provádìjícím kontrolu pøed odesláním
nebo orgánu provádìjícímu kontrolu pøed odesláním je zabránìno tak uèinit
vývozcem nebo vyí mocí.3/
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16. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby po obdrení koneèných
dokumentù a ukonèení kontroly vyhotovily orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním bìhem pìti pracovních dní buï èistou zprávu o nálezu nebo
poskytly podrobné písemné vysvìtlení, uvádìjící dùvody pro její nevyhotovení.
Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby ve druhém pøípadì poskytly orgánu
provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozcùm pøíleitost pøedloit jejich
písemná stanoviska a jestlie o to vývozci poádají, zajistí opakovanou
kontrolu v nejbliím vzájemnì pøijatelném termínu.
17. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby kdykoli o to vývozci poádají,
uskuteènily orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním pøed termínem
fyzické kontroly pøedbìné ovìøení ceny a bude-li to praktické, i smìnného
kurzu na základì kontraktu mezi vývozcem a dovozcem, pro-forma faktury a
bude-li to praktické, ádosti o povolení dovozu. Èlenové uivatelé zabezpeèí,
aby cena nebo smìnný kurz, jen byl pøijat orgánem provádìjícím kontrolu
pøed odesláním na základì takového pøedbìného ovìøení nebyl odvolán za
pøedpokladu, e zboí odpovídá dovozním dokumentùm a/nebo dovozní licenci.
Zabezpeèí, aby po uskuteènìní pøedbìného ovìøení uvìdomily orgány
provádìjící kontrolu pøed odesláním ihned písemnì vývozce buï o pøijetí nebo
o podrobných dùvodech pro nepøijetí ceny a/nebo smìnného kurzu.
18. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby za úèelem vylouèení opodìného
placení zaslaly orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozcùm nebo
jimi povìøeným zástupcùm co nejrychleji èistou zprávu o nálezu.
19. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby v pøípadì písemné chyby v èisté
zprávì o nálezu orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním chybu opravily a
zaslaly opravenou informaci co nejrychleji pøísluným stranám.
Ovìøení ceny
20. Èlenové
uivatelé
zabezpeèí,
aby
za
úèelem
zabránìní
nadfakturace a podfakturace a podvodu ovìøily orgány provádìjící kontrolu
pøed odesláním cenu podle následujících pokynù:4/
a)

orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním odmítnou kontraktní cenu,
dohodnutou mezi vývozcem a dovozcem jen v pøípadì, e mohou dokázat,
e jejich nález o nepøesvìdèivosti ceny je zaloen na ovìøovacím procesu,
který je v souladu s kritérií, uvedenými v pododstavcích b) a e);

b)

orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním zaloí své cenové srovnání
pro ovìøení vývozní ceny na cenì (cenách) stejného nebo podobného
zboí, nabízeného k vývozu ze stejné vývozní zemì ve stejném nebo
pøiblinì stejném èase, za konkurenèních a srovnatelných prodejních
podmínek, v souladu s obvyklými komerèními praktikami a oèitìné od
jakékoli pouitelné bìné slevy. Toto srovnání bude zaloeno na
následujícím:
(i)

4/

pouity budou pouze ceny, poskytující platnou srovnatelnou bázi,
berouce v úvahu odpovídající ekonomické faktory, týkající se
dovozní zemì a zemì nebo zemí pouitých pro cenové srovnání;
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orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním nebude spoléhat na cenu
zboí, nabídnutého pro vývoz do rùzných dovozních zemí k
libovolnému stanovení nejnií ceny zásilky;

(iii) orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním
specifické prvky, uvedené v pododstavci c);

vezme

v

úvahu

(iv) v jakémkoli stadiu výe popsaného postupu poskytne orgán
provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozci pøíleitost k vysvìtlení
ceny;
c)

pøi ovìøování ceny budou orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním
brát pøimìøenì zøetel na podmínky prodejní smlouvy a obecnì pouitelné
faktory, ovlivòující obchodní pøípad. Tyto faktory budou zahrnovat
zejména komerèní úroveò a mnoství prodeje, dodací lhùty a podmínky,
cenové doloky, specifikace jakosti, zvlátní vlastnosti vzorù, zvlátní
odesílací nebo balící specifikace, velikost objednávky, prodeje za hotové,
sezónní vlivy, licenèní nebo jiné poplatky z titulu duevního vlastnictví a
sluby, poskytované jako souèást kontraktu, jestlie nejsou obvykle
úètovány zvlá. Budou rovnì obsahovat urèité prvky týkající se ceny
stanovené vývozcem jako napøíklad smluvní vztah mezi vývozcem a
dovozcem;

d)

ovìøení dopravních nákladù se bude týkat pouze ceny, odpovídající
pouitému zpùsobu dopravy ve vývozní zemi v souladu s tím, co je
dohodnuto v kupní smlouvì;

e)

pro úèely ovìøení ceny nebude pouito následujících prvkù:
(i)

prodejní ceny zboí v dovozní zemi, vyrábìného v této zemi;

(ii)

ceny zboí pro vývoz z jiné zemì, ne je zemì vývozu;

(iii) výrobních nákladù;
(iv) libovolných nebo smylených cen nebo hodnot.
Odvolací øízení
21. Èlenové uivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, stanovily postupy pro pøijímání, posuzování a pro vydávání
rozhodnutí o stínostech vývozcù a aby informace, týkající se tìchto postupù,
byly pøístupny vývozcùm v souladu s ustanoveními odstavcù 6 a 7. Èlenové
uivatelé zabezpeèí, aby postupy byly vypracovány a dodrovány v souladu s
následujícími pokyny:
a)

orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním urèí jednoho nebo více
úøedníkù, kteøí budou k dispozici bìhem normálních úøedních hodin v
kadém mìstì nebo pøístavu, ve kterých je administrativní úøad pro
kontrolu pøed odesláním, kteøí budou pøijímat, posuzovat a vydávat
rozhodnutí o odvolání a stínostech vývozcù;

b)

vývozci poskytnou písemnì urèeným úøedníkùm údaje, týkající se
konkrétního obchodního pøípadu, povahy stínosti a navrhovaného
øeení;

c)

urèený úøedník nebo úøedníci budou posuzovat s porozumìním stínosti
vývozcù a rozhodnou pokud mono co nejdøíve po obdrení dokumentace,
uvedené v pododstavci b).
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Odchylka
22. Cestou odchylky od ustanovení èlánku 2 Èlenové uivatelé
zabezpeèí, aby s výjimkou èásteèných zásilek nebyly kontrolovány zásilky,
jejich hodnota je mení ne minimální hodnota, pouitelná pro takové zásilky
a urèená Èlenem uivatelem s výjimkou zvlátních okolností. Tato minimální
hodnota bude tvoøit souèást informací, poskytnutých vývozcùm podle
ustanovení odstavce 6.
Èlánek 3
Povinnosti Èlenù vývozcù
Nediskriminace
1. Vyváející Èlenové zabezpeèí, aby jejich právní pøedpisy, týkající se
èinností, spojených s kontrolou pøed odesláním, byly uplatòovány
nediskriminaènì.
Transparentnost
2. Vyváející Èlenové zveøejní v co nejkratí lhùtì vechny právní
pøedpisy, týkající se èinností, spojených s kontrolou pøed odesláním takovým
zpùsobem, který umoní, aby se s nimi seznámily jiné vlády a obchodníci.
Technická pomoc
3. Vyváející Èlenové nabídnou Èlenùm uivatelùm, pokud o to
poádají, poskytnutí technické pomoci smìøující k uskuteènìní cílù této
Dohody za vzájemnì dohodnutých podmínek.5/
Èlánek 4
Nezávislá øízení o pøezkoumání
Èlenové budou mít orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním a
vývozce k tomu, aby øeili své spory vzájemnì. Kterákoli strana vak mùe,
dva pracovní dny po pøedloení stínosti v souladu s ustanoveními odstavce 21
èlánku 2, pøedat spor k nezávislému pøezkoumání. Èlenové pøijmou vechna
pøimìøená opatøení, je mají k dispozici, zabezpeèující, e budou stanoveny a
dodreny následující postupy:
a)

tuto postupy budou zabezpeèovány nezávislým orgánem, ustaveným
spoleènì organizací, zastupující orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním a organizací, zastupující vývozce pro úèely této Dohody;

b)

nezávislý orgán, uvedený v pododstavci a), vyhotoví seznam expertù
zahrnující:
(i)

skupinu
èlenù
jmenovaných
organizací,
provádìjící kontrolu pøed odesláním;

zastupující

(ii)

skupinu èlenù jmenovaných organizací, zastupující vývozce;

orgány

(iii) skupinu nezávislých obchodních expertù, jmenovaných nezávislým
orgánem, uvedeným v pododstavci a).
5/
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Geografická skladba expertù na seznamu bude taková, aby umonila
urychlené øeení jakýchkoli sporù, pøedkládaných podle tìchto postupù.
Tento seznam bude sestaven bìhem dvou mìsícù od vstupu v platnost
Dohody o WTO a bude kadoroènì aktualizován. Seznam bude veøejnì k
dispozici. Bude oznámen Sekretariátu a rozeslán vem Èlenùm;
c)

vývozce nebo orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním, pøející si vyvolat
spor, vstoupí ve styk s nezávislým orgánem, uvedeným v pododstavci a) a
poádá o ustavení skupiny odborníkù. Nezávislý orgán bude odpovìdný
za ustavení skupiny odborníkù. Tato skupina odborníkù se bude skládat
ze tøí èlenù. Èlenové skupiny odborníkù budou vybráni tak, aby se
zabránilo nadbyteèným nákladùm a prùtahùm. První èlen bude vybrán
ze skupiny (i) výe uvedeného seznamu dotèeným orgánem, provádìjícím
kontrolu pøed odesláním za podmínky, e tento èlen nemá vztah k tomuto
orgánu. Druhý èlen bude vybrán ze skupiny (ii) výe uvedeného seznamu
dotèeným vývozcem za podmínky, e tento èlen nemá vztah k tomuto
vývozci. Tøetí èlen bude vybrán ze skupiny (iii) výe uvedeného seznamu
nezávislým orgánem uvedeným v pododstavci a). Proti jakémukoli
nezávislému obchodnímu expertovi vybranému ze skupiny (iii) výe
uvedeného seznamu nebudou vzneseny ádné námitky;

d)

nezávislý obchodní expert, vybraný ze skupiny (iii) výe uvedeného
seznamu, bude pøedsedou skupiny odborníkù. Nezávislý obchodní expert
uèiní nezbytná rozhodnutí k zajitìní urychleného vyøeení sporu
skupinou odborníkù, napøíklad o tom, zda skuteènosti daného pøípadu
vyadují, aby se èlenové skupiny odborníkù seli a v kladném pøípadì,
kde se toto setkání uskuteèní s ohledem na místo projednávané kontroly;

e)

jestlie se tak sporné strany dohodnou, bude moci být nezávislým
orgánem, uvedeným v pododstavci a), vybrán ze skupiny (iii) výe
uvedeného seznamu jeden nezávislý obchodní expert k pøezkoumání
daného sporu. Tento expert uèiní nezbytná rozhodnutí k zabezpeèení
urychleného vyøeení sporu, napøíklad s ohledem na místo projednávané
kontroly;

f)

pøedmìtem pøezkoumání bude zjistit, zda v prùbìhu projednávané
kontroly postupovaly sporné strany v souladu s ustanoveními této
Dohody. Øízení budou uskuteènìna urychlenì a poskytnou pøíleitost
obìma stranám k pøedloení jejich stanovisek osobnì nebo písemnì;

g)

rozhodnutí tøíèlenné skupiny odborníkù bude pøijato vìtinovým
hlasováním. Rozhodnutí o sporu bude uèinìno bìhem osmi pracovních
dní od podání ádosti o nezávislé pøezkoumání a bude zasláno sporným
stranám. Tato lhùta by mohla být prodlouena po dohodì sporných
stran. Skupina odborníkù nebo nezávislý obchodní expert rozdìlí
náklady podle povahy pøípadu;

h)

rozhodnutí skupiny odborníkù budou závazná pro orgán provádìjící
kontrolu pøed odesláním a pro vývozce, kteøí jsou spornými stranami.
Èlánek 5
Oznámení

Èlenové pøedají Sekretariátu znìní právních pøedpisù, uvádìjících tuto
Dohodu v platnost, jako i znìní jakýchkoli dalích právních pøedpisù,
týkajících se kontroly pøed odesláním, jakmile Dohoda o WTO vstoupí pro
dotyèného Èlena v platnost. ádné zmìny v právních pøedpisech, týkajících se
kontroly pøed odesláním, nenabudou platnosti døíve, ne budou oficiálnì
zveøejnìny. Ihned po zveøejnìní budou zmìny oznámeny Sekretariátu.
Sekretariát bude informovat Èleny o dostupnosti tìchto informací.
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Èlánek 6
Revize
Koncem druhého roku od vstupu v platnost Dohody o WTO a dále
kadé tøi roky pøezkoumá Konference ministrù ustanovení, provádìní a
pùsobení této Dohody a vezme pøitom v úvahu její cíle a zkuenosti, získané v
prùbìhu jejího pùsobení. Jako výsledek tohoto pøezkoumání mùe Konference
ministrù zmìnit ustanovení Dohody.
Èlánek 7
Konzultace
Èlenové budou uskuteèòovat konzultace s Èleny, kteøí o to poádají, o
jakékoli záleitosti, ovlivòující pùsobení této Dohody. V tìchto pøípadech
budou pro tuto Dohodu pouitelná ustanovení èlánku XXII GATT, jak jsou
propracována a uplatòována Ujednáním o øeení sporù.
Èlánek 8
Øeení sporù
Jakýkoli spor mezi Èleny, týkající se pùsobení této Dohody, se bude
øídit ustanoveními èlánku XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øeení sporù.
Èlánek 9
Závìreèná ustanovení
1. Èlenové pøijmou nezbytná opatøení k uplatòování této Dohody.
2. Èlenové zabezpeèí, aby jejich právní pøedpisy nebyly v rozporu s
ustanoveními této Dohody.
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DOHODA O PRAVIDLECH PÙVODU
Èlenové,
berouce na vìdomí, e se ministøi dne 20.záøí 1986 dohodli, e
Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání bude mít za cíl zajistit
dalí liberalizaci a rozíøení svìtového obchodu, posílit úlohu GATT a
zvýit schopnosti systému GATT pøizpùsobit se vývoji mezinárodního
ekonomického prostøedí;
pøejíce si podporovat cíle GATT 1994;
uznávajíce, e jasná a pøedem známá pravidla pùvodu a jejich
pouívání usnadòují tok mezinárodního obchodu;
pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu sama o sobì nevytváøela
nadbyteèné pøekáky obchodu;
pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu nezbavila úèinnosti nebo
neporuila práva Èlenù stanovená GATT 1994;
uznávajíce, e je ádoucí zabezpeèit
pøedpisù a praktik, týkajících se pravidel pùvodu;

transparentnost

právních

pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu byla vytvoøena a uplatòována
nestranným, transparentním, pøedem známým, dùsledným a neutrálním
zpùsobem;
uznávajíce existenci mechanismu konzultací a postupù pro rychlé,
úèinné a spravedlivé rozhodování sporù, je mohou vyvstat na základì této
Dohody;
pøejíce si harmonizovat a vyjasnit pravidla pùvodu;
dohodli se takto:
ÈÁST I
DEFINICE A ROZSAH
Èlánek 1
Pravidla pùvodu
1. Pro úèely èástí I a IV této Dohody se pod pojmem pravidla
pùvodu rozumí obecnì závazné právní pøedpisy a správní rozhodnutí
uplatòovaná kterýmkoli Èlenem pøi stanovení zemì pùvodu zboí za
pøedpokladu, e se tato pravidla pùvodu netýkají smluvního nebo
autonomního obchodního reimu smìøujícího k poskytování celních preferencí,
je pøesahují uplatòování odstavce 1 èlánku I GATT 1994.
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2. Pravidla pùvodu, uvedená v odstavci 1, zahrnují vechna pravidla
pùvodu pouívaná jako souèást nepreferenèních nástrojù obchodní politiky,
jako je uplatòování zacházení podle doloky nejvyích výhod podle èlánkù I,
II, III, XI a XIII GATT 1994, antidumpingových a vyrovnávacích cel podle
èlánku VI GATT 1994, ochranných opatøení podle èlánku XIX GATT 1994,
pøedpisù o oznaèování pùvodu podle èlánku IX GATT 1994, a jakýchkoli
diskriminaèních mnostevních omezení nebo celních kvót. Zahrnují rovnì
pravidla pùvodu pouívaná pro úèely vládních zakázek a obchodní statistiky.1/
ÈÁST II
PRAVIDLA PRO ZABEZPEÈENÍ UPLATÒOVÁNÍ PRAVIDEL PÙVODU
Èlánek 2
Pravidla bìhem pøechodného období
A do skonèení pracovního programu harmonizace pravidel pùvodu,
uvedeného v èásti IV, Èlenové zajistí, aby:
a)

ve vydaných obecnì závazných správních rozhodnutích byly jasnì urèeny
podmínky, které je nutno splnit. Zejména:
(i)

v pøípadech pouití kritéria zmìny celního zaøazení musí toto
pravidlo pùvodu a jakékoli výjimky z tohoto pravidla jasnì urèit
poloky a èísla celní nomenklatury, na které se pravidlo vztahuje;

(ii)

v pøípadech pouití hodnotového procentuálního kritéria musí být v
pravidlech pùvodu uvedena rovnì metoda procentuálního výpoètu;

(iii) v pøípadech pouití kritéria opracování nebo zpracování musí být
pøesnì vymezena operace, která je postaèující k získání pùvodu
daného zboí;
b)

pravidel pùvodu nebylo pouíváno jako nástroje sledujícího pøímo èi
nepøímo obchodní cíle, nehledì na opatøení nebo nástroje obchodní
politiky, k nim se vztahují;

c)

pravidla pùvodu sama o sobì nemìla omezující, naruující nebo rozvratné
úèinky na mezinárodní obchod. Nebudou klást neúmìrné pøísné
poadavky nebo vyadovat splnìní urèitých podmínek, které se netýkají
opracování nebo zpracování, jako pøedpoklad pro stanovení zemì pùvodu.
Náklady nepøímo se vztahující k opracování nebo zpracování vak mohou
být zahrnuty pro úèely pouití hodnotového procentuálního kritéria podle
pododstavce a);

d)

pravidla pùvodu, uplatòovaná na dovozy a vývozy, nebyla pøísnìjí ne
pravidla pùvodu, uplatòovaná pøi urèení, zda je zboí tuzemské a
diskriminovala Èleny, bez ohledu na to, e jsou s výrobci pøedmìtného
zboí ve spojení;2/

1/
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e)

pravidla pùvodu byla spravována dùsledným, jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem;

f)

pravidla pùvodu byla zaloena na pozitivním standardu. Pravidla pùvodu
urèující, co neudìluje pùvod (negativní standard), bude mono pouít jako
souèást objasnìní pozitivního standardu nebo ve zvlátních pøípadech,
kdy pozitivní urèení pùvodu není nutné;

g)

obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì vztahovala ustanovení
odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s nimi;

h)

na ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli osoby, mající dobrý dùvod, bylo
osvìdèení o pùvodu pøidìlené na zboí, vydáno co nejdøíve, avak ne
pozdìji ne 150 dní3/ od ádosti o takové osvìdèení za pøedpokladu, e
byly pøedloeny vechny nezbytné údaje. ádosti o toto osvìdèení se
pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zboím a mohou být
pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi roky za
pøedpokladu, e skuteènosti a podmínky, vèetnì pravidel pùvodu, podle
nich byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za pøedpokladu, e budou
dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato osvìdèení nadále
platná, jestlie bylo v rámci pøezkoumání podle pododstavce j) pøijato
rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou veøejnì dostupná
podle ustanovení pododstavce k);

i)

zavádìné zmìny pravidel pùvodu nebo nová pravidla pùvodu nebyla
uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a ani by byly dotèeny
jejich právní pøedpisy;

j)

jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v rámci soudních,
rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na úøadech,
vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo zruení
rozhodnutí;

k)

pøísluné orgány nakládaly se vemi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak, aby tyto
informace nebyly zveøejnìny bez zvlátního povolení osoby nebo vlády,
která je poskytla, ledae by jejich zveøejnìní bylo poadováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.
Èlánek 3
Pravidla po skonèení pøechodného období

S ohledem na to, e cílem vech Èlenù je dosáhnout jako výsledku
pracovního programu harmonizace, uvedeného v èásti IV, vytvoøení
harmonizovaných pravidel pùvodu, zajistí Èlenové od poèátku uplatòování
výsledkù tohoto programu, aby:
a)

uplatòovali pravidla pùvodu stejnì pro vechny úèely, uvedené v èlánku
1;

b)

podle pravidel pùvodu byla zemí pùvodu pøísluného zboí buï zemì, ve
které bylo zboí zcela získáno nebo, pokud se na výrobì zboí podílí více
zemí, ta zemì, ve které bylo provedeno poslední podstatné zpracování;
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c)

pravidla pùvodu, uplatòovaná na dovozy a vývozy, nebyla pøísnìjí ne
pravidla pùvodu, uplatòovaná pøi urèení, zda je zboí tuzemské a
nediskriminovala Èleny, bez ohledu na to, e jsou s výrobci pøedmìtného
zboí ve spojení;

d)

pravidla pùvodu byla spravována dùsledným, jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem;

e)

obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì vztahovala ustanovení
odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s nimi;

f)

na ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli oprávnìné osoby, mající dobrý
dùvod, bylo osvìdèení o pùvodu pøidìlené na zboí vydáno co nejdøíve,
avak ne pozdìji ne 150 dní od ádosti o takové osvìdèení za
pøedpokladu, e byly pøedloeny vechny nezbytné údaje. ádosti o toto
osvìdèení se pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zboím a
mohou být pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi
roky za pøedpokladu, e skuteènosti a podmínky, vèetnì pravidel pùvodu,
podle nich byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za pøedpokladu, e
budou dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato osvìdèení
nadále platná, jestlie bylo v rámci pøezkoumání podle pododstavce h)
pøijato rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou veøejnì
dostupná podle ustanovení pododstavce i);

g)

zavádìné zmìny pravidel pùvodu nebo nová pravidla pùvodu nebyla
uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a ani by byly dotèeny
jejich právní pøedpisy;

h)

jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v rámci soudních,
rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na úøadech
vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo zruení
rozhodnutí;

i)

pøísluné orgány nakládaly se vemi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak, aby tyto
informace nebyly zveøejnìny bez zvlátního povolení osoby nebo vlády,
která je poskytla, ledae by jejich zveøejnìní bylo poadováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.
ÈÁST III
ÚPRAVA POSTUPÙ PØI OZNAMOVÁNÍ, PØEZKOUMÁVÁNÍ,
KONZULTACÍCH A ØEENÍ SPORÙ
Èlánek 4
Instituce

1. Tímto se zøizuje Výbor pro pravidla pùvodu (dále uvádìný jako
Výbor), sloený ze zástupcù vech Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se scházet podle potøeby, nejménì vak jednou za rok, s cílem poskytnout
Èlenùm pøíleitost konzultovat záleitosti, týkající se pùsobení èástí I, II, III a
IV Dohody nebo uskuteèòování cílù, stanovených v tìchto èástech a
uskuteèòovat dalí pravomoce, které mu byly svìøeny na základì této Dohody
nebo Radou pro obchod zboím. Bude-li to nutné, poádá Výbor o informace a
stanoviska k záleitostem, týkajícím se této Dohody Technický výbor, uvedený
v odstavci 2. Výbor mùe rovnì Technický výbor poádat o provedení jiných
prací, které pro uskuteèòování uvedených cílù této Dohody povauje za
potøebné. Sekretariát WTO bude pùsobit jako sekretariát Výboru;
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2. Tímto se zøizuje Technický výbor pro pravidla pùvodu (dále
uvádìný jako Technický výbor) pod zátitou Rady pro celní spolupráci
(RCS), uvedený v pøíloze I této Dohody. Technický výbor zajiuje technické
èinnosti, stanovené v èásti IV a vyjmenované v pøíloze I této Dohody. Bude-li
to nutné, poádá Technický výbor o informace a stanoviska k záleitostem,
týkajícím se této Dohody Výbor. Technický výbor mùe rovnì Výbor poádat
o provedení jiných prací, které pro uskuteèòování uvedených cílù této Dohody
povauje za potøebné. Sekretariát RCS bude pùsobit jako sekretariát
Technického výboru.
Èlánek 5
Informace a postupy, týkající se zmìn
a zavádìní nových pravidel pùvodu
1. Nejdéle 90 dní po dni vstupu v platnost Dohody o WTO sdìlí kadý
Èlen Sekretariátu svá pravidla pùvodu a obecnì závazná soudní a správní
rozhodnutí, týkající se pravidel pùvodu, platných k tomuto datu. Jestlie
nìkteré pravidlo pùvodu nebylo nedopatøením sdìleno, sdìlí je dotèený Èlen
ihned, jakmile tuto skuteènost zjistí. Seznamy informací, které Sekretariát
obdrí, rozele Èlenùm.
2. Bìhem období, uvedeného v èlánku 2, je povinností Èlenù,
zavádìjících jiná ne de minimis nebo nová pravidla pùvodu, zahrnující pro
úèely tohoto èlánku jakékoli pravidlo pùvodu zmínìné v odstavci 1, a
nesdìlená Sekretariátu, uèinit o tom oznámení nejménì 60 dní pøed vstupem
zmìnìného nebo nového pravidla v platnost takovým zpùsobem, aby bylo
zúèastnìným stranám umonìno seznámit se se zámìrem zmìnit pravidla
pùvodu nebo zavést nová pravidla pùvodu, pokud pro Èleny nevznikly nebo
nehrozí vzniknout výjimeèné okolnosti. Za takových výjimeèných okolností
zveøejní Èlen zmìnìné nebo nové pravidlo co nejdøíve.
Èlánek 6
Pøezkoumání
1. Výbor pøezkoumá kadoroènì uplatòování a pùsobení èástí II a III
této Dohody z hlediska jejich cílù. Výbor informuje kadoroènì Radu pro
obchod zboím o vývoji za období, na nì se pøezkoumání vztahuje.
2. Výbor pøezkoumá ustanovení èástí I, II a III a navrhne nezbytné
zmìny s ohledem na výsledky pracovního programu harmonizace.
3. Výbor ve spolupráci s Technickým výborem vytvoøí mechanismus
posuzování a navrhování zmìn podle výsledkù pracovního programu
harmonizace, berouc v úvahu cíle a zásady, stanovené v èlánku 9. To mùe
zahrnovat pøípady, kdy je tøeba vytvoøit úèinnìjí pravidla nebo je upravit s
ohledem na nové výrobní procesy, vyplývající ze zmìny technologie.
Èlánek 7
Konzultace
Ustanovení èlánku XXII GATT 1994, jak jsou propracována
uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou uplatòovat na tuto Dohodu.

a

Èlánek 8
Urovnání sporù
Ustanovení èlánku XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou uplatòovat na tuto Dohodu.
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ÈÁST IV
HARMONIZACE PRAVIDEL PÙVODU
Èlánek 9
Cíle a zásady
1. S cílem harmonizovat pravidla pùvodu a mimo jiné poskytnout více
jistoty pøi provádìní svìtového obchodu, uskuteèní Konference ministrù spolu
s RCS pracovní program, stanovený níe, zaloený na následujících zásadách:
a)

pravidla pùvodu se uplatòují stejnì pro vechny úèely, uvedené v èlánku
1;

b)

pravidla pùvodu stanoví jako zemi pùvodu urèitého zboí buï zemi, kde
bylo zboí zcela získáno, nebo, pokud se na výrobì zboí podílí více zemí,
tu zemi, ve které bylo provedeno poslední podstatné zpracování;

c)

pravidla pùvodu mají být objektivní, srozumitelná a pøedem známá;

d)

nehledì na opatøení nebo nástroje, k nim se mohou vztahovat, nemìla
by být pravidla pùvodu pouívána jako nástroj, sledující pøímo èi nepøímo
obchodní cíle. Pravidla pùvodu sama o sobì by nemìla vytváøet
omezující, naruující nebo rozvratné úèinky na mezinárodní obchod.
Nemìla by klást neúmìrnì pøísné poadavky nebo vyadovat splnìní
urèitých podmínek, které se netýkají opracování nebo zpracování, jako
pøedpoklad pro stanovení zemì pùvodu. Náklady nepøímo se vztahující k
opracování nebo zpracování vak mohou být zahrnuty pro úèely pouití
hodnotového procentuálního kritéria;

e)

pravidla pùvodu by mìla být spravovatelná dùsledným, jednotným,
nestranným a pøimìøeným zpùsobem;

f)

pravidla pùvodu by mìla být dùsledná;

g)

pravidla pùvodu by mìla být zaloena na pozitivním standardu.
Negativní standard smí být pouit k objasnìní pozitivního standardu.

Pracovní program
2. a)

Pracovní program bude zahájen co nejdøíve po vstupu v
platnost Dohody o WTO a bude dokonèen bìhem tøí let od
zahájení.

b)

Výbor a Technický výbor, uvedené v èlánku 4, jsou orgány
pøíslunými pro uskuteèòování tìchto prací.

c)

Aby mohla RCS podrobnì pøispìt tìmto pracím, Výbor poádá
Technický výbor o zpracování výkladù a dobrozdání,
vyplývajících z níe uvedených prací, zaloených na zásadách
vyjmenovaných v odstavci 1 tohoto èlánku. V zájmu
zabezpeèení
vèasného
dokonèení
pracovního
programu
harmonizace bude èinnost vedena podle jednotlivých skupin
výrobkù, pøedstavovaných rùznými kapitolami nebo tøídami
nomenklatury Harmonizovaného systému (HS).
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opracování

nebo

Technický výbor vypracuje harmonizované definice:
-

zboí, pokládaného za zcela získané v urèité zemi. Tato
definice musí být co nejpodrobnìjí;

-

minimálního opracování nebo zpracování, které samo o
sobì neudìluje pùvod zboí.

Technický výbor pøedloí výsledky této èinnosti Výboru do tøí
mìsícù, co od Výboru obdrel ádost.
ii)

Podstatné zpracování - Zmìna celního zaøazení

-

Technický výbor na základì kritéria podstatného
zpracování posoudí a podrobnì vypracuje monost pouití
zmìny celní poloky nebo èísla pøi zpracování pravidel
pùvodu pro urèité výrobky nebo skupiny výrobkù a bude-li
to úèelné, koncept minimální zmìny v rámci nomenklatury,
která splòuje toto kritérium.

-

Technický výbor rozdìlí výe uvedené práce podle výrobkù,
s ohledem na kapitoly a tøídy nomenklatury HS tak, aby
sdìloval výsledky tìchto prací Výboru alespoò ètvrtletnì.
Technický výbor dokonèí výe uvedené práce do jednoho
roku a tøí mìsícù, co obdrel poadavek Výboru.

iii) Podstatné zpracování - Doplòková pravidla
Po dokonèení èinností, uvedených v pododstavci (ii), pro
kadou skupinu výrobkù nebo urèitou kategorii výrobkù,
kterým výhradní pouití nomenklatury HS nepostaèuje k
vyjádøení podstatného zpracování, Technický výbor:

4/
5/

-

na základì kritéria podstatného zpracování posoudí a
podrobnì vypracuje monost pouití podpùrným nebo
výhradním zpùsobem jiných kritérií, vèetnì hodnotového
a/nebo
opracování
nebo
procentuálního
kritéria4/
5/
pøi zpracování pravidel pùvodu pro urèité
zpracování
výrobky nebo skupiny výrobkù;

-

mùe pøedloit vysvìtlení ke svým návrhùm;

-

rozdìlí výe uvedené práce podle výrobkù, s ohledem na
kapitoly a tøídy nomenklatury HS tak, aby sdìloval
výsledky tìchto prací Výboru alespoò ètvrtletnì. Technický
výbor dokonèí výe uvedené práce do dvou let a tøí mìsícù,
co obdrel poadavek Výboru.
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Úloha Výboru
3. Na základì zásad, vyjmenovaných v odstavci 1:
a)

Výbor bude pravidelnì posuzovat výklady a dobrozdání Technického
výboru ve lhùtách, stanovených v pododstavcích (i), (ii) a (iii) odstavce 2
c), s cílem potvrdit správnost tìchto výkladù a dobrozdání. Výbor mùe
od
Technického
výboru
poadovat
podrobnìjí
rozpracování
a
prohloubení jeho prací nebo vypracování nových pøístupù. V zájmu
pomoci Technickému výboru by mìl Výbor sdìlit dùvody svých
poadavkù na dodateèné práce a bude-li to vhodné, navrhne jiný moný
pøístup;

b)

po dokonèení vekerých prací, stanovených v pododstavcích (i), (ii) a (iii)
odstavce 2 c), Výbor posoudí výsledky z hlediska jejich vzájemných
souvislostí.

Výsledky pracovního programu harmonizace a následující postup
4. Konference ministrù pøevezme výsledky pracovního programu
harmonizace do pøílohy, která bude tvoøit nedílnou souèást této Dohody.6/
Konference ministrù stanoví lhùtu pro vstup této pøílohy v platnost.
PØÍLOHA I
TECHNICKÝ VÝBOR PRO PRAVIDLA PÙVODU
Závazky
1. Technický výbor bude mít následující stálé pravomoce:
a)

posuzovat na ádost kteréhokoli èlena Technického výboru specifické
technické problémy, vyplývající z kadodenního spravování pravidel
pùvodu Èlenù a vydávat na základì pøedloených skuteèností poradní
dobrozdání o vhodném øeení;

b)

poskytovat informace a rady, které mohou být vyádány kterýmkoli
Èlenem nebo Výborem, k jakýmkoli záleitostem, týkajícím se urèení
pùvodu zboí;

c)

zpracovávat a rozesílat pravidelné zprávy o technických aspektech
pùsobení a stavu této Dohody;

d)

kadoroènì provìøovat technické aspekty provádìní a pùsobení èástí II a
III.

2. Technický výbor bude vykonávat dalí pravomoce, o jejich výkon
by jej mohl Výbor poádat.
3. Technický výbor se vynasnaí, aby dokonèil v rozumnì krátké
lhùtì práce na specifických otázkách, zvlátì na tìch, které mu byly
pøedloeny Èleny nebo Výborem.

6/
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Zastoupení
4. Kadý Èlen má právo být zastoupen v Technickém výboru. Kadý
Èlen mùe jmenovat jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradníkù, aby jej
v Technickém výboru zastupovali. Kadý takto zastoupený Èlen v
Technickém výboru je dále v této pøíloze uvádìn jako èlen Technického
výboru. Zástupci èlenù Technické komise mohou být na zasedání Technického
výboru doprovázeni poradci. Sekretariát WTO se rovnì mùe zúèastòovat
tìchto zasedání jako pozorovatel.
5. Èlenové RCS, kteøí nejsou Èleny WTO, mohou být na zasedáních
Technického výboru zastoupeni jedním delegátem a jedním nebo více
náhradníky. Tito zástupci se úèastní zasedání Technického výboru jako
pozorovatelé.
6. S výhradou schválení pøedsedou Technického výboru mùe
generální tajemník RCS (dále uvádìný jako generální tajemník) pozvat na
zasedání Technického výboru jako pozorovatele zástupce vlád, které nejsou
Èleny ani WTO ani RCS, jako i zástupce mezinárodních vládních a
obchodních organizací.
7. Jména delegátù, náhradníkù a poradcù, kteøí byli urèeni, aby se
zúèastnili zasedání Technického výboru, budou sdìlena generálnímu
tajemníkovi.
Zasedání
roènì.

8. Technický výbor zasedá podle potøeby, avak nejménì jedenkrát

Postupy
9. Technický výbor volí vlastního pøedsedu a stanoví vlastní postupy.
PØÍLOHA II
SPOLEÈNÁ DEKLARACE,
TÝKAJÍCÍ SE PREFERENÈNÍCH PRAVIDEL PÙVODU
1. Uznávajíce, e nìkteøí Èlenové uplatòují preferenèní pravidla
pùvodu, odliná od nepreferenèních pravidel pùvodu, se Èlenové dohodli takto.
2. Pro úèely této Spoleèné deklarace se pod pojmem preferenèní
pravidla pùvodu rozumí obecnì závazné právní pøedpisy a správní rozhodnutí,
pouívané kterýmkoli Èlenem k urèení, zda zboí podléhá preferenènímu
zacházení v rámci smluvního nebo autonomního obchodního reimu,
vedoucímu k poskytování celních preferencí, je pøesahují uplatòování
odstavce 1 èlánku I GATT 1994.
3. Èlenové se dohodli, e zajistí, aby:
a)

pøi vydání obecnì závazného správního rozhodnutí byly podmínky, které
je tøeba splnit, jasnì stanoveny. Zejména:
(i)

v pøípadech pouití kritéria zmìny celního zaøazení bude toto
preferenèní pravidlo pùvodu a jakékoli výjimky z tohoto pravidla
jasnì urèovat poloky a èísla celní nomenklatury, na které se
pravidlo vztahuje;
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(ii)
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v pøípadech pouití hodnotového procentuálního kritéria bude v
preferenèních
pravidlech
pùvodu
uvedena
rovnì
metoda
procentuálního výpoètu;

(iii) v pøípadech pouití kritéria opracování nebo zpracování bude
pøesnì vymezena operace, která je postaèující k získání
preferenèního pùvodu daného zboí;
b)

preferenèní pravidla pùvodu byla zaloena na pozitivním standardu.
Preferenèní pravidla pùvodu urèující co neudìluje preferenèní pùvod
(negativní standard), bude mono pouít jako souèást objasnìní
pozitivního standardu nebo ve zvlátních pøípadech, kdy pozitivní urèení
preferenèního pùvodu není nutné;

c)

obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
preferenèních pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì
vztahovala ustanovení odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s
nimi;

d)

na ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli osoby, mající dobrý dùvod, bylo
osvìdèení o preferenèním pùvodu pøidìlené na zboí vydáno co nejdøíve,
avak ne pozdìji ne 150 dní7/ od ádosti o takové osvìdèení za
pøedpokladu, e byly pøedloeny vechny nezbytné údaje. ádosti o toto
osvìdèení se pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zboím a
mohou být pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi
roky za pøedpokladu, e skuteènosti a podmínky, vèetnì preferenèních
pravidel pùvodu, podle nich byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za
pøedpokladu, e budou dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato
osvìdèení nadále platná, jestlie bylo v rámci pøezkoumání podle
pododstavce f) pøijato rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou
veøejnì dostupná podle ustanovení pododstavce g);

e)

zavádìné zmìny preferenèních pravidel pùvodu nebo nová preferenèní
pravidla pùvodu nebyla uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a
ani by byly dotèeny jejich obecnì závazné právní pøedpisy;

f)

jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
preferenèního pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v
rámci soudních, rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na
úøadech, vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo
zruení rozhodnutí;

g)

pøísluné orgány nakládaly se vemi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování preferenèních pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak,
aby tyto informace nebyly zveøejnìny bez zvlátního povolení osoby nebo
vlády, která je poskytla, ledae by jejich zveøejnìní bylo poadováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.

4. Èlenové se dohodli, e bezodkladnì sdìlí Sekretariátu svá
preferenèní pravidla pùvodu, vèetnì seznamu preferenèních ujednání, podle
nich se uplatòují obecnì závazná a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
preferenèních pravidel pùvodu, uplatòovaná v den, kdy pro tohoto Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO. Èlenové se dále dohodli, e sdìlí
Sekretariátu co nejdøíve jakékoli zmìny svých preferenèních pravidel pùvodu
nebo nová preferenèní pravidla pùvodu. Seznam obdrených informací, které
jsou k dispozici, bude Sekretariátem rozeslán Èlenùm.
7/
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DOHODA O DOVOZNÍM LICENÈNÍM ØÍZENÍ
Èlenové,
majíce na zøeteli mnohostranná obchodní jednání;
pøejíce si podpoøit uskuteèòování cílù GATT;
berouce v úvahu zvlátní potøeby obchodu, rozvoje a finanèní potøeby
rozvojových èlenských zemí;
uznávajíce uiteènost automatických dovozních licencí pro urèité úèely
a skuteènost, e by tyto licence nemìly být vyuívány k omezování obchodu;
uznávajíce, e dovozní licence mohou být pouívány k vykonávání tìch
opatøení, která byla pøijata podle pøísluných ustanovení GATT 1994;
berouce v úvahu ustanovení GATT 1994, která se týkají dovozního
licenèního øízení;
pøejíce si zabezpeèit, aby dovozní licenèní øízení nebyla pouívána
zpùsobem, který je v rozporu s principy a závazky GATT 1994;
uznávajíce, e nevhodné pouívání dovozních licenèních øízení mùe
být na pøekáku mezinárodního obchodu;
pøesvìdèeni, e dovozní licenèní reimy, zejména neautomatické
dovozní licenèní reimy, by mìly být uplatòovány transparentním a
pøedvídatelným zpùsobem;
uznávajíce, e by neautomatická dovozní licenèní øízení nemìla být
více zatìována správními poplatky, ne je nezbytnì nutné ke správì
pøísluných opatøení;
pøejíce si zjednoduit a uèinit transparentními správní øízení a
postupy, pouívané v mezinárodním obchodì a zabezpeèit spravedlivé a
nestranné pouívání a provádìní takových øízení a postupù;
pøejíce si zajistit konzultaèní mechanismus
spravedlivé øeení sporù vzniklých podle této Dohody;

a

rychlé,

úèinné

a

dohodli se takto:
Èlánek 1
Veobecná ustanovení
1. Pro úèely této Dohody se vydáváním dovozních licencí rozumí
správní øízení1/ pouívaná pro uplatòování dovozních licenèních reimù,
vyadujících pøedloení ádosti nebo jiné dokumentace (jiné, ne která je
vyadována pro celní úèely) pøíslunému správnímu orgánu a stanovená jako
podmínka, pøedcházející dovozu do celního území dováejícího Èlena.
1/

Ï
Rõ
Âzenõ
Â, vztahujõ
Âcõ
Â se k ªvyda
Âva
Ânõ
Â licencõ
Âª, jakoz
Ï i jina
Â podobna
Â spra
Âvnõ
Â Ï
rõ
Âzenõ
Â.
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2. Èlenové zajistí, aby správní øízení, která jsou pouívána k
uplatòování dovozních reimù, byla v souladu s odpovídajícími ustanoveními
GATT 1994, vèetnì pøíloh a protokolù tak, jak jsou vykládány touto Dohodou,
s cílem zabránit naruení obchodu, které mùe vzniknout nevhodným
pùsobením tìchto øízení s ohledem na úèely ekonomického rozvoje a finanèní a
obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí2/.
3. Pravidla pro dovozní licenèní øízení budou uplatòována neutrálnì a
vykonávána spravedlivým a nestranným zpùsobem.
4. a)

Pravidla a vechny informace, týkající se postupù pro
pøedloení ádostí o licence, vèetnì zpùsobilosti osob, firem
nebo institucí, které mohou ádosti o licence pøedkládat
pøíslunému správnímu orgánu, jako i seznamy výrobkù, které
podléhají licenènímu øízení, budou zveøejnìny v publikaci, která
bude oznámena Výboru pro dovozní licence, ustavenému podle
èlánku 4 (dále uvádìnému jako Výbor), takovým zpùsobem,
který umoní vládám3/ a obchodníkùm, aby se s nimi seznámili.
Tyto údaje budou zveøejnìny vdy, kdy to bude moné, 21 dní
pøede dnem, kdy pøedpis vstoupí v platnost, ale v kadém
pøípadì nejpozdìji v den jeho vstupu v platnost. Jakékoliv
výjimky, odchylky a zmìny pravidel, týkajících se licenèního
øízení nebo seznamu výrobkù, podléhajících licenènímu øízení,
budou rovnì zveøejnìny stejným zpùsobem a bìhem stejné
výe uvedené lhùty. Výtisky tìchto publikací budou rovnì
dány k dispozici Sekretariátu.

b)

Èlenové, kteøí si pøejí vznést písemné pøipomínky, dostanou
pøíleitost je na poádání prodiskutovat. Dotyèný Èlen vezme
tyto pøipomínky a výsledky diskusí náleitì v úvahu.

5. Formuláøe ádosti o licence, pøípadnì formuláøe pro jejich
prodlouení, budou co nejjednoduí. K tìmto ádostem mohou být
poadovány jen takové dokumenty a informace, které jsou povaovány za zcela
nezbytné pro øádný výkon licenèních reimù.
6. Øízení pøi vydání, pøípadnì prodlouení licence, budou co
nejjednoduí. adatelùm bude poskytnuta rozumná lhùta pro pøedloení
ádostí o licence. Je-li stanoveno datum uzávìrky, mìla by tato lhùta èinit
nejménì 21 dní s moností prodlouení v pøípadech, kdy bìhem této lhùty byl
obdren nedostateèný poèet ádostí. adatelé se budou v souvislosti se ádostí
o licence obracet pouze na jeden správní orgán. Kde je zcela nevyhnutelné
obrátit se na více ne jeden správní orgán, poèet tìchto orgánù se omezí na tøi.
7. ádná ádost o licenci nebude odmítnuta pro drobné chyby v
dokumentech, které nemìní základní údaje v ádosti. Nebude uloena pokuta
vìtí ne nezbytná, která bude slouit pouze jako výstraha za opomenutí nebo
chybu v dokumentech nebo v postupech, k nim dolo bez podvodného úmyslu
nebo hrubé nedbalosti.

2/

3/
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8. Dovozy, které podléhají licenènímu øízení, nebudou odmítnuty pro
nepatrné odchylky v hodnotì, mnoství nebo váze v porovnání s údaji,
uvedenými v dovozní licenci, které vznikly bìhem dopravy nebo byly
zpùsobeny volným loením zboí nebo pro jiné nepatrné rozdíly, bìné v
normální komerèní praxi.
9. Devizové prostøedky, nutné k zaplacení dovozù, uskuteènìných na
základì licence, budou poskytnuty dritelùm licence na stejném základì jako
dovozcùm zboí, u nìho není dovozní licence poadována.
10. Pokud jde o bezpeènostní výjimky, budou uplatòována ustanovení
èlánku XXI GATT 1994.
11. Ustanovení této Dohody nevyadují od ádného Èlena zveøejnìní
dùvìrných informací, které by bránilo uplatòování zákonù nebo bylo jinak v
rozporu s veøejným zájmem nebo by mohlo pokodit oprávnìné obchodní
zájmy jednotlivých veøejných nebo soukromých podnikù.
Èlánek 2
Automatické dovozní licence4/
1. Automatickými dovozními licencemi se rozumí dovozní licence,
které jsou udìlovány ve vech pøípadech po pøedloení ádosti a v souladu s
ustanoveními odstavce 2 a) tohoto èlánku.
2. Na automatické dovozní licenèní øízení budou, vedle ustanovení
odstavcù 1 a 11 èlánku 1 a odstavce 1 tohoto èlánku, uplatòována následující
ustanovení5/:
a)

Automatické licenèní øízení nebude vedeno zpùsobem, který by mìl
omezující úèinky na dovozy, podléhající automatickým licencím.
Automatické licenèní øízení bude povaováno za takové, které má
omezující úèinky na obchod, ledae mimo jiné:
(i)

Kterákoli osoba, firma nebo instituce, splòující zákonné podmínky
dováejícího Èlena pro dovozy výrobkù podléhajících automatickým
licencím, je stejnì oprávnìná ádat a obdret dovozní licenci;

(ii)

ádosti o licence mohou být pøedloeny kterýkoli pracovní den pøed
proclením zboí;

(iii) ádosti o licence, pokud jsou pøedloeny v pøedepsané a úplné
formì,
budou
schváleny
ihned
po
obdrení
v
rozsahu
administrativnì
proveditelném,
ale
maximálnì
bìhem
10
pracovních dní;

4/
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Èlenové uznávají, e automatické dovozní licence mohou být nutné,
neexistují-li jiné vhodné postupy. Automatické dovozní licence mohou
být uplatòovány tak dlouho, pokud existují okolnosti, které daly vznik
jejich zavedení a pokud jejich základní administrativní úèely nemohou být
dosaeny jiným vhodným zpùsobem.
Èlánek 3
Neautomatické dovozní licence

1. Následující ustanovení budou, vedle ustanovení odstavcù 1 a 11
èlánku 1, uplatòována na neautomatická dovozní licenèní øízení.
Neautomatickými licenèními øízeními jsou dovozní licence, které nespadají pod
definici, obsaenou v odstavci 1 èlánku 2.
2. Neautomatické licence nebudou mít dalí omezující nebo
obchodní úèinky na dovozy kromì tìch, které jsou zpùsobeny
omezeními. Neautomatická dovozní licenèní øízení budou odpovídat
trvání opatøení, která mají provádìt a nebudou více zatìovány
poplatky, ne je nezbytnì nutné k jejich vykonávání.

naruující
uloenými
rozsahu a
správními

3. V pøípadì licenèních náleitostí, slouících k jiným úèelùm ne k
provádìní mnostevních omezení, zveøejní Èlenové dostateèné informace pro
ostatní Èleny a obchodníky, aby se seznámili se zásadami pro udìlování nebo
pomìrné rozdìlování licencí.
4. V pøípadì, e Èlen poskytuje monost osobám, firmám nebo
institucím ádat o výjimky nebo odchylky od licenèních náleitostí, zahrne
tuto skuteènost do informace zveøejnìné podle odstavce 4 èlánku 1 a uvede,
jak pøedloit takovou ádost a bude-li to moné, i okolnosti, podle kterých
bude ádost posuzována.
5. a)

Èlenové zajistí na poádání kteréhokoli Èlena, který má zájem
o obchod dotèeným výrobkem, vechny potøebné informace,
které se týkají:
(i)

provádìní omezení;

(ii) dovozních licencí, udìlených v nedávném období;
(iii) rozdìlení takových licencí mezi dodavatelské zemì;
(iv) v pøípadì, e to bude uskuteènitelné, dovozních statistik
(v hodnotì a/nebo mnoství), týkajících se výrobkù,
jejich dovoz podléhá dovozním licencím. Neoèekává se,
e by rozvojové èlenské zemì mìly z tohoto dùvodu nést
dodateèné administrativní nebo finanèní zatíení;
b)

Èlenové, kteøí pouívají dovozní licence k uplatòování kvót,
zveøejní bìhem lhùt uvedených v odstavci 4 èlánku 1 celkovou
výi kvót, o kterou bude mono ádat, uvedenou v mnoství
a/nebo v hodnotì, datum zahájení a ukonèení udìlování kvót a
vechny zmìny s tím spojené takovým zpùsobem, aby umonili
vládám a obchodníkùm se s nimi seznámit;
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c)

V pøípadì rozdìlení kvót mezi dodavatelské zemì bude Èlen,
který uplatòuje omezení, bezodkladnì informovat vechny
ostatní Èleny, kteøí mají zájem dodávat dotyèný výrobek, o
pøidìlených podílech v rámci kvóty v mnoství nebo hodnotì
rùzným dodavatelským zemím a zveøejní tuto informaci bìhem
lhùt uvedených v odstavci 4 èlánku 1 takovým zpùsobem, aby
umonil vládám a obchodníkùm se s nimi seznámit;

d)

V pøípadì, e vznikne situace, kdy je nezbytné pøedem vyhlásit
datum zpøístupnìní kvót, budou informace uvedené v odstavci
4 èlánku 1 zveøejnìny bìhem lhùt, uvedených v odstavci 4
èlánku 1 takovým zpùsobem, který umoní vládám a
obchodníkùm se s nimi seznámit;

e)

Kterákoli osoba, firma nebo instituce, splòující právní a
administrativní podmínky dováejícího Èlena, bude stejnì
oprávnìná ádat a být stejnì posuzována pøi vydání licence.
Nebude-li ádost o licenci schválena, budou pro to adateli na
základì ádosti sdìleny dùvody a bude mít právo odvolání nebo
pøezkoumání záleitosti v souladu s domácím právním øádem
nebo øízeními dováejícího Èlena;

f)

Období pro vyøizování ádostí bude, s výjimkou dùvodù, které
jsou nezávislé na vùli Èlena, ne delí ne 30 dní, jestlie ádosti
jsou posuzovány, jakmile byly pøijaty, t.j. na bázi první
pøíchozí je první obslouen a ne delí ne 60 dní, jestlie
ádosti jsou posuzovány souèasnì. V druhém pøípadì zaène
lhùta pro vyøizování ádostí bìet v den, který následuje po
datu uzávìrky, vyhláeném pro podání ádostí;

g)

Doba platnosti licencí bude mít pøimìøené trvání a nebude tak
krátká, aby zabraòovala dovozùm. Doba platnosti licence
nebude zabraòovat dovozùm vzdáleného pùvodu s výjimkou
zvlátních pøípadù, kdy jsou dovozy nezbytné, aby uspokojily
nepøedvídané krátkodobé potøeby;

h)

Pøi uplatòování kvót nebudou Èlenové zabraòovat dovozùm,
uskuteèòovaným v souladu s vydanými licencemi a nebudou
odrazovat od plného vyuití kvót;

i)

Pøi vydávání licencí budou Èlenové brát v úvahu monost
vydávat licence na výrobky v ekonomických mnostvích;

j)

Pøi udìlování licencí vezme Èlen v úvahu døívìjí dovozy
adatele. V tomto ohledu by mìl posoudit, zda byly licence
vydané adateli v minulosti, plnì vyuity bìhem nedávného
reprezentativního období. V pøípadech, kdy licence nebyly plnì
vyuity, pøezkoumá Èlen dùvody neèerpání a vezme je v úvahu
pøi udìlování nových licencí. Bude rovnì brát zøetel na
zajitìní pøimìøeného rozdìlení licencí novým dovozcùm,
berouc v úvahu monost vydávat licence na výrobky v
ekonomických mnostvích. V tomto ohledu bude zvlátní
pozornost vìnovat tìm dovozcùm, kteøí dováejí výrobky
pocházející z rozvojových èlenských zemí a zejména z nejménì
rozvinutých èlenských zemí;

Strana 2621

- 274 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2622

k)

V pøípadì kvót,
nejsou pøidìleny
licence6/ volnì
pøidìlených mezi
nebo zemì;

uplatòovaných prostøednictvím licencí, které
mezi dodavatelské zemì, mùe si dritel
vybrat zdroje dovozù. V pøípadì kvót
dodavatelské zemì, licence jasnì urèí zemi

l)

Pøi uplatòování odstavce 8 èlánku 1 mohou být kompenzaèní
úpravy provedeny pøi budoucím pøidìlení licence v pøípadech,
kdy dovozy pøekroèily úroveò pøedchozí licence.
Èlánek 4
Instituce

Tímto se zøizuje Výbor pro dovozní licence, sloený ze zástupcù
kadého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a místopøedsedu a bude se
scházet podle potøeby, aby poskytoval Èlenùm pøíleitost konzultovat vechny
záleitosti, vztahující se k pùsobení této Dohody nebo k uskuteèòování jejich
cílù.
Èlánek 5
Oznámení
1. Èlenové, kteøí zavádìjí licenèní øízení nebo zmìny v tìchto øízeních,
je budou oznamovat bìhem 60 dní po zveøejnìní.
2. Oznámení o zavedení dovozního licenèního øízení bude zahrnovat
následující informace:
a)

seznam výrobkù, podléhajících licenènímu øízení;

b)

kontaktní místo pro poskytování informací o podmínkách zpùsobilosti
adatelù;

c)

správní orgán/y, u nìho se ádosti pøedkládají;

d)

datum a název publikace, kde jsou zveøejòována licenèní øízení;

e)

oznaèení, zda jsou licenèní øízení automatická nebo neautomatická podle
definic, obsaených v èláncích 2 a 3;

f)

v
pøípadì
automatických
administrativní úèel;

g)

v pøípadì neautomatických dovozních licenèních øízení oznaèení opatøení,
která jsou uplatòována prostøednictvím licenèního øízení; a

h)

oèekávané trvání licenèního øízení, pokud mùe být odhadnuto s urèitou
pravdìpodobností a jestlie ne, dùvod, proè tato informace nemùe být
poskytnuta.

dovozních

licenèních

øízení

3. Oznámení o zmìnách v dovozních licenèních øízeních
obsahovat výe uvedené skuteènosti, pokud v nich dolo ke zmìnám.

jejich

budou

4. Èlenové budou oznamovat Výboru publikace, ve kterých budou
informace, poadované v odstavci 4 èlánku 1, zveøejnìny.
6/

Ne
Ïkdy jsou uva
Âde
Ïni jako ªdrz
Ïitele
Â kvo
Âtª.
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5. Kterýkoli dotèený Èlen, mající zato, e jiný Èlen neoznámil
zavedení licenèního øízení nebo jeho zmìny v souladu s ustanoveními odstavcù
1 a 3, mùe na tuto záleitost upozornit tohoto jiného Èlena. Jestlie
oznámení není provedeno ihned poté, takový Èlen mùe sám oznámit licenèní
øízení nebo zmìny v nìm, vèetnì vech závaných a dosaitelných informací.
Èlánek 6
Konzultace a øeení sporù
Konzultace a øeení sporù ve vech záleitostech, týkajících se
pùsobení této Dohody, budou podléhat ustanovením èlánku XXII a XXIII
GATT 1994, jak jsou rozpracovány a uplatòovány Ujednáním o øeení sporù.
Èlánek 7
Pøezkoumání
1. Výbor pøezkoumá podle potøeby, ale nejménì jednou za 2 roky,
uplatòování a pùsobení této Dohody, berouc v úvahu její cíle a práva a
povinnosti v ní obsaené.
2. Jako podklad pro pøezkoumání Výborem pøipraví Sekretariát
faktologickou zprávu, zaloenou na informacích podle èlánku 5, odpovìdích na
roèní dotazník o dovozních licenèních øízeních7/ a ostatních pøísluných a
spolehlivých informacích, které má k dispozici. Tato zpráva poskytne shrnutí
døíve zmínìných informací, zvlátì uvede zmìny nebo vývoj bìhem
zkoumaného období a zahrne ostatní informace, na nich se Výbor dohodne.
3. Èlenové se zavazují, e bezodkladnì a úplnì vyplní roèní dotazník o
dovozních licenèních øízeních.
4. Výbor bude informovat Radu pro obchod zboím o vývoji bìhem
období, na které se pøezkoumání vztahuje.
Èlánek 8
Závìreèná ustanovení
Výhrady
1. K ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.
Domácí právní øád

7/

2. a)

Kadý Èlen zajistí, ne pozdìji ne dnem, kdy pro nìj vstoupí v
platnost Dohoda o WTO, soulad svých právních pøedpisù a
správních øízení s ustanoveními této Dohody.

b)

Kadý Èlen bude informovat Výbor o vech zmìnách svých
právních pøedpisù, týkajících se této Dohody a zmìnách v jejich
provádìní.

Poprve
Â rozesla
Âno jako dokument GATT 1947 L/3515 z 23.br
Ïezna 1971.
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DOHODA O SUBVENCÍCH A VYROVNÁVACÍCH OPATØENÍCH
Èlenové se dohodli takto:
ÈÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 1
Definice subvence
jestlie:

1.1 Pro úèely této Dohody bude subvence povaována za existující,
a) (1) se vyskytuje finanèní pøíspìvek vlády nebo veøejnì právní
instituce na území Èlena (dále uvádìné jako vláda), t. j. v
pøípadech, kdy:
(i)

jednání vlády zahrnuje pøímé pøevody zdrojù (napøíklad
dary, pùjèky a úèasti na základním kapitálu), potenciální
pøímé pøevody zdrojù nebo závazkù (napøíklad záruky
pùjèek);

(ii) vládní pøíjmy, které aèkoli jsou jinak splatné, jsou
promíjeny nebo nejsou vybírány (napøíklad fiskální
pobídky, jako jsou daòové zápoèty)1/;
(iii) vláda dodává zboí nebo sluby jiné, ne je veobecná
infrastruktura, nebo nakupuje zboí;
(iv) vláda provádí platby do mechanismu financování nebo
povìøuje èi usmìròuje soukromou instituci k provádìní
jednoho èi více typù funkcí, uvedených výe pod (i) a
(iii), které by jinak byly svìøeny vládì a jejich provádìní
se v ádném smyslu nelií od praxe obvykle provádìné
vládou;
nebo
a) (2) se vyskytuje jakákoli forma pøíjmové èi cenové podpory ve
smyslu èlánku XVI GATT 1994;
a
b)

je tak poskytnuta výhoda.

1.2 Subvence podle vymezení v odstavci 1 podléhá ustanovením èásti
II nebo podléhá ustanovením èásti III nebo V pouze tehdy, je-li taková
subvence specifická v souladu s ustanovením èlánku 2.

1/

V souladu s ustanovenõ
Âmi c
Ïla
Ânku XVI GATT 1994 (pozna
Âmka k c
Ïla
Ânku XVI) a s
ustanovenõ
Âmi pr
Ïõ
Âloh I az
Ï III te
Âto Dohody, osvobozenõ
Â vyva
Âz
Ïeny
Âch vy
Ârobku
Ê od celnõ
Âch
c
Ïi dan
Ïovy
Âch poplatku
Ê, uloz
Ïeny
Âch na obdobne
Â vy
Ârobky pro doma
Âcõ
Â spotr
Ïebu nebo u
Âleva
od takovy
Âch celnõ
Âch c
Ïi dan
Ïovy
Âch poplatku
Ê v c
ÏÂ
astce, nepr
Ïesahujõ
Âcõ
Â nahromade
Ïnou
splatnou sumu, nejsou povaz
Ïova
Âny za subvence.
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Èlánek 2
Specifiènost
2.1 K urèení, zda je subvence tak, jak byla vymezena v odstavci 1
èlánku 1, specifická pro podnik nebo výrobní odvìtví nebo skupinu podnikù
nebo výrobních odvìtví (dále uvádìných jako urèité podniky) v rámci
pravomoci orgánu, poskytujícího subvenci, budou uplatnìny tyto principy:
a)

V pøípadech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní pøedpisy, podle
kterých tento orgán pùsobí, výslovnì omezí pøístup k subvenci jen pro
urèité podniky, bude taková subvence specifická.

b)

V pøípadech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní pøedpisy, podle
kterých tento orgán pùsobí, stanoví objektivní kritéria nebo podmínky2/
pro uplatnitelnost subvence a její èástku, nebude specifiènost platit,
pokud uplatnitelnost bude automatická a taková kritéria a podmínky
budou pøísnì dodrovány. Kritéria nebo podmínky musí být jasnì
vyjádøeny v zákonì, obecnì závazném právním pøedpise èi jiném
oficiálním dokumentu, aby je bylo moné ovìøit.

c)

Jestlie pøes patrnou nespecifiènost, vyplývající z uplatnìní principù,
obsaených v pododstavcích a) a b), jsou dùvody se domnívat, e subvence
mùe být ve skuteènosti specifická, mohou být brány do úvahy dalí
faktory. Takovými faktory jsou: vyuívání subvenèního programu
omezeným poètem urèitých podnikù, pøevládající uívání urèitými
podniky,
poskytování
neproporcionálnì
velkých
èástek
subvencí
nìkterým podnikùm a zpùsob, jakým podle svého uváení postupoval
orgán, poskytující subvence pøi rozhodování o udìlení subvence3/. Pøi
uplatòování tohoto pododstavce musí být brán zøetel na rozsah
diverzifikace èinností v rámci pùsobnosti orgánu, poskytujícího subvence
a rovnì na délku doby, bìhem ní subvenèní program pùsobil.

2.2 Subvence, omezená na urèité podniky, umístìné uvnitø urèené
zemìpisné oblasti v rámci pùsobnosti orgánu, poskytujícího subvenci, je
specifická. Má se za to, e stanovení nebo zmìna veobecnì uplatnitelných
daòových sazeb na vech vládních úrovních, které jsou k tomu oprávnìny,
nebudou povaovány za specifickou subvenci pro úèely této Dohody.
2.3 Kadá subvence,
povaována za specifickou.

spadající

pod

ustanovení

èlánku

3,

bude

2.4 Kadé urèení specifiènosti podle ustanovení tohoto èlánku musí
být jasnì zdùvodnìno spolehlivými dùkazy.

2/

3/

Objektivnõ
Âmi krite
Âriõ
Â nebo podmõ
Ânkami, jak jsou zde pouz
Ïõ
Âva
Âny, se rozumõ
Â krite
Âria
nebo podmõ
Ânky, ktere
Â jsou neutra
Âlnõ
Â, neupr
Ïednostn
Ïujõ
Â urc
Ïite
Â podniky pr
Ïed jiny
Âmi a
jsou ekonomicke
Â ve sve
Â podstate
Ï a horizonta
Âlnõ
Â v uplatn
Ïova
Ânõ
Â, jako je poc
Ïet
zame
Ïstnancu
Ê nebo velikost podniku.
V tomto ohledu budou posuzova
Âny zejme
Âna informace o c
Ïetnosti odmõ
Âtnutõ
Â nebo
schva
Âlenõ
Â z
Ïa
Âdostõ
Â o subvence a du
Êvody pro takova
Â rozhodnutõ
Â.
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ÈáST II: ZAKÁZANÉ SUBVENCE
Èlánek 3
Zákaz
3.1 S výjimkou tìch, kterých se týkají ustanovení
zemìdìlství, jsou ve smyslu èlánku 1 zakázány tyto subvence:

Dohody

o

a)

subvence závislé právnì nebo fakticky4/, výluènì nebo jako jedna z
nìkolika dalích podmínek, na výsledcích vývozu, vèetnì tìch, které jsou
uvedeny v pøíloze I5/;

b)

subvence závislé, výluènì nebo jako jedna z nìkolika dalích podmínek,
na pøednostním pouití domácího zboí pøed dováeným zboím.

3.2 Èlenové nesmìjí poskytovat ani udrovat subvence, uvedené v
odstavci 1.
Èlánek 4
Nápravná opatøení
4.1 Kdykoli má Èlen dùvod se domnívat, e je poskytována nebo
udrována zakázaná subvence jiným Èlenem, mùe tento Èlen poádat o
konzultace s tímto jiným Èlenem.
4.2 ádost o konzultace podle odstavce 1 musí obsahovat prohláení o
dùkazech, které jsou k disposici a týkajících se existence a povahy dotyèné
subvence.
4.3 V návaznosti na ádost o konzultace podle odstavce 1 je Èlen, o
nìm se má za to, e poskytuje nebo udruje subvenci, povinen na takové
konzultace pøistoupit co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti
dané situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øeení.
4.4 Jestlie není dosaeno vzájemnì pøijatelného øeení do 30 dní6/ od
podání ádosti o konzultace, mùe Èlen, který je stranou v tìchto
konzultacích, pøedloit vìc Orgánu pro øeení sporù (DSB*/) k okamitému
ustavení skupiny odborníkù, pokud se DSB cestou konsensu nerozhodne
skupinu odborníkù neustavit.

4/

5/
6/
*/

Te
Âto podmõ
Ânky je dosaz
Ïeno, jestliz
Ïe skutec
Ïnosti ukazujõ
Â, z
Ïe poskytnutõ
Â subvence,
aniz
Ï by byla pra
Âvne
Ï spojova
Âna s uskutec
Ïne
Ïnõ
Âm vy
Âvozu, ve skutec
Ïnosti souvisõ
Â se
skutec
Ïny
Âm nebo pr
Ïedvõ
Âdany
Âm vy
Âvozem nebo vy
Âvoznõ
Âmi vy
Ânosy. Pouha
Â skutec
Ïnost, z
Ïe
subvence byla poskytnuta podniku
Êm, ktere
Â vyva
Âz
Ïejõ
Â, nenõ
Â z tohoto jedine
Âho du
Êvodu
povaz
Ïova
Âna za vy
Âvoznõ
Â subvenci ve smyslu tohoto ustanovenõ
Â.
Opatr
Ïenõ
Â, uva
Âde
Ïna
Â v pr
Ïõ
Âloze I jako opatr
Ïenõ
Â, ktera
Â netvor
Ïõ
Â vy
Âvoznõ
Â subvence, nejsou
zaka
Âza
Âna podle tohoto nebo jine
Âho ustanovenõ
Â te
Âto Dohody.
Lhu
Êty, uvedene
Â v tomto c
Ïla
Ânku, mohou by
Ât vza
Âjemnou dohodou prodlouz
Ïeny.
Dispute Settlement Body.
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4.5 Po svém ustavení mùe skupina odborníkù poádat o pomoc
Stálou skupinu expertù7/ (dále uvádìnou jako PGE*/) pøi posouzení, zda je
dotyèné opatøení zakázanou subvencí. Jestlie je taková ádost pøedloena,
PGE okamitì proetøí dùkazy z hlediska existence a povahy dotyèného
opatøení a poskytne Èlenu, který uplatòuje nebo udruje toto opatøení,
monost prokázat, e dotyèné opatøení není zakázanou subvencí. PGE podá
zprávu o svých závìrech skupinì odborníkù ve lhùtì, stanovené skupinou
odborníkù. Závìry PGE k otázce, zda dotyèné opatøení je èi není zakázanou
subvencí, musí být pøijaty skupinou odborníkù beze zmìn.
4.6 Skupina odborníkù pøedloí svou závìreènou zprávu sporným
stranám. Zpráva bude rozeslána vem Èlenùm do devadesáti dní od data, kdy
byla skupina odborníkù ustavena a stanoveno její zmocnìní.
4.7 Jestlie je dotyèné opatøení shledáno zakázanou subvencí, skupina
odborníkù doporuèí, aby ji Èlen, poskytující subvenci, bezodkladnì zruil.
Skupina odborníkù proto urèí ve svém doporuèení lhùtu, ve které musí být
opatøení zrueno.
4.8 Do tøiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníkù vem Èlenùm
bude zpráva pøijata DSB, pokud jedna ze sporných stran oficiálnì neoznámí
DSB své rozhodnutí se odvolat anebo DSB cestou konsensu nerozhodne
zprávu nepøijmout.
4.9 V pøípadì odvolání proti zprávì skupiny odborníkù vydá Odvolací
orgán své rozhodnutí do tøiceti dní od data, kdy sporná strana oficiálnì
oznámila svùj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, e nemùe
vydat svou zprávu do tøiceti dní, bude písemnì informovat DSB o dùvodech
odkladu spolu s odhadem lhùty, ve které svou zprávu pøedloí. V ádném
pøípadì nesmí øízení pøekroèit edesát dní. Zpráva o odvolání bude schválena
DSB a bezpodmíneènì pøijata spornými stranami, pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Èlenùm8/, e zprávu o odvolání
nepøijímá.
4.10 V pøípadì, e doporuèení DSB není splnìno ve lhùtì, stanovené
skupinou odborníkù, která poèíná bìet od data schválení zprávy skupiny
odborníkù nebo zprávy Odvolacího orgánu, dá DSB stìujícímu si Èlenovi
právo uèinit odpovídající9/ protiopatøení, ledae by DSB cestou konsensu
rozhodla ádost odmítnout.
4.11 V pøípadì, e sporná strana poádá o rozhodèí øízení podle
odstavce 6 èlánku 22 Ujednání o øeení sporù, rozhodce urèí, zda jsou
protiopatøení odpovídající.10/
4.12 Pro úèely sporù, vedených podle tohoto èlánku, s výjimkou lhùt
výslovnì stanovených v tomto èlánku, se lhùty, uplatnitelné podle Ujednání o
øeení sporù pro vedení takových sporù zkrátí na polovinu.
7/
*/
8/
9/
10/

Jak je stanoveno v c
Ïla
Ânku 24.
Permanent Group of Experts.
Jestliz
Ïe zaseda
Ânõ
Â DSB nenõ
Â be
Ïhem tohoto obdobõ
Â pla
Ânova
Âno, bude k tomuto u
Âc
Ïelu
svola
Âno.
Tento vy
Âraz nenõ
Â mõ
Âne
Ïn tak, z
Ïe dovoluje nepr
Ïime
ÏÏ
rena
Â protiopatr
Ïenõ
Â s ohledem na
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Ïe subvence, na ne
Ïz
Ï se tato ustanovenõ
Â vztahujõ
Â, jsou zaka
Âzane
Â.
Tento vy
Âraz nenõ
Â mõ
Âne
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Ïe dovoluje nepr
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ÏÏ
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Ïenõ
Â s ohledem na
skutec
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Â.
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ÈÁST III: NAPADNUTELNÉ SUBVENCE
Èlánek 5
Nepøíznivé úèinky
ádný Èlen by nemìl pouitím jakékoli subvence, uvedené v
odstavcích 1 a 2 èlánku 1, zpùsobit nepøíznivé úèinky na zájmy jiných Èlenù,
t.j.:
a)

újmu domácímu výrobnímu odvìtví jiného Èlena;11/

b)

zruení nebo zmenení získávaných výhod pøímo nebo nepøímo jiným
Èlenùm podle GATT 1994, zejména výhod z koncesí, vázaných podle
èlánku II GATT 1994;12/

c)

vánou újmu zájmù jiného Èlena.13/

Tento èlánek se nevztahuje na subvence, udrované pro zemìdìlské výrobky
podle ustanovení èlánku 13 Dohody o zemìdìlství.
Èlánek 6
Váná újma
6.1 Za existující bude váná újma ve smyslu pododstavce c) èlánku 5
povaována v pøípadì:
a)

celkového ad valorem subvencování14/ výrobku, pøesahujícího 5%;15/

b)

subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpìných výrobním odvìtvím;

c)

subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpìných
jednorázových opatøení, která nejsou obnovitelná a
tento podnik opakována a která jsou pøijímána pouze
pro vypracování dlouhodobých øeení a k zabránìní
problémùm;

d)

pøímého promíjení dluhu, t.j. prominutí vládního úvìru a darù na pokrytí
splácení dluhu.16/

11/

Vy
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Ï pouz
Ïit ve stejne
Âm smyslu jako v
pr
Ïõ
Âslus
Ïny
Âch ustanovenõ
Âch GATT 1994 a existence takove
Âho zrus
Ïenõ
Â nebo zmens
Ïenõ
Â bude
stanovena v souladu se zpu
Êsobem uplatn
Ïova
Ânõ
Â te
Ïchto ustanovenõ
Â.
Ïlenaª je v te
Vy
Âraz ªva
Âz
Ïna
Â u
Âjma za
Âjmu
Êm jine
Âho C
Âto Dohode
Ï pouz
Ïit ve stejne
Âm smyslu
jako v odstavci 1 c
Ïla
Ânku XVI GATT 1994 a zahrnuje hrozbu va
Âz
Ïne
Â u
Âjmy.
Celkove
Â ad valorem subvencova
Ânõ
Â bude vypoc
Ïõ
Âta
Âno podle ustanovenõ
Â pr
Ïõ
Âlohy IV.
Vzhledem k tomu, z
Ïe civilnõ
Â letectvõ
Â bude pr
Ïedme
Ïtem zvla
ÂÏ
stnõ
Âch mnohostranny
Âch
pravidel, u
Âroven
Ï stanovena
Â v tomto pododstavci se na civilnõ
Â letectvõ
Â nevztahuje.
Ïlenove
C
Â uzna
Âvajõ
Â, z
Ïe nenõ
Â-li financova
Ânõ
Â civilnõ
Âho letecke
Âho programu, zaloz
Ïene
Â na
licenc
Ïnõ
Âch poplatcõ
Âch, plne
Ï uhrazova
Âno pro pokles u
Ârovne
Ï uskutec
Ïne
Ïny
Âch prodeju
Ê pod
Âroven
u
Ï pr
Ïedpokla
Âdany
Âch prodeju
Ê, nevznika
Â tõ
Âm sama o sobe
Ï va
Âz
Ïna
Â u
Âjma pro u
Âc
Ïely
tohoto pododstavce.

12/

13/
14/
15/
16/

podnikem, kromì
nemohou být pro
k poskytnutí èasu
pøíkrým sociálním
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6.2 Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 nebude za vánou újmu
povaováno, jestlie subvencující Èlen prokáe, e dotyèná subvence
nezpùsobila úèinky, uvedené v odstavci 3.
6.3 Váná újma ve smyslu pododstavce c) èlánku 5 mùe vzniknout
vdy, kdy nastane jeden nebo nìkolik z tìchto pøípadù:
a)

úèinkem subvence je znemonìní nebo ztìování dovozu obdobného
výrobku jiného Èlena na trh subvencujícího Èlena;

b)

úèinkem subvence je znemonìní nebo ztìování vývozu obdobného
výrobku jiného Èlena z trhu tøetí zemì;

c)

úèinkem subvence je podstatné podtrení ceny subvencovaných výrobkù
ve srovnání s cenou obdobného výrobku jiného Èlena na stejném trhu
nebo podstatné omezení èi stlaèení ceny nebo ztráta prodejù na téme
trhu;

d)

úèinkem subvence je zvýení podílu subvencujícího Èlena na svìtovém
trhu urèitým základním výrobkem nebo zboím17/ ve srovnání s
prùmìrným podílem, kterého dosáhl v prùbìhu pøedchozích 3 let a toto
zvýení má povahu trvalého trendu po dobu poskytování subvencí.

6.4 Pro úèely odstavce 3 b) zahrnuje znemonìní nebo ztìování
vývozu jakýkoli pøípad, kdy s výjimkou ustanovení odstavce 7 bylo prokázáno,
e dolo ke zmìnì pomìrných podílù na trhu ke kodì obdobného
nesubvencovaného výrobku (za odpovídající reprezentativní období, dostateèné
k prokázání jasného trendu ve vývoji trhu dotyèného výrobku, kterým bude za
obvyklých podmínek doba 1 roku). Zmìna pomìrných podílù na trhu
zahrnuje kteroukoli z tìchto situací: a) zvýí se podíl subvencovaného
výrobku na trhu; b) podíl subvencovaného výrobku na trhu zùstává stejný za
podmínek, kdy by bez subvence poklesl; c) podíl subvencovaného výrobku na
trhu klesne, ale pomaleji, ne by tomu bylo bez poskytnutí subvence.
6.5 Pro úèely odstavce 3 c) zahrnuje podtrení ceny jakýkoli pøípad,
kde bylo toto podtrení prokázáno srovnáním cen subvencovaného výrobku s
cenami nesubvencovaného obdobného výrobku, dodávaného na tentý trh.
Srovnání bude provedeno na stejné obchodní úrovni a ve srovnatelném èase,
pøièem v úvahu bude vzat i jakýkoli jiný èinitel, ovlivòující cenovou
srovnatelnost. Jestlie vak pøímé srovnání není moné, podtrení cen mùe
být prokázáno na základì jednotkových hodnot vývozu.
6.6 Kadý Èlen, na jeho trhu údajnì dolo k váné újmì, poskytne, s
výjimkou ustanovení odstavce 3 pøílohy V, stranám ve sporu, vzniklém podle
èlánku 7 a skupinì odborníkù, ustavené podle odstavce 4 èlánku 7 vekeré
pøísluné informace, které mohou být získány, pokud jde o zmìny trních
podílù sporných stran, jako i o odpovídající ceny dotyèných výrobkù.
6.7 Znemonìní nebo ztìování, zpùsobující vánou újmu podle
odstavce 3, nevznikne, jestlie bìhem pøísluného období existuje kterákoli z
tìchto okolností:18/
17/
18/

Pokud neplatõ
Â jina
Â mnohostranne
Ï dohodnuta
Â specificka
Â pravidla obchodu dotyc
Ïny
Âm
vy
Ârobkem nebo zboz
Ïõ
Âm.
Skutec
Ïnost, z
Ïe v tomto odstavci jsou uva
Âde
Ïny urc
Ïite
Â okolnosti, jim samy
Âm neda
Âva
Â
jaky
Âkoli pra
Âvnõ
Â statut ani ve smyslu GATT 1994 ani ve smyslu te
Âto Dohody. Tyto
okolnosti nesme
Ïjõ
Â by
Ât odde
Ïlene
Â, ojedine
Ïle
Â ani jinak bezvy
Âznamne
Â.
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a)

zákaz nebo omezení vývozu obdobného výrobku stìujícího si Èlena nebo
dovozu stìujícího si Èlena do dotyèné tøetí zemì;

b)

rozhodnutí dováející vlády, provozující obchodní monopol nebo státní
obchod s dotyèným výrobkem, nahradit z neobchodních dùvodù dovoz
stìujícího si Èlena dovozy jiné zemì nebo zemí;

c)

pøírodní katastrofy, stávky, dopravní poruchy nebo jiné pøípady vyí
moci podstatnì ovlivòující výrobu, jakost, mnoství nebo ceny výrobku,
který má stìující si Èlen na vývoz;

d)

existence ujednání, omezujících vývoz stìujícího si Èlena;

e)

dobrovolné sníení mnoství dotyèného výrobku na vývoz stìujícího si
Èlena (vèetnì, mimo jiné, situace, kdy firmy stìujícího si Èlena samy
pøesunuly vývozy tohoto výrobku na nové trhy);

f)

nedodrování norem nebo jiných regulaèním opatøení v dovozní zemi.

6.8 Jestlie nenastaly okolnosti, uvedené v odstavci 7, mìla by být
existence váné újmy urèena na základì informací, pøedloených skupinì
odborníkù nebo jí získaných, vèetnì informací, pøedloených podle ustanovení
pøílohy V.
6.9 Tento èlánek se nevztahuje na udrované subvence
zemìdìlské výrobky, jak je stanoveno v èlánku 13 Dohody o zemìdìlství.

pro

Èlánek 7
Nápravná opatøení
7.1 Pokud není v ustanovení èlánku 13 Dohody o zemìdìlství
stanoveno jinak, kdykoli má Èlen dùvod se domnívat, e jakákoli subvence,
uvedená v èlánku 1, poskytnutá nebo udrovaná jiným Èlenem, vyvolává újmu
jeho domácímu výrobnímu odvìtví, zruení nebo zmenení výhod nebo vánou
újmu, mùe tento Èlen poádat o konzultace s tímto jiným Èlenem.
7.2 ádost o konzultace podle odstavce 1 bude obsahovat dostupné
dùkazy, týkající se a) existence a povahy dotyèné subvence a b) újmy,
zpùsobené domácímu výrobnímu odvìtví nebo zruení nebo zmenení výhod
nebo váné újmy19/ zájmù Èlena ádajícího konzultace.
7.3 Na základì ádosti o konzultace podle odstavce 1 je Èlen, o nìm
se má za to, e poskytuje nebo udruje dotyèné subvence, povinen na takové
konzultace pøistoupit co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti
dané situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øeení.
7.4 Jestlie konzultace nevedou ke vzájemnì pøijatelnému øeení do
edesáti dní20/, kterýkoli Èlen, který je stranou v tìchto konzultacích, mùe
pøedloit vìc DSB k ustavení skupiny odborníkù, pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne skupinu odborníkù nezøídit. Sloení skupiny odborníkù a její
zmocnìní budou stanoveny do patnácti dní od data, kdy byla ustavena.
19/

20/
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Ïõ
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Ïe se z
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Ânku 6, mohou by
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Âz
Ïne
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Ï
omezeny na dostupne
Â du
Êkazy, zda byly splne
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Ïla
Ânku 6.1.
Jaka
Âkoli lhu
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Ïla
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Ïena vza
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7.5 Skupina odborníkù vìc pøezkoumá a pøedloí svou závìreènou
zprávu sporným stranám. Zpráva bude rozeslána vem Èlenùm do 120 dní od
data, kdy byla skupina odborníkù ustavena a stanoveno její zmocnìní.
7.6 Do tøiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníkù vem Èlenùm
bude zpráva pøijata v DSB21/, pokud jedna ze sporných stran oficiálnì
neoznámí DSB své rozhodnutí se odvolat nebo pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne zprávu nepøijmout.
7.7 V pøípadì odvolání proti zprávì skupiny odborníkù vydá Odvolací
orgán své rozhodnutí do edesáti dní od data, kdy sporná strana oficiálnì
oznámila svùj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, e nemùe
vydat svou zprávu do edesáti dní, bude písemnì informovat DSB o dùvodech
odkladu spolu s odhadem lhùty, ve které svou zprávu pøedloí. V ádném
pøípadì nesmí øízení pøekroèit devadesát dní. Zpráva o odvolání bude
schválena DSB a bezpodmíneènì pøijata spornými stranami, pokud DSB
cestou konsensu nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Èlenùm, e zprávu
o odvolání nepøijímá.22/
7.8 Jestlie je pøijata zpráva skupiny odborníkù nebo zpráva
Odvolacího orgánu, v ní je stanoveno, e subvence vyvolala nepøíznivé úèinky
na zájmy jiného Èlena ve smyslu èlánku 5, uèiní Èlen, poskytující nebo
udrující takovou subvenci, pøísluné kroky k odstranìní nepøíznivých úèinkù
nebo zruení subvence.
7.9 V pøípadì, e Èlen neuèiní pøísluné kroky k odstranìní
nepøíznivých úèinkù subvence nebo zruení subvence do esti mìsícù od data,
kdy DSB pøijala zprávu skupiny odborníkù nebo zprávu Odvolacího orgánu a
pokud nedolo k dohodì o vyrovnání, DSB poskytne stìujícímu si Èlenovi
právo pøijmout protiopatøení, úmìrná stupni a povaze zjitìných nepøíznivých
úèinkù, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne o odmítnutí ádosti.
7.10 V pøípadì, e sporná strana poádá o rozhodèí øízení podle
odstavce 6 èlánku 22 Ujednání o øeení sporù, rozhodce urèí, zda protiopatøení
jsou úmìrná stupni a povaze zjitìných nepøíznivých úèinkù.
ÈÁST IV: NENAPADNUTELNÉ SUBVENCE
Èlánek 8
Zjitìní nenapadnutelných subvencí
8.1 Za nenapadnutelné23/ jsou povaovány následující subvence:
a)

subvence, které nejsou specifické ve smyslu èlánku 2;

b)

subvence, které jsou specifické ve smyslu èlánku 2, ale které splòují
vechny podmínky, stanovené v níe uvedených odstavcích 2 a), 2 b) nebo
2 c).

21/
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Â be
Ïhem tohoto obdobõ
Â pla
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Ïe takova
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Ïla
Ânku, sama o sobe
Ï neomezuje moz
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22/
23/
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8.2 Bez ohledu na ustanovení èástí III a V, jsou nenapadnutelné tyto
subvence:
a)

pomoc na výzkumné èinnosti, provádìné firmami nebo institucemi
vyího vzdìlání èi výzkumu na smluvním základì s firmami,
jestlie:24/,25/,26/
pomoc kryje27/ ne více ne 75% nákladù na prùmyslový výzkum28/ nebo
50% nákladù pøedkonkurenèní rozvojové èinnosti29/,30/;
a za pøedpokladu, e taková operace je omezena výhradnì na:

24/

25/

26/

27/

28/

29/

30/

(i)

osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a dalí pomocný
personál, zamìstnaný výhradnì ve výzkumné èinnosti);

(ii)

náklady na pøístroje, zaøízení, pùdu a budovy, pouívané výhradnì
a trvale pro výzkumnou èinnost (kromì tìch, které jsou poskytnuty
na obchodním základì);
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pr
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(iii) náklady na konzultace a jim odpovídající sluby, pouité výhradnì
k výzkumné èinnosti, vèetnì výzkumu, technických znalostí,
patentù atp. zakoupených z vnìjích zdrojù;
(iv) dodateèné reijní náklady, vzniklé pøímo z výzkumné èinnosti;
(v)
b)

jiné bìné náklady (jako náklady na materiál, dodávky a pod.),
vzniklé pøímo z výzkumné èinnosti.

pomoc znevýhodnìným oblastem na území Èlena, pokud je souèástí
veobecného rámce regionálního rozvoje31/ a je nespecifická (ve smyslu
èlánku 2) v oblastech, které mají na ni právo za pøedpokladu e:
(i)

kadá znevýhodnìná oblast musí být jasnì urèená souvislá
zemìpisná oblast, která je hospodáøsky a administrativnì
vymezitelná;

(ii)

oblast je povaována za znevýhodnìnou na základì neutrálních a
objektivních kritérií32/ ukazujících, e potíe oblasti vznikají z více
ne doèasných okolností; tato kritéria musí být jasnì vyjádøena v
právním pøedpise èi jiném oficiálním dokumentu tak, aby je bylo
mono ovìøit;

(iii) kritéria budou zahrnovat míru hospodáøského rozvoje, která bude
zaloena na nejménì jednom z tìchto faktorù:
-

buï dùchod na hlavu nebo pøíjem domácnosti na hlavu nebo
hrubý domácí produkt na hlavu, který nesmí pøesáhnout 85%
prùmìru na daném území;

-

míra nezamìstnanosti, která musí být alespoò 110% prùmìru na
daném území;

mìøeno za tøíleté období; toto mìøítko vak mùe být souhrnné a
mùe obsahovat jiné faktory.
c)

pomoc na podporu úpravy existujících zaøízení33/ podle nových
ekologických
poadavkù,
ukládaných
právním
pøedpisem,
které
vyvolávají vìtí obtíe a finanèní bøemeno pro firmy, za pøedpokladu e
tato pomoc:

31/
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32/

33/
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(i)

je jednorázovým neopakovaným opatøením; a

(ii)

je omezena na 20% nákladù na úpravu; a

(iii) nekryje náklady na výmìnu a na provozování
investice, které musí být plnì hrazeny firmou; a

CÏaÂstka 51

podporované

(iv) je pøímo a pøimìøenou mìrou zapojena do omezení neèistot a
zneèiování, plánovaných firmou a nekryje jakékoli úspory
výrobních nákladù, kterých je mono docílit, a
(v)

je dostupná vem firmám, které si mohou osvojit nové zaøízení
a/nebo výrobní procesy.

8.3 Subvenèní program, kterého se týkají ustanovení odstavce 2, bude
pøed svým uskuteènìním oznámen Výboru v souladu s ustanoveními èásti VII.
Takové oznámení bude dostateènì pøesné, aby dávalo jiným Èlenùm monost
zhodnotit, zda program odpovídá podmínkám a kritériím, stanoveným v
pøísluných ustanoveních odstavce 2. Èlenové dále kadoroènì pøedají Výboru
aktualizaci tìchto oznámení, zejména podáváním informací o celkových
výdajích na kadý program a o kadé zmìnì programu. Ostatní Èlenové mají
právo poadovat informace o jednotlivých pøípadech subvencování v rámci
oznámeného programu.34/
8.4 Na ádost Èlena Sekretariát pøezkoumá oznámení, podaná podle
odstavce 3 a pokud je to nutné, mùe od subvencujícího Èlena poadovat
dodateèné informace, týkající se dotyèného oznámeného programu.
Sekretariát podá zprávu o svém nálezu Výboru. Výbor potom na ádost
bezodkladnì posoudí nálezy Sekretariátu (nebo pokud nebylo o posudek
Sekretariátu poádáno, samo oznámení) s cílem zjistit, zda nebyly dodreny
podmínky a kritéria, stanovené v odstavci 2. Postup stanovený tímto
odstavcem bude ukonèen nejpozdìji na prvním øádném zasedání Výboru,
následujícím po oznámení subvenèního programu, pokud uplynuly alespoò dva
mìsíce mezi tímto oznámením a øádným zasedáním Výboru. Postup
pøezkoumání, uvedený v tomto odstavci, se bude na ádost uplatòovat rovnì
na podstatné úpravy programu, oznámeného v roèních aktualizacích,
uvedených v odstavci 3.
8.5 Zjitìní Výboru, uvedené v odstavci 4 nebo skuteènost, e Výbor
nedospìl k vypracování takového zjitìní nebo v jednotlivých pøípadech
nedodrení podmínek, stanovených v oznámeném programu, budou na ádost
Èlena pøedloeny k závaznému rozhodèímu øízení. Rozhodèí orgán pøedloí
své závìry Èlenùm do 120 dní od data, kdy mu byla vìc pøedána. Pokud není
v tomto odstavci stanoveno jinak, bude se na rozhodèí øízení, vedené podle
tohoto odstavce, vztahovat Ujednání o øeení sporù.
Èlánek 9
Konzultace a oprávnìná nápravná opatøení
9.1 Jestlie v prùbìhu uskuteèòování programu, uvedeného v odstavci
2 èlánku 8, má nìkterý Èlen dùvody se domnívat, e tento program, pøestoe
odpovídá kritériím podle odstavce 2 èlánku 8, vedl k váným nepøíznivým
úèinkùm na domácí výrobní odvìtví tohoto Èlena, jako je zpùsobení kody,
kterou by bylo obtíné napravit, mùe tento Èlen poádat o konzultace s
Èlenem, který poskytuje nebo udruje subvenci.
34/
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9.2 Jestlie byla podána ádost o konzultace podle odstavce 1, vstoupí
Èlen, provádìjící nebo udrující dotyèný subvenèní program, do tìchto
konzultací co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti dané
situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øeení.
9.3 Jestlie nebylo v konzultacích dosaeno vzájemnì pøijatelného
øeení podle odstavce 2 do 60 dní od podání ádosti o tyto konzultace, mùe
Èlen, který o nì poádal, pøedat vìc Výboru.
9.4 V pøípadì, e je vìc pøedána Výboru, Výbor okamitì pøezkoumá
uvedená fakta a dùkazy o úèincích, uvedených v odstavci 1. Jestlie Výbor
zjistí, e takové úèinky existují, mùe doporuèit subvencujícímu Èlenovi, aby
pozmìnil tento program tak, aby tyto úèinky byly odstranìny. Výbor pøedloí
své závìry do 120 dní od data, kdy mu vìc byla podle odstavce 3 pøedána. V
pøípadì, e doporuèení není do 6 mìsícù splnìno, Výbor oprávní ádajícího
Èlena k pøijetí patøièných protiopatøení, úmìrných povaze a stupni zjitìných
úèinkù.
ÈÁST V: VYROVNÁVACÍ OPATØENÍ
Èlánek 10
Uplatòování èlánku VI GATT 199435/
Èlenové uèiní vechny potøebné kroky k tomu, aby bylo zajitìno, e
uloení vyrovnávacího c1a36/ na jakýkoli výrobek z území kteréhokoli Èlena,
dováený na území jiného Èlena, je v souladu s ustanoveními èlánku VI GATT
1994 a s podmínkami této Dohody. Vyrovnávací cla mohou být ukládána
pouze na základì zahájených37/ etøení a spravována v souladu s
ustanoveními této Dohody a Dohody o zemìdìlství.
Èlánek 11
Zahájení a dalí postup etøení
11.1 Pokud ustanovení odstavce 6 nestanoví jinak, bude etøení k
zjitìní existence, stupnì a úèinku jakékoli údajné subvence zahájeno na
základì písemné ádosti, pøedloené domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem.
35/
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11.2 ádost podle odstavce 1 bude zahrnovat dostateèné dùkazy o
existenci a) subvence, a, pokud je to moné, její èástky, b) újmy ve smyslu
èlánku VI GATT 1994, jak je vykládán touto Dohodou, a c) pøíèinné souvislosti
mezi subvencovanými dovozy a údajnou újmou. Pouhé tvrzení, nepodloené
pøíslunými dùkazy, nemùe být povaováno za dostateèné k tomu, aby
vyhovìlo ustanovením tohoto odstavce. ádost bude obsahovat tyto adateli
rozumnì dostupné informace:
(i)

totonost adatele a uvedení objemu a hodnoty domácí výroby
obdobného výrobku adatelem. Je-li písemná ádost podávána
jménem domácího výrobního odvìtví, ádost urèí výrobní
odvìtví, jeho jménem je podávána, seznamem vech známých
domácích výrobcù obdobného výrobku (nebo svazù domácích
výrobcù obdobného výrobku) a v moném rozsahu uvedením
objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku,
pøipadající na tyto výrobce;

(ii)

úplný popis údajnì subvencovaného výrobku, jména dotyèné
zemì nebo zemí pùvodu nebo vývozu, totonost kadého
známého vývozce nebo zahranièního výrobce a seznam známých
osob, dováejících dotyèný výrobek;

(iii)

dùkazy, týkající se existence, èástky a povahy dotyèné subvence;

(iv)

dùkazy o tom, e údajná újma domácímu výrobnímu odvìtví je
zpùsobena subvencovanými dovozy prostøednictvím úèinkù
subvence. Tyto dùkazy zahrnují informace o vývoji objemu
údajnì subvencovaných dovozù, úèinek tìchto dovozù na ceny
obdobného výrobku na domácím trhu a z toho vyplývající dopad
tìchto dovozù na domácí výrobní odvìtví, prokázaný
pøíslunými èiniteli a ukazateli, vztahujícími se ke stavu
domácího výrobního odvìtví, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a
4 èlánku 15.

11.3 Úøady pøezkoumají pøesnost a úplnost dùkazù, uvedených v
ádosti, k urèení, zda jsou dùkazy dostateèné pro odùvodnìné zahájení etøení.
11.4 etøení nebude podle odstavce 1 zahájeno, pokud úøady na
základì pøezkoumání, do jaké míry existuje podpora nebo nesouhlas se ádostí
podle vyjádøení38/ domácích výrobcù obdobného výrobku, neurèí, e ádost
byla pøedloena domácím výrobním odvìtvím nebo jeho jménem.39/ ádost
bude povaována za pøedloenou domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem, jestlie je podporována tìmi domácími výrobci, jejich souhrnná
výroba tvoøí více ne 50% celkové výroby obdobného výrobku té èásti
domácího výrobního odvìtví, která vyjadøuje svou podporu nebo nesouhlas se
ádostí. etøení vak nebude zahájeno, jestlie domácí výrobci, výslovnì
podporující ádost, pøedstavují ménì ne 25% celkové výroby obdobného
výrobku vyrábìného domácím výrobním odvìtvím.
11.5 Pokud nebylo uèinìno rozhodnutí zahájit etøení, úøady vylouèí
jakékoli zveøejnìní ádosti o zahájení etøení.
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11.6 Jestlie za zvlátních okolností pøísluné úøady rozhodnou
zahájit etøení, ani by obdrely písemnou ádost domácího výrobního odvìtví
nebo jeho jménem, budou takto postupovat pouze, pokud mají dostateèné
dùkazy o existenci subvence, újmy a pøíèinné souvislosti, jak je uvedeno v
odstavci 2, odùvodòující zahájit etøení.
11.7 Dùkazy o subvenci i o újmì budou posuzovány souèasnì a) pøi
rozhodnutí, zda zahájit etøení a b) poté v prùbìhu etøení, a to nejpozdìji v
první den, kdy mohou být v souladu s ustanoveními této Dohody, uplatnìna
prozatímní opatøení.
11.8 V pøípadech, kdy výrobky nejsou dováeny pøímo ze zemì
pùvodu a jsou vyváeny dováejícímu Èlenovi pøes zprostøedkující zemi,
ustanovení této Dohody platí v plném rozsahu a transakce musí být chápána èi
chápány, jakoby se uskuteènily mezi zemí pùvodu a zemí dovozu.
11.9 ádost podle odstavce 1 bude zamítnuta a etøení okamitì
ukonèeno, jakmile pøísluné úøady mají uspokojivì doloeno, e nejsou
dostateèné dùkazy o subvenci nebo újmì, které by odùvodòovaly øízení v této
vìci. Okamitì bude ukonèeno øízení v pøípadech, kdy èástka subvence je de
minimis nebo kdy objem subvencovaných dovozù, skuteèných nebo moných,
nebo újma jsou zanedbatelné. Pro úèely tohoto odstavce èástka subvence bude
povaována za de minimis, jestlie subvence je mení ne 1% ad valorem.
11.10 etøení nebude na pøekáku proclení.
11.11 etøení bude, s výjimkou zvlátních okolností, uzavøeno bìhem
jednoho roku po jeho zahájení a v ádném pøípadì nesmí trvat déle ne 18
mìsícù.
Èlánek 12
Dùkazy
12.1 Zúèastnìní Èlenové a vechny strany, zúèastnìné v etøení o
vyrovnávacím clu, budou seznámeny s tím, jaké informace úøady vyadují a
bude jim dána iroká monost pøedloit písemnì vechny dùkazy, které
povaují v dotyèném etøení za významné.
12.1.1

Vývozci, zahranièní výrobci nebo zúèastnìní Èlenové, kteøí obdreli
dotazníky, pouívané v etøení o vyrovnávacím clu, budou mít nejménì
30 dní na odpovìï.40/ Kadá ádost o prodlouení tøicetidenní lhùty
by mìla být patøiènì posouzena a podle okolností pøípadu by takové
prodlouení mìlo být poskytnuto, kdykoli je to uskuteènitelné.

12.1.2

S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací budou písemné
dùkazy, pøedloené jedním zúèastnìným Èlenem nebo zúèastnìnou
stranou bezodkladnì poskytnuty jiným zúèastnìným Èlenùm nebo
zúèastnìným stranám, úèastnícím se etøení.
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Jakmile bylo etøení zahájeno, úøady poskytnou plný text písemné
ádosti, kterou obdrely podle odstavce 1 èlánku 11 známým
vývozcùm41/ a úøadùm vyváejícího Èlena a na poádání ho dají k
dispozici jiným zúèastnìným stranám, úèastnícím se etøení. Patøièná
pozornost bude vìnována ochranì dùvìrných informací, jak je uvedeno
v odstavci 4.

12.2 Zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany mají rovnì, po
zdùvodnìní, právo poskytnout informaci ústnì. Je-li tato informace podána
ústnì, zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany budou následnì poádáni, aby
jí pøevedli do písemné podoby. Kadé rozhodnutí úøadù, provádìjících etøení,
mùe být zaloeno pouze na takových informacích a argumentech, které jsou
ve spisech tohoto úøadu a byly k disposici zúèastnìným Èlenùm a
zúèastnìným stranám, úèastnícím se etøení, s patøièným ohledem na potøebu
chránit dùvìrné informace.
12.3 Úøady poskytnou, kdykoli je to moné, vèas pøíleitost vem
zúèastnìným Èlenùm a zúèastnìným stranám seznámit se se vemi
informacemi, významnými pro uplatnìní jejich vìci, které nejsou dùvìrné
podle odstavce 4 a jsou pouívány úøady pøi etøení o vyrovnávacím clu, jako i
pro pøípravu argumentù na základì tìchto informací.
12.4 S kadou informací, která je svou povahou dùvìrná (napøíklad
proto, e by její zveøejnìní poskytlo významnou výhodu pro konkurenta v
soutìi nebo by mìlo významný nepøíznivý úèinek pro osobu, poskytující
informaci nebo pro osobu, od které tato osoba informaci získala) nebo která je
poskytována na dùvìrném základì stranami, úèastnícími se etøení, bude za
pøedpokladu náleitého zdùvodnìní úøady jako s takovou nakládáno. Taková
informace nebude zveøejnìna bez zvlátního povolení strany, která ji
pøedloila.42/
12.4.1

Úøady budou na zúèastnìných Èlenech nebo zúèastnìných stranách,
které poskytují dùvìrné informace, vyadovat, aby z nich poskytly
výtah, je nemá dùvìrnou povahu. Tento výtah bude dostateènì
podrobný, aby umonil rozumné pochopení podstaty informace,
poskytnuté jako dùvìrná. Za mimoøádných okolností mohou tito
Èlenové nebo strany oznámit, e taková informace není vhodná k
zpracování výtahu. Za tìchto mimoøádných okolností musí být
pøedloeno prohláení o dùvodech, proè není mono výtah zpracovat.

12.4.2

Pokud úøady shledají, e ádost o dùvìrné nakládání není oprávnìná a
jestlie poskytovatel informace ji není ochoten zveøejnit nebo dát
svolení k jejímu zveøejnìní ve zobecnìné nebo shrnuté podobì, nemusí
tuto informaci úøady vzít v úvahu, pokud jim nemùe být z vhodných
zdrojù uspokojivì prokázáno, e je správná.43/

12.5 S výjimkou okolností, uvedených v odstavci 7, se úøady v
prùbìhu etøení pøesvìdèí o pøesnosti informací, poskytnutých zúèastnìnými
Èleny nebo zúèastnìnými stranami, na nich jsou jejich tvrzení zaloena.
41/
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12.6 Úøady provádìjící etøení mohou, bude-li to nutné, uskuteènit
etøení na území jiných Èlenù, pokud to oznámily dostateènì vèas pøedem
tomuto Èlenovi a pokud tento Èlen proti etøení nemá námitky. Dále úøady
provádìjící etøení mohou uskuteènit etøení v prostorách firmy a mohou
zkoumat spisy firmy, jestlie a) firma s tím souhlasí a b) dotèený Èlen je o tom
uvìdomìn a nemá námitky. Postupy, stanovené v pøíloze VI, se vztahují na
etøení v prostorách firmy. S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných
informací dají úøady výsledky jakýchkoli takových etøení k dispozici nebo je
zveøejní podle odstavce 8 firmám, kterých se týkají a mohou tyto výsledky
poskytnout adatelùm.
12.7 V pøípadech, kdy zúèastnìný Èlen nebo zúèastnìná strana
odmítne pøístup k nutné informaci nebo ji jinak neposkytne v rozumné dobì
nebo významnì brání etøení, mohou být pøedbìná a koneèná, kladná nebo
záporná zjitìní uèinìna na základì dostupných skuteèností.
12.8 Úøady budou pøed vypracováním koneèného zjitìní informovat
vechny zúèastnìné Èleny nebo zúèastnìné strany o podstatných
posuzovaných skuteènostech, které tvoøí základ pro rozhodnutí, zda uplatnit
koneèná opatøení. Toto zveøejnìní by mìlo být uèinìno dostateènì vèas, aby
strany mohly bránit své zájmy.
12.9 Pro
zahrnovat:

úèely

této

Dohody

bude

výraz

zúèastnìné

strany

(i)

vývozce nebo zahranièního výrobce nebo dovozce výrobku, který
je pøedmìtem etøení, nebo obchodní nebo podnikatelský svaz, v
nìm vìtina èlenù jsou výrobci, vývozci nebo dovozci tohoto
výrobku; a

(ii)

výrobce obdobného výrobku dováejícího Èlena nebo obchodní a
podnikatelský svaz, jeho vìtina èlenù vyrábí obdobný výrobek
na území dováejícího Èlena.

Tento seznam nebrání Èlenùm umonit domácím nebo zahranièním stranám,
jiným ne uvedeným výe, aby byly povaovány za zúèastnìné strany.
12.10 Úøady poskytnou pøíleitost prùmyslovým uivatelùm výrobku,
který je pøedmìtem etøení a reprezentativním spotøebním organizacím v
pøípadech, kdy je výrobek bìnì prodáván v maloobchodì, aby poskytli
informace, vztahující se k etøení, pokud jde o subvencování, újmu a pøíèinnou
souvislost.
12.11 Úøady vezmou náleitì v úvahu potíe, které zaznamenaly
zúèastnìné strany, zejména malé podniky, pøi podávání poadovaných
informací a poskytnou jim vekerou monou pomoc.
12.12 Výe uvedené postupy nejsou zamýleny tak, aby bránily
úøadùm Èlena v rychlém postupu, pokud jde o zahájení etøení, dosaení
pøedbìných nebo koneèných, kladných nebo záporných zjitìní nebo
uplatnìní prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s pøíslunými
ustanoveními této Dohody.
Èlánek 13
Konzultace
13.1 Co nejdøíve po pøijetí ádosti podle èlánku 11 a v kadém pøípadì
pøed zahájením etøení budou Èlenové, jejich výrobky mohou být pøedmìtem
tohoto etøení, pozváni na konzultace s cílem objasnit situaci, pokud jde o
otázky, obsaené v odstavci 2 èlánku 11 a dosáhnout vzájemnì dohodnutého
øeení.
- 292 -

Strana 2640

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

13.2 Dále v prùbìhu etøení bude Èlenùm, jejich výrobky jsou
pøedmìtem tohoto etøení, dána pøimìøená pøíleitost pokraèovat v
konzultacích, aby tak mohla být objasnìna skuteèná situace a dosaeno
vzájemnì dohodnutého øeení.44/
13.3 Ani by byla dotèena povinnost poskytnout pøimìøenou
pøíleitost ke konzultaci, nemají vést tato ustanovení, týkající se konzultací k
tomu, aby bránila úøadùm Èlena postupovat rychle, pokud jde o zahájení
etøení a dosaení pøedbìných nebo koneèných, kladných nebo záporných
zjitìní nebo o uplatnìní prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s
ustanoveními této Dohody.
13.4 Èlen, který zamýlí zahájit etøení nebo provádí etøení, umoní
na ádost Èlena nebo Èlenù, jejich výrobky jsou pøedmìtem tohoto etøení,
pøístup k nedùvìrným dùkazùm, vèetnì nedùvìrného výtahu z dùvìrných
údajù, které jsou pouity k zahájení nebo provádìní etøení.
Èlánek 14
Výpoèet výe subvence v podobì výhody pro pøíjemce
Jakákoli metoda, pouitá pro úèely èásti V úøadem, provádìjícím
etøení, k výpoètu výhody pro pøíjemce, poskytnuté podle odstavce 1 èlánku 1,
bude stanovena v domácích zákonech nebo provádìcích právních pøedpisech
dotyèného Èlena a její provádìní v kadém jednotlivém pøípadì bude
transparentní a náleitì vysvìtlené. Kadá taková metoda musí dále
vyhovovat tìmto zásadám:
a)

poskytnutí základního kapitálu vládou nebude povaováno za poskytnutí
výhody, pokud investièní rozhodnutí není mono povaovat za
neodpovídající obvyklé investièní praxi (vèetnì poskytnutí rizikového
kapitálu) soukromých investorù na území tohoto Èlena;

b)

vládní pùjèka nebude povaována za poskytnutí výhody, pokud není
rozdíl mezi èástkou, kterou firma, pøijímající pùjèku, platí za vládní
pùjèku a èástkou, kterou by firma platila za srovnatelnou obchodní
pùjèku, kterou by mohla skuteènì získat na trhu. V pøípadì existence
takového rozdílu bude výhodou rozdíl mezi tìmito dvìma èástkami;

c)

vládní záruka pùjèky nebude povaována za poskytnutí výhody, pokud
není rozdíl mezi èástkou, kterou firma, pøijímající záruku, platí za pùjèku
s vládní zárukou a èástkou, kterou by firma platila za srovnatelnou
obchodní pùjèku bez vládní záruky. V tomto pøípadì bude výhodou rozdíl
mezi tìmito dvìma èástkami, upravenými se zøetelem na rozdíly v
poplatcích;

d)

dodání zboí nebo slueb nebo nákup zboí vládou nebude povaováno za
poskytnutí výhody, pokud dodávka není provedena za ménì ne
pøimìøenou odmìnu nebo nákup za vyí ne pøimìøenou odmìnu.
Pøimìøenost odmìny je urèena v pomìru k pøevládajícím trním
podmínkám pro dotyèné zboí nebo sluby v zemi dodávky nebo nákupu
(vèetnì ceny, kvality, dostupnosti, prodejnosti, dopravy a jiných
podmínek nákupu nebo prodeje).

44/
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Èlánek 15
Zjiování újmy45/
15.1 Zjitìní újmy pro úèely èlánku VI GATT 1994 bude zaloeno na
skuteèných dùkazech a bude zahrnovat objektivní pøezkoumání jak a) objemu
subvencovaných dovozù a úèinku subvencovaných dovozù na ceny na domácím
trhu obdobných výrobkù46/, tak b) následného vlivu tìchto dovozù na domácí
výrobce tìchto výrobkù.
15.2 Pokud jde o objem subvencovaných dovozù, úøady provádìjící
etøení posoudí, zda dolo k významnému zvýení subvencovaných dovozù,
buï v absolutních hodnotách nebo v pomìru k výrobì nebo spotøebì
dováejícího Èlena. Pokud jde o úèinek subvencovaných dovozù na ceny,
úøady provádìjící etøení posoudí, zda subvencovanými dovozy dolo k
významnému podtrení cen ve srovnání s cenou obdobného výrobku
dováejícího Èlena, nebo zda úèinek tìchto dovozù pùsobí jinak významnou
mìrou sniuje ceny nebo zabraòuje vzestupu cen, ke kterému by jinak
významnou mìrou dolo. Jeden z tìchto èinitelù nebo nìkolik z nich nemùe
nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.
15.3 V pøípadech, kdy jsou souèasnì pøedmìtem etøení o
vyrovnávacím clu dovozy výrobkù z více ne jedné zemì, úøady provádìjící
etøení mohou souhrnnì vyhodnotit úèinky tìchto dovozù pouze, pokud zjistí,
e a) velikost subvence, stanovená v pomìru k dovozùm z kadé zemì, je vyí
ne úroveò de minimis, jak je stanoveno v odstavci 9 èlánku 11 a e objem
dovozù z kadé zemì není zanedbatelný a b) souhrnné vyhodnocení úèinkù
tìchto dovozù je pøimìøené, s ohledem na podmínky soutìe mezi dováenými
výrobky a na podmínky soutìe mezi dováenými výrobky a obdobným
domácím výrobkem.
15.4 Pøezkoumání úèinku subvencovaných dovozù na domácí výrobní
odvìtví bude zahrnovat vyhodnocení vech pøísluných ekonomických faktorù
a ukazatelù, které mají vliv na stav výrobního odvìtví, vèetnì skuteèného a
moného poklesu výroby, prodejù, podílu na trhu, ziskù, produktivity,
návratnosti investic nebo vyuití kapacity, faktorù, ovlivòujících domácí ceny,
skuteèných a moných záporných úèinkù na pohyb hotovosti, zásob,
zamìstnanosti, mezd, rùstu, schopnosti opatøovat si kapitál nebo investice a v
pøípadì zemìdìlství také, zda dolo k zvýení nákladù vládních podpùrných
programù. Tento seznam není vyèerpávající a jeden ani nìkolik z tìchto
faktorù nemùe poskytnout rozhodující vodítko.

45/

46/
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15.5 Musí být prokázáno, e subvencované dovozy zpùsobují
prostøednictvím úèinkù subvencí47/ újmu ve smyslu této Dohody. Prokázání
pøíèinné souvislosti mezi subvencovanými dovozy a újmou domácímu
výrobnímu odvìtví bude zaloeno na pøezkoumání vech pøísluných dùkazù,
které úøady mají. Úøady rovnì pøezkoumají vechny jiné známé faktory ne
subvencované dovozy, které souèasnì pokozují domácí výrobní odvìtví,
pøièem újmy, zpùsobené tìmito jinými faktory, nesmí být pøisuzovány
subvencovaným dovozùm. Faktory, které mohou být v tomto smìru rozhodné,
zahrnují mimo jiné objem a ceny nesubvencovaných dovozù dotyèného
výrobku, sníení poptávky nebo zmìny struktury spotøeby, omezující obchodní
praktiky a soutì mezi zahranièními a domácími výrobci, rozvoj technologie a
vývozní výkonnost a produktivitu domácího výrobního odvìtví.
15.6 Úèinek subvencovaných dovozù bude vyhodnocen ve vztahu k
domácí výrobì obdobného výrobku, jestlie dostupné údaje umoòují
samostatnou identifikaci této výroby na základì takových kritérií, jako jsou
výrobní proces a prodeje a zisky výrobcù. Jestlie taková samostatná
identifikace výroby není moná, úèinky subvencovaných dovozù budou
vyhodnoceny pøezkoumáním výroby nejblií skupiny nebo kategorie výrobkù,
která zahrnuje obdobný výrobek, na který mohou být nezbytné informace
poskytnuty.
15.7 Zjitìní hrozby podstatné újmy bude zaloeno na faktech a ne na
pouhých tvrzeních, dohadech nebo vzdálených monostech. Zmìna okolností,
která by vytvoøila situaci, v ní by subvence zpùsobila újmu, musí být jasnì
pøedvídatelná a bezprostøední. Pøi zjiování, zda jde o hrozbu podstatné
újmy, by mìly úøady provádìjící etøení posoudit mimo jiné takové faktory,
jakými jsou:
(i)

povaha dotyèné subvence nebo subvencí a úèinky, které budou
pravdìpodobnì mít na obchod;

(ii)

významná míra zvýení subvencovaných dovozù na domácí trh,
naznaèující pravdìpodobnost podstatnì zvýených dovozù;

(iii)

dostateèná, volnì pouitelná kapacita nebo bezprostøední a
podstatné
zvýení
kapacity
vývozce,
naznaèující
pravdìpodobnost podstatnì zvýených subvencovaných vývozù
na trh dováejícího Èlena, pøièem se vezme v úvahu schopnost
jiných vývozních trhù absorbovat jakékoli dalí vývozy;

(iv)

dovozy, uskuteèòované za ceny, které budou mít za následek
významné sníení domácích cen nebo zamezení významnému
vzestupu domácích cen a které by zøejmì zvýily poptávku po
dalích dovozech;

(v)

zásoby výrobku, který je pøedmìtem etøení.

ádný z tìchto faktorù nemùe sám o sobì poskytnout rozhodující vodítko, ale
souhrn posuzovaných faktorù musí vést k závìru, e dalí subvencované
vývozy bezprostøednì hrozí a e, pokud nebude pøijato ochranné opatøení,
nastala by podstatná újma.
15.8 V pøípadech, kdy subvencované dovozy hrozí zpùsobit újmu,
bude uplatnìní vyrovnávacích opatøení posuzováno a rozhodnuto o nich se
zvlátní péèí.
47/
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Èlánek 16
Definice domácího výrobního odvìtví
16.1 Pro úèely této Dohody bude výraz domácí výrobní odvìtví s
výjimkou toho, co je øeèeno v odstavci 2, vykládán tak, e se vztahuje na
domácí výrobce obdobného výrobku jako celek nebo na ty z nich, jejich
spoleèná výroba tvoøí vìtí podíl celkové domácí výroby tìchto výrobkù s
výjimkou pøípadù, kdy výrobci jsou ve spojeni48/ s vývozci nebo dovozci nebo
jsou sami dovozci údajnì subvencovaného výrobku nebo obdobného výrobku z
jiných zemí a výraz domácí výrobní odvìtví mùe být vykládán tak, e se
vztahuje na zbytek výrobcù.
16.2 Za výjimeèných okolností mùe být území Èlena v souvislosti s
dotyènou výrobou rozdìleno na dva nebo více soutìících trhù a výrobci uvnitø
kadého trhu mohou být povaováni za samostatné výrobní odvìtví, jestlie a)
výrobci uvnitø takového trhu prodávají celou nebo témìø celou svou výrobu
dotyèného výrobku na tomto trhu a b) poptávka na tomto trhu není v
podstatné míøe uspokojována výrobci dotyèného výrobku, umístìnými jinde na
tomto území. Za tìchto okolností mùe být újma shledána i tam, kde vìtí èást
celkového domácího výrobního odvìtví není pokozena za pøedpokladu, e
dochází k soustøedìní subvencovaných dovozù na takový izolovaný trh a dále
za pøedpokladu, e subvencované dovozy zpùsobují újmu výrobcùm celé nebo
témìø celé výroby uvnitø tohoto trhu.
16.3 Jestlie bylo domácí výrobní odvìtví vykládáno tak, e se
vztahuje na výrobce v urèité oblasti, t.j. na trh, vymezený v odstavci 2, budou
vyrovnávací cla uloena pouze na dotyèné výrobky, urèené pro koneènou
spotøebu v této oblasti. Jestlie ústavní zákon dováejícího Èlena nedovoluje
ukládání vyrovnávacích cel na tomto základì, mùe dováející Èlen uloit
vyrovnávací cla bez omezení pouze tehdy, jestlie a) se vývozcùm dostalo
monosti pøestat vyváet za subvencované ceny do dané oblasti a pokud se tak
nestalo, poskytnout ujitìní podle èlánku 18, ale pøísluná ujitìní v tomto
ohledu nebyla bezodkladnì poskytnuta a b) taková cla nemohou být uloena
pouze na výrobky urèitých výrobcù, kteøí zásobují danou oblast.
16.4 V pøípadech, kdy dvì nebo více zemí dosáhly podle ustanovení
odstavce 8 a) èlánku XXIV GATT 1994 takové úrovnì integrace, e mají
povahu jednotného, spoleèného trhu, výrobní odvìtví celé integrované oblasti
bude povaováno za domácí výrobní odvìtví, uvedené v odstavcích 1 a 2.
16.5 Na tento èlánek bude mono uplatòovat ustanovení odstavce 6
èlánku 15.
Èlánek 17
Prozatímní opatøení
17.1 Prozatímní opatøení mohou být uplatnìna pouze tehdy, jestlie:
48/
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a)

etøení bylo zahájeno v souladu s ustanoveními èlánku 11, bylo v tomto
smyslu vydáno veøejné oznámení a zúèastnìným Èlenùm a zúèastnìným
stranám bylo patøièným zpùsobem umonìno pøedloit informace a
vznést pøipomínky;

b)

bylo uèinìno pøedbìné kladné zjitìní, e existuje subvence a újma
domácímu výrobnímu odvìtví, zpùsobená subvencovanými dovozy; a

c)

pøísluné úøady povaují taková opatøení za nezbytná k zabránìní újmì,
zpùsobené bìhem etøení.

17.2 Prozatímní
opatøení
mohou
mít
formu
prozatímních
vyrovnávacích cel, zaruèených hotovostními vklady nebo obligacemi,
rovnajícími se výi pøedbìnì vypoèítané èástky subvencování.
17.3 Prozatímní opatøení nebudou uplatòována døíve ne 60 dní od
data zahájení etøení.
17.4 Uplatòování prozatímních opatøení
nejkratí dobu, nepøesahující ètyøi mìsíce.

bude

omezeno

na

co

17.5 Pøi uplatòování prozatímních opatøení bude postupováno podle
pøísluných ustanovení èlánku 19.
Èlánek 18
Závazky
18.1 Øízení mùe49/ být pøerueno nebo ukonèeno bez uloení
prozatímních opatøení nebo vyrovnávacích cel, budou-li pøijaty uspokojivé
dobrovolné závazky, podle kterých:
a)

vláda vyváejícího Èlena souhlasí se zruením nebo omezením subvence
nebo pøijme jiná opatøení, týkající se jejich úèinkù; nebo

b)

vývozce souhlasí s úpravou svých cen tak, aby úøady provádìjící etøení
byly pøesvìdèeny, e pokozující úèinek subvence byl odstranìn. Cenové
zvýení podle tìchto závazkù nebude vyí, ne je nezbytné k vyrovnání
èástky subvence. Je ádoucí, aby cenové zvýení bylo nií ne èástka
subvence, pokud by toto zvýení bylo dostateèné k odstranìní újmy
domácímu výrobnímu odvìtví.

18.2 Závazky nebudou vyadovány ani pøijímány, pokud úøady
dováejícího Èlena neuèinily pøedbìné kladné zjitìní subvence a újmy,
zpùsobené touto subvencí a pokud v pøípadì závazkù ze strany vývozcù nebyl
získán souhlas vyváejícího Èlena.
18.3 Nabídnuté závazky nemusí být pøijaty, jestlie úøady
dováejícího Èlena povaují jejich pøijetí za nepraktické, napøíklad jestlie je
poèet skuteèných nebo moných vývozcù pøíli vysoký nebo z jiných dùvodù,
vèetnì dùvodù, vyplývajících z veobecné politiky. Pokud takový pøípad
vznikne a pokud to bude moné, úøady uvedou vývozci dùvody, které je vedly k
tomu, e povaují pøijetí závazkù za nevhodné a poskytnou v moné míøe
vývozci pøíleitost uplatnit k vìci pøipomínky.

49/
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18.4 I kdy je závazek pøijat, bude etøení o subvenci a újmì pøesto
dokonèeno, pokud si to vyváející Èlen pøeje nebo tak rozhodne dováející
Èlen. Bude-li zjitìno, e nedolo k subvenci nebo újmì, závazek automaticky
zanikne s výjimkou pøípadù, kdy takové zjitìní bylo z velké èásti uèinìno v
dùsledku existence závazku. V takových pøípadech mohou pøísluné úøady
poadovat, aby závazek zùstal v platnosti po rozumnou dobu v souladu s
ustanoveními této Dohody. V pøípadì, e bylo uèinìno zjitìní, e dolo k
subvenci a újmì, bude závazek nadále platit v souladu s jeho podmínkami a s
ustanoveními této Dohody.
18.5 Cenové závazky mohou být úøady dováejícího Èlena navreny,
ale ádný vývozce je nebude nucen pøijmout. Skuteènost, e vlády nebo
vývozci nenabídli takové závazky nebo nepøijali návrh, aby tak uèinili, nebude
nijak na újmu posouzení vìci. Úøady vak mohou rozhodnout, e hrozba újmy
pravdìpodobnìji nastane, jestlie budou subvencované dovozy pokraèovat.
18.6 Úøady dováejícího Èlena mohou poádat kteroukoli vládu nebo
vývozce, jeho závazek byl pøijat, aby pravidelnì poskytovali informace o
plnìní takového závazku a umonili ovìøování pøísluných údajù. V pøípadì
poruení závazku mohou úøady dováejícího Èlena pøijmout podle této Dohody
a v souladu s jejími ustanoveními urychlená opatøení, která mohou spoèívat v
okamitém zavedení prozatímních opatøení na základì nejlepích dostupných
informací. V takových pøípadech mohou být koneèná cla uloena v souladu s
touto Dohodou na výrobky, dovezené pro spotøebu nejvýe devadesát dní pøed
zavedením tìchto prozatímních opatøení s výhradou, e ádné takové uloení
cla nebude zpìtnì uplatnìno na dovozy, uskuteènìné pøed poruením závazku.
Èlánek 19
Ukládání a vybírání vyrovnávacích cel
19.1 Uèiní-li Èlen, po vynaloení rozumného úsilí na dokonèení
konzultací, koneèné zjitìní o existenci a èástce subvence a o tom, e
prostøednictvím úèinkù subvence pùsobí subvencované dovozy újmu, mùe
uloit vyrovnávací clo v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, pokud ke
zruení subvence nebo subvencí nedolo.
19.2 Rozhodnutí o tom, zda uloit vyrovnávací clo v pøípadech, kdy
pro to byly vechny podmínky splnìny a rozhodnutí, zda výe vyrovnávacího
cla, které má být uloeno, má odpovídat celé èástce subvence nebo být nií,
náleí úøadùm dováejícího Èlena. Je ádoucí, aby uloení cla bylo pøípustné
na území vech Èlenù, aby clo bylo nií ne celková èástka subvence, jestlie
toto nií clo bude dostateèné k odstranìní újmy, zpùsobené domácímu
výrobnímu odvìtví a aby byly zavedeny postupy, umoòující pøísluným
úøadùm brát v úvahu pøipomínky, pøedloené domácími zúèastnìnými
stranami50/, jejich zájmy mohly být nepøíznivì dotèeny zavedením
vyrovnávacího cla.
19.3 Je-li na jakýkoli výrobek uloeno vyrovnávací clo, bude toto
vyrovnávací clo, jeho výe bude v kadém pøípadì pøimìøená, vybíráno na
nediskriminaèní bázi z dovozù tohoto výrobku ze vech zdrojù, o nich bylo
zjitìno, e jsou subvencovány a pùsobí újmu kromì dovozù z tìch zdrojù,
které se zøekly dotyèných subvencí nebo od kterých byly pøijaty závazky podle
podmínek této Dohody. Vývozce, jeho vývozy jsou pøedmìtem koneèného
vyrovnávacího cla, ale který nebyl skuteènì do etøení zapojen pro jiné
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dùvody, ne je odmítnutí spolupráce, má právo na urychlené pøezkoumání, aby
úøady provádìjící etøení bezodkladnì stanovily samostatnou vyrovnávací
celní sazbu pro tohoto vývozce.
19.4 Na dováený výrobek nebude uloeno51/ vyrovnávací clo,
pøesahující èástku zjitìné subvence, vypoèítanou jako subvencování na
jednotku subvencovaného a vyváeného výrobku.
Èlánek 20
Zpìtná úèinnost
20.1 Prozatímní opatøení a vyrovnávací cla budou uplatòována pouze
na výrobky, dovezené ke spotøebì poté, co rozhodnutí podle odstavce 1 èlánku
17 a pøípadnì odstavce 1 èlánku 19 vstoupí v platnost, pokud tento èlánek
nestanoví jinak.
20.2 V pøípadech, kdy bylo uèinìno koneèné zjitìní újmy (nikoli vak
její hrozby nebo podstatného zpomalení zavádìní výrobního odvìtví) nebo v
pøípadech koneèného zjitìní hrozby újmy, kdy by úèinek subvencovaných
dovozù bez zavedení prozatímních opatøení vedl ke zjitìní újmy, mohou být
vyrovnávací cla vybírána zpìtnì za období, po které byla pøípadná prozatímní
opatøení uplatòována.
20.3 Je-li koneèné vyrovnávací clo vyí ne èástka, zaruèená
hotovostním vkladem nebo obligací, nebude rozdíl vybírán. Je-li koneèné clo
nií ne èástka; zaruèená hotovostním vkladem nebo obligací, bude pøebytek
urychlenì vrácen nebo obligace uvolnìna.
20.4 Pokud ustanovení odstavce 2 nestanoví jinak, mùe být v
pøípadì, e byla zjitìna hrozba újmy nebo podstatného zpomalení (ani by
újma jetì nastala), uloeno koneèné vyrovnávací clo pouze od data zjitìní
hrozby újmy nebo podstatného zpomalení a jakýkoli hotovostní vklad, sloený
v dobì, kdy byla uplatòována prozatímní opatøení, bude urychlenì vrácen a
jakékoli záruky urychlenì uvolnìny.
20.5 V pøípadì, kdy je koneèné zjitìní záporné, bude jakýkoli
hotovostní vklad, sloený bìhem uplatòování prozatímních opatøení,
urychlenì vrácen a jakékoli záruky urychlenì uvolnìny.
20.6 Za kritických okolností, kdy úøady u subvencovaného výrobku
zjistí, e tìko napravitelná újma byla zpùsobena hromadnými a v pomìrnì
krátkém období uskuteènìnými dovozy výrobku, poívajícího výhody z
placených nebo poskytovaných subvencí v rozporu s ustanoveními GATT 1994
a této Dohody a e k tomu, aby se zabránilo obnovení takové újmy, se jeví
nezbytným zavést vyrovnávací cla na tyto dovozy zpìtnì, mohou být koneèná
vyrovnávací cla zavedena na dovozy, urèené ke spotøebì nejvýe devadesát dní
pøed datem uplatnìní prozatímních opatøení.
Èlánek 21
Trvání a pøezkoumání vyrovnávacích cel a závazkù
21.1 Vyrovnávací clo zùstane v platnosti pouze tak dlouho a v takové
míøe, jak je nezbytné k vyváení subvencování, které zpùsobuje újmu.

51/
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21.2 Úøady
v
odùvodnìných
pøípadech
pøezkoumají
potøebu
zachování uloeného cla, a to z vlastní iniciativy nebo, pokud uplynulo
pøimìøené období od uloení koneèného vyrovnávacího cla, na ádost kterékoli
zúèastnìné strany, která pøedloí spolehlivé informace, zdùvodòující potøebu
pøezkoumání. Zúèastnìné strany budou mít právo poádat úøady o
pøezkoumání, zda je zachování uloeného cla nutné k vyrovnání subvencování,
zda by újma byla nadále pravdìpodobnì zpùsobována nebo by se obnovila,
kdyby clo bylo zrueno nebo zmìnìno nebo obojí. Pokud úøady v dùsledku
pøezkoumání podle tohoto odstavce zjistí, e vyrovnávací clo ji není
odùvodnìné, bude okamitì zrueno.
21.3 Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2 bude kadé koneèné
vyrovnávací clo zrueno, nejpozdìji do pìti let od jeho uloení (nebo od data
jeho posledního pøezkoumání podle odstavce 2, pokud toto pøezkoumání
pokrývalo subvencování i újmu nebo podle tohoto odstavce), pokud úøady
neurèí pøi pøezkoumání, zahájeném pøed tímto datem z jejich vlastní iniciativy
nebo na základì øádnì zdùvodnìné ádosti, podané domácím výrobním
odvìtvím nebo jeho jménem v pøimìøeném období pøed tímto datem, e
uplynutí platnosti cla by zøejmì vedlo k pokraèování nebo obnovení
subvencování a újmy.52/ Clo mùe zùstat v platnosti a do výsledku tohoto
pøezkoumání.
21.4 Ustanovení èlánku 12 o dùkazech a øízení se pouijí na kterékoli
pøezkoumání, provádìné podle tohoto èlánku. Takové pøezkoumání bude
provedeno urychlenì a bude obvykle ukonèeno do 12 mìsícù ode dne svého
zahájení.
21.5 Ustanovení tohoto
závazky, pøijaté podle èlánku 18.

èlánku

se

pouijí

mutatis

mutandis

na

Èlánek 22
Veøejné oznámení a vysvìtlení zjitìní
22.1 Jakmile jsou úøady pøesvìdèeny, e dùkazy dostateènì
odùvodòují zahájení etøení podle èlánku 11, bude to Èlenu nebo Èlenùm,
jejich výrobky jsou pøedmìtem tohoto etøení a jiným zúèastnìným stranám,
o nich je úøadùm provádìjícím etøení známo, e mají ve vìci zájem,
oznámeno a bude vydáno veøejné oznámení.
22.2 Veøejné oznámení o zahájení etøení bude obsahovat pøísluné
informace nebo sdìlení, e byla vydána samostatná zpráva53/, obsahující
pøísluné informace, zahrnující tyto údaje:

52/

53/
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jméno vývozní zemì nebo zemí a výrobek, který je pøedmìtem
etøení;

(ii)

datum zahájení etøení;

(iii)

popis subvenèní praktiky
pøedmìtem etøení;

(iv)

souhrn faktorù, na nich je zaloeno tvrzení o újmì;
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(v)

adresa, na ní mají být zasílány pøipomínky zúèastnìných stran;
a

(vi)

lhùty, ve kterých zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany mohou
sdìlovat svá stanoviska.

22.3 Veøejné oznámení bude vydáno o kadém pøedbìném nebo
koneèném, kladném nebo záporném zjitìní, o kadém rozhodnutí o pøijetí
závazku podle èlánku 18, o ukonèení takového závazku a o zruení koneèného
vyrovnávacího cla. Kadé takové oznámení bude dostateènì podrobnì
obsahovat nálezy a závìry o vech faktických a právních otázkách,
povaovaných úøady provádìjícími etøení za podstatné nebo bude toto
oznámení obsahovat sdìlení, e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva. Vechna tato oznámení a zprávy budou sdìleny Èlenu
nebo Èlenùm, jejich výrobky jsou pøedmìtem takového zjitìní nebo závazku
a ostatním zúèastnìným stranám, o nich je známo, e mají ve vìci zájem.
22.4 Veøejné oznámení o uloení prozatímních opatøení bude
obsahovat dostateènì podrobné vysvìtlení o pøedbìných zjitìních subvence a
újmy s odvoláním na faktické a právní skuteènosti, které vedly k pøijetí nebo
zamítnutí argumentù nebo bude toto oznámení obsahovat sdìlení, e o nich
byla vydána dostateènì podrobná samostatná zpráva. Takové oznámení nebo
zpráva bude, pøi vìnování øádné pozornosti ochranì dùvìrných informací,
obsahovat zejména:
(i)

jména dodavatelù
dodavatelské zemì;

nebo,

není-li

to

nemoné,

dotyèné

(ii)

popis výrobku, který je dostateèný pro celní úèely;

(iii)

èástku poskytované subvence a základ, na nìm byla zjitìna
existence subvence;

(iv)

posouzení, týkající se zjitìní újmy podle èlánku 15;

(v)

hlavní dùvody, vedoucí k zjitìní.

22.5 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení etøení bude v
pøípadì kladného zjitìní, pøedpokládajícího uloení koneèného cla nebo pøijetí
závazku, obsahovat vechny pøísluné informace o faktických a právních
skuteènostech a dùvodech, které vedly k uloení koneèných opatøení nebo
pøijetí závazku nebo bude toto oznámení obsahovat sdìlení, e o nich byla
vydána dostateènì podrobná samostatná zpráva, pøièem patøièná pozornost
bude vìnována povinnosti chránit dùvìrné informace. Oznámení nebo zpráva
budou zejména obsahovat informace, uvedené v odstavci 4, jako i dùvody
pøijetí nebo zamítnutí pøísluných argumentù nebo tvrzení, pøedloených
vývozci nebo dovozci.
22.6 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení etøení v dùsledku
pøijetí závazku podle èlánku 18 bude zahrnovat nedùvìrnou èást tohoto
závazku nebo bude obsahovat sdìlení, e byla vydána samostatná zpráva,
zahrnující tuto èást.
22.7 Ustanovení tohoto èlánku se pouije mutatis mutandis na
zahájení a ukonèení pøezkoumání podle èlánku 21 a na rozhodnutí podle
èlánku 20 uplatnit cla zpìtnì.
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Èlánek 23
Soudní pøezkoumání
Kadý Èlen, jeho domácí právní øád obsahuje ustanovení o opatøeních
k uplatnìní vyrovnávacích cel, bude udrovat soudy a soudní, rozhodèí nebo
správní øízení za úèelem mimo jiné bezodkladného pøezkoumání správních
opatøení, týkajících se koneèných zjitìní a pøezkoumání zjitìní ve smyslu
èlánku 21. Tyto soudy nebo øízení budou nezávislé na úøadech, odpovìdných
za dotyèná zjitìní nebo pøezkoumání a poskytnou vem zúèastnìným
stranám, které jsou úèastníky správního øízení a jsou pøímo a jednotlivì
dotèeny správními opatøeními, pøístup k pøezkoumání.
ÈÁST VI: INSTITUCE
Èlánek 24
Výbor pro subvence a vyrovnávací opatøení a pomocné orgány
24.1 Tímto se zøizuje Výbor pro subvence a vyrovnávací opatøení,
sloený ze zástupcù kadého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude se
scházet nejménì dvakrát roènì a na ádost kteréhokoli Èlena v souladu s
pøíslunými ustanoveními této Dohody. Výbor bude vykonávat pravomoce,
které jsou mu svìøeny podle této Dohody nebo Èleny a poskytne Èlenùm
monost konzultovat vechny otázky, týkající se pùsobení Dohody nebo
naplòování jejích cílù. Sekretariát WTO bude plnit funkci sekretariátu
Výboru.
24.2 Výbor mùe podle potøeby zøizovat pomocné orgány.
24.3 Výbor zøídí Stálou skupinu expertù, sloenou z pìti nezávislých
osob, které jsou vysoce kvalifikované v otázkách subvencí a obchodních
vztahù. Experti budou zvoleni Výborem a jeden z nich bude støídán kadým
rokem. PGE mùe být poádána, aby poskytla pomoc skupinì odborníkù
podle ustanovení odstavce 5 èlánku 4. Výbor mùe rovnì poádat o poradní
názor na existenci a podstatu jakékoli subvence.
24.4 PGE mùe být konzultována kterýmkoli Èlenem a poskytovat
poradní názory na podstatu jakékoli subvence, která byla navrena k zavedení
nebo je bìnì udrována tímto Èlenem. Tyto poradní názory budou dùvìrné a
nesmìjí být pouity v øízeních podle èlánku 7 této Dohody.
24.5 Pøi výkonu svých funkcí mohou Výbor a jeho pomocné orgány
konzultovat jakýkoli zdroj, který budou povaovat za vhodný a ádat od nìj
informace. Pøedtím vak Výbor nebo jeho pomocný orgán poádají o
informace pøísluný zdroj, který je v pravomoci nìkterého Èlena, budou o tom
tohoto Èlena informovat.
ÈÁST VII: OZNÁMENÍ A DOHLED
Èlánek 25
Oznámení
25.1 Èlenové se dohodli, e ani by bylo dotèeno ustanovení odstavce
1 èlánku XVI GATT 1994, budou jejich oznámení o subvencích pøedkládána
nejpozdìji 30.èervna kadého roku a budou v souladu s ustanoveními odstavcù
2 a 6.
25.2 Èlenové oznámí jakoukoli subvenci, vymezenou v odstavci 1
èlánku 1, která je specifická ve smyslu èlánku 2 a je poskytována nebo
udrována na jejich území.
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25.3 Obsah oznámení by mìl být dostateènì pøesný, aby umoòoval
jiným Èlenùm zhodnotit obchodní úèinky a pochopit pùsobení oznamovaných
subvenèních programù. V této souvislosti a ani by byl dotèen obsah a forma
dotazníku o subvencích54/ Èlenové zabezpeèí, aby jejich oznámení obsahovala
tyto informace:
(i)

forma subvence (t.j. dar, pùjèka, daòová úleva, atd.);

(ii)

subvence na jednotku nebo tam, kde to není moné, na celkovou
èástku nebo na roèní rozpoètovanou èástku pro tuto subvenci
(ukazující, pokud mono, prùmìrnou subvenci na jednotku);

(iii)

cíl dané politiky a/nebo úèel subvence;

(iv)

délka trvání subvence a/nebo jakákoli jiná lhùta, která se k ní
vztahuje;

(v)

statistické údaje, umoòující zhodnocení obchodních úèinkù
subvence.

25.4 Jestlie urèité body odstavce 3 nebyly do oznámení zahrnuty,
musí být v tomto oznámení podáno vysvìtlení.
25.5 Jsou-li subvence poskytovány na konkrétní výrobky
sektory, mìla by být oznámení èlenìna podle výrobkù nebo sektorù.

nebo

25.6 Èlenové, kteøí se domnívají, e v jejich zemích nejsou opatøení,
vyadující oznámení podle odstavce 1 èlánku XVI GATT 1994 a této Dohody,
budou o tom informovat Sekretariát písemnì.
25.7 Èlenové uznávají, e oznámení o opatøení nepøedurèuje jeho
právní povahu podle GATT 1994 a této Dohody, jeho úèinky podle této
Dohody, ani povahu opatøení samého.
25.8 Kadý Èlen mùe kdykoli písemnì poádat o informace o povaze
a rozsahu subvence, poskytované nebo udrované jiným Èlenem (vèetnì
jakékoli subvence, uvedené v èásti IV) nebo o vysvìtlení dùvodù, proè urèité
opatøení nebylo shledáno za nutné ohlásit.
25.9 Èlenové, kteøí byli takto poádáni, poskytnou informace co
nejrychleji a uceleným zpùsobem a budou pøipraveni na poádání poskytnout
ádajícímu Èlenu dodateèné informace. Zejména poskytnou dostateèné
podrobnosti, aby tak umonili jinému Èlenu zhodnotit, nakolik splòují
podmínky této Dohody. Kadý Èlen, který se domnívá, e taková informace
nebyla poskytnuta, na to mùe upozornit Výbor.
25.10 Kadý Èlen, který se domnívá, e opatøení jiného Èlena, které
má subvenèní úèinky, nebylo oznámeno podle ustanovení odstavce 1 èlánku
XVI GATT 1994 a tohoto èlánku, mùe tohoto jiného Èlena na tuto vìc
upozornit. Jestlie údajná subvence není poté bezodkladnì oznámena, mùe
tento Èlen tuto údajnou subvenci Výboru oznámit.

54/
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25.11 Èlenové bezodkladnì sdìlí Výboru vechna pøedbìná nebo
koneèná opatøení, provádìná v souvislosti s vyrovnávacími cly. Tato sdìlení
budou v Sekretariátu k nahlédnutí jiným Èlenùm. Èlenové budou dále
pøedkládat pololetní zprávy o opatøeních, souvisejících s vyrovnávacími cly,
pøijatých bìhem pøedchozích esti mìsícù. Pololetní zprávy budou
pøedkládány v dohodnuté jednotné formì.
25.12 Kadý Èlen oznámí Výboru, a) které jeho úøady jsou pøísluné
zahájit a provádìt etøení, uvedené v èlánku 11 a b) jeho vnitøní postupy,
uplatòované pro zahájení a provádìní takových etøení.
Èlánek 26
Dohled
26.1 Na zvlátním zasedání, konaném kadým tøetím rokem, Výbor
posoudí nová a úplná oznámení, pøedloená podle odstavce 1 èlánku XVI
GATT 1994 a odstavce 1 èlánku 25 této Dohody. Oznámení, pøedloená v
mezidobí (aktualizující oznámení), budou posouzena na kadém øádném
zasedání Výboru.
26.2 Výbor posoudí zprávy, pøedloené podle odstavce 11 èlánku 25 na
svém kadém øádném zasedání.
ÈÁST VIII: ROZVOJOVÉ ÈLENSKÉ ZEMÌ
Èlánek 27
Zvlátní a rozdílné zacházení pro rozvojové èlenské zemì
27.1 Èlenové uznávají, e subvence mohou hrát dùleitou úlohu v
programech ekonomického rozvoje rozvojových èlenských zemí.
na:

27.2 Zákaz, uvedený v odstavci 1 a) èlánku 3, se nebude uplatòovat

a)

rozvojové èlenské zemì, uvedené v pøíloze VII,

b)

jiné rozvojové èlenské zemì po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost
Dohody o WTO, pokud to bude v souladu s ustanoveními odstavce 4.

27.3 Zákaz, uvedený v odstavci 1 b) èlánku 3, se nebude na rozvojové
èlenské zemì uplatòovat po dobu pìti let a na nejménì rozvinuté èlenské zemì
po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.
27.4 Kadá rozvojová èlenská zemì, uvedená v odstavci 2 b), postupnì
odstraní své vývozní subvence bìhem osmiletého období, pokud mono
vzestupným zpùsobem. Rozvojová èlenská zemì vak nezvýí úroveò svých
vývozních subvencí55/ a zruí je v kratím období, ne je uvedeno v tomto
ustanovení, jestlie pouití tìchto vývozních subvencí neodpovídá potøebám
jejího rozvoje. Povauje-li rozvojová èlenská zemì za nezbytné uplatòovat tyto
subvence za rámec osmiletého období, vstoupí nejpozdìji jeden rok pøed
uplynutím tohoto období do konzultací s Výborem, který po posouzení vech
pøísluných ekonomických, finanèních a rozvojových potøeb této rozvojové
èlenské zemì rozhodne, zda je prodlouení tohoto období odùvodnìné.
55/
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Rozhodne-li Výbor, e je prodlouení odùvodnìné, bude tato rozvojová èlenská
zemì provádìt kadoroèní konzultace s Výborem za úèelem rozhodnutí, zda je
nezbytné subvence udrovat. Pokud takto Výbor nerozhodne, rozvojová
èlenská zemì odstraní zbývající vývozní subvence do dvou let od skonèení
posledního povoleného období.
27.5 Rozvojová èlenská zemì, která dosáhla konkurenèní schopnosti
ve vývozu jakéhokoli daného výrobku, postupnì odstraní své vývozní subvence
na tento výrobek/ky bìhem dvouletého období. Avak rozvojová èlenská zemì,
která je uvedena v pøíloze VII a která dosáhla konkurenèní schopnosti ve
vývozu u jednoho nebo více výrobkù, postupnì odstraní subvence na takové
výrobky bìhem osmi let.
27.6 Vývozní konkurenèní schopnost u výrobku je dána tehdy, jestlie
vývoz tohoto výrobku z rozvojové èlenské zemì dosáhl podílu nejménì 3,25%
svìtového obchodu tímto výrobkem po dva po sobì následující kalendáøní
roky. Vývozní konkurenèní schopnost je dáne buï a) na základì oznámení
rozvojové èlenské zemì, e dosáhla vývozní konkurenèní schopnosti nebo b) na
základì výpoètu, provedeného Sekretariátem na ádost kteréhokoli Èlena.
Pro úèely tohoto odstavce je výrobek vymezen jako poloka nomenklatury
Harmonizovaného systému. Výbor bude pøezkoumávat pùsobení tohoto
ustanovení pìt let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.
27.7 Ustanovení èlánku 4 se nebudou uplatòovat na rozvojovou
èlenskou zemi v pøípadì, e vývozní subvence jsou v souladu s ustanoveními
odstavcù 2 a 5. Pøíslunými ustanoveními v takovém pøípadì budou
ustanovení v èlánku 7.
27.8 Subvence, poskytnutá rozvojovou èlenskou zemí, nebude
povaována ve smyslu odstavce 1 èlánku 6 za subvenci, zpùsobující vánou
újmu, vymezenou v této Dohodì. Existence váné újmy za okolností,
uvedených v odstavci 9, musí být doloena spolehlivými dùkazy v souladu s
ustanoveními odstavcù 3 a 8 èlánku 6.
27.9 V pøípadì napadnutelných subvencí, poskytovaných nebo
udrovaných rozvojovou èlenskou zemí, jiných ne tìch, které jsou uvedeny v
odstavci 1 èlánku 6, nebude moci být opatøení podle èlánku 7 schváleno nebo
pøijato, pokud nebude shledáno, e v dùsledku takové subvence dolo ke
zruení nebo zmenení celních koncesí nebo jiných závazkù podle GATT 1994
zpùsobem, který nahrazuje dovoz obdobného výrobku jiného Èlena na trh
subvencující rozvojové èlenské zemì, nebo mu brání nebo e dochází k újmì
domácímu výrobnímu odvìtví na trhu dováejícího Èlena.
27.10 etøení ve vìci vyrovnávacího cla na výrobek, pocházející z
rozvojové èlenské zemì, musí být ukonèeno, jakmile pøísluné úøady urèí, e:
a)

celková úroveò poskytnutých subvencí na dotyèný výrobek nepøekraèuje
2% jeho hodnoty, vypoèítané na jednotkové bázi; nebo

b)

objem subvencovaných dovozù pøedstavuje ménì ne 4% celkových
dovozù obdobného výrobku dováejícího Èlena, pokud dovozy z
rozvojových èlenských zemí, jejich samostatné podíly na celkovém
dovozu pøedstavují ménì ne 4%, neèiní spoleènì více ne 9% celkového
dovozu obdobného výrobku dováejícího Èlena.
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27.11 Pro rozvojové èlenské zemì, uvedené v odstavci 2 b), které
odstranily vývozní subvence døíve, ne uplynula lhùta 8 let od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a pro ty rozvojové èlenské zemì, které jsou uvedeny v
pøíloze VII, bude èíslo, uvedené v odstavci 10 a) 3%, a ne 2%. Toto ustanovení
platí od data, kdy je toto odstranìní vývozních subvencí oznámeno Výboru a
na tak dlouho, dokud vývozní subvence nejsou oznamující rozvojovou èlenskou
zemí poskytovány. Toto ustanovení vyprí za 8 let od vstupu v platnost
Dohody o WTO.
27.12 Ustanovení odstavcù 10 a 11 upravují kadé zjitìní subvence
de minimis podle odstavce 3 èlánku 15.
27.13 Ustanovení èásti III se nevztahují na pøímé promíjení dluhù,
subvence na krytí sociálních nákladù v jakékoli podobì, vèetnì uputìní od
vládních pøíjmù a jiných pøevodù závazkù, jsou-li tyto subvence poskytovány v
pøímé vazbì na privatizaèní program rozvojové èlenské zemì, pokud tento
program i subvence jsou poskytovány po omezenou dobu a oznámeny Výboru a
pokud tento program nakonec vede k privatizaci pøísluného podniku.
27.14 Výbor provede na ádost zúèastnìného Èlena pøezkoumání
konkrétního zpùsobu poskytování vývozní subvence rozvojové èlenské zemì,
aby vyetøil, zda je tento zpùsob v souladu s potøebami jejího rozvoje.
27.15 Výbor provede na ádost zúèastnìné rozvojové èlenské zemì
pøezkoumání konkrétního vyrovnávacího opatøení, aby vyetøil, zda je v
souladu s ustanoveními odstavcù 10 a 11, jak se uplatòují na danou rozvojovou
èlenskou zemi.
ÈÁST IX: PØECHODNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 28
Existující programy
28.1 Subvenèní programy, které byly zavedeny na území kteréhokoli
Èlena pøed datem, kdy tento Èlen podepsal Dohodu o WTO a které nejsou v
souladu s ustanoveními této Dohody, budou:
a)

oznámeny Výboru nejpozdìji 90 dní po datu, kdy pro tohoto Èlena
vstoupí v platnost Dohoda o WTO; a

b)

uvedeny do souladu s ustanoveními této Dohody do 3 let od data, kdy pro
tohoto Èlena vstoupí v platnost Dohoda o WTO a do té doby nebudou
podléhat èásti II této Dohody.

28.2 ádný Èlen nerozíøí rozsah jakéhokoli takového programu, ani
takový program po jeho uplynutí neobnoví.
Èlánek 29
Pøechod na trní ekonomiku
29.1 Èlenové, kteøí jsou v procesu pøechodu z centrálnì plánované na
trní ekonomiku se svobodným podnikáním, mohou uplatòovat programy a
opatøení, potøebná pro tento pøechod.
29.2 V pøípadì tìchto Èlenù budou subvenèní programy, spadající pod
èlánek 3 a oznámené podle odstavce 3, postupnì zrueny nebo uvedeny do
souladu s èlánkem 3 v rámci sedmiletého období od data vstupu v platnost
Dohody o WTO. V takovém pøípadì nebude èlánek 4 uplatnìn. Navíc bìhem
tohoto období:
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a)

Subvenèní programy, spadající pod odstavec 1 d) èlánku 6, nebudou
napadnutelné podle èlánku 7;

b)

Pro jiné napadnutelné subvence se budou uplatòovat ustanovení odstavce
9 èlánku 27.

29.3 Subvenèní programy, spadající pod èlánek 3, budou oznámeny
Výboru co nejdøíve po datu vstupu v platnost Dohody o WTO. Dalí oznámení
tìchto subvencí mohou být uèinìna do dvou let po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO.
29.4 Za výjimeèných okolností mùe Výbor umonit Èlenùm, jich se
týká odstavec l, odchýlit se od jejich oznámených programù a opatøení a jejich
èasového rozvrhu, pokud jsou takové odchylky povaovány za potøebné pro
proces pøechodu.
ÈÁST X: ØEENÍ SPORÙ
Èlánek 30
Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou rozpracována a
uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øeení sporù podle této Dohody, pokud v ní není výslovnì stanoveno jinak.
ÈÁST XI: ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 31
Prozatímní platnost
Ustanovení odstavce 1 èlánku 6 a ustanovení èlánku 8 a èlánku 9 se
budou uplatòovat po dobu 5 let, poèínaje dnem vstupu v platnost Dohody o
WTO. Nejpozdìji 180 dní pøed koncem tohoto období Výbor pøezkoumá
pùsobení tìchto ustanovení s cílem stanovit, zda prodlouit jejich uplatòování
v souèasné anebo pozmìnìné podobì na dalí období.
Èlánek 32
Jiná závìreèná ustanovení
32.1 Proti subvencím jiného Èlena nemohou být podniknuta ádná
urèitá opatøení, kromì tìch, které jsou v souladu s ustanoveními GATT 1994,
vyloenými v této Dohodì.56/
32.2 K ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.
32.3 S výjimkou odstavce 4 se budou ustanovení této Dohody
uplatòovat na etøení a na pøezkoumání existujících opatøení, zahájená na
základì ádostí, které byly pøedloeny v den nebo po dni, kdy pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO.
32.4 Pro úèely odstavce 3 èlánku 21 budou existující vyrovnávací
opatøení povaována za uloená nejpozdìji dnem, kterým pro Èlena vstoupila
v platnost Dohoda o WTO, s výjimkou pøípadù, kdy domácí právní øád Èlena,
platný k tomuto datu ji obsahoval ustanovení obdobné tomu, které je uvedeno
ve zmínìném odstavci.
56/
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32.5 Kadý Èlen pøijme vechna potøebná opatøení obecné nebo
zvlátní povahy, aby zajistil nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj vstoupí v platnost
Dohoda o WTO, soulad mezi svými právními pøedpisy a správními øízeními a
ustanoveními této Dohody v rozsahu, v jakém mohou být na tohoto Èlena
uplatòována.
32.6 Kadý Èlen bude informovat Výbor o jakýchkoli zmìnách v jeho
právním øádu, týkajících se této Dohody a v provádìní tìchto právních
pøedpisù.
32.7 Výbor pøezkoumá kadoroènì provádìní a pùsobení této Dohody,
pøièem bude mít na pamìti její cíle. Výbor bude kadoroènì informovat Radu
pro obchod zboím o vývoji bìhem období, na které se toto pøezkoumání
vztahuje.
32.8 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA I
SEZNAM PØÍKLADÙ VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ
a)
b)
c)
d)

e)

57/
58/

59/

Vládní poskytování pøímých subvencí firmì nebo výrobnímu odvìtví ve
vazbì na výsledky vývozu.
Systémy devizové nabídkové povinnosti nebo jiné podobné praktiky,
které zahrnují pøíplatek pøi vývozu.
Vnitøní dopravní a pøepravní poplatky u vývozních dodávek, stanovené
nebo uloené vládou za pøíznivìjích podmínek ne u domácích dodávek.
Vládou nebo jejími orgány buï pøímo nebo prostøednictvím vládou
zøízených programù, uskuteèòované dodávky dováených èi domácích
výrobkù nebo slueb pro uití ve výrobì vyváeného zboí za
pøíznivìjích podmínek ne pøi dodávání obdobných èi pøímo soutìících
výrobkù nebo slueb k pouití ve výrobì zboí pro domácí spotøebu,
jestlie (v pøípadì výrobkù) tyto podmínky jsou pøíznivìjí ne ty, které
jsou obchodnì dostupné57/ na svìtových trzích jejich vývozcùm.
Plné nebo èásteèné prominutí, úleva nebo odklad pøímých daní58/ s
konkrétní vazbou na vývoz nebo poplatkù na sociální zabezpeèení,
placených nebo splatných prùmyslovými nebo obchodními podniky.59/
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f)

Pøiputìní zvlátních odpoètù, souvisejících pøímo s vývozem nebo s
exportní výkonností, pøesahujících odpoèty, poskytované v tomto ohledu
výrobì pro domácí spotøebu pøi výpoètu základu, ze kterého se poèítají
pøímé danì.

g)

Prominutí nebo úleva u nepøímých daní58/ pøi výrobì a distribuci
vyváených výrobkù nad rámec tìch, které jsou ukládány pøi výrobì a
distribuci obdobných výrobkù, prodávaných pro domácí spotøebu.

h)

Prominutí, úleva nebo odklad kumulativních nepøímých daní z
pøedchozího stupnì zpracování58/ na zboí nebo sluby, pouité ve výrobì
vyváených výrobkù nad rámec prominutí, úlevy nebo odkladu
obdobných kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování na zboí a sluby, pouité pøi výrobì obdobných výrobkù,
prodávaných pro domácí spotøebu; nepøímé danì z pøedchozího stupnì
zpracování mohou být nicménì prominuty, sníeny nebo odloeny u
vyváených výrobkù i tehdy, kdy nebyly prominuty, sníeny èi odloeny u
obdobných výrobkù, prodávaných pro domácí spotøebu, jestlie
kumulativní nepøímé danì jsou ukládány na vstupy, které jsou
spotøebovány ve výrobì vyváeného výrobku (odpovídající pøimìøenému
odpadu).60/ Tento bod bude vykládán v souladu se Smìrnicemi o spotøebì
vstupù ve výrobním procesu, které jsou obsaeny v pøíloze II.

i)

Úleva nebo zpìtná úhrada dovozních poplatkù58/ nad rámec tìch, které
jsou ukládány na dováené vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì
vyváeného výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu); ve zvlátních
pøípadech vak firma mùe pouít mnoství vstupù z domácího trhu,
které je stejné, pøi tée kvalitì a povaze jako dováené vstupy, které
nahrazuje, aby z toho mohla vzejít výhoda, jsou-li dovozy i odpovídající
vývozy provádìny v rozumném èasovém období, nepøesahujícím dva roky.
Tento bod je nutno vykládat v souladu se Smìrnicemi o spotøebì vstupù
ve výrobním procesu, obsaenými v pøíloze II a Smìrnicemi pro stanovení
systémù zpìtných úhrad náhradních vstupù jako vývozních subvencí,
obsaenými v pøíloze III.

j)

Vývozní úvìrové záruky nebo pojitìní, pojitìní nebo záruky proti
zvýení nákladù na vyváené výrobky nebo programy eliminace
kursových rizik, poskytované vládami (nebo zvlátními institucemi
kontrolovanými vládami) za zvýhodnìné sazby, které nejsou pøimìøené k
pokrytí dlouhodobých provozních nákladù a ztrát tìchto opatøení.

k)

Vývozní úvìry, poskytnuté vládami (nebo zvlátními institucemi
kontrolovanými a/nebo øízenými vládami) pøi sazbách niích, ne jsou
ty, které musí skuteènì platit za takto získané prostøedky (nebo by
musely platit, kdyby si vypùjèily na mezinárodních kapitálových trzích,
aby získaly prostøedky se stejnou dobou splatnosti a jinými úvìrovými
podmínkami a ve stejné mìnì jako vývozní úvìr), nebo jimi provedené
platby za vechny nebo èást nákladù, vynaloených vývozci nebo
finanèními institucemi pro získání úvìrù, pokud jsou pouity k
zabezpeèení podstatné výhody v oblasti podmínek vývozních úvìrù.

60/
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Je-li vak Èlen stranou mezinárodního závazku, týkajícího se oficiálních
vývozních úvìrù, jeho stranami je od 1.ledna 1979 nejménì dvanáct
pùvodních Èlenù této Dohody (nebo nástupnického závazku, který byl
pøijat tìmito pùvodními Èleny) nebo uplatòuje-li skuteènì Èlen stanovené
úrokové míry podle ustanovení tohoto závazku, pak vývozní úvìrová
praxe, která je v souladu s tìmito ustanoveními, nebude povaována za
vývozní subvenci zakázanou touto Dohodou.
l)

Kadá jiná úhrada z veøejných prostøedkù, pøedstavující vývozní subvenci
ve smyslu èlánku XVI GATT 1994.

PØÍLOHA II
SMÌRNICE O SPOTØEBÌ VSTUPÙ
VE VÝROBNÍM PROCESU61/
I.
1. Systémy sníení nepøímých daní mohou umoòovat prominutí,
úlevy a odklady kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování, uvalených na vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì
vyváeného výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu). Podobnì systémy
zpìtných úhrad mohou umoòovat úlevy nebo zpìtné úhrady dovozních
poplatkù, uvalených na vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyváeného
výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu).
2. Seznam pøíkladù vývozních subvencí v pøíloze I této Dohody
pouívá výraz vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyváeného
výrobku v odstavcích h) a i). Podle odstavce h) systémy sníení nepøímých
daní mohou pøedstavovat vývozní subvenci, pokud vedou k prominutí, úlevám
nebo odkladùm kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování nad rámec èástky tìchto daní, skuteènì vybraných za vstupy, které
jsou spotøebovány ve výrobì vyváeného výrobku. Podle odstavce i) systémy
zpìtných úhrad mohou pøedstavovat vývozní subvenci, pokud vedou k úlevám
nebo zpìtným úhradám dovozních poplatkù nad rámec tìch, které byly
skuteènì vybrány za vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyváeného
výrobku. Oba odstavce stanoví, e ve zjitìních o spotøebì vstupù ve výrobì
vyváeného výrobku musí být zahrnut pøimìøený odpad. Odstavec i) obsahuje
rovnì ustanovení o náhradì výrobkù tam, kde je to vhodné.

61/
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II.
Pøi zkoumání, zda vstupy jsou spotøebovány ve výrobì vyváeného
výrobku, by v rámci etøení o vyrovnávacích clech podle této Dohody mìly
úøady, provádìjící etøení, postupovat takto:
1. V pøípadì podezøení, e systém sníení nepøímých daní nebo
systém zpìtných úhrad zahrnuje subvenci z dùvodu nadbyteèného sníení
nebo pøíliné zpìtné úhrady nepøímých daní nebo dovozních poplatkù u
vstupù, spotøebovaných ve výrobì vyváeného výrobku, mìly by úøady
provádìjící etøení nejprve urèit, zda vláda vyváejícího Èlena má a uplatòuje
systém nebo postupy k prokázání, které vstupy jsou spotøebovávány ve výrobì
vyváeného výrobku a v jakém mnoství. Je-li zjitìno, e je takový systém
nebo postup uplatòován, mìly by pak úøady provádìjící etøení prozkoumat
tento systém nebo postup, aby zjistily, zda je rozumný, úèinný pro zamýlený
úèel a zaloený na veobecnì pøijatých obchodních praktikách v zemi vývozu.
Úøady provádìjící etøení mohou povaovat za nutné provést, v souladu s
odstavcem 6 èlánku 12, urèité praktické zkouky, aby si ovìøily informace
nebo aby se ubezpeèily, e je systém nebo postup úèinnì uplatòován.

2. Jestlie takový systém nebo postup neexistuje nebo není rozumný
nebo je zøízen a povaován za rozumný, ale je shledáno, e není uplatòován
nebo je uplatòován neúèinnì, bude tøeba, aby vyváející Èen provedl, v
souvislosti se zjitìním, zda dolo k nadbyteèným platbám, dalí etøení,
zaloené na skuteèných pøísluných vstupech. Budou-li to úøady provádìjící
etøení povaovat za nutné, mìlo by být provedeno dalí etøení podle odstavce
1.
3. Úøady provádìjící etøení by mìly povaovat vstupy za fyzicky
vloené, pokud jsou pouity ve výrobním procesu a jsou fyzicky pøítomny ve
vyváeném výrobku. Èlenové zaznamenávají, e vstup nemusí být pøítomen v
koneèném výrobku ve stejné podobì, ve které vstoupil do výrobního procesu.
4. Pøi stanovení mnoství urèitého vstupu, který je spotøebován ve
výrobì vyváeného výrobku, by mìl být brán v úvahu pøimìøený odpad a
tento odpad by mìl být povaován za spotøebovaný ve výrobním procesu
vyváeného výrobku. Výraz odpad se vztahuje na tu èást daného vstupu,
která nemá nezávislou funkci ve výrobním procesu, není spotøebována ve
výrobì vyváeného výrobku (z takových pøíèin, jako je neefektivnost) a není
obnovena, pouita nebo prodána tímté výrobcem.
5. Zjitìní úøadu provádìjícího etøení, zda uvádìný odpad je
pøimìøený, by mìlo brát podle situace v úvahu výrobní proces, prùmìrnou
zkuenost výrobního odvìtví v zemi vývozu a pøípadnì jiné technické faktory.
Úøad provádìjící etøení by mìl mít na mysli, e dùleitou otázkou je, zda
úøady vyváejícího Èlena vypoèítaly rozumnì mnoství odpadu, má-li být toto
mnoství zahrnuto do daòového èi celního sníení nebo úlevy.
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PØÍLOHA III
SMÌRNICE PRO STANOVENÍ SYSTÉMÙ ZPÌTNÝCH ÚHRAD
NÁHRADNÍCH VSTUPÙ JAKO VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ
I.
Systémy zpìtných úhrad mohou umonit splacení nebo zpìtnou
úhradu dovozních poplatkù za vstupy, spotøebované ve výrobním procesu
jiného výrobku, jestlie vývoz tohoto jiného výrobku obsahuje domácí vstupy
se stejnou kvalitou a vlastnostmi jako ty, které nahradily dováené vstupy.
Podle odstavce i) Seznamu pøíkladù vývozních subvencí v pøíloze I mohou
systémy zpìtných úhrad náhradních vstupù pøedstavovat vývozní subvenci,
pokud vedou k nadbyteèným zpìtným úhradám dovozních poplatkù,
vybraných pùvodnì za dováené vstupy, za nì je poadována zpìtná úhrada.
II.
Pøi zkoumání systému zpìtných úhrad náhradních vstupù jako
souèásti etøení o vyrovnávacích clech podle této Dohody by mìly úøady
provádìjící etøení postupovat takto:
1. Odstavec i) Seznamu pøíkladù stanoví, e vstupy z domácího trhu
mohou nahradit dováené vstupy ve výrobì výrobku pro vývoz, pokud jsou
tyto vstupy stejné svým mnostvím a mají stejnou kvalitu a vlastnosti jako
nahrazované dováené vstupy. Existence ovìøovacího systému nebo postupu
je dùleitá, protoe umoòuje vládì vyváejícího Èlena zabezpeèit a prokázat,
e mnoství vstupù, za nì je poadována zpìtná úhrada, nepøesahuje v
jakékoli podobì mnoství podobného vyváeného výrobku a e neexistuje
zpìtná úhrada dovozních poplatkù nad rámec tìch, které byly pùvodnì
vybrány za dotyèné dovezené vstupy.
2. Existuje-li podezøení, e systém zpìtných úhrad náhradních vstupù
zahrnuje subvenci, mìly by úøady provádìjící etøení nejdøíve urèit, zda vláda
vyváejícího Èlena zavedla a uplatòuje ovìøovací systém nebo postup. Je-li
uznáno, e je takový systém nebo postup uplatòován, úøady provádìjící etøení
by pak mìly proetøit ovìøovací postupy, aby zjistily, zda jsou rozumné, úèinné
pro zamýlený úèel a zaloené na veobecnì pøijatých obchodních praktikách v
zemi vývozu. Pokud je uznáno, e postupy vyhovují tìmto kritériím a e jsou
úèinnì uplatòovány, nelze pøedpokládat existenci subvence. Úøady provádìjící
etøení mohou povaovat za nutné provést, v souladu s odstavcem 6 èlánku 12,
urèité praktické zkouky, aby si ovìøily informace nebo se ujistily, e ovìøovací
postupy jsou úèinnì uplatòovány.
3. Jestlie ovìøovací postupy neexistují nebo nejsou rozumné nebo
tyto postupy jsou stanoveny a povaovány za rozumné, ale je shledáno, e
nejsou skuteènì uplatòovány nebo jsou uplatòovány neúèinnì, mùe jít o
subvenci. V takových pøípadech by mohlo být nutné dalí zkoumání
vyváejícím Èlenem, opírající se o skuteèné dotèené transakce, aby bylo mono
zjistit, zda dolo k nadbyteèné platbì. Budou-li to úøady provádìjící etøení
povaovat za nutné, mìlo by být provedeno dalí etøení v souladu s
odstavcem 2.
4. Existence ustanovení o zpìtných úhradách náhradních vstupù,
podle nìho mají vývozci monost zvolit si urèité dovozní dodávky, z nich je
poadována zpìtná úhrada, by nemìla být sama o sobì povaována, e
zahrnuje subvenci.
5. Nadbyteèná zpìtná platba dovozních poplatkù ve smyslu odstavce
i) je povaována za existující, kdy vlády platily úrok z jakýchkoli penìních
prostøedkù, navrácených podle jejich systémù zpìtných úhrad, v rozsahu
skuteènì zaplaceného nebo splatného úroku.
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PØÍLOHA IV
VÝPOÈET CELKOVÉHO SUBVENCOVÁNÍ AD VALOREM
(ODSTAVEC 1 A) ÈLÁNKU 6)62/
1. Výpoèet èástky subvence pro úèely odstavce 1 a) èlánku 6 bude
provádìn na základì nákladù pro poskytující vládu.
2. Kromì pøípadù, uvedených v odstavcích 3 a 5, bude pøi zjiování,
zda celková míra subvencování pøesahuje 5% hodnoty výrobku, vypoèítána
hodnota výrobku jako celková hodnota prodejù pøijímající firmy63/ v
posledním dvanáctimìsíèním období, z nìho jsou dostupné údaje,
pøedcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována.64/
3. Je-li subvence vázána na výrobu nebo prodej daného výrobku, bude
hodnota výrobku vypoèítána jako celková hodnota prodejù tohoto výrobku
pøijímající firmou v posledním dvanáctimìsíèním období, z nìho jsou
dostupné údaje, pøedcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována.
4. Jestlie pøijímající firma teprve zahajuje svou èinnost, váná újma
bude povaována za existující, jestlie celková míra subvencování pøekroèí 15%
celkových investovaných prostøedkù. Pro úèely tohoto odstavce nepøesahuje
poèáteèní období první rok výroby.65/
5. Nachází-li se pøijímající firma v zemi s inflaèní ekonomikou, bude
hodnota výrobku vypoèítána jako celkové prodeje pøijímající firmy (nebo
prodeje pøísluného výrobku, pokud je subvence vázána) v pøedchozím
kalendáøním roce, upravené o míru inflace za dvanáct mìsícù, pøedcházejících
mìsíci, ve kterém má být poskytnuta subvence.
6. Pøi zjiování celkové míry subvencování v daném roce budou
subvence, poskytnuté podle rùzných programù a rùznými úøady na území
Èlena, seèteny.
7. Subvence, poskytnuté pøed datem vstupu v platnost Dohody o
WTO, jejich pøínos je urèen do budoucí výroby, budou zahrnuty do celkové
míry subvencování.
8. Subvence, které jsou nenapadnutelné podle pøísluných ustanovení
této Dohody, nebudou zahrnuty do výpoètu èástky subvence pro úèely odstavce
1 a) èlánku 6.
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PØÍLOHA V
POSTUPY PØI SBÌRU INFORMACÍ,
TÝKAJÍCÍCH SE VÁNÉ ÚJMY
1. Kadý Èlen bude spolupracovat pøi sbìru dùkazù, které mají být
proetøeny Výborem nebo jeho pomocnými orgány v øízení podle odstavcù 4 a
6 èlánku 7. Jakmile byla uplatnìna ustanovení odstavce 4 èlánku 7, oznámí
sporné strany a kadá pøísluná tøetí èlenská zemì DSB organizaci,
odpovìdnou za správu tìchto ustanovení na jejím území, jako i postupy, které
mají být pouity v pøípadì ádostí o informace.
2. V pøípadech, kdy jsou záleitosti pøedloeny DSB podle odstavce 4
èlánku 7, je DSB povinen na ádost zahájit øízení k získání takových informací
od vlády subvencujícího Èlena, které jsou zapotøebí ke zjitìní existence a
èástky subvencování, hodnoty celkových prodejù subvencovaných firem, jako
i informací potøebných k rozboru nepøíznivých úèinkù, zpùsobených
subvencovaným výrobkem.66/ Tento proces mùe podle potøeby zahrnovat
kladení otázek vládì subvencujícího Èlena a stìujícího si Èlena, aby byly
shromádìny informace, jako i objasnìny a upøesnìny informace dostupné
sporným stranám prostøednictvím oznamovacích postupù stanovených v èásti
VII.67/
3. Projeví-li se úèinky na trzích tøetí zemì, mùe sporná strana
shromaïovat informace cestou kladení otázek vládì tøetí èlenské zemì, které
jsou potøebné k provedení rozboru nepøíznivých úèinkù a které nejsou jinak
obvykle dostupné od stìujícího si Èlena nebo subvencujícího Èlena. Toto
ustanovení by mìlo být uplatòováno zpùsobem, který nevyvolává nepøimìøené
náklady pro tøetí èlenskou zemi. Zejména se od tohoto Èlena neoèekává
provádìní rozboru trhu nebo cen zvlátì k tomuto úèelu. Informace, která má
být poskytnuta, má být ji k disposici nebo má být tomuto Èlenu snadno
dostupná (napøíklad vìtina nedávných statistických údajù, které ji byly
shromádìny pøíslunými statistickými slubami, ale nebyly jetì publikovány,
celní údaje o dovozech a deklarovaných hodnotách dotyèného výrobku atd.).
Provádí-li vak sporná strana podrobný rozbor trhu na své náklady, úøady
tøetí èlenské zemì budou usnadòovat plnìní úkolu osobì nebo firmì
provádìjící tento rozbor a této osobì nebo firmì bude umonìn pøístup ke
vem informacím, které nejsou vládou obvykle povaovány za dùvìrné.
4. DSB urèí zástupce, který bude napomáhat procesu shromaïování
informací. Jediným úkolem tohoto zástupce bude zabezpeèovat vèasné
shromaïování informací, potøebných k tomu, aby tím bylo usnadnìno
urychlené následné vypracování mnohostranného pøehledu o sporu. Zástupce
mùe zejména navrhnout zpùsoby nejúèinnìjího vyadování nezbytných
informací a podporovat spolupráci stran.
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5. Proces shromaïování informací, vymezený v odstavcích 2 a 4,
bude ukonèen do 60 dní ode dne, kdy byla záleitost pøedána DSB podle
odstavce 4 èlánku 7. Informace získané bìhem tohoto procesu budou
pøedloeny skupinì odborníkù, ustavené DSB v souladu s ustanoveními èásti
X. Tyto informace by mìly obsahovat mimo jiné údaje o èástce dotyèné
subvence (a tam, kde je to vhodné, hodnotu celkových prodejù subvencovaných
firem), ceny subvencovaného výrobku, ceny nesubvencovaného výrobku, ceny
jiných dodavatelù na trh, zmìny v nabídce subvencovaného výrobku na
dotyèném trhu a zmìny v podílech na trhu. Mìly by rovnì zahrnovat
vyvracející dùkazy, jako i dodateèné informace, které skupina odborníkù
povauje za významné pøi zpracování závìrù.
6. Nespolupracuje-li subvencující a/nebo tøetí èlenská zemì pøi
shromaïování informací, stìující si Èlen pøedloí svùj pøípad váné újmy,
podloený pro nìho dostupnými dùkazy, spolu s fakty a okolnostmi
nespolupráce subvencující a/nebo tøetí èlenské zemì. Jestlie pro nespolupráci
subvencující a/nebo tøetí èlenské zemì nejsou informace k dispozici, skupina
odborníkù mùe doplnit spis podle potøeby na základì nejlepích informací,
dostupných jinak.
7. Pøi vypracování svého zjitìní by mìla skupina odborníkù z
pøípadù nespolupráce kterékoli strany, podílející se na procesu shromaïování
informací, vyvodit záporné závìry.
8. Pøi zjiování, zda byly pouity nejlepí dostupné informace nebo
pøi vyvozování záporných závìrù posoudí skupina odborníkù stanovisko
zástupce DSB, jmenovaného podle odstavce 4, k rozumnosti poadavkù o
informace a k úsilí, vynaloenému stranami k splnìní tìchto poadavkù cestou
spolupráce a vèasného reagování.
9. Nic v procesu shromaïování informací neomezí monost skupiny
odborníkù získat takové dodateèné informace, které povauje za podstatné k
øádnému vyøeení sporu a které nebyly patøiènì vyádány nebo shromádìny
bìhem tohoto procesu. Skupina odborníkù by vak obvykle nemìla vyadovat
dodateèné informace k doplnìní zprávy tam, kde by tyto informace podpoøily
stanovisko jedné strany a neexistence tìchto informací ve zprávì je výsledkem
nerozumné nespolupráce této strany v procesu shromaïování informací.
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PØÍLOHA VI
POSTUPY PØI ETØENÍ NA MÍSTÌ
PODLE ODSTAVCE 6 ÈLÁNKU 12
1. Po zahájení etøení by úøady vyváejícího Èlena a firmy, o nich je
známo, e se jich to týká, mìly být informovány o úmyslu provést etøení na
místì.
2. Je-li úmyslem v mimoøádných pøípadech zahrnout do skupiny,
provádìjící etøení, nevládní experty, mìly by být o tom firmy a úøady
vyváejícího Èlena informovány. Nevládní experti by mìli podléhat úèinným
sankcím, pokud nedodrí dùvìrnou povahu informací.
3. Získání výslovného souhlasu pøísluné firmy vyváejícího Èlena
døíve, ne je termín návtìvy definitivnì stanoven, by mìlo být obvyklým
postupem.
4. Jakmile byl získán souhlas pøísluných firem, mìly by úøady,
provádìjící etøení, oznámit úøadùm vyváejícího Èlena jména a adresy firem,
které mají být navtíveny a dohodnutá data.
5. Pøísluným firmám by mìlo
oznámeno, kdy bude návtìva uskuteènìna.

být

s

dostateèným

pøedstihem

6. Návtìvy k vysvìtlení dotazníku by mìly být uskuteènìny pouze na
ádost vyváející firmy. Tato návtìva mùe být uskuteènìna pouze tehdy,
jestlie a) úøady dováejícího Èlena o tom informovaly zástupce vlády
dotyèného Èlena a b) ti proti návtìvì nemají námitky.
7. Vzhledem k tomu, e hlavním úèelem etøení na místì je ovìøení
poskytnutých informací nebo získání dalích podrobností, mìlo by být
provádìno po obdrení odpovìdi na dotazník, pokud firma nesouhlasí s
opaèným postupem a jestlie vláda vyváejícího Èlena byla informována úøady,
provádìjícími etøení, o pøedvídané návtìvì a nemá proti ní námitky; dále by
mìlo být obvyklým postupem upozornit pøed návtìvou dotyèné firmy na
celkovou povahu informací, které budou ovìøovány a na jakoukoli dalí
informaci, kterou je nutno poskytnout, co by vak nemìlo bránit poádat na
místì o dalí podrobnosti s ohledem na informace získané.
8. ádosti o informace nebo otázky, které byly poloeny úøady nebo
firmami vyváejících Èlenù a jsou podstatné pro úspìné etøení na místì, by
mìly být zodpovìzeny, kdykoli je to moné, jetì pøed uskuteènìním návtìvy.
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PØÍLOHA VII
ROZVOJOVÉ ÈLENSKÉ ZEMÌ
UVÁDÌNÉ V ODSTAVCI 2 A) ÈLÁNKU 27
Rozvojovými èlenskými zemìmi, na které se nevztahují ustanovení
odstavce 1 a) èlánku 3 na základì odstavce 2 a) èlánku 27, jsou:
a)

Nejménì rozvinuté zemì, urèené Organizací spojených národù, které jsou
Èleny WTO.

b)

Kadá z následujících rozvojových zemí, která je Èlenem WTO, bude
podléhat ustanovením, která se vztahují na jiné rozvojové èlenské zemì
podle odstavce 2 b) èlánku 27, jestlie roèní hrubý národní produkt na
hlavu dosáhne USD 1.000 roènì68/: Bolívie, Dominikánská republika,
Egypt, Filipíny, Ghana, Guatemala, Guayana, Indie, Indonésie, Kamerun,
Keòa, Kongo, Maroko, Nikaragua, Nigérie, Pakistán, Pobøeí slonoviny,
Senegal, Srí Lanka a Zimbabwe.
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DOHODA O OCHRANNÝCH OPATØENÍCH
Èlenové,
majíce na zøeteli celkový cíl Èlenù zlepit a posílit mezinárodní
obchodní systém, opírající se o GATT 1994;
uznávajíce potøebu vyjasnit a posílit disciplíny GATT 1994, zejména
jeho èlánku XIX (nouzová opatøení pøi dovozu nìkterých výrobkù) a obnovit
mnohostrannou kontrolu nad ochrannými opatøeními a odstranit opatøení
unikající takové kontrole;
uznávajíce dùleitost strukturálních úprav a potøeby spíe zvýit ne
omezit soutì na mezinárodních trzích; a
uznávajíce dále, e je pro tyto úèely nezbytná veobecná dohoda,
vztahující se na vechny Èleny a zaloená na základních zásadách GATT
1994;
dohodli se takto:
Èlánek 1
Veobecné ustanovení
Tato Dohoda stanoví pravidla pro uplatòování ochranných opatøení,
kterými se rozumí ta opatøení, která jsou umonìna èlánkem XIX GATT 1994.
Èlánek 2
Podmínky
1. Èlen1/ mùe uplatnit na výrobek ochranné opatøení pouze tehdy,
jestlie tento Èlen v souladu s níe uvedenými ustanoveními urèil, e se tento
výrobek dováí na jeho území v takových zvýených mnostvích, absolutních
nebo relativních ve vztahu k domácí výrobì a za takových podmínek, e
zpùsobuje nebo hrozí zpùsobit vánou újmu domácímu výrobnímu odvìtví,
které vyrábí obdobné nebo pøímo soutìící výrobky.
2. Ochranná opatøení se uplatní na dováený výrobek bez zøetele na
jeho zdroj.
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Èlánek 3
etøení
1. Èlen mùe uplatnit ochranné opatøení pouze po provedení etøení
pøíslunými úøady tohoto Èlena podle postupù, pøedtím zavedených a
zveøejnìných v souladu s èlánkem X GATT 1994. etøení zahrne rozumné
veøejné oznámení vem zúèastnìným stranám a veøejné slyení nebo jiné
vhodné prostøedky, jejich pomocí by mohli dovozci, vývozci a jiné zúèastnìné
strany pøedkládat dùkazy a svá stanoviska, vèetnì pøíleitosti odpovídat na
podání jiných stran a pøedloit svá stanoviska mimo jiné k otázce, zda by bylo
uplatnìní ochranného opatøení ve veøejném zájmu. Pøísluné úøady zveøejní
zprávu, vysvìtlující jejich nálezy a zdùvodnìné závìry, dosaené ve vztahu ke
vem podstatným vìcným a právním otázkám.
2. S kadou informací, která je svou povahou dùvìrná nebo která je
poskytována na dùvìrném základì, bude, na základì náleitého zdùvodnìní,
pøíslunými úøady jako s takovou nakládáno. Taková informace nebude
zveøejnìna bez svolení strany, která ji poskytla. Strany poskytující dùvìrnou
informaci mohou být poádány o dodání nedùvìrného výtahu z ní, nebo pokud
tyto strany uvedou, e takovou informaci nelze shrnout, o sdìlení dùvodù,
proè nelze výtah poskytnout. Pokud vak pøísluné úøady shledají, e ádost o
dùvìrné nakládání není oprávnìná a jestlie dotèená strana není ochotna
informaci zveøejnit nebo dát svolení k jejímu zveøejnìní v zobecnìné nebo
shrnuté podobì, nemusí tuto informaci úøady vzít v úvahu, ledae lze
uspokojivì z vhodných zdrojù prokázat, e informace je správná.
Èlánek 4
Urèení váné újmy a její hrozby
1. Pro úèely této Dohody:
a)

výrazem váná újma se rozumí významné celkové pokození situace
domácího výrobního odvìtví;

b)

výrazem hrozba váné újmy se rozumí váná újma, která je zøejmì
bezprostøední v souladu s ustanoveními odstavce 2. Zjitìní existence
hrozby váné újmy bude zaloeno na faktech a ne na pouhých tvrzeních,
dohadech nebo vzdálených monostech; a

c)

pøi urèování újmy nebo její hrozby se výrazem domácí výrobní odvìtví
rozumí domácí výrobci, jako celek,obdobných nebo pøímo soutìících
výrobkù, kteøí pùsobí na území Èlena, nebo ti výrobci, jejich spoleèná
výroba obdobných nebo pøímo soutìících výrobkù tvoøí vìtí podíl
celkové domácí výroby tìchto výrobkù.
2. a)

Pøi etøení, vedeném za úèelem urèení, zda zvýené dovozy
zpùsobily nebo hrozí zpùsobit vánou újmu domácímu
výrobnímu odvìtví podle ustanovení této Dohody, zhodnotí
pøísluné úøady vechny podstatné èinitele objektivní a
mìøitelné povahy, mající vztah k situací tohoto výrobního
odvìtví, zejména pak tempo a rozsah vzrùstu dovozù
pøísluného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl
zvýených dovozù na domácím trhu, zmìny v úrovni prodejù,
výrobu, produktivitu, vyuití kapacity, zisky a ztráty a
zamìstnanost.
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b)

Urèení, uvedené v pododstavci a), se neprovede, pokud etøení
neprokáe na základì objektivních dùkazù existenci pøíèinné
souvislosti mezi zvýenými dovozy dotyèného výrobku a vánou
újmou nebo její hrozbou. Jestlie újmu domácímu výrobnímu
odvìtví zpùsobují ve stejné dobì jiní èinitelé ne zvýené
dovozy, taková újma nebude pøisuzována zvýeným dovozùm.

c)

Pøísluné úøady, v souladu s ustanoveními èlánku 3,
bezodkladnì zveøejní podrobný rozbor pøípadu, který je
pøeetøován, jako i odùvodnìní patøiènosti zkoumaných
èinitelù.
Èlánek 5
Uplatnìní ochranných opatøení

1. Èlen uplatní ochranná opatøení pouze v rozsahu, nutném k
zabránìní nebo nápravì váné újmy a k usnadnìní pøizpùsobení se. Pouije-li
se mnostevní omezení, nesníí takové opatøení mnoství dovozù pod úroveò
nedávného období, kterým bude prùmìr dovozù v posledních tøech
reprezentativních letech, pro které jsou k dispozici statistiky, pokud nebude
jasnì prokázáno, e k zabránìní nebo nápravì váné újmy je potøebná jiná
úroveò. Èlenové by mìli zvolit opatøení, která se jeví jako nejvhodnìjí pro
dosaení tìchto cílù.
2. a)

V pøípadech, ve kterých se rozdìlí kvóta mezi dodavatelské
zemì, mùe Èlen uplatòující omezení usilovat o dohodu o
rozdìlení podílù na kvótì se vemi ostatními Èleny, majícími
podstatný zájem na dodávce dotyèného výrobku. V pøípadech,
ve kterých tato metoda není rozumnì proveditelná, dotyèný
Èlen rozdìlí Èlenùm, majícím podstatný zájem na dodávce
výrobku, podíly, vycházející z podílù dodaných tìmito Èleny v
pøedchozím reprezentativním období na celkovém mnoství
nebo hodnotì dovozù výrobku, pøièem se bere patøièný zøetel
na jakékoliv zvlátní èinitele, které mohly nebo mohou pùsobit
na obchod výrobkem.

b)

Èlen se mùe odchýlit od ustanovení pododstavce a) za
pøedpokladu, e podle odstavce 3 èlánku 12 probíhají
konzultace pod zátitou Výboru pro ochranná opatøení
uvedeného v odstavci 1 èlánku 13 a e bude Výboru jasnì
doloeno, e: (i) dovozy od urèitých Èlenù vzrostly
nepøimìøeným procentem ve vztahu k celkovému vzrùstu
dovozù dotyèného výrobku v reprezentativním období, (ii)
dùvody odchýlení se od ustanovení pododstavce a) jsou
oprávnìné, a (iii) podmínky takového odchýlení jsou
spravedlivé vùèi vem dodavatelùm dotyèného zboí. Trvání
jakéhokoliv takového opatøení nebude prodloueno za hranici
poèáteèního období podle odstavce 1 èlánku 7. V pøípadì
hrozby váné újmy nebude výe zmínìné odchýlení povoleno.
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Èlánek 6
Prozatímní ochranná opatøení
Za kritických okolností, kde by prodlení zpùsobilo kodu, kterou by
bylo obtíné napravit, mùe Èlen, po pøedbìném urèení, e existuje jasný
dùkaz, e zvýené dovozy zpùsobily nebo hrozí zpùsobit vánou újmu,
pøijmout prozatímní ochranné opatøení. Trvání prozatímního opatøení
nepøesáhne 200 dní, bìhem kterých budou splnìna pøísluná ustanovení
èlánkù 2 a 7 a 12. Taková opatøení by mìla mít formu zvýení cel, která je
nutno okamitì vrátit, jestlie následující etøení, zmínìné v odstavci 2 èlánku
4 neurèí, e zvýené dovozy zpùsobily nebo hrozily zpùsobit vánou újmu
domácímu výrobnímu odvìtví. Trvání jakýchkoliv takových prozatímních
opatøení se zapoèítá jako èást poèáteèního období a jakéhokoliv prodlouení
zmínìného v odstavcích 1, 2 a 3 èlánku 7.
Èlánek 7
Trvání a pøezkoumání ochranných opatøení
1. Èlen uplatní ochranná opatøení pouze po takové období, které mùe
být potøebné k zabránìní nebo nápravì váné újmy a k usnadnìní
pøizpùsobení se. Období nepøesáhne ètyøi roky, ledae se prodlouí podle
odstavce 2.
2. Období, uvedené v odstavci 1, mùe být prodloueno za
pøedpokladu, e pøísluné úøady dováejícího Èlena v souladu s postupy
stanovenými v èláncích 2, 3, 4 a 5, urèily, e ochranné opatøení je nadále
potøebným k zabránìní nebo nápravì váné újmy a e je doloeno, e se
výrobní odvìtví pøizpùsobuje a za pøedpokladu, e jsou dodrována pøísluná
ustanovení èlánkù 8 a 12.
3. Celkové období uplatòování ochranného opatøení, vèetnì období
uplatòování
jakéhokoliv
prozatímního
opatøení,
období
poèáteèního
uplatòování a jakéhokoliv jeho prodlouení nepøesáhne 8 let.
4. Aby se usnadnilo pøizpùsobení se za situace, kde oèekávané trvání
ochranného opatøení, oznámeného podle ustanovení odstavce 1 èlánku 12,
pøesáhne 1 rok, bude je Èlen, uplatòující opatøení, postupnì liberalizovat v
pravidelných intervalech v prùbìhu období jeho uplatòování. Jestlie trvání
opatøení pøesáhne 3 roky, Èlen, uplatòující takové opatøení, pøezkoumá situaci
ne pozdìji, ne v polovinì délky trvání opatøení a je-li to vhodné, odvolá jej
nebo zvýí tempo liberalizace. Opatøení prodlouené podle odstavce 2 nebude
více omezující, ne bylo na konci poèáteèního období a mìlo by se pokraèovat v
jeho liberalizaci.
5. ádné ochranné opatøení se znovu neuplatní na dovoz výrobku,
který byl podroben takovému opatøení, pøijatému po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO, po èasové období, které se svou délkou rovná období, bìhem
kterého se takové opatøení pøedtím uplatòovalo za pøedpokladu, e období
neuplatòování je nejménì 2 roky.
6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 se mùe ochranné opatøení,
trvající 180 dní nebo ménì, opìt uplatòovat na dovoz výrobku, jestlie:
a)

uplynul nejménì 1 rok od data zavedení ochranného opatøení na dovoz
tohoto výrobku; a

b)

takové ochranné opatøení se neuplatòovalo na stejný výrobek více ne
dvakrát v pìtiletém období, bezprostøednì pøedcházejícím datu zavedení
opatøení.
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Èlánek 8
Úroveò koncesí a jiných závazkù
1. Èlen, navrhující uplatnit ochranné opatøení nebo usilující o
prodlouení ochranného opatøení, se vynasnaí zachovat v podstatì
rovnocennou úroveò koncesí a jiných závazkù, jaká existuje podle GATT 1994
mezi ním a vyváejícími Èleny, kteøí by byli dotèeni takovým opatøením v
souladu s ustanoveními odstavce 3 èlánku 12. Aby dosáhli tohoto cíle, mohou
se zúèastnìní Èlenové dohodnout na jakýchkoliv pøimìøených zpùsobech
obchodního vyrovnání za nepøíznivé úèinky daného opatøení na jejich obchod.
2. Jestlie se v konzultacích podle odstavce 3 èlánku 12 nedosáhne do
30 dní ádné dohody, budou moci dotèení vyváející Èlenové, ne pozdìji ne 90
dní po uplatnìní opatøení suspendovat, po uplynutí 30 dní ode dne, kdy Rada
pro obchod zboím obdrela písemné oznámení o takové suspenzi, uplatòování
podstatnì rovnocenných koncesí nebo jiných závazkù podle GATT 1994 na
obchod Èlena, uplatòujícího ochranné opatøení a s touto suspenzí Rada pro
obchod zboím nevysloví nesouhlas.
3. Právo suspenze, zmínìné v odstavci 2, se nevykoná po první 3 roky
úèinnosti ochranného opatøení za pøedpokladu, e ochranné opatøení bylo
pøijato následkem absolutního zvýení dovozù a e takové opatøení je v
souladu s ustanoveními této Dohody.
Èlánek 9
Rozvojové èlenské zemì
1. Ochranná opatøení se neuplatní na výrobek, pocházející z rozvojové
èlenské zemì, pokud její podíl na dovozech dotyèného výrobku dováejícího
Èlena nepøesáhne 3% za pøedpokladu, e na rozvojové èlenské zemì s mením
podílem ne 3% spoleènì pøipadá ne více ne 9% celkových dovozù dotyèného
výrobku.2/
2. Rozvojová èlenská zemì bude mít právo rozíøit období uplatòování
ochranného opatøení na období nejvýe dvou let nad maximální období,
stanovené v odstavci 3 èlánku 7. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 èlánku
7 bude mít rozvojová èlenská zemì právo opìt uplatnit ochranné opatøení na
dovoz výrobku, který byl podroben takovému opatøení, pøijatému po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO, a to po uplynutí období, které se svou
délkou rovná polovinì období, bìhem kterého se takové opatøení pøedtím
uplatòovalo za pøedpokladu, e období neuplatòování je nejménì 2 roky.
Èlánek 10
Døíve existující opatøení podle èlánku XIX
Èlenové ukonèí vechna ochranná opatøení, pøijatá v souladu s
èlánkem XIX GATT 1947, která existovala v den vstupu v platnost Dohody o
WTO, ne pozdìji ne osm let po datu, kdy byla poprvé uplatnìna nebo pìt let
po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, a to podle toho, která z tìchto lhùt
uplyne pozdìji.

2/

Ïlen okamz
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Èlánek 11
Zákaz a odstranìní urèitých opatøení
1. a)

Èlen nepøijme nebo nebude usilovat o jakékoliv nouzové
opatøení na dovozy urèitých výrobkù, uvedené v èlánku XIX
GATT 1994, ledae je takové opatøení v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, uplatòovanými podle této Dohody.

b)

Èlen nebude dále usilovat, pøijímat nebo udrovat jakákoli
dobrovolná vývozní omezení, ujednání o øízení trhù nebo
jakákoli jiná podobná opatøení v oblasti vývozù nebo
Tato
opatøení
zahrnují
opatøení,
pøijatá
dovozù3/,4/.
jednotlivým Èlenem, jako i opatøení podle dohod a ujednání
uzavøených mezi dvìma nebo více Èleny. Jakékoliv takové
opatøení, úèinné v den vstupu v platnost Dohody o WTO, bude
uvedeno do souladu s touto Dohodou nebo postupnì ukonèeno
podle odstavce 2.

c)

Tato Dohoda se nevztahuje na opatøení, o která usiluje, která
pøijal nebo udruje Èlen na základì jiných ustanovení GATT
1994, ne je èlánek XIX a na základì Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v Pøíloze 1A jiných, ne je tato
Dohoda nebo na základì protokolù a dohod nebo ujednání
uzavøených v rámci GATT 1994.

2. Postupné ukonèení opatøení, uvedených v odstavci 1 b), se
uskuteèní podle èasových rozvrhù, které zúèastnìní Èlenové pøedloí Výboru
pro ochranná opatøení nejpozdìji 180 dní po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO. Tyto èasové rozvrhy umoní, aby vechna opatøení, uvedená v odstavci
1, byla postupnì ukonèena nebo uvedena do souladu s touto Dohodou ve lhùtì,
nepøesahující 4 roky po datu vstupu v platnost Dohody o WTO za podmínky,
e se pøipoutí ne více ne jedno specifické opatøení na dováejícího Èlena5/,
které nebude udrováno po 31.prosinci 1999. Jakákoliv taková výjimka musí
být vzájemnì dohodnuta mezi pøímo zúèastnìnými Èleny a oznámena Výboru
pro ochranná opatøení k pøezkoumání a pøijetí bìhem 90 dní po vstupu v
platnost Dohody o WTO. Pøíloha této Dohody obsahuje opatøení, o nìm bylo
dohodnuto, e spadá pod tuto výjimku.
3. Èlenové nebudou podnìcovat ani podporovat, aby veøejné nebo
soukromé podniky pøijímaly nebo udrovaly nevládní opatøení rovnocenná s
opatøeními, uvedenými v odstavci 1.

3/

4/

5/
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Èlánek 12
Oznámení a konzultace
1. Èlen okamitì oznámí Výboru pro ochranná opatøení:
a)

zahájení etøení, vztahujícího se k váné újmì nebo k její hrozbì a
dùvody, které k tomu vedly;

b)

zjitìní váné újmy nebo její hrozby, zpùsobené zvýenými dovozy; a

c)

pøijetí rozhodnutí o uplatnìní nebo rozíøení ochranného opatøení.

2. Pøi zaslání oznámení, uvedených v odstavcích 1 b) a c), poskytne
Èlen, navrhující uplatnit nebo rozíøit ochranné opatøení, Výboru pro
ochranná opatøení vechny pøísluné informace, které budou zahrnovat
dùkazy o váné újmì nebo její hrozbì, zpùsobené zvýenými dovozy, pøesný
popis dotyèného výrobku a navrhovaného opatøení, navrhované datum
zavedení opatøení, oèekávané trvání opatøení a èasový rozvrh postupné
liberalizace. V pøípadì prodlouení opatøení budou dále poskytnuty dùkazy,
e v pøísluném výrobním odvìtví probíhá proces pøizpùsobování se. Rada pro
obchod zboím nebo Výbor pro ochranná opatøení mohou Èlena, navrhujícího
uplatnit nebo rozíøit èi prodlouit opatøení, poádat o takové dodateèné
informace, které mohou povaovat za potøebné.
3. Èlen, navrhující uplatnit nebo prodlouit ochranné opatøení,
poskytne pøimìøenou pøíleitost pro pøedcházející konzultace s tìmi Èleny,
kteøí mají podstatný zájem jako vývozci dotyèného výrobku s cílem mimo jiné
pøezkoumat informace poskytnuté podle odstavce 2, vymìnit si názory na
opatøení a dosáhnout dohody o zpùsobech dosaení cíle vytýèeného v odstavci
1 èlánku 8.
4. Èlen uèiní oznámení Výboru pro ochranná opatøení pøed pøijetím
prozatímního ochranného opatøení, zmínìného v èlánku 6. Konzultace budou
zahájeny okamitì po pøijetí opatøení.
5. Výsledky konzultací, uvedených v tomto èlánku, jako i výsledky
støednìdobých pøezkoumání, uvedených v odstavci 4 èlánku 7, jakákoliv forma
vyrovnání uvedená v èlánku 8 a navrhované suspenze koncesí a jiných
závazkù, uvedené v odstavci 2 èlánku 8, budou okamitì oznámeny dotyènými
Èleny Radì pro obchod zboím.
6. Èlenové bezodkladnì oznámí Výboru pro ochranná opatøení své
právní pøedpisy a správní øízení, vztahující se k ochranným opatøením, jako i
jakékoliv jejich úpravy.
7. Èlenové, udrující opatøení, popsaná v èlánku 10 a v odstavci 1
èlánku 11, která existují k datu vstupu v platnost Dohody o WTO, oznámí
taková opatøení Výboru pro ochranná opatøení nejpozdìji 60 dní po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO.
8. Kterýkoli Èlen mùe oznámit Výboru pro ochranná opatøení
vechny právní pøedpisy a správní øízení a jakákoliv opatøení nebo èinnosti, o
nich Dohoda pojednává, které nebyly oznámeny jinými Èleny a od nich
Dohoda vyaduje, aby taková oznámení uèinili.
9. Kterýkoli Èlen mùe oznámit Výboru pro ochranná opatøení
jakákoliv nevládní opatøení, uvedená v odstavci 3 èlánku 11.
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10. Vechna oznámení Radì pro obchod zboím, uvedená v této
Dohodì, se obvykle uskuteèní prostøednictvím Výboru pro ochranná opatøení.
11. Ustanovení o oznámení v této Dohodì nepoadují od kteréhokoli
Èlena, aby zveøejnil dùvìrné informace, jejich zveøejnìní by bránilo uplatnìní
práva nebo by jinak bylo v rozporu s veøejným zájmem nebo by zpùsobilo újmu
oprávnìným obchodním zájmùm jednotlivých veøejných nebo soukromých
podnikù.
Èlánek 13
Dohled
1. Tímto se, pod pravomocí Výboru pro obchod zboím, zøizuje Výbor
pro ochranná opatøení, který bude otevøen úèasti kteréhokoli Èlena; který o to
projeví pøání. Výbor bude vykonávat následující funkce:
a)

sledovat veobecné uplatòování této Dohody, podávat o tom kadoroènì
zprávu Radì pro obchod zboím a èinit doporuèení k jejímu zlepení;

b)

ovìøovat na ádost postieného Èlena, zda bylo vyhovìno procedurálním
pravidlùm této Dohody v souvislosti s ochranným opatøením a sdìlovat
své nálezy Radì pro obchod zboím;

c)

pomáhat Èlenùm, poádají-li o to, v jejich konzultacích podle ustanovení
této Dohody;

d)

zkoumat opatøení, uvedená v èlánku 10 a v odstavci 1 èlánku 11, sledovat
postupné odstraòování takových opatøení a podat podle potøeby zprávu
Radì pro obchod zboím;

e)

zkoumat, na ádost Èlena, pøijímajícího ochranné opatøení, zda návrhy
na suspenzi koncesí nebo jiných závazkù jsou v podstatì rovnocenné a
podat podle potøeby zprávu Radì pro obchod zboím;

f)

pøijímat a pøezkoumávat vechna oznámení podle této Dohody a podat
podle potøeby zprávu Radì pro obchod zboím; a

g)

vykonávat jakoukoliv jinou funkci, spojenou s touto Dohodou, kterou
Rada pro obchod zboím mùe urèit.

2. S cílem pomoci Výboru pøi vykonávání jeho dohlíecí funkce
pøipraví Sekretariát kadoroènì faktologickou zprávu o provádìní Dohody,
opírající se o oznámení a jiné spolehlivé informace, které má k dispozici.
Èlánek 14
Urovnávání sporù
Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994; jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øeení sporù, se budou vztahovat na konzultace a
øeení sporù, vznikajících podle této Dohody.
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PØÍLOHA
VÝJIMKA, UVEDENÁ V ODSTAVCI 2 ÈLÁNKU 11
Dotèení Èlenové

Výrobek

Ukonèení

EU/Japonsko

Osobní automobily, terénní
automobily, lehká uitková
vozidla, lehké nákladní
automobily (do 5 tun) a
tyto automobily ve zcela
rozebraném stavu (CKD)

31.12.1999
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PØÍLOHA 1B

VEOBECNÁ DOHODA O OBCHODU SLUBAMI

ÈÁST I

PÙSOBNOST A DEFINICE
Èlánek I

ÈÁST II

Pùsobnost a definice

VEOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLA
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek

II
III
III bis
IV
V
V bis
IV
VII
VIII
I
X
XI
XII
XIII
XIV
XIV bis
XV

Zacházení podle nejvyích výhod
Transparentnost
Zveøejnìní dùvìrných informací
Vzrùstající úèast rozvojových zemí
Hospodáøská integrace
Dohody o integraci trhù pracovních sil
Domácí regulace
Uznání
Monopoly a výhradní dodavatelé slueb
Obchodní praktiky
Nouzová ochranná opatøení
Platby a pøevody
Omezení na ochranu platební bilance
Vládní zakázky
Veobecné výjimky
Bezpeènostní výjimky
Subvence

ÈÁST III SPECIFICKÉ ZÁVAZKY
Èlánek XVI
Èlánek XVII
Èlánek XVIII
ÈÁST IV

POSTUPNÁ LIBERALIZACE
Èlánek XIX
Èlánek XX
Èlánek XXI

ÈÁST V

Pøístup na trh
Národní zacházení
Dodateèné závazky

Jednání o specifických závazcích
Listiny specifických závazkù
Zmìny listin

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek
Èlánek

XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Konzultace
Øeení sporù a výkon rozhodnutí
Rada pro obchod slubami
Technická spolupráce
Vztah k jiným mezinárodním organizacím
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ÈÁST IV

CÏaÂstka 51

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek XXVII
Èlánek XXVIII
Èlánek XXIX

Odepøení výhod
Definice
Pøílohy

Pøíloha o zprotìní ze závazkù podle èlánku II
Pøíloha o pohybu fyzických osob dodávajících sluby podle Dohody
Pøíloha o slubách v letecké dopravì
Pøíloha o finanèních slubách
Druhá pøíloha o finanèních slubách
Pøíloha o jednáních o námoøních dopravních slubách
Pøíloha o telekomunikacích
Pøíloha o jednáních o základních telekomunikacích
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VEOBECNÁ DOHODA O OBCHODU SLUBAMI
Èlenové,
uznávajíce rostoucí význam obchodu slubami pro rùst a rozvoj
svìtového hospodáøství;
pøejíce si vytvoøit mnohostranný rámec zásad a pravidel pro obchod
slubami s cílem rozíøit tento obchod za podmínek transparentnosti a
postupné liberalizace a jako prostøedek podpory hospodáøského rùstu vech
obchodních partnerù a rozvoje rozvojových zemí;
pøejíce si brzy dosáhnout postupnì vyích úrovní liberalizace obchodu
slubami prostøednictvím po sobì následujících kol mnohostranných jednání,
zamìøených na podporu zájmù vech úèastníkù na vzájemnì výhodném
základì a na zabezpeèení celkové rovnováhy práv a závazkù pøi souèasném
náleitém respektování cílù národní politiky;
uznávajíce právo Èlenù øídit a zavádìt nové úpravy poskytování
slueb na jejich území za úèelem splnìní cílù národní politiky a zvlátní
potøebu rozvojových zemí vykonávat toto právo vzhledem k daným
nesoumìrnostem existujícím ve stupni rozvoje právní úpravy slueb v rùzných
zemích;
pøejíce si usnadnit vzrùstající úèast rozvojových zemí na obchodu
slubami a rozíøení jejich vývozù slueb, vèetnì, mimo jiné, cestou posílení
jejich schopnosti poskytovat sluby a jejich úèinnost a konkurenceschopnost;
berouce obzvlátní zøetel na váné potíe nejménì rozvinutých zemí s
ohledem na jejich specifickou hospodáøskou situaci a jejich potøeby v oblasti
rozvoje, obchodu a financí;
dohodli se takto:
ÈÁST I
PÙSOBNOST A DEFINICE
Èlánek I
Pùsobnost a definice
1. Tato Dohoda se vztahuje na opatøení Èlenù, která pùsobí na
obchod slubami.
sluby:

2. Pro úèely této Dohody se obchodem slubami rozumí dodávka

a)

z území jednoho Èlena na území kteréhokoli jiného Èlena;

b)

na území jednoho Èlena spotøebiteli sluby kteréhokoli jiného Èlena;

c)

dodavatelem sluby jednoho Èlena prostøednictvím komerèní pøítomnosti
na území kteréhokoli jiného Èlena;

d)

dodavatelem sluby jednoho Èlena prostøednictvím pøítomnosti fyzických
osob Èlena na území kteréhokoli jiného Èlena.
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3. Pro úèely této Dohody:
a)

opatøení uèinìná Èleny znamenají opatøení, pøijatá:
(i) ústøedními, regionálními nebo místními vládami a správními
úøady; a
(ii) nevládními
orgány
pøi
výkonu
pravomocí,
postoupených
ústøedními, regionálními nebo místními vládami nebo správními
úøady;
Pøi plnìní svých závazkù podle Dohody pøijme kadý Èlen v rámci své
pravomoci taková pøimìøená opatøení, aby zabezpeèil jejich dodrování
regionálními a místními vládami a správními úøady a nevládními orgány
na svém území;

b)

sluby zahrnují jakoukoliv slubu v kterémkoli sektoru kromì slueb,
dodávaných pøi výkonu vládní moci;

c)

sluba dodávaná pøi výkonu vládní moci znamená jakoukoliv slubu,
která není dodávána ani na komerèním základì, ani v rámci soutìe s
jedním nebo více dodavateli slueb.
ÈÁST II
VEOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLA
Èlánek II
Zacházení podle nejvyích výhod

1. Pokud jde o kterékoli opatøení, na které se vztahuje tato Dohoda,
poskytne kadý Èlen okamitì a bezpodmíneènì slubám a dodavatelùm
slueb kteréhokoli jiného Èlena zacházení ne ménì pøíznivé, ne které
poskytuje obdobným slubám a dodavatelùm slueb kterékoli jiné zemì.
2. Èlen mùe udrovat opatøení, nesluèitelné s odstavcem 1 za
pøedpokladu, e je takové opatøení zapsáno v Pøíloze o zprotìní ze závazkù
podle èlánku II a splòuje podmínky, uvedené v této Pøíloze.
3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby bránila
kterémukoli Èlenu udìlit nebo poskytnout výhody sousedním zemím k
usnadnìní výmìny slueb omezené na pøilehlé pohranièní zóny, pøièem tyto
sluby se místnì jak vyrábí, tak spotøebovávají.
Èlánek III
Transparentnost
1. Kadý Èlen bezodkladnì zveøejní vechna obecnì závazná opatøení,
týkající se nebo zamìøená na pùsobení této Dohody s výjimkou naléhavých
situací, kdy tak uèiní nejpozdìji v dobì jejich vstupu v platnost. Zveøejnìny
budou dále mezinárodní dohody, týkající se nebo pùsobící na obchod slubami,
kterých je Èlen signatáøem.
2. V pøípadech, kdy zveøejnìní, uvedené v odstavci
proveditelné, bude tato informace zpøístupnìna jiným zpùsobem.

1,

není

3. Kadý Èlen bude bezodkladnì a alespoò jedenkrát roènì
informovat Radu pro obchod slubami o zavedení jakýchkoliv nových právních
pøedpisù nebo správních opatøení nebo jakýchkoliv zmìn existujících právních
pøedpisù nebo správních opatøení, které se významnì dotýkají obchodu
slubami, u nich pøijal specifické závazky podle této Dohody.
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4. Kadý Èlen bezodkladnì odpoví na vechny ádosti kteréhokoli
jiného Èlena o specifické informace o jakýchkoliv jeho obecnì závazných
opatøeních nebo mezinárodních dohodách ve smyslu odstavce 1. Kadý Èlen
té zøídí jednu nebo více informaèních kanceláøí, které budou na poádání
poskytovat specifické informace jiným Èlenùm o vech tìchto otázkách, jako i
o tìch, které podléhají oznamovacím povinnostem v odstavci 3. Tyto
informaèní kanceláøe budou zøízeny v prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost
Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace (dále uvádìné jako Dohoda o
WTO). Pro jednotlivé rozvojové èlenské zemì je moné dohodnout pøimìøenì
pruné podmínky, pokud jde o lhùty, stanovené pro zøízení tìchto
informaèních kanceláøí. V informaèních kanceláøích nemusí být právní
pøedpisy uloeny.
5. Kterýkoli Èlen mùe oznámit Radì pro obchod slubami jakékoliv
opatøení, pøijaté kterýmkoli jiným Èlenem, které se podle jeho úvahy dotýká
pùsobení Dohody.
Èlánek III bis
Zveøejòování dùvìrných informací
ádné ustanovení této
poskytl dùvìrné informace,
zákonù, nebo by jinak bylo v
újmu oprávnìným obchodním
podnikù.

Dohody nevyaduje od kteréhokoli Èlena, aby
jejich zveøejnìní by pøekáelo uplatòování
rozporu s veøejným zájmem, nebo by bylo na
zájmùm jednotlivých veøejných èi soukromých
Èlánek IV

Vzrùstající úèast rozvojových zemí
1. Vzrùstající úèast rozvojových èlenských zemí ve svìtovém obchodì
bude jinými Èleny usnadnìna pomocí sjednaných specifických závazkù podle
èástí III a IV této Dohody, které se vztahují k:
a)

posílení jejich schopnosti poskytovat domácí sluby, jako i jejich
úèinnosti a konkurenceschopnosti mimo jiné prostøednictvím pøístupu k
technologiím na komerèním základì;

b)

zlepení jejich pøístupu k distribuèním a informaèním sítím;

c)

liberalizaci pøístupu na trh v sektorech a ve zpùsobech dodávky, které
jsou pøedmìtem jejich vývozního zájmu.

2. Vyspìlé èlenské zemì a v mezích moností té jiní Èlenové zøídí v
prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO styèné kanceláøe pro
usnadnìní pøístupu dodavatelù slueb z rozvojových èlenských zemí k
informacím, vztahujícím se k jejich pøísluným trhùm, týkajícím se:
a)

komerèních a technických aspektù dodávky slueb;

b)

registrace, uznání a získání profesionální kvalifikace; a

c)

dostupnosti technologií slueb.

3. Nejménì rozvinutým èlenským zemím bude poskytnuta zvlátní
pøednost pøi provádìní odstavcù 1 a 2. Zvlátní zøetel bude brán na váné
potíe nejménì rozvinutých zemí, které mají pøi pøijímání sjednaných
specifických závazkù, a to s ohledem na jejich zvlátní hospodáøskou situaci a
na jejich potøeby v oblasti rozvoje, obchodu a financí.
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Èlánek V
Hospodáøská integrace
1. Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejích Èlenù být stranou
dohody nebo pøistoupit k dohodì, která liberalizuje obchod slubami mezi
dvìma nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, e taková dohoda:
a)

má podstatné sektorové krytí1/, a

b)

zabezpeèuje neuplatòování nebo odstranìní v podstatì vekeré
diskriminace ve smyslu èlánku XVII mezi dvìma nebo více stranami v
sektorech pokrytých pododstavcem a), cestou:
(i)

odstranìní existujících diskriminaèních opatøení, a/nebo

(ii)

zákazu nových opatøení nebo opatøení více diskriminaèních,

buï pøi vstupu takové dohody v platnost nebo na základì pøimìøeného
èasového rozvrhu s výjimkou opatøení,povolených podle èlánkù XI, XII,
XIV a XIV bis.
2. Pøi hodnocení, zda jsou splnìny podmínky podle odstavce 1 b), je
moné zváit vztah dohody k irímu procesu hospodáøské integrace nebo
liberalizace obchodu mezi zúèastnìnými zemìmi.
3. a)

V pøípadech, kdy rozvojové zemì jsou stranami dohody typu,
uvedeného v odstavci 1, se bude postupovat, pokud jde o
podmínky, stanovené v odstavci l, zejména s ohledem na jeho
pododstavec b), prunì v souladu s úrovní rozvoje dotèených
zemí, a to jak celkovì, tak v jednotlivých sektorech a
podsektorech.

b)

Bez ohledu na ustanovení odstavce 6 je moné, v pøípadì
dohody typu uvedeného v odstavci 1, zahrnující pouze rozvojové
zemì, poskytnout výhodnìjí zacházení právnickým osobám,
vlastnìným nebo kontrolovaným fyzickými osobami stran
takové dohody.

4. Jakákoliv dohoda, uvedená v odstavci 1, bude urèena k usnadnìní
obchodu mezi stranami dohody a nezvýí ve vztahu ke kterémukoli Èlenu,
stojícímu mimo dohodu, celkovou úroveò pøekáek obchodu slubami v
pøísluných sektorech nebo podsektorech ve srovnání s úrovní, uplatòovanou
pøed uzavøením takové dohody.
5. Jestlie pøi sjednání, rozíøení nebo pøi jakýchkoliv významných
úpravách jakékoliv dohody podle odstavce 1 Èlen zamýlí odvolat nebo upravit
specifický závazek zpùsobem nesluèitelným s podmínkami a závazky,
stanovenými v jeho listinì, oznámí takovou úpravu nebo odvolání nejménì 90
dní pøedem a budou uplatnìny postupy, uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 èlánku
XXI.
6. Dodavatel slueb jakéhokoliv jiného Èlena, který je .právnickou
osobou, ustavenou podle právních pøedpisù strany dohody, uvedené v odstavci
1, bude oprávnìn k zacházení poskytovanému podle takové dohody za
pøedpokladu, e se úèastní na podstatných obchodních operacích na území
stran takové dohody.
1/

Tato podmõ
Ânka se rozumõ
Â ve smyslu poc
Ïtu sektoru
Ê, objemu dotc
Ïene
Âho obchodu a zpu
Êsobu
Ê
doda
Âvek. Aby se tato podmõ
Ânka splnila, dohody by neme
Ïly umoz
Ïn
Ïovat pr
Ïedem vylouc
Ïenõ
Â
ktere
Âhokoli zpu
Êsobu doda
Âvky.
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Èlánek V
Hospodáøská integrace
1. Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejích Èlenù být stranou
dohody nebo pøistoupit k dohodì, která liberalizuje obchod slubami mezi
dvìma nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, e taková dohoda:
a)

má podstatné sektorové krytí1/, a

b)

zabezpeèuje neuplatòování nebo odstranìní v podstatì vekeré
diskriminace ve smyslu èlánku XVII mezi dvìma nebo více stranami v
sektorech pokrytých pododstavcem a), cestou:
(i)

odstranìní existujících diskriminaèních opatøení, a/nebo

(ii)

zákazu nových opatøení nebo opatøení více diskriminaèních,

buï pøi vstupu takové dohody v platnost nebo na základì pøimìøeného
èasového rozvrhu s výjimkou opatøení,povolených podle èlánkù XI, XII,
XIV a XIV bis.
2. Pøi hodnocení, zda jsou splnìny podmínky podle odstavce 1 b), je
moné zváit vztah dohody k irímu procesu hospodáøské integrace nebo
liberalizace obchodu mezi zúèastnìnými zemìmi.
3. a)

V pøípadech, kdy rozvojové zemì jsou stranami dohody typu,
uvedeného v odstavci 1, se bude postupovat, pokud jde o
podmínky, stanovené v odstavci 1, zejména s ohledem na jeho
pododstavec b), prunì v souladu s úrovní rozvoje dotèených
zemí, a to jak celkovì, tak v jednotlivých sektorech a
podsektorech.

b)

Bez ohledu na ustanovení odstavce 6 je moné, v pøípadì
dohody typu uvedeného v odstavci 1, zahrnující pouze rozvojové
zemì, poskytnout výhodnìjí zacházení právnickým osobám,
vlastnìným nebo kontrolovaným fyzickými osobami stran
takové dohody.

4. Jakákoliv dohoda, uvedená v odstavci 1, bude urèena k usnadnìní
obchodu mezi stranami dohody a nezvýí ve vztahu ke kterémukoli Èlenu,
stojícímu mimo dohodu, celkovou úroveò pøekáek obchodu slubami v
pøísluných sektorech nebo podsektorech ve srovnání s úrovní, uplatòovanou
pøed uzavøením takové dohody.
5. Jestlie pøi sjednání, rozíøení nebo pøi jakýchkoliv významných
úpravách jakékoliv dohody podle odstavce 1 Èlen zamýlí odvolat nebo upravit
specifický závazek zpùsobem nesluèitelným s podmínkami a závazky,
stanovenými v jeho listinì, oznámí takovou úpravu nebo odvolání nejménì 90
dní pøedem a budou uplatnìny postupy, uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 èlánku
XXI.
6. Dodavatel slueb jakéhokoliv jiného Èlena, který je právnickou
osobou, ustavenou podle právních pøedpisù strany dohody, uvedené v odstavci
1, bude oprávnìn k zacházení poskytovanému podle takové dohody za
pøedpokladu, e se úèastní na podstatných obchodních operacích na území
stran takové dohody.
1/

Tato podmõ
Ânka se rozumõ
Â ve smyslu poc
Ïtu sektoru
Ê, objemu dotc
Ïene
Âho obchodu a zpu
Êsobu
Ê
doda
Âvek. Aby se tato podmõ
Ânka splnila, dohody by neme
Ïly umoz
Ïn
Ïovat pr
Ïedem vylouc
Ïenõ
Â
ktere
Âhokoli zpu
Êsobu doda
Âvky.

- 334 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2682

CÏaÂstka 51

7. a)

Èlenové, kteøí jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v
odstavci 1, oznámí bezodkladnì jakoukoliv takovou dohodu a
jakékoliv rozíøení nebo jakoukoliv významnou zmìnu této
dohody Radì pro obchod slubami. Rovnì poskytnou Radì
takové pøísluné informace, které od nich mùe poadovat.
Rada mùe ustavit pracovní skupinu, aby pøezkoumala takovou
dohodu nebo rozíøení nebo zmìnu této dohody a podala zprávu
Radì o její sluèitelnosti s tímto èlánkem.

b)

Èlenové, kteøí jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v
odstavci 1, která se provádí na základì èasového rozvrhu,
budou pravidelnì podávat zprávy o jejím provádìní Radì pro
obchod slubami. Rada mue ustavit pracovní skupinu, aby
takové zprávy pøezkoumala, jestlie takovou pracovní skupinu
povauje za potøebnou.

c)

Na
základì
zpráv
pracovních
skupin,
uvedených
v
pododstavcích a) a b), mùe Rada uèinit stranám doporuèení,
která povauje za vhodná.

8. Èlen, který je stranou jakékoliv dohody, uvedené v odstavci 1,
nemùe poadovat vyrovnání za obchodní výhody, které mohou plynout z
takové dohody jakémukoliv jinému Èlenu.
Èlánek V bis
Dohody o integraci trhù pracovních sil
Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejich Èlenù, aby byl
stranou dohody, vytváøející plnou integraci2/ trhù pracovních sil mezi dvìma
nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, e taková dohoda:
a)

zprouje obèany zemí, které jsou strany dohody, poadavkù, týkajících se
pobytových a pracovních povolení;

b)

bude oznámena Radì pro obchod slubami.
Èlánek VI
Domácí regulace

1. Kadý Èlen v sektorech, ve kterých byly pøijaty specifické závazky,
zabezpeèí, aby se vechna opatøení obecné pùsobnosti, dotýkající se obchodu
slubami, vykonávala rozumným, objektivním a nestranným zpùsobem.
2. a)

2/

Kadý Èlen bude udrovat nebo ustaví, jakmile to bude
proveditelné, soudy nebo soudní, rozhodèí nebo správní øízení,
která umoní na ádost dotèeného dodavatele sluby provést
bezodkladné pøezkoumání a kde je to odùvodnìné, pøijmout
pøimìøená
opatøení
k
nápravì
správních
rozhodnutí,
postihujících obchod slubami. V pøípadech, kdy tato øízení
nejsou nezávislá na orgánu povìøeném pøijmout pøísluné
správní rozhodnutí, Èlen zajistí, aby tato øízení skuteènì
skýtala monost objektivního a nestranného pøezkoumání.

Takova
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Ustanovení pododstavce a) nebudou vykládána tak, e vyadují
na Èlenu, aby ustavil takové soudy nebo øízení, které by byly
nesluèitelné s jeho ústavní strukturou nebo povahou jeho
právního systému.

3. V pøípadech, kdy se vyaduje povolení pro dodávku sluby, na
kterou byl uèinìn specifický závazek, budou pøísluné úøady Èlena v rozumné
lhùtì po pøedloení ádosti, povaované za úplnou podle domácího právního
øádu, informovat adatele o rozhodnutí, týkajícím se ádosti. Na ádost
adatele poskytnou pøísluné úøady Èlena bez zbyteèného odkladu informace,
týkající se stavu ádosti.
4. S cílem zajistit, aby opatøení, vztahující se ke kvalifikaèním
poadavkùm a øízením, technickým normám a licenèním pøedpisùm,
nevytváøela zbyteèné pøekáky obchodu slubami, stanoví Rada pro obchod
slubami prostøednictvím pøísluných orgánù, které mùe zaloit, jakákoliv
potøebná pravidla. Tato pravidla budou usilovat o zajitìní toho, aby se
takové poadavky mimo jiné:
a)

opíraly o objektivní a transparentní kritéria, jako je oprávnìnost a
schopnost dodávat slubu;

b)

nebyly více zatìující, ne je potøebné k zajitìní kvality sluby;

c)

nestaly, v pøípadì licenèního øízení, samy omezením dodávky sluby.
5. a)

V sektorech, ve kterých Èlen pøijal specifické závazky do doby
vstupu v platnost pravidel stanovených v tìchto sektorech
podle odstavce 4, Èlen neuplatní licenèní pøedpisy a
kvalifikaèní poadavky a technické normy, které ruí nebo
pokozují tyto specifické závazky zpùsobem, který:
(i) nevyhovuje kritériím, uvedeným v odstavcích 4 a), b)
nebo c); a
(ii) by nemohl být rozumnì oèekáván od Èlena v dobì, kdy v
tìchto sektorech byly uèinìny specifické závazky.

b)

Pøi urèování, zda je Èlen ve shodì se závazkem podle odstavce
5 a), bude brán zøetel na mezinárodní normy pøísluných
mezinárodních organizací3/, uplatòované tímto Èlenem.

6. V sektorech, ve kterých jsou pøijaty závazky, týkající se
profesionálních slueb, zabezpeèí kadý Èlen pøimìøené postupy k ovìøení
oprávnìnosti a schopnosti dodavatelù profesionálních slueb kteréhokoli
jiného Èlena.
Èlánek VII
Uznání
1. Pro úèely plného nebo èásteèného plnìní svých norem nebo kritérií
pro udìlení povolení, licencí nebo osvìdèení dodavatelùm slueb a za
podmínek poadavkù odstavce 3, mùe Èlen uznat získané vzdìlání nebo
zkuenosti, splnìné poadavky nebo udìlenou licenci nebo osvìdèení v urèité
zemi. Takové uznání, jeho lze dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se
mùe opírat o dohodu nebo ujednání s dotyènou zemí nebo mùe být udìleno
samostatnì.
3/
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2. Èlen, který je stranou dohody nebo ujednání typu, uvedeného v
odstavci 1, které ji existuje nebo teprve vznikne, poskytne pøimìøenou
pøíleitost jiným zúèastnìným Èlenùm jednat o jejich pøístupu k takové
dohodì nebo ujednání nebo s ním jednat o srovnatelnou dohodu nebo
ujednání. V pøípadech, kdy Èlen udìlí uznání samostatnì, poskytne
pøimìøenou pøíleitost kterémukoli jinému Èlenu prokázat, e by mìlo být
uznáno vzdìlání, zkuenosti, licence nebo osvìdèení získané nebo poadavky
splnìné na území tohoto jiného Èlena.
3. Èlen neudìlí uznání zpùsobem, který by vytvoøil prostøedek
diskriminace mezi zemìmi pøi uplatòování jeho norem nebo kritérií pro
udìlování povolení, licencí nebo osvìdèení dodavatelùm slueb, nebo skryté
omezení obchodu slubami.
4. Kadý Èlen:
a)

bìhem 12 mìsícù od data, kdy pro nìj Dohoda o WTO nabude úèinnosti,
bude informovat Radu pro obchod slubami o existujících opatøeních,
týkajících se uznání a sdìlí, zda se taková opatøení opírají o dohody anebo
ujednání typu, uvedeného v odstavci 1;

b)

bude bezodkladnì informovat Radu pro obchod slubami s co moná
nejvìtím pøedstihem o zahájení jednání o dohodì nebo ujednání typu,
uvedeného v odstavci 1, aby se vytvoøila pøimìøená pøíleitost pro
kteréhokoli jiného Èlena projevit svùj zájem o úèast na jednáních døíve,
ne vstoupí do podstatné fáze;

c)

bude bezodkladnì informovat Radu pro obchod slubami v pøípadì, e
pøijme nová opatøení o uznání nebo významnì pozmìní existující opatøení
a sdìlí, zda se opatøení opírají o dohodu nebo ujednání typu, uvedeného v
odstavci 1.

5. Kdykoliv je to vhodné, mìlo by se uznání opírat o mnohostrannì
dohodnutá kritéria. Ve vhodných pøípadech budou Èlenové pracovat s
pøíslunými mezivládními a nevládními organizacemi na vytvoøení a pøijetí
spoleèných mezinárodních norem a kritérií pro uznání a spoleèných
mezinárodních norem pro výkon pøísluných èinností a profesí, vztahujících se
ke slubám.
Èlánek VIII
Monopoly a výhradní dodavatelé slueb
1. Kadý Èlen zajistí, aby ádný monopolní dodavatel sluby na jeho
území nejednal pøi dodávce monopolní sluby na pøísluném trhu zpùsobem,
nesluèitelným se závazky tohoto Èlena podle èlánku II a specifickými závazky.
2. V pøípadech, kdy monopolní dodavatel Èlena pøímo nebo
prostøednictvím pøidruené spoleènosti soutìí pøi dodávce sluby mimo
pùsobnost svých monopolních práv a dodávka podléhá specifickým závazkùm
tohoto Èlena, Èlen zajistí, aby tento dodavatel nezneuil svého monopolního
postavení k jednání na jeho území zpùsobem, nesluèitelným s takovými
závazky.
3. Rada pro obchod slubami mùe na ádost Èlena, který má dùvod
vìøit, e monopolní dodavatel sluby jakéhokoliv jiného Èlena jedná zpùsobem,
nesluèitelným s odstavcem 1 nebo 2, poádat Èlena, který zøizuje, podporuje
nebo zmocòuje takového dodavatele, aby poskytl specifické informace, týkající
se pøísluných operací.
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4. Jestlie po dni vstupu v platnost Dohody o WTO Èlen udìlí
monopolní práva, týkající se dodávky sluby, která je pokryta specifickými
závazky, uèiní tento Èlen pøísluné oznámení Radì pro obchod slubami
nejpozdìji 3 mìsíce pøed zamýleným provádìním udìlených monopolních
práv a pouijí se ustanovení odstavcù 2, 3 a 4 èlánku XXI.
5. Ustanovení tohoto èlánku se budou rovnì uplatòovat na pøípady
výhradních dodavatelù slueb v pøípadech, kdy Èlen právnì nebo fakticky a)
zmocní nebo zaloí malý poèet dodavatelù slueb a b) podstatným zpùsobem
brání soutìi mezi tìmito dodavateli na svém území.
Èlánek IX
Obchodní praktiky
1. Èlenové uznávají, e urèité obchodní praktiky dodavatelù slueb,
jiné ne ty, na které se vztahuje èlánek VIII, mohou potlaèovat soutì a tím
omezovat obchod slubami.
2. Kadý Èlen na ádost kteréhokoli jiného Èlena zahájí konzultace s
cílem odstranit praktiky, uvedené v odstavci 1. Èlen, jemu je ádost urèena, ji
plnì a s pochopením posoudí a bude spolupracovat cestou poskytování veøejnì
pøístupných nedùvìrných informací, podstatných v dané vìci. Èlen, jemu je
ádost urèena, rovnì poskytne ádajícímu Èlenu jiné dostupné informace za
pøedpokladu, e to umoòuje jeho domácí právní øád a e bude uzavøena
uspokojivá dohoda o ochranì dùvìrného charakteru informací ádajícím
Èlenem.
Èlánek X
Nouzová ochranná opatøení
1. Uskuteèní se mnohostranná jednání o otázce nouzových
ochranných opatøení, zaloených na zásadì nediskriminace. Výsledky tìchto
jednání nabudou úèinnosti ne pozdìji ne 3 roky po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO.
2. V období pøed nabytím úèinnosti výsledkù jednání, uvedených v
odstavci l, mùe kterýkoli Èlen, nehledì na ustanovení odstavce 1 èlánku XXI,
oznámit Radì pro obchod slubami svùj zámìr pozmìnit nebo odvolat
specifický závazek po uplynutí jednoho roku od data, kdy závazek vstoupí v
platnost za pøedpokladu, e Èlen prokáe Radì pøíèinu, pro kterou zmìna
nebo odvolání nemohou být provedeny po uplynutí tøíletého období, které
umoòuje odstavec 1 èlánku XXI.
3. Ustanovení odstavce 2 se pøestanou uplatòovat 3 roky po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO.
Èlánek XI
Platby a pøevody
1. Èlen nebude uplatòovat omezení mezinárodních pøevodù a plateb u
bìných transakcí, vztahujících se k jeho specifickým závazkùm s výjimkou
okolností, uvedených v èlánku XII.
2. ádná ustanovení této Dohody se nedotknou práv a závazkù èlenù
Mezinárodního mìnového fondu podle Èlánkù Dohody o fondu, vèetnì
pouívání devizových opatøení, která jsou v souladu s Èlánky Dohody za
pøedpokladu, e Èlen neuvalí omezení na jakékoliv kapitálové transakce
zpùsobem, nesluèitelným s jeho specifickými závazky, pokud jde o tyto
transakce kromì omezení podle èl. XII nebo na ádost Fondu.
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Èlánek XII
Omezení na ochranu platební bilance
1. V pøípadì váných potíí nebo jejich hrozby v oblasti platební
bilance a vnìjí finanèní situace mùe Èlen pøijmout nebo udrovat omezení
obchodu slubami, u kterého pøevzal specifické závazky, vèetnì omezení
plateb nebo pøevodù u transakcí vztahujících se k takovým závazkùm. Uznává
se, e zvlátní tlaky na platební bilanci Èlena, který se nachází v procesu
hospodáøského rozvoje nebo hospodáøského pøechodu, mohou vyadovat
pouití omezení, aby se mimo jiné zajistilo zachování úrovnì finanèních
rezerv, pøimìøených pro provádìní jeho programu hospodáøského rozvoje nebo
hospodáøského pøechodu.
2. Omezení, uvedená v odstavci 1:
a)

nebudou diskriminovat mezi Èleny;

b)

budou sluèitelná s Èlánky Dohody o Mezinárodnírn mìnovém fondu;

c)

vystøíhají se zbyteèného pokození obchodních,
finanèních zájmù jakéhokoliv jiného Èlena;

d)

nepøekroèí míru nezbytnou pro zvládnutí okolností, uvedených v odstavci
1;

e)

budou doèasná a budou postupnì odstranìna, jakmile se zlepí situace,
uvedená v odstavci 1.

hospodáøských

a

3. Pøi urèování dopadu takových omezení mohou Èlenové dát
pøednost dodávce slueb, které jsou více nezbytnými pro jejich hospodáøské a
rozvojové programy. Taková opatøení vak nebudou pøijímána nebo
udrována za úèelem ochrany jednotlivého sektoru slueb.
4. Jakákoliv omezení, pøijatá nebo udrovaná podle odstavce 1 nebo
jakékoliv zmìny v tìchto omezeních, budou okamitì oznámeny Generální
radì.
5. a)

Èlenové,
uplatòující
ustanovení
tohoto
èlánku,
budou
bezodkladnì konzultovat s Výborem pro omezení, uplatòovaná
z dùvodu platební bilance omezení pøijatá podle tohoto èlánku.

b)

Konference ministrù stanoví postupy4/ pro pravidelné
konzultace s cílem umonit, aby byla dotyènému Èlenu uèinìna
taková doporuèení, jaká mùe povaovat za vhodná.

c)

Tyto konzultace zhodnotí situaci dotyèného Èlena v oblasti
platební bilance a omezení, pøijatá nebo udrovaná podle tohoto
èlánku, berouce v úvahu mimo jiné takové èinitele jako jsou:
(i)

povaha a rozsah potíí v oblasti platební bilance a vnìjí
finanèní situace;

(ii) vnìjí hospodáøské a obchodní prostøedí konzultujícího
Èlena;
(iii) alternativní
pouita.

opatøení

k

nápravì,

která

mohou

být

4// Rozumõ
Â se, z
Ïe postupy podle odstavce 5 budou stejne
Â jako postupy podle GATT 1994.
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d)

Konzultace se budou zabývat souladem jakýchkoliv omezení s
odstavcem 2, zejména postupným odstraòováním omezení v
souladu s odstavcem 2 e).

e)

V tìchto konzultacích budou pøijaty vechny nálezy o
statistických
a
jiných
skuteènostech,
pøedloených
Mezinárodním mìnovým fondem, vztahující se k devizám,
mìnovým rezervám a k platební bilanci, pøièem závìry se
budou opírat o zhodnocení platební bilance a vnìjí finanèní
situace konzultujícího Èlena, provedené Fondem.

6. Jestlie si Èlen, který není èlenem Mezinárodního mìnového fondu,
pøeje pouít ustanovení tohoto èlánku, Konference ministrù stanoví postupy
pro pøezkoumání a jakékoliv jiné potøebné postupy.
Èlánek XIII
Vládní zakázky
1. Èlánky II, XVI a XVII se nevztahují na právní pøedpisy, jimi se
øídí obstarávání slueb vládními orgány, nakupovaných pro vládní úèely a
nikoliv pro dalí obchodní prodeje nebo pro jejich pouití v dodávkách slueb
pro obchodní prodej.
2. V prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO se v
rámci této Dohody uskuteèní mnohostranná jednání o vládních zakázkách ve
slubách.
Èlánek XIV
Veobecné výjimky
Za podmínky, e se taková opatøení neuplatòují zpùsobem, který by
vytváøel nástroj svévolné nebo neoprávnìné diskriminace mezi zemìmi, kde
pøevládají podobné podmínky nebo skrytého omezení v obchodu slubami, nic
v této Dohodì nebude vykládáno tak, aby kterémukoli Èlenu bránilo v pøijetí
nebo provádìní opatøení:
a)

potøebných k ochranì veøejné morálky nebo k zachování veøejného
poøádku;5/

b)

potøebných k ochranì ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;

c)

potøebných k zabezpeèení shody s právními pøedpisy, které nejsou
nesluèitelné s ustanoveními této Dohody, vèetnì tìch, které se týkají:
(i)

zabránìní klamavým a podvodným praktikám nebo odkodòováním
za neplnìní závazkù ze smluv o slubách;

(ii)

ochrany soukromí jednotlivcù, pokud jde o zpracování a roziøování
osobních dat a ochrany dùvìrné povahy záznamù a úètù
jednotlivých osob;

(iii) bezpeènosti;
5/
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Â hrozbe
Ï.
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d)

nesluèitelných s èlánkem XVII za pøedpokladu, e rozdílnost v zacházení
je zamìøena na zajitìní spravedlivého nebo úèinného6/ uvalení nebo
vybírání pøímých daní ve vztahu ke slubám nebo dodavatelùm slueb
jiných Èlenù;

e)

nesluèitelných s èlánkem II za pøedpokladu, e rozdílnost v zacházení je
výsledkem dohody o zamezení dvojímu zdanìní nebo ustanovení o
zamezení dvojímu zdanìní v jakékoliv jiné mezinárodní dohodì nebo
ujednání, kterým je Èlen vázán.
Èlánek XIV bis
Bezpeènostní výjimky
1. ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby:

a)

vyadovalo od kteréhokoli Èlena podávat jakoukoliv informaci, její
zveøejnìní povauje za odporující jeho hlavním bezpeènostním zájmùm;
nebo

b)

zabraòovalo kterémukoli Èlenu uèinit jakékoliv opatøení, které povauje
za potøebné pro ochranu svých hlavních bezpeènostních zájmù:
(i)

6/

vztahující se k dodávce slueb, která se provádí pøímo nebo
nepøímo za úèelem zásobování vojenských sil;

Opatr
Ïenõ
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ÏÏ
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Ïnõ
Â spravedlive
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nebo vybõ
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Ânõ
Â pr
Ïõ
Âmy
Âch danõ
Â, zahrnujõ
Â opatr
Ïenõ
Â pr
Ïijõ
Âmana
Â C
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Âho
syste
Âmu, ktera
Â:
(i)

se vztahujõ
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Ïeb - nerezidenty, pr
Ïi uzna
Ânõ
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Ïnosti, z
Ïe
dan
Ïovy
Â za
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Ê je urc
Ïova
Ân ve vztahu ke zdanitelny
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Ïlena; nebo
pocha
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Âcõ
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Âzemõ
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Âm na u
Âzemõ
Â C

(ii)
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u
Â C
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(iv)
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Âho
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(vi)
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ÏÏ
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Â pr
Ïõ
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Âtu, sra
Âz
Ïky nebo
pohleda
Âvku fyzicky
Âch osob nebo poboc
Ïek rezidentu
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Ïla
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Âmce jsou
stanoveny podle dan
Ïovy
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Âcõ
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Âma
Â opatr
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Â.
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vztahující se ke tìpným a termonukleárním materiálùm nebo
materiálùm, které slouí k jejich výrobì;

(iii) které bylo uèinìno v dobì války nebo jiné naléhavé situace v
mezinárodních vztazích; nebo
c)

bránilo kterémukoli Èlenu pøijmout jakékoliv opatøení v souladu s jeho
závazky podle Charty Organizace spojených národù o udrování
mezinárodního míru a bezpeènosti.

2. Rada pro obchod slubami bude v co moná nejvìtí míøe
informována o opatøeních, pøijatých podle odstavcù 1 b) a c) a o jejich
ukonèení.
Èlánek XV
Subvence
1. Èlenové uznávají, e za urèitých okolností mohou mít subvence
rozruující úèinky na obchod slubami. Èlenové zahájí jednání s cílem
vypracovat potøebná mnohostranná pravidla, aby bylo takovým rozruujícím
úèinkùm zamezeno.7/ Jednání se budou rovnì zabývat vhodností øízení o
vyrovnávacích opatøeních. Tato jednání uznají úlohu subvencí ve vztahu k
programùm rozvoje rozvojových zemí a vezmou v úvahu potøeby Èlenù,
zejména rozvojových èlenských zemí, pro uplatnìní prunosti v této oblasti.
Èlenové si za úèelem tìchto jednání vymìní informace, týkající se vech
subvencí, vztahujících se k obchodu slubami, které poskytují svým domácím
dodavatelùm slueb.
2. Kterýkoli Èlen, který se domnívá, e je nepøíznivì dotèen subvencí
jiného Èlena, mùe o tìchto otázkách poádat o konzultace s tímto Èlenem.
Takové ádosti budou posouzeny s porozumìním.
ÈÁST III
SPECIFICKÉ ZÁVAZKY
Èlánek XVI
Pøístup na trh
1. Pokud jde o pøístup na trh prostøednictvím zpùsobù dodávky,
uvedených v èlánku 1, poskytne kadý Èlen slubám a dodavatelùm slueb
kteréhokoli jiného Èlena zacházení ne ménì výhodné ne zacházení,
umonìné podle závazkù, omezení a podmínek dohodnutých a uvedených v
jeho listinì.8/
2. V sektorech, kde jsou pøevzaty závazky o pøístupu na trh, jsou
opatøení, která Èlen nebude udrovat nebo pøijímat buï v rámci regionálního
podrozdìlení nebo v rámci jeho celého území, pokud není v jeho listinì
stanoveno jinak, vymezena jako:
7/
8/
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Ïõ
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Ïla
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Âza
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Âcõ
Â pr
Ïevody kapita
Âlu na sve
Â u
Âzemõ
Â.
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a)

omezení poètu dodavatelù slueb, a ji formou èíselných kvót, monopolù,
výhradních dodavatelù slueb nebo poadavkù na zkouku ekonomické
potøebnosti;

b)

omezení celkové hodnoty transakcí ve slubách nebo aktiv ve formì
èíselných kvót nebo poadavkù na zkouku ekonomické potøebnosti;

c)

omezení celkového poètu operací ve slubách nebo celkového mnoství
produkce a výkonù ve slubách, vyjádøená v urèených èíselných
jednotkách formou kvót nebo poadavkù na zkouku ekonomické
potøebnosti;9/

d)

omezení celkového poètu fyzických osob, které mohou být zamìstnány v
urèitém sektoru sluby nebo které dodavatel sluby mùe zamìstnat a
které jsou potøebné pro dodávku specifické sluby a pøímo se vztahují k
dodávce takové sluby, ve formì èíselných kvót nebo poadavkù na
zkouku ekonomické potøebnosti;

e)

opatøení, která omezují nebo vyadují specifické typy právního subjektu
nebo spoleèného podnikání, jeho prostøednictvím mùe dodavatel sluby
dodávat slubu; a

f)

omezení úèasti cizího kapitálu ve formì maximálního omezení drby akcií
cizinci nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahranièních
investic, které je vyjádøeno v procentech.
Èlánek XVII
Národní zacházení

1. V sektorech zapsaných v jeho listinì a pøi dodrení jakýchkoliv
podmínek a omezení v ní stanovených, poskytne kadý Èlen slubám a
dodavatelùm slueb kteréhokoli jiného Èlena, ve vztahu ke vem opatøením,
dotýkajícím se dodávky slueb, zacházení ne ménì pøíznivé, ne které
poskytuje svým vlastním obdobným slubám a dodavatelùm slueb.10/
2. Èlen mùe splnit poadavek odstavce 1 udìlením slubám a
dodavatelùm slueb kteréhokoli jiného Èlena buï formálnì totoného nebo
formálnì odliného zacházení, ne které poskytuje svým vlastním obdobným
slubám nebo dodavatelùm slueb.
3. Formálnì totoné nebo formálnì odliné zacházení bude
povaováno za ménì výhodné, jestlie pozmìní podmínky soutìe ve prospìch
slueb nebo dodavatelù slueb Èlena ve srovnání s obdobnými slubami nebo
dodavateli slueb kteréhokoli jiného Èlena.
Èlánek XVIII
Dodateèné závazky
Èlenové mohou sjednat závazky ve vztahu k opatøením, dotýkajícím se
obchodu slubami, které nepodléhají zápisu do listiny podle èl. XVI nebo XVII,
vèetnì opatøení, týkajících se kvalifikací, norem nebo licenèních otázek.
Takové závazky budou zapsány do listiny Èlena.
9/
10/
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ÈÁST IV
POSTUPNÁ LIBERALIZACE
Èlánek XIX
Jednání o specifických závazcích
1. V souladu s cíli této Dohody zahájí Èlenové po sobì následující kola
jednání, poèínaje nejpozdìji 5 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO a
potom pravidelnì, s cílem dosáhnout postupnì vyí úrovnì liberalizace.
Taková jednání budou zamìøena na sníení nebo odstranìní nepøíznivých
úèinkù opatøení na obchod slubami jako prostøedek zajitìní úèinného
pøístupu na trh. Tento proces se uskuteèní s cílem podpoøit zájmy vech
úèastníkù na vzájemnì výhodném základì a zabezpeèit celkovou rovnováhu
práv a závazkù.
2. Proces liberalizace se uskuteèní s patøièným zøetelem k cílùm
národní politiky a k úrovni rozvoje jednotlivých Èlenù, a to jak celkovì, tak v
jednotlivých sektorech. Pro jednotlivé rozvojové èlenské zemì se uplatní
pøimìøená prunost, a to cestou otevírání z jejich strany ménì sektorù,
liberalizování ménì typù transakcí a postupného roziøování pøístupu na trh v
souladu s jejich situací v oblasti rozvoje a pokud poskytnou pøístup na jejich
trhy zahranièním dodavatelùm slueb, cestou vazby na takové podmínky
pøístupu, které jsou zamìøeny na dosaení cílù, uvedených v èlánku IV.
3. Pro kadé kolo budou pro jednání stanoveny smìrnice a postupy.
Pro úèely stanovení takových smìrnic provede Rada pro obchod slubami
zhodnocení obchodu slubami z hlediska celkových podmínek a na sektorovém
základì s odvoláním na cíle této Dohody, vèetnì tìch, které jsou stanoveny v
odstavci 1 èlánku IV. Smìrnice pro jednání stanoví zpùsoby pøístupu k
liberalizaci, uskuteènìné autonomnì Èleny od ukonèení pøedchozích jednání,
jako i zpùsoby zvlátního zacházení ve vztahu k nejménì rozvinutým
èlenským zemím podle ustanovení odstavce 3 èlánku IV.
4. Proces postupné liberalizace v kadém takovém kole bude
podporován dvoustrannými, vícestrannými nebo mnohostrannými jednáními,
zamìøenými na zvýení veobecné úrovnì specifických závazkù, pøevzatých
Èleny podle této Dohody.
Èlánek XX
Listiny specifických závazkù
1. Kadý Èlen uvede v listinì specifické závazky, které pøebírá podle
èásti III této Dohody. U sektorù, u kterých jsou takové závazky pøevzaty,
kadá listina stanoví:
a)

závazky, omezení a podmínky pøístupu na trh;

b)

podmínky a omezení u národního zacházení;

c)

závazky, vztahující se k dodateèným závazkùm;

d)

èasový rozvrh pro provádìní takových závazkù, kde to bude vhodné; a

e)

datum vstupu takových závazkù v platnost.

2. Opatøení nesluèitelná zároveò s èlánkem XVI a s èlánkem XVII
budou zapsána ve sloupci, vztahujícím se k èlánku XVI. V tomto pøípadì se
bude mít za to, e zápis stanoví té podmínku nebo omezení k èlánku XVII.
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3. Listiny specifických závazkù budou pøipojeny k této Dohodì a
budou tvoøit její nedílnou souèást.
Èlánek XXI
Zmìna listin
1. a)

Èlen (uvádìný v tomto èlánku jako Èlen provádìjící zmìnu)
mùe zmìnit nebo odvolat jakýkoliv závazek ve své listinì
kdykoliv po uplynutí 3 let od data, ke kterému tento závazek
vstoupil v platnost, v souladu s ustanoveními tohoto èlánku.

b)

Èlen provádìjící zmìnu oznámí svùj zámìr zmìnit nebo odvolat
závazek podle tohoto èlánku Radì pro obchod slubami
nejpozdìji 3 mìsíce pøed zamýleným datem provedení zmìny
nebo odvolání.

2. a)

Na ádost kteréhokoli Èlena, jeho výhody podle této Dohody
mohou být dotèeny (uvádìný v tomto èlánku jako dotèený
Èlen) navrenou zmìnou nebo odvoláním, oznámeným podle
odstavce 1 b), zahájí Èlen provádìjící zmìnu jednání s cílem
dosáhnout dohody o jakémkoliv potøebném kompenzaèním
vyrovnání. V takových jednáních a dohodì budou zúèastnìní
Èlenové usilovat o zachování veobecné úrovnì vzájemnì
výhodných závazkù ne ménì pøíznivé pro obchod, ne která je
poskytována v listinách specifických závazkù pøed takovými
jednáními.

b)

Kompenzaèní vyrovnání se uskuteèní na základì poskytnutí
nejvyích výhod.

3. a)

Nedosáhne-li se dohody mezi Èlenem, provádìjícím zmìnu a
jakýmkoliv dotèeným Èlenem pøed koncem období stanoveného
pro jednání, tento dotèený Èlen mùe postoupit záleitost
rozhodèímu øízení. Kterýkoli dotèený Èlen, který si pøeje
uplatnit právo, které mùe mít, pokud jde o kompenzaèní
vyrovnání, se musí rozhodèího øízení zúèastnit.

b)

Jestlie ádný dotèený Èlen nepoádal o rozhodèí øízení, Èlen
provádìjící zmìnu, bude moci provést navrenou zmìnu nebo
odvolání závazku.

4. a)

Èlen, provádìjící zmìnu, nemùe zmìnit nebo odvolat svùj
závazek do doby, ne uèinil kompenzaèní vyrovnání v souladu s
nálezy rozhodèího øízení.

b)

Jestlie Èlen, provádìjící zmìnu, provede navrenou zmìnu
nebo odvolání závazku a nevyhoví nálezùm rozhodèího øízení,
mùe kterýkoli dotèený Èlen, který se zúèastnil rozhodèího
øízení, zmìnit nebo odvolat v podstatì rovnocenné výhody v
souladu s tìmito nálezy. Ani by byla dotèena ustanovení
èlánku II, mùe být taková zmìna nebo odvolání provedena
pouze ve vztahu ke Èlenu, provádìjícímu zmìnu.

5. Rada pro obchod slubami stanoví postupy pro opravy nebo zmìny
listin závazkù. Kterýkoli Èlen, který zmìnil nebo odvolal v listinì zachycené
závazky podle tohoto èlánku, pozmìní svou listinu v souladu s takovými
postupy.
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ÈÁST V
INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
Èlánek XXII
Konzultace
1. Kadý Èlen bude s porozumìním zkoumat námitky, které mohou
být pøedneseny kterýmkoli jiným Èlenem v jakékoliv vìci, dotýkající se
pùsobení této Dohody a poskytne pøimìøenou pøíleitost pro konzultace o
tìchto námitkách. Na takové konzultace se pouije Ujednání o øeení sporù
(dále uvádìné jako DSU*/).
2. Rada pro obchod slubami nebo Orgán pro øeení sporù mohou na
ádost Èlena konzultovat s kterýmkoli Èlenem nebo Èleny o jakékoliv
záleitosti, pro kterou nebylo moné nalézt uspokojivé øeení prostøednictvím
konzultací podle odstavce 1.
3. Èlen se nemùe odvolat na èlánek XVII, buï podle tohoto èlánku
nebo podle èlánku XXIII, pokud jde o opatøení jiného Èlena, které spadá do
pùsobnosti mezinárodní dohody mezi nimi, vztahující se k zamezení dvojímu
zdanìní. V pøípadì neshody mezi Èleny v otázce, zda opatøení spadá do
pùsobnosti takové dohody mezi nimi, bude umonìno kterémukoli z nich
pøedloit tuto záleitost Radì pro obchod slubami.11/ Rada postoupí
záleitost rozhodèímu øízení. Rozhodnutí rozhodce bude pro Èleny koneèné a
závazné.
Èlánek XXIII
Øeení sporù a výkon rozhodnutí
1. Jestlie by nìkterý Èlen dospìl k názoru, e kterýkoli jiný Èlen
neplní své povinnosti nebo specifické závazky podle této Dohody, mùe se, s
cílem dosáhnout vzájemnì uspokojivého øeení záleitosti, dovolat DSU.
2. Jestlie Orgán pro øeení sporù usoudí, e okolnosti jsou natolik
váné, aby odùvodnily takové opatøení, mùe zmocnit Èlena nebo Èleny, aby
suspendovali uplatòování povinností nebo specifických závazkù v souladu s
èlánkem 22 DSU vùèi kterémukoli jinému Èlenu nebo Èlenùm.
3. Jestlie nìkterý Èlen usoudí, e je jakákoliv výhoda, kterou by
mohl rozumnì oèekávat podle specifických závazkù jiného Èlena podle èásti III
této Dohody, zruena nebo zmenena jako výsledek uplatòování jakéhokoliv
opatøení, které není v rozporu s ustanoveními této Dohody, mùe se dovolat
DSU. Jestlie Orgán pro øeení sporù urèí, e opatøení zruilo nebo zmenilo
takovou výhodu, bude postiený Èlen oprávnìn ke vzájemnì uspokojivému
vyrovnání na základì odstavce 2 èlánku XXI, které mùe zahrnout zmìnu
nebo odvolání opatøení. V pøípadì, e mezi zúèastnìnými Èleny nelze
dosáhnout dohody, uplatní se èlánek 22 DSU.

*/
11/

Dispute Settlement Understanding.
Pokud jde o dohody o zamezenõ
Â dvojõ
Âmu zdane
Ïnõ
Â, ktere
Â existujõ
Â v dobe
Ï vstupu v
platnost Dohody o WTO, lze takovou za
Âlez
Ïitost pr
Ïedloz
Ïit Rade
Ï pro obchod sluz
Ïbami
pouze se souhlasem obou stran takove
Â dohody.
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Èlánek XXIV
Rada pro obchod slubami
1. Rada pro obchod slubami bude vykonávat takové funkce, které ji
mohou být svìøeny k usnadnìní pùsobení Dohody a podpory jejích cílù. Rada
mùe zøídit takové pomocné orgány, které povauje za vhodné pro úèinné
plnìní svých funkcí.
2. Úèast v Radì a jejích pomocných orgánech
zástupcùm vech Èlenù, pokud Rada nerozhodne jinak.

bude

otevøena

3. Pøedseda Rady bude volen Èleny.
Èlánek XXV
Technická spolupráce
1. Dodavatelé slueb Èlenù, kteøí potøebují takovou pomoc, budou mít
pøístup ke slubám styèných kanceláøí, zmínìných v odstavci 2 èlánku IV.
2. Technická pomoc rozvojovým zemím bude poskytována na
mnohostranné úrovni Sekretariátem a bude o ní rozhodovat Rada pro obchod
slubami.
Èlánek XXVI
Vztahy s jinými mezinárodními organizacemi
Generální rada uèiní vhodná opatøení pro provádìní konzultací a
spolupráci s Organizací spojených národù a odbornými organizacemi systému
OSN, jako i s jinými mezivládními organizacemi, zabývajícími se slubami.
ÈÁST VI
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek XXVII
Odepøení výhod
Èlen mùe odepøít výhody, plynoucí z této Dohody:
a)

dodávce sluby, jestlie zjistí, e sluba se dodává z území nebo na území
neèlena nebo Èlena, vùèi kterému Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje
Dohodu o WTO; a

b)

v pøípadì dodávky námoøní dopravní sluby, jestlie zjistí, e se sluba
dodává:

c)

(i)

lodí registrovanou podle zákonù neèlena nebo Èlena, vùèi kterému
Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje Dohodu o WTO, a

(ii)

osobou, která provozuje anebo uívá loï jako celek nebo èásteènì,
avak která je z neèlenské zemì nebo ze zemì Èlena, vùèi kterému
Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje Dohodu o WTO;

dodavateli sluby, který je právnickou osobou, jestlie zjistí, e není
dodavatelem sluby ze zemì jiného Èlena nebo e je dodavatelem sluby
ze zemì Èlena, vùèi kterému Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje
Dohodu o WTO.
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Èlánek XXVIII
Definice
Pro úèely této Dohody výraz:
a)

opatøení znamená jakékoliv opatøení Èlena, buï ve formì právního
pøedpisu, pravidla, postupu, rozhodnutí, správního opatøení, nebo v
jakékoliv jiné formì;

b)

dodávka sluby zahrnuje výrobu, distribuci, marketing, prodej a dodání
sluby;

c)

opatøení uèinìná Èleny,
opatøení, týkající se:

dotýkající

se

obchodu

slubami

zahrnují

(i)

nákupu, placení nebo uívání sluby;

(ii)

pøístupu ke slubám a vyuívání slueb v souvislosti s jejich
dodávkou, u kterých Èlenové poadují, aby se veobecnì nabízely
veøejnosti;

(iii) pøítomnosti, vèetnì komerèní pøítomnosti, osob Èlena za úèelem
dodávky sluby na území jiného Èlena;
d)

komerèní pøítomnost znamená jakýkoliv typ obchodní firmy nebo firmy,
poskytující tzv. profesionální sluby, vèetnì formy
(i)

ustavení, nabytí nebo udrování právnické osoby, nebo

(ii)

vytvoøení nebo udrování poboèky nebo zastupitelské kanceláøe,

na území Èlena za úèelem dodání sluby;
e)

f)

sektor sluby znamená,
(i)

ve vazbì na specifický závazek, jeden nebo více nebo vechny
podsektory dané sluby, jak je vymezen v listinì Èlena,

(ii)

jinak, celý sektor dané sluby, vèetnì vech jeho podsektorù;

sluba jiného Èlena znamená slubu, která je dodávána,
(i)

z území nebo na území tohoto jiného Èlena, nebo v pøípadì
námoøní dopravy lodí registrovanou podle zákonù tohoto jiného
Èlena, nebo osobou tohoto jiného Èlena, který dodává slubu
prostøednictvím provozování lodi a/nebo jejího celkového nebo
èásteèného uívání; nebo

(ii)

v pøípadì dodávky sluby prostøednictvím komerèní pøítomnosti
nebo prostøednictvím pøítomnosti fyzických osob, dodavatelem
sluby tohoto jiného Èlena;
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g)

dodavatel sluby znamená jakoukoliv osobu, která slubu dodává;12/

h)

monopolní dodavatel sluby znamená jakoukoli veøejnou nebo
soukromou osobu, která je na pøísluném trhu území Èlena zmocnìna
nebo je tímto Èlenem formálnì nebo fakticky zøízena jako jediný
dodavatel dané sluby;

i)

spotøebitel sluby znamená jakoukoliv osobu, která pøijímá nebo uívá
slubu;

j)

osoba znamená buï fyzickou osobu nebo právnickou osobu;

k)

fyzická osoba jiného Èlena znamená fyzickou osobu, která sídlí na
území tohoto jiného Èlena nebo kteréhokoli jiného Èlena a která podle
práva tohoto jiného Èlena:
(i)

je státním pøísluníkem tohoto jiného Èlena; nebo

(ii)

má právo trvalého pobytu u tohoto jiného Èlena, v pøípadì Èlena,
který:
1.

nemá státní pøísluníky; nebo

2.

poskytuje podstatnì stejné zacházení svým stálým rezidentùm
jako svým státním pøísluníkùm, pokud jde o opatøení,
dotýkající se obchodu slubami, jak bylo oznámeno pøi jeho
pøijetí Dohody o WTO nebo pøi jeho pøístupu k této Dohodì,
pøièem ádný Èlen není zavázán poskytnout tìmto stálým
rezidentùm zacházení pøíznivìjí, ne by jim bylo poskytnuto
tímto jiným Èlenem. Takové oznámení bude obsahovat ujitìní
pøevzít, ve vztahu k tìmto stálým rezidentùm, v souladu s jeho
právním øádem, stejnou odpovìdnost, kterou tento jiný Èlen
nese vùèi svým státním pøísluníkùm;

l)

právnická osoba znamená jakýkoliv právní subjekt, patøiènì ustavený
nebo jinak organizovaný podle platného práva, pro ziskové nebo jiné
úèely, v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví státu, vèetnì jakékoliv
obchodní spoleènosti, úèelových sdruení majetku (trust), spoleèenství
(partnership), spoleèného podnikání, individuálního vlastnictví (sole
proprietorship) nebo sdruení;

m)

právnická osoba jiného Èlena znamená právnickou osobu, která je buï:

12/

(i)

ustavena nebo jinak organizována podle práva tohoto jiného Èlena
a zabývá se podstatnými komerèními operacemi na území tohoto
Èlena nebo jakéhokoliv jiného Èlena; nebo

(ii)

v pøípadì dodávky sluby prostøednictvím komerèní pøítomnosti,
vlastnìna nebo kontrolována:

V pr
Ïõ
Âpadech, kdy se sluz
Ïba nedoda
Âva
Â pr
Ïõ
Âmo pra
Âvnickou osobou, ale prostr
Ïednictvõ
Âm
jiny
Âch forem komerc
Ïnõ
Â pr
Ïõ
Âtomnosti, jako je poboc
Ïka nebo zastupitelska
Â kancela
ÂÏ
r,
bude nicme
Âne
Ï dodavateli sluz
Ïby (t.j. pra
Âvnicke
Â osobe
Ï) z du
Êvodu takove
Â pr
Ïõ
Âtomnosti
ude
Ïleno zacha
Âzenõ
Â, poskytovane
Â dodavatelu
Êm sluz
Ïby podle Dohody. Takove
Â zacha
Âzenõ
Â
se rozs
Ïõ
ÂÏ
rõ
Â na pr
Ïõ
Âtomnost, jejõ
Âmz
Ï prostr
Ïednictvõ
Âm se doda
Âva
Â sluz
Ïba a nemusõ
Â by
Ât
rozs
Ïõ
ÂÏ
reno na jake
Âkoliv jine
Â c
ÏÂ
asti dodavatele umõ
Âste
Ïne
Â mimo u
Âzemõ
Â, kde se sluz
Ïba
doda
Âva
Â.
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fyzickými osobami tohoto Èlena; nebo

2.

právnickými osobami
pododstavci (i);

tohoto

jiného
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Èlena,

uvedenými

v

právnická osoba je:
(i)

vlastnìna osobami Èlena, jestlie více ne 50% jejího základního
jmìní je uiteènì vlastnìno osobami tohoto Èlena;

(ii)

kontrolována osobami Èlena, jestlie takové osoby mají právo
jmenovat vìtinu jejích øeditelù nebo jinak ze zákona øídit její
èinnost;

(iii) spojena s jinou osobou, jestlie kontroluje tuto jinou osobu nebo je
jí kontrolována nebo jestlie právnická osoba a jiná osoba jsou
kontrolovány stejnou osobou.
o)

výraz pøímé danì zahrnuje vechny danì z celkových pøíjmù, z
celkového kapitálu nebo z prvkù pøíjmu nebo kapitálu, vèetnì daní z
výnosù, z pøevodu vlastnictví, danì z nemovitostí, dìdictví a darù a danì
z celkových èástek mezd nebo platù placených podniky, jako i danì ze
zvýení hodnoty kapitálu.
Èlánek XXIX
Pøílohy

Pøílohy k této Dohodì jsou její nedílnou souèástí.
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PØÍLOHA O ZPROTÌNÍ ZE ZÁVAZKÙ PODLE ÈLÁNKU II
Pùsobnost
1. Tato pøíloha stanoví podmínky, za kterých je Èlen pøi vstupu této
Dohody v platnost zprotìn svých závazkù podle odstavce 1 èlánku II.
2. O jakýchkoliv nových zprotìních, o které bude poádáno po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO, se bude jednat podle odstavce 3 èlánku IX
uvedené Dohody.
Pøezkoumání
3. Rada pro obchod slubami pøezkoumá vechna zprotìní udìlená
na období delí ne 5 let. První takové pøezkoumání se uskuteèní nejpozdìji 5
let po vstupu v platnost Dohody o WTO.
4. Rada pro obchod slubami pøi pøezkoumání:
a)

vyetøí, zda
zprotìní; a

stále

jetì

existují

podmínky,

b)

stanoví datum jakéhokoliv dalího pøezkoumání.

které

vyvolaly

potøebu

Ukonèení
5. Zprotìní Èlena z jeho závazkù podle odstavce 1 èlánku II Dohody
ve vztahu k urèitému opatøení skonèí k datu, stanovenému ve zprotìní.
6. Tato zprotìní by nemìla zásadnì pøesáhnout období 10 let. V
kadém pøípadì budou pøedmìtem jednání v následujících kolech o liberalizaci
obchodu.
7. Pøi ukonèení období pro zprotìní oznámí Èlen Radì pro obchod
slubami, e nesluèitelné opatøení bylo uvedeno do souladu s odstavcem 1
èlánku II Dohody.
Seznamy zprotìní ze závazkù podle èlánku II
(Dohodnuté seznamy zprotìní ze závazkù podle odstavce 2 èlánku II budou
zde pøiloeny k výtisku Dohody o WTO).
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PØÍLOHA O POHYBU FYZICKÝCH OSOB,
DODÁVAJÍCÍCH SLUBY PODLE DOHODY
1. Tato pøíloha se vztahuje na opatøení, dotýkající se fyzických osob,
které jsou dodavateli sluby Èlena a na fyzické osoby Èlena, které zamìstnává
dodavatel sluby Èlena k dodávce sluby.
2. Dohoda se nevztahuje na opatøení, dotýkající se fyzických osob,
usilujících o pøístup na trh pracovních sil Èlena ani na opatøení, týkající se
obèanství, sídla nebo zamìstnání na trvalém základì.
3. V souladu s èástmi III a IV Dohody mohou Èlenové sjednat
specifické závazky, vztahující se k pohybu vech kategorií fyzických osob,
dodávajících sluby podle Dohody. Fyzickým osobám, na nì se specifické
závazky vztahují, bude dovoleno dodávat sluby v souladu s podmínkami
tohoto závazku.
4. Dohoda nebrání Èlenu, aby uplatòoval opatøení za úèelem regulace
vstupu fyzických osob nebo jejich doèasného pobytu na jeho území, vèetnì
opatøení, potøebných pro ochranu celistvosti jeho hranic a aby zajistil
spoøádaný pohyb fyzických osob pøes jeho hranice za pøedpokladu, e se tato
opatøení neuplatòují takovým zpùsobem, který ruí nebo zmenuje výhody,
vznikající kterémukoli Èlenu podle podmínek specifického závazku.1/

1/

Ïlenu
Samotna
Â skutec
Ïnost, z
Ïe se vyz
Ïaduje visum pro fyzicke
Â osoby urc
Ïity
Âch C
Ê a nikoliv
Ïlenu
pro fyzicke
Â osoby jiny
Âch C
Ê, se nebude povaz
Ïovat za rus
Ïenõ
Â nebo zmens
Ïenõ
Â vy
Âhod
podle specificky
Âch za
Âvazku
Ê.
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PØÍLOHA O SLUBÁCH V LETECKÉ DOPRAVÌ
1. Tato pøíloha se vztahuje na v listinách zapsaná nebo nezapsaná
opatøení, dotýkající se obchodu leteckými dopravními slubami a obchodu
pomocnými slubami. Potvrzuje se, e jakýkoliv specifický závazek nebo
povinnost, pøevzatá podle této Dohody, nesníí nebo neovlivní závazky Èlena
podle dvoustranných nebo mnohostranných dohod, platných k datu vstupu v
platnost Dohody o WTO.
2. Dohoda, vèetnì jejích postupù pro øeení sporù, se nevztahuje na
opatøení, dotýkající se:
a)

dopravních práv, jakkoliv udìlených; nebo

b)

slueb, pøímo se vztahujících k výkonu dopravních práv,

s výjimkou, uvedenou v odstavci 3 této pøílohy.
3. Dohoda se vztahuje na opatøení, týkající se:
a)

slueb v oblasti oprav a údrby letadel;

b)

prodeje leteckých dopravních slueb nebo obchodování s nimi;

c)

slueb v oblasti poèítaèového rezervaèního systému (CRS).

4. Postupy pro øeení sporù, uvedené v Dohodì, mohou být pouity
pouze v pøípadech, kdy zúèastnìní Èlenové pøevzali povinnosti nebo specifické
závazky a kdy byly vyèerpány postupy pro øeení sporù, obsaené ve
dvoustranných a jiných mnohostranných dohodách nebo ujednáních.
5. Rada pro obchod slubami pravidelnì a nejménì kadých pìt let
pøezkoumá vývoj v sektoru letecké dopravy a pùsobení této pøílohy s cílem
zváit dalí moné uplatòování Dohody v tomto sektoru.
6. Definice:
a)

Výraz sluby v oblasti oprav a údrby letadel znamená takové èinnosti,
které jsou provádìny na letadle nebo jeho èásti v dobì, kdy je staeno z
provozu a nezahrnují tzv. bìnou údrbu.

b)

Výraz prodej leteckých dopravních slueb a obchodování s nimi
znamená monost pro dotyèného leteckého dopravce prodávat a nabízet
volnì jeho letecké dopravní sluby, vèetnì vech aspektù obchodování,
jako je prùzkum trhu, inzerce a distribuce. Tyto èinnosti nezahrnují
tvorbu cen leteckých dopravních slueb ani pøísluných podmínek;

c)

Výraz sluby v oblasti poèítaèového rezervaèního systému (CRS)
znamená sluby, poskytované prostøednictvím poèítaèových systémù,
které obsahují informace o letových øádech leteckých dopravcù,
dostupnosti míst, tarifech a pravidlech tarifù, jejich pomocí lze provést
rezervaci nebo vystavit letenky.

d)

Výraz dopravní práva znamená právo poskytovat pravidelné a
nepravidelné sluby a/nebo takto pøepravovat cestující, náklad a potu za
odmìnu nebo pronajímat z území Èlena, na území Èlena nebo pøes území
Èlena, vèetnì míst, která mají být obslouena, tratí, které mají být
provozovány, typù pøepravy, které mají být uskuteènìny, kapacity, která
má být poskytnuta, tarifù, které mají být úètovány a jejich podmínek a
kritérií pro oznaèení leteckých linek, vèetnì takových kritérií, jako je
poèet, vlastnictví a kontrola.
- 353 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2701

PØÍLOHA O FINANÈNÍCH SLUBÁCH
1. Pùsobnost a definice
a)

Tato pøíloha se vztahuje na opatøení, týkající se poskytování finanèních
slueb. Dodávka finanèní sluby v této pøíloze znamená dodávku sluby
tak, jak je vymezena v odstavci 2 èlánku I Dohody.

b)

Pro úèely odstavce 3 b) èlánku I Dohody výraz sluby dodávané pøi
výkonu vládní pravomoci znamená následující:
(i)

èinnosti, øízené ústøední bankou nebo mìnovým úøadem nebo
jakýmkoliv jiným veøejnìprávním subjektem pøi provádìní mìnové
nebo kurzovní politiky;

(ii)

èinnosti, které tvoøí èást zákonem stanoveného systému sociálního
zabezpeèení nebo systému veøejného dùchodového zabezpeèení; a

(iii) jiné èinnosti, øízené veøejnìprávním subjektem na úèet nebo se
zárukou vlády nebo pøi pouití finanèních zdrojù vlády.
c)

Pro úèely odstavce 3 b) èlánku I Dohody, jestlie Èlen dovolí, aby
jakákoliv z èinností, zmínìných v pododstavcích b) (ii) nebo b) (iii) tohoto
odstavce, byla provádìna jeho dodavateli finanèních slueb v soutìi s
veøejnìprávním subjektem nebo dodavatelem finanèních slueb, výraz
sluby takové èinnosti zahrne.

d)

Pododstavec 3 c) èlánku I Dohody se nevztahuje na sluby, které upravuje
tato pøíloha.

2. Domácí regulace
a)

Nehledì na jakákoliv jiná ustanovení Dohody, nebude Èlenu bránìno, aby
pøijímal opatøení z dùvodu obezøetnosti, vèetnì opatøení na ochranu
investorù, vkladatelù, dritelù pojistek nebo na ochranu osob, vùèi
kterým má dodavatel finanèních slueb svìøeneckou povinnost, nebo aby
zajistil celistvost a stabilitu finanèního systému. V pøípadech, kdy taková
opatøení nejsou v souladu s ustanoveními Dohody, nebudou Èlenem
pouity jako prostøedek k obcházení jeho závazkù nebo povinností podle
Dohody.

b)

ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby se na Èlenu
poadovalo zveøejnìní informací, vztahujících se k záleitostem a úètùm
jednotlivých zákazníkù nebo jakýchkoliv dùvìrných nebo majetkových
informací, které jsou v drení veøejnìprávních subjektù.

3. Uznání
a)

Èlen mùe uznat opatøení, uplatòovaná z dùvodu obezøetnosti jakékoliv
jiné zemì pøi urèování toho, jak se opatøení Èlena, vztahující se k
finanèním slubám, budou uplatòovat. Takové uznání, jeho se mùe
dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se mùe opírat o dohodu nebo
ujednání se zúèastnìnou zemí nebo mùe být udìleno autonomnì.
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b)

Èlen, který je stranou takové dohody nebo ujednání, uvedeného v
pododstavci a), a ji budoucího nebo existujícího, poskytne pøimìøenou
pøíleitost jiným zúèastnìným Èlenùm jednat o jejich pøístupu k takovým
dohodám nebo ujednáním, nebo jednat s ním o srovnatelné dohodì nebo
ujednání za okolností, za kterých by existovala rovnocenná regulace a
následné provádìní takové regulace a je-li to vhodné, o postupech,
týkajících se výmìny informací mezi stranami dohody nebo ujednání. V
pøípadech, kdy Èlen udìlí uznání autonomnì, poskytne pøimìøenou
pøíleitost kterémukoli jinému Èlenu, aby prokázal, e takové okolnosti
existují.

c)

V pøípadech, kdy Èlen zamýlí udìlit uznání opatøením, uplatòovaným z
dùvodu obezøetnosti kterékoli jiné zemì, odstavec 4 b) èlánku VII Dohody
se nepouije.

4. Øeení sporù
Skupiny odborníkù pro otázky obezøetnosti a jiné finanèní otázky
budou mít potøebné odborné znalosti, týkající se dané finanèní sluby, která je
pøedmìtem sporu.
5. Definice
Pro úèely této pøílohy:
a)

Finanèní slubou je jakákoliv sluba finanèní povahy, nabízená
dodavatelem finanèní sluby Èlena. Finanèní sluby zahrnují vechny
pojiovací a k pojitìní se vztahující sluby a vechny bankovní a jiné
finanèní sluby (s výjimkou pojitìní). Finanèní sluby zahrnují
následující èinnosti:
Pojiovací a sluby vztahující se k pojitìní
(i)

Pøímé pojitìní (vèetnì spolupojitìní):
(A)
(B)

ivotní
jiné ne ivotní

(ii)

Zajitìní a zpìtný odstup;

(iii)

Zprostøedkování pojitìní, jako je makléøství a zastoupení;

(iv)

Pomocné pojiovatelské sluby, jako jsou sluby poradenské,
pojistné statistiky, ocenìní rizik a øeení pojistných nárokù.

Bankovní a jiné finanèní sluby (s výjimkou pojitìní)
(v)

Pøijímání vkladù a jiných splatných zdrojù od veøejnosti;

(vi)

Pùjèky vech druhù, vèetnì spotøebitelského úvìru, hypotéèních
úvìrù, factoringu a financování komerèních transakcí;

(vii)

Finanèní leasing;

(viii) Vechny sluby, týkající se plateb a penìních pøevodù, vèetnì
kreditních karet, cestovních ekù a bankovních smìnek;
(ix)

Záruky a závazky;
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Obchodování na vlastní úèet nebo na úèet zákazníkù, buï na
burze, na volném trhu za hotové, nebo jinak, s:
(A)

nástroji penìního trhu (vèetnì ekù, smìnek, vkladových
certifikátù);
(B) devizami;
(C) odvozenými produkty, vèetnì napøíklad termínovaných a
opèních obchodù;
(D) nástroji smìnných kurzù a úrokových sazeb, vèetnì operací,
jako jsou výmìnné obchody (swapy) a dohody o termínových
kurzech;
(E) pøevoditelnými cennými papíry;
(F) jinými obchodovatelnými nástroji a finanèními aktivy,
vèetnì drahých kovù ve slitcích.

(xi)

Úèast na vydávání vech druhù cenných papírù, vèetnì jejich
upisování a umisování jako zástupce (buï veøejnì nebo soukromì)
a poskytnutí slueb, vztahujících se k takovému vydávání;

(xii)

Penìní makléøství;

(xiii) Správa aktiv, jako je správa hotovosti nebo portfolia, vechny
formy kolektivní správy investic, správa penzijních fondù,
ukládání do úschovy a svìøenecké sluby;
(xiv) Platební a clearingové sluby, týkající se finanèních aktiv, vèetnì
cenných papírù, odvozených produktù a jiných obchodovatelných
nástrojù;
(xv)

Poskytování a pøevod finanèních informací a zpracování
finanèních dat, jako i programových vybavení dodavateli jiných
finanèních slueb;

(xvi) Poradenské, zprostøedkovatelské a jiné pomocné finanèní sluby
ve vztahu ke vem èinnostem, uvedeným v pododstavcích (v) a
(xv), vèetnì úvìrových referencí a rozborù, výzkumu a poradenství
v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a
podnikové restrukturalizace a strategie.
b)

Dodavatel finanèní sluby znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou
osobu Èlena, která si pøeje dodat nebo dodává finanèní sluby, výraz
dodavatel finanèní sluby vak nezahrnuje veøejnì právní subjekt.

c)

Výraz veøejnìprávní subjekt znamená:
(i)

vládu, ústøední banku nebo mìnový úøad Èlena nebo subjekt,
vlastnìný nebo kontrolovaný Èlenem, který se hlavnì zabývá
výkonem vládních funkcí nebo èinností pro vládní úèely;
nezahrnuje vak subjekt, zabývající se hlavnì dodáváním
finanèních slueb za komerèních podmínek; nebo

(ii)

soukromý subjekt, provádìjící funkce obvykle provádìné ústøední
bankou nebo mìnovým úøadem, pokud vykonává tyto funkce.

- 356 -

Strana 2704

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

DRUHÁ PØÍLOHA O FINANÈNÍCH SLUBÁCH
1. Bez ohledu na èlánek II Dohody a odstavce 1 a 2 Pøílohy o
zprotìní ze závazkù podle èlánku II, mùe Èlen bìhem období 60 dní,
poèínajícího ètyømi mìsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zapsat do
této pøílohy opatøení, vztahující se k finanèním slubám, které jsou
nesluèitelná s odstavcem 1 èlánku II Dohody.
2. Bez ohledu na èlánek XXI Dohody, mùe Èlen bìhem období 60 dní,
poèínajícího ètyømi mìsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zlepit,
zmìnit nebo odvolat vechny nebo èást specifických závazkù o finanèních
slubách zapsaných v jeho listinì.
3. Rada pro obchod slubami stanoví jakékoliv postupy, potøebné pro
uplatnìní odstavcù 1 a 2.
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PØÍLOHA O JEDNÁNÍCH O NÁMOØNÍCH DOPRAVNÍCH SLUBÁCH
1. Èlánek II a Pøíloha o zprotìní ze závazkù podle èlánku II, vèetnì
závazku zapsat do pøílohy jakékoliv opatøení, nesluèitelné se zacházením podle
nejvyích výhod, které Èlen bude udrovat, vstoupí v platnost pro
mezinárodní námoøní dopravu, pomocné sluby a pøístup k pøístavním
zaøízením a jejich pouívání:
a)

k datu provádìní, které bude urèeno podle odstavce 4 Ministerského
rozhodnutí o jednáních o námoøních dopravních slubách, nebo

b)

pokud by jednání neuspìla, k datu závìreèné zprávy Negociaèní skupiny
o námoøních dopravních slubách, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ádný specifický závazek o námoøních
dopravních slubách, který je zapsán v listinì Èlena.
3. Od uzavøení jednání, uvedených v odstavci 1, a pøed datem
provádìní mùe Èlen, bez ohledu na ustanovení èlánku XXI, zlepit, zmìnit
nebo odvolat vechny nebo èást svých specifických závazkù v tomto sektoru,
ani by nabídl vyrovnání.
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PØÍLOHA O TELEKOMUNIKACÍCH
1. Cíle
Uznávajíce specifické rysy sektoru telekomunikaèních slueb a
zejména jeho dvojí úlohu jako výrazného sektoru hospodáøské èinnosti a jako
základního dopravního prostøedku pro jiné hospodáøské èinnosti, se Èlenové
dohodli na následující pøíloze s cílem propracovat ustanovení Dohody pokud
jde o opatøení, týkající se pøístupu k veøejným telekomunikaèním dopravním
sítím a slubám a jejich pouívání. V souladu s tím obsahuje tato pøíloha
poznámky a dodateèná ustanovení k Dohodì.
2. Pùsobnost
a)

Tato pøíloha se vztahuje na vechna opatøení Èlena, která se dotýkají
pøístupu k veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slubám k a
jejich pouívání.1/

b)

Tato pøíloha se nevztahuje na opatøení, dotýkající se íøení rozhlasových
nebo televizních programù prostøednictvím kabelù nebo vysílacích
radiových nebo televizních stanic.

c)

ádné ustanovení v této Dohodì nebude vykládáno tak, e by:
(i)

vyadovalo na Èlenu, aby povolil dodavateli sluby kteréhokoli
jiného Èlena, zøídit, vybudovat, získat, pronajmout, provozovat
nebo dodávat telekomunikaèní dopravní sítì nebo sluby jiné, ne
umoòuje jeho listina; nebo

(ii)

vyadovalo na Èlenu (nebo vyadovalo na Èlenu, aby zavázal
dodavatele sluby, podléhajícího jeho pravomoci) zøizovat, budovat,
získávat, pronajímat, provozovat nebo dodávat telekomunikaèní
dopravní sítì nebo sluby, které se veobecnì nenabízejí veøejnosti.

3. Definice
Pro úèely této pøílohy:
a)

Výraz telekomunikace znamená vysílání a pøíjem signálù pomocí
jakýchkoliv elektromagnetických prostøedkù.

b)

Výraz veøejná telekomunikaèní dopravní sluba znamená jakoukoliv
telekomunikaèní dopravní slubu, u ní Èlen výslovnì nebo fakticky
vyaduje, aby se veobecnì nabízela veøejnosti. Takové sluby mohou
mimo jiné zahrnovat telegraf, telefon, telex a pøenos dat typicky
zahrnující pøenos v reálném èase zákazníkem dodaných informací mezi
dvìma nebo více body bez jakékoliv koncové zmìny ve formì nebo v
obsahu informace zákazníka.

c)

Výraz veøejná telekomunikaèní dopravní sí znamená veøejnou
telekomunikaèní infrastrukturu, která dovoluje telekomunikace mezi
dvìma nebo více stanovenými koncovými body sítì.

1/
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d)

Výraz vnitropodnikové spoje znamená telekomunikace, prostøednictvím
kterých spoleènost komunikuje v rámci spoleènosti nebo se svými
dceøinnými spoleènostmi a poboèkami anebo mezi nimi navzájem a za
podmínky, e to domácí právní øád Èlena dovoluje, rovnì s pøidruenými
spoleènostmi. Za tím úèelem budou za dceøinné spoleènosti, poboèky,
pøípadnì pøidruené spoleènosti povaovány ty, které budou odpovídat
vymezení kadým Èlenem. Z vnitropodnikových komunikací jsou z této
pøílohy vylouèeny komerèní nebo nekomerèní sluby, které se dodávají
spoleènostem, které nejsou svázány s dceøinnými spoleènostmi,
poboèkami nebo pøidruenými spoleènostmi nebo které se nabízejí
zákazníkùm nebo moným zákazníkùm.

e)

Jakékoliv odvolání na odstavec nebo pododstavec této pøílohy zahrnuje
vechna jeho podrozdìlení.

4. Transparentnost
Pøi uplatòování èlánku III Dohody zajistí kadý Èlen, aby pøísluné
informace o podmínkách, týkajících se pøístupu k veøejným telekomunikaèním
dopravním sítím a slubám a jejich pouívání, byly veøejnì dostupné vèetnì:
tarifù a jiných podmínek sluby; specifikací technických rozhraní tìchto sítí a
slueb; informací o orgánech odpovìdných za pøípravu a pøijetí norem,
dotýkajících se takového pøístupu a vyuívání; podmínek, vztahujících se na
pøipojení terminálu nebo jiného zaøízení; a oznamování, registrace nebo
licenèních poadavkù, pokud existují.
5. Pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slubám a k
jejich pouívání
a)

Kadý Èlen zajistí, aby kterémukoli dodavateli sluby kteréhokoli jiného
Èlena byl poskytnut pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním
sítím a slubám a bylo mu umonìno jejich pouívání za pøimìøených a
nediskriminaèních podmínek s cílem zajistit dodávky sluby zahrnuté v
jeho listinì. Tento závazek bude uplatòován mimo jiné prostøednictvím
pododstavcù b) a f).2/

b)

Kadý Èlen zajistí, aby dodavatelé sluby kteréhokoli jiného Èlena mìli
pøístup k jakýmkoliv veøejným telekomunikaèním dopravním sítím nebo
slubám a jejich pouívání, nabízeným v rámci hranic nebo pøes hranice
tohoto Èlena, vèetnì soukromých pronajatých okruhù a za tím úèelem
zajistí, pokud pododstavce e) a f) nestanoví jinak, aby takovým
dodavatelùm bylo povoleno:

2/

(i)

zakoupit nebo najmout a pøipojit koncové nebo jiné zaøízení, které
je spojeno se sítí a které je potøebné k poskytnutí slueb dodavatele;

(ii)

vzájemnì propojit soukromé pronajaté nebo vlastnìné okruhy s
veøejnými telekomunikaèními dopravními sítìmi a slubami nebo s
okruhy pronajmutými nebo vlastnìnými jiným dodavatelem sluby;
a
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(iii)

pouívat provozní protokoly podle volby dodavatele sluby pøi
dodávce jakékoliv sluby jiné, ne je potøebná k zajitìní
dostupnosti telekomunikaèních dopravních sítí a slueb iroké
veøejnosti.

c)

Kadý Èlen zajistí, aby dodavatelé sluby kteréhokoli jiného Èlena mohli
pouívat veøejné telekomunikaèní dopravní sítì a sluby pro pøenos
informací v rámci hranic a pøes nì, vèetnì pro vnitropodnikové
komunikace takových dodavatelù sluby a pro pøístup k informacím,
obsaeným v databázích nebo jinak uchovávaných ve strojovì èitelné
formì na území kteréhokoli Èlena. Jakákoliv nová nebo pozmìnìná
opatøení Èlena, která se významnì dotýkají takového uívání, budou
oznámena a budou podléhat konzultacím v souladu s pøíslunými
ustanoveními Dohody.

d)

Bez ohledu na ustanovení pøedchozího odstavce, mùe Èlen pøijmout
taková opatøení, která jsou potøebná k zabezpeèení bezpeènosti a
dùvìrnosti zpráv za podmínky, e se taková opatøení neuplatòují
zpùsobem, který by vytváøel prostøedek svévolné nebo neodùvodnìné
diskriminace nebo skrytého omezení obchodu slubami.

e)

Kadý Èlen zajistí, aby ve vztahu k pøístupu k veøejným
telekomunikaèním dopravním sítím a slubám a k jejich pouívání nebyla
kladena ádná jiná podmínka, ne je potøebná, aby:

f)

(i)

zabezpeèila odpovìdnost dodavatelù veøejných telekomunikaèních
dopravních sítí a slueb v oblasti veøejných slueb, zejména pak
jejich schopnost uèinit jejich sítì nebo sluby veobecnì
pøístupnými veøejnosti;

(ii)

chránila
technickou
celistvost
dopravních sítí nebo slueb; nebo

(iii)

zajistila, aby dodavatelé slueb kteréhokoli jiného Èlena nedodávali
sluby, pokud jim to nebylo povoleno podle závazkù v listinì Èlena.

veøejných

telekomunikaèních

Za pøedpokladu, e vyhoví kritériím, uvedeným v pododstavci e), mohou
podmínky pro pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním slubám
a pro jejich pouívání zahrnout:
(i)

omezení
slueb;

dalího

prodeje

nebo

spoleèného

pouívání

takových

(ii)

poadavek pouívat pøesnì stanovená technická rozhraní, vèetnì
protokolù o nich pro propojení s takovými sítìmi a slubami;

(iii)

poadavky, kde to bude potøebné, na vnitøní provozuschopnost
takových slueb a na podporu dosaení cílù, stanovených v odstavci
7 a);

(iv)

typové schvalování koncových a jiných zaøízení, pøipojovaných k
síti a technické poadavky, vztahující se k pøipojení takového
zaøízení k tìmto sítím;

(v)

omezení, vztahující se na vzájemné propojení soukromých
pronajmutých nebo vlastnìných okruhù s takovými sítìmi nebo
slubami nebo s okruhy pronajmutými nebo vlastnìnými jiným
dodavatelem sluby; nebo

(vi)

oznamování, registraci a licenèní øízení.
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Bez ohledu na pøedchozí odstavce tohoto oddílu, mùe rozvojová èlenská
zemì podle její úrovnì rozvoje klást rozumné podmínky pøístupu k
veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slubám a jejich
pouívání, které jsou potøebné k posílení její domácí telekomunikaèní
infrastruktury a kapacity slueb a ke zvýení její úèasti v mezinárodním
obchodì telekomunikaèními slubami. Takové podmínky budou pøesnì
vymezeny v listinì Èlena.

6. Technická spolupráce
a)

Èlenové
uznávají,
e
úèinná
a
zdokonalená
telekomunikaèní
infrastruktura v jednotlivých zemích, zejména v rozvojových zemích, je
podstatnou pro rozíøení jejich obchodu slubami. Za tím úèelem Èlenové
schvalují a podporují v co nejirím moném rozsahu úèast rozvinutých a
rozvojových zemí a jejich dodavatelù veøejných telekomunikaèních
dopravních sítí a slueb a jiných subjektù v rozvojových programech
mezinárodních
a
regionálních
organizací,
vèetnì
Mezinárodní
telekomunikaèní unie, Rozvojového programu Organizace spojených
národù a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.

b)

Èlenové budou podnìcovat a podporovat spolupráci v oblasti
telekomunikací mezi rozvojovými zemìmi na mezinárodní, regionální a
subregionální úrovni.

c)

Ve spolupráci s pøíslunými mezinárodními organizacemi uèiní Èlenové,
kde to bude moné, rozvojovým zemím dostupnými informace o
telekomunikaèních slubách a vývoji v telekomunikacích a o
informaèních technologiích, aby napomohli posílení jejich domácího
sektoru telekomunikaèních slueb.

d)

Èlenové budou brát zvlátní zøetel na monosti podporovat, ve prospìch
nejménì rozvinutých zemí, zahranièní dodavatele telekomunikaèních
slueb, aby pomáhali pøi pøevodu technologie, výcviku a jiných
èinnostech, které podporují rozvoj jejich telekomunikaèní infrastruktury
a rozíøení jejich obchodu telekomunikaèními slubami.

7. Vztahy k mezinárodním organizacím a dohodám
a)

Èlenové uznávají dùleitost mezinárodních norem pro globální
sluèitelnost a vzájemnou provozuschopnost telekomunikaèních sítí a
slueb a zavazují se podporovat tyto normy prostøednictvím èinnosti
pøísluných mezinárodních orgánù, vèetnì Mezinárodní telekomunikaèní
unie a Mezinárodní organizace pro normalizaci.

b)

Èlenové uznávají úlohu, kterou hrají mezivládní a nevládní organizace a
dohody pøi zabezpeèování úèinného provozování domácích a globálních
telekomunikaèních slueb a zejména úlohu Mezinárodní telekomunikaèní
unie. Èlenové uèiní v pøípadì potøeby pøísluná opatøení pro uskuteènìní
konzultací s takovými organizacemi o otázkách, vyplývajících z provádìní
této pøílohy.
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PØÍLOHA O JEDNÁNÍCH O ZÁKLADNÍCH TELEKOMUNIKACÍCH
1. Èlánek II a Pøíloha o zprotìní ze závazkù podle èlánku II, vèetnì
závazku zapsat do Pøílohy jakékoliv opatøení, nesluèitelné se zacházením
podle nejvyích výhod, které Èlen bude udrovat, vstoupí v platnost pro
základní telekomunikace:
a)

k datu provádìní, které bude urèeno podle odstavce 5 Ministerského
rozhodnutí o jednáních o základních telekomunikacích; nebo,

b)

pokud by jednání neuspìla, k datu závìreèné zprávy Negociaèní skupiny
o základních telekomunikacích, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ádný specifický závazek o základních
telekomunikacích, který je zapsán v listinì Èlena.
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PØÍLOHA 1C
DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV
K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ

ÈÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY

ÈÁST II

NORMY, TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, ROZSAHU A UITÍ
PRÁV K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÈÁST III

Autorské právo a práva pøíbuzná
Ochranné známky
Zemìpisná oznaèení
Prùmyslové vzory
Patenty
Topografie (LayoutDesigns) integrovaných obvodù
Ochrana nezveøejnìných informací
Kontrola protikonkurenèních praktik ve smluvních licencích

PROSTØEDKY K DODROVÁNÍ PRÁV
K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Veobecné povinnosti
Obèanskoprávní a správní øízení a nápravná opatøení
Prozatímní opatøení
Zvlátní pøedpisy, týkající se opatøení na hranicích
Trestní øízení

ÈÁST IV

ZÍSKÁNÍ A UDROVÁNÍ PRÁV
K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ØÍZENÍ INTERPARTES

ÈÁST V

PØEDCHÁZENÍ A ØEENÍ SPORÙ

ÈÁST VI

PØECHODNÁ USTANOVENÍ

ÈÁST VII

INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

- 364 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2712

DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV
K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Èlenové,
pøejíce si zmenit deformace a pøekáky mezinárodního obchodu a
berouce v úvahu nutnost podporovat úèinnou a pøimìøenou ochranu práv k
duevnímu vlastnictví a zajistit, aby opatøení a postupy k dodrování práv k
duevnímu vlastnictví se samy o sobì nestaly pøekákami oprávnìného
obchodu;
uznávajíce za tím úèelem potøebu nových pravidel a podmínek,
týkajících se:
a)

pouitelnosti základních zásad GATT 1994 a pøísluných mezinárodních
dohod nebo konvencí o duevním vlastnictví;

b)

zajitìní pøimìøených norem a zásad, vztahujících se na dostupnost,
rozsah a uití práv k duevnímu vlastnictví souvisejících s obchodem;

c)

zajitìní úèinných a vhodných prostøedkù pro uplatòování práv k
duevnímu vlastnictví, souvisejících s obchodem, s pøihlédnutím k
rozdílùm v národních právních øádech;

d)

zajitìní úèinných a urychlených postupù pro mnohostranná pøedcházení
a øeení sporù mezi vládami; a

e)

pøechodných opatøení, usilujících o plnou úèast na výsledcích jednání;

uznávajíce potøebu mnohostranného rámce zásad, pravidel a pøedpisù,
zabývajících se mezinárodním obchodem padìlaným zboím;
uznávajíce, e práva k duevnímu vlastnictví jsou práva soukromá;
uznávajíce zásadní cíle veøejné politiky národních systémù ochrany
duevního vlastnictví, vèetnì rozvojových a technických cílù;
uznávajíce také zvlátní potøeby nejménì rozvinutých èlenských zemí,
pokud jde o nejvyí monou prunost pøi vnitøním provádìní právních
pøedpisù tak, aby jim bylo umonìno vytváøet zdravou a ivotaschopnou
technickou základnu;
zdùrazòujíce význam zmíròování napìtí dosaením posílení závazkù k
øeení sporù, týkajících se otázek obchodních aspektù duevního vlastnictví
prostøednictvím mnohostranných postupù;
pøejíce si vytvoøit vzájemnì se podporující vztah mezi WTO a
Svìtovou organizací duevního vlastnictví (dále uvádìné jako WIPO*/), jako
i jinými pøíslunými mezinárodními organizacemi;
dohodli se takto:

*/

World Intellectual Property Organization.
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ÈÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Èlánek 1
Povaha a rozsah povinností
1. Èlenové uvedou v úèinnost ustanovení této Dohody. Èlenové
mohou, nemají vak povinnost, zavést v domácím právním øádu rozsáhlejí
ochranu, ne jakou vyaduje tato Dohoda za pøedpokladu, e takováto ochrana
není v rozporu s ustanoveními této Dohody. Èlenové mohou urèit vhodný
zpùsob, jak uplatòovat ustanovení této Dohody v rámci svého vlastního
právního systému a praxe.
2. Pro úèely této Dohody se výraz duevní vlastnictví vztahuje na
vechny kategorie duevního vlastnictví, které jsou pøedmìtem oddílù 1 a 7
èásti II.
3. Èlenové poskytnou zacházení podle této Dohody obèanùm ostatních
Èlenù1/. Pokud jde o pøísluné právo k duevnímu vlastnictví, budou za
obèany ostatních Èlenù povaovány fyzické a právnické osoby, které by
odpovídaly kritériím zpùsobilosti pro ochranu podle Paøíské úmluvy (1967),
Bernské úmluvy (1971), Øímské úmluvy a Smlouvy o duevním vlastnictví v
oboru integrovaných obvodù, jako kdyby vichni Èlenové WTO byli èleny
tìchto úmluv.2/ Kadý Èlen vyuívající moností, uvedených v odstavci 3
èlánku 5 nebo odstavce 2 èlánku 6 Øímské úmluvy, uèiní oznámení podle
tìchto ustanovení Radì pro obchodní aspekty práv k duevnímu vlastnictví
(dále uvádìné jako Rada pro TRIPS*/).
Èlánek 2
Úmluvy o duevním vlastnictví
1. Pokud jde o èásti II, III a IV této Dohody, budou Èlenové dodrovat
èlánky 1 a 12 a 19 Paøíské úmluvy (1967).
2. ádné ustanovení èástí I a IV této Dohody se nedotkne povinností,
které mohou mít vzájemnì Èlenové na základì Paøíské úmluvy, Bernské
úmluvy, Øímské úmluvy a Smlouvy o duevním vlastnictví v oboru
integrovaných obvodù.

1/

2/

*/

Uva
Âdõ
Â-li se v te
Âto Dohode
Ï vy
Âraz ªobc
Ïane
Âª, povaz
Ïujõ
Â se za ne
Ï v pr
Ïõ
Âpade
Ï samostatne
Âho
Ïlena WTO osoby fyzicke
celnõ
Âho u
Âzemõ
Â C
Â a pra
Âvnicke
Â, ktere
Â majõ
Â bydlis
Ïte
Ï nebo ktere
Â
majõ
Â skutec
Ïne
Â a u
Âc
Ïinne
Â pru
Êmyslove
Â nebo obchodnõ
Â sõ
Âdlo na tomto celnõ
Âm u
Âzemõ
Â.
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Ï se ªPar
Ïõ
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Ïõ
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Â; ªPar
Ïõ
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Â akt
te
Âto u
Âmluvy ze dne 14.c
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Âmluvouª se rozumõ
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Ârnõ
Âch a ume
Ïlecky
Âch; ªBernskou u
Âmluvou (1971)ª se rozumõ
Â
Ïõ
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Ïõ
Âz
Ïsky
Â akt te
Âto u
Âmluvy ze dne 24. c
Ïervence 1971. ªR
Âmskou u
Âmluvouª se rozumõ
Â
Ï
Rõ
Âmska
Â u
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Ârobcu
Ê zvukovy
Âch za
Âznamu
Ê a rozhlasovy
Âch
organizacõ
Â, pr
Ïijata
Â v Ï
Rõ
Âme
Ï dne 26.r
Ïõ
Âjna 1961. ªSmlouvou o dus
Ïevnõ
Âm vlastnictvõ
Â v
oboru integrovany
Âch obvodu
Êª (Smlouva IPIC) se rozumõ
Â Smlouva o dus
Ïevnõ
Âm vlastnictvõ
Â
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Â WTO.
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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Èlánek 3
Národní zacházení
1. Kadý Èlen poskytne obèanùm ostatních Èlenù zacházení neménì
pøíznivé, ne jaké poskytuje svým vlastním obèanùm, týkající se ochrany3/
duevního vlastnictví s výjimkami ji poskytnutými v Paøíské úmluvì (1967),
Bernské úmluvì (1971), Øímské úmluvì a Smlouvì o duevním vlastnictví v
oboru integrovaných obvodù. Pokud jde o výkonné umìlce, výrobce zvukových
záznamù a rozhlasové organizace, vztahuje se tato povinnost pouze k právùm,
poskytnutým podle této Dohody. Kterýkoli Èlen, který vyuije moností,
poskytnutých v èlánku 6 Bernské úmluvy (1971) nebo v odstavci 1 b) èlánku
16 Øímské úmluvy, uèiní oznámení podle tìchto ustanovení Radì pro TRIPS.
2. Èlenové mohou vyuít výjimek povolených podle odstavce 1 ve
vztahu k soudním a správním øízením, vèetnì výbìru sídla nebo jmenování
zástupce v rámci pravomoci Èlena pouze v pøípadech, kdy jsou tyto výjimky
nezbytné pro zajitìní shody s právními pøedpisy, které nejsou nesluèitelné s
ustanoveními této Dohody a kdy takové postupy nejsou uplatòovány
zpùsobem, zakládajícím skryté omezení obchodu.
Èlánek 4
Zacházení podle nejvyích výhod
Pokud jde o ochranu duevního vlastnictví, bude jakákoli výhoda,
pøednost, výsada nebo osvobození pøiznaná Èlenem obèanùm kterékoli jiné
zemì, pøiznána ihned a bezpodmíneènì obèanùm vech ostatních Èlenù. Z
této povinnosti jsou zprotìny jakékoli Èlenem pøiznané výhody, pøednosti,
výsady nebo osvobození:
a)

vyplývající z mezinárodních dohod o právní pomoci nebo výkonu práva
obecné povahy a neomezující se zvlátì na ochranu duevního vlastnictví;

b)

poskytnuté v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy (1971) nebo
Øímské úmluvy, které opravòují, aby poskytnuté zacházení bylo
záleitostí nikoli národního zacházení, nýbr zacházení poskytnutého v
jiné zemi;

c)

týkající se práv výkonných umìlcù, výrobcù zvukových záznamù a
provozovaného rozhlasového a televizního vysílání, která nejsou
poskytnuta touto Dohodou;

d)

vyplývající z mezinárodních dohod, vztahujících se k ochranì duevního
vlastnictví, které vstoupily v platnost pøed vstupem v platnost Dohody o
WTO za pøedpokladu, e takové dohody budou oznámeny Radì pro
TRIPS a nepøedstavují svévolnou nebo neoprávnìnou diskriminaci vùèi
obèanùm ostatních Èlenù.

3/

Pro u
Âc
Ïely c
Ïla
Ânku 3 a 4 te
Âto Dohody bude ªochranaª zahrnovat skutec
Ïnosti, vztahujõ
Âcõ
Â
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Ânõ
Â, rozsahu, udrz
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Ânõ
Â a dodrz
Ïova
Ânõ
Â pra
Âv k dus
Ïevnõ
Âmu
vlastnictvõ
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Ï i takove
Â skutec
Ïnosti, ktere
Â se vztahujõ
Â k vyuz
Ïõ
Âva
Ânõ
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Âv k
dus
Ïevnõ
Âmu vlastnictvõ
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Âch v te
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Ï.
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Èlánek 5
Mnohostranné dohody o získání nebo udrování ochrany
Povinnosti podle èlánkù 3 a 4 se neuplatòují na postupy podle
mnohostranných dohod, uzavøených pod zátitou WIPO, vztahující se k
získávání nebo udrování práv k duevnímu vlastnictví.
Èlánek 6
Vyèerpání práva
Pro úèely øeení sporù v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení
èlánkù 3 a 4, nebude nic v této Dohodì pouito k jednání o otázce vyèerpání
práv k duevnímu vlastnictví.
Èlánek 7
Cíle
Ochrana a dodrování práv k duevnímu vlastnictví by mìly pøispìt k
podpoøe technických inovací a k pøevodu a roziøování technologie, ke
vzájemným výhodám výrobcù a uivatelù technických znalostí zpùsobem,
pøispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a
povinností.
Èlánek 8
Zásady
1. Èlenové mohou pøi pøípravì nebo zmìnách národních právních
pøedpisù pøijímat opatøení nezbytná k ochranì veøejného zdraví a výivy a
podporovat veøejný zájem v oblastech ivotního významu svého sociálnì
ekonomického a technického vývoje za pøedpokladu, e taková opatøení jsou v
souladu s ustanoveními této Dohody.
2. Za pøedpokladu, e budou v souladu s ustanoveními této Dohody,
mohou být nezbytná ta pøimìøená opatøení, která zamezí zneuití práv k
duevnímu vlastnictví ze strany majitelù práv nebo uchylování se k praktikám,
které nevhodnì omezují obchod nebo nepøíznivì ovlivòují mezinárodní pøevod
technologie.
ÈÁST II
NORMY, TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, ROZSAHU
A UITÍ PRÁV K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
ODDÍL 1: AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA PØÍBUZNÁ
Èlánek 9
Vztah k Bernské úmluvì
1. Èlenové se pøizpùsobí èlánkùm 1 a 21 Bernské úmluvy (1971) a
pøíloze k ní. Èlenové vak nebudou mít práva nebo povinnosti podle této
Dohody, pokud jde o práva udìlená podle èlánku 6 bis uvedené Úmluvy nebo
práva z nìho odvozená.
2. Autorskoprávní
ochrana
nebude
poskytnuta
mylenkám,
postupùm, výrobním metodám nebo matematickým pojmùm jako takovým,
nýbr jejich vyjádøení.
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Èlánek 10
Poèítaèové programy a sestavování údajù
1. Poèítaèové programy, a ji ve zdrojovém nebo strojovém kódu,
budou chránìny jako literární díla podle Bernské úmluvy (1971).
2. Sestavování údajù nebo jiných materiálù, a schopné zpracování
poèítaèem nebo v jiné formì, které buï z dùvodu výbìru nebo uspoøádání jejich
obsahu pøedstavují duevní výtvor, bude chránìno jako takové. Tato ochrana,
která nebude rozíøena na samotné údaje nebo materiály, nebude na újmu
jakéhokoli autorského práva, spoèívajícího v samotných údajích nebo
materiálech.
Èlánek 11
Práva pronajímání
Èlenové poskytnou, alespoò pokud jde o poèítaèové programy a
kinematografická díla, autorùm a jejich právním nástupcùm práva povolit
nebo zakázat komerèní pronajímání pro veøejnost originálù nebo kopií jejich
autorských dìl. Èlen bude z této povinnosti vyòat v pøípadì
kinematografických dìl, ledae by takové pronajímání vedlo k rozsáhlému
kopírování takových dìl, co závanì pokozuje výluèné právo reprodukce
udìlené u tohoto Èlena oprávnìným autorùm nebo jejich právním nástupcùm.
Pokud jde o poèítaèové programy, tato povinnost se nevztahuje na
pronajímání, kde samotný program není podstatným pøedmìtem pronajímání.
Èlánek 12
Doba ochrany
Kdykoli je doba ochrany díla jiného, ne je fotografické dílo nebo dílo
uitého umìní, poèítána na jiném základì, ne je ivot fyzické osoby, nebude
tato doba kratí ne 50 let od konce kalendáøního roku oprávnìného
uveøejnìní díla a pokud chybí takové oprávnìné uveøejnìní v prùbìhu 50 let
od vytvoøení díla, 50 let od konce kalendáøního roku vytvoøení díla.
Èlánek 13
Omezení a výjimky
Èlenové omezí omezení a výjimky z výluèných práv na urèité zvlátní
pøípady, které nejsou v rozporu s normálním vyuíváním díla a neodùvodnìnì
nepokozují oprávnìné zájmy majitele práva.
Èlánek 14
Ochrana výkonných umìlcù, výrobcù zvukových záznamù
a rozhlasových a televizních organizací
1. Výkonní umìlci budou mít, pokud jde o zhotovení záznamu jejich
výkonù na zvukový záznam, monost zabránit následujícím jednáním, jestlie
k nim dolo bez jejich souhlasu: zhotovení záznamu jejich nezaznamenaného
výkonu a reprodukce takového zachycení. Výkonní umìlci budou mít rovnì
monost zabránit následujícím jednáním, jestlie k nim dolo bez jejich
souhlasu: bezdrátovému vysílání a veøejnému pøedvádìní jejich výkonù.
2. Výrobci zvukových záznamù budou poívat práva povolit nebo
zakázat pøímou nebo nepøímou reprodukci jejich zvukových záznamù.
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3. Rozhlasové a televizní organizace budou mít právo zakázat
následující jednání, jestlie k nim dolo bez jejich souhlasu: záznam,
reprodukce záznamu a opakované vysílání bezdrátovými prostøedky
rozhlasového vysílání, jako i pøenáení jejich televizního vysílání pro
veøejnost. Pokud Èlenové nepøiznají taková práva rozhlasovým a televizním
organizacím, poskytnou majitelùm autorských práv, pokud jde o takové
vysílání, monost zabránit takovým jednáním, s výhradou ustanovení Bernské
úmluvy (1971).
4. Ustanovení èlánku 11, týkající se poèítaèových programù, se budou
vztahovat mutatis mutandis na výrobce zvukových záznamù a na jakékoli jiné
majitele práv ke zvukovým záznamùm, jak jsou stanovena právem Èlena.
Jestlie bude 15.dubna 1994 u Èlena platit systém spravedlivého odmìòování
majitelù práv, týkající se pronajímání zvukových záznamù, mùe Èlen takový
systém zachovat za pøedpokladu, e pronajímání zvukových záznamù ke
komerèním úèelùm nezpùsobuje závané naruení výluèných reprodukèních
práv majitelù práv.
5. Doba ochrany podle této Dohody bude pro výkonné umìlce a
výrobce zvukových záznamù trvat nejménì do konce období 50 let poèítáných
od konce kalendáøního roku, v nìm byl poøízen záznam nebo se uskuteènil
výkon. Doba ochrany udìlená podle odstavce 3 bude trvat nejménì 20 let od
konce kalendáøního roku, v nìm se uskuteènilo rozhlasové vysílání.
6. Kterýkoli Èlen mùe, ve vztahu k právùm udìleným podle odstavcù
1, 2 a 3, stanovit podmínky, omezení, výjimky nebo výhrady v rozsahu
povoleném Øímskou úmluvou. Ustanovení Èlánku 18 Bernské úmluvy (1971)
se vak budou mutatis mutandis rovnì vztahovat na práva výkonných
umìlcù a výrobcù zvukových záznamù ke zvukovým záznamùm.
ODDÍL 2: OCHRANNÉ ZNÁMKY
Èlánek 15
Pøedmìt ochrany
1. Jakékoli oznaèení nebo jakákoli kombinace oznaèení, zpùsobilá
odliit výrobky nebo sluby jednoho podniku od výrobkù nebo slueb jiných
podnikù, budou schopna tvoøit ochrannou známku. Taková oznaèení, zvlátì
pak slova, vèetnì osobních jmen, písmen, èíslovek, obrazových prvkù a
kombinací barev, jako i jakákoli kombinace tìchto oznaèení budou zpùsobilé
být zapsány jako ochranná známka. Tam, kde oznaèení nejsou schopna
podstatnì rozliit pøísluné výrobky nebo sluby, mohou Èlenové podmínit
zápisnou zpùsobilost rozliovací schopností získanou uíváním. Jako
podmínku pro zápis mohou Èlenové poadovat, aby oznaèení byla
rozeznatelná zrakem.
2. Odstavec 1 nebude pojímán tak, aby zabraòoval Èlenùm odmítnutí
zápisu ochranné známky na základì jiných dùvodù za pøedpokladu, e se
neodchylují od ustanovení Paøíské úmluvy (1967).
3. Èlenové mohou zápisnou zpùsobilost uèinit závislou na uívání.
Skuteèné uívání známky vak nebude podmínkou pro podání pøihláky k
zápisu. Pøihláka nebude zamítnuta výluènì z toho dùvodu, e se zamýlené
uívaní neuskuteènilo pøed uplynutím lhùty tøí let ode dne podání pøihláky.
4. Povaha zboí nebo slueb, pro které se má ochranná známka
pouívat, nebude v ádném pøípadì pøedstavovat pøekáku pro zápis ochranné
známky.

- 370 -

Strana 2718

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

5. Èlenové zveøejní kadou ochrannou známku buï pøed provedením
zápisu nebo bezprostøednì po nìm a poskytnou pøimìøenou monost pro
podání ádosti o výmaz zápisu. Kromì toho mohou Èlenové poskytnout
monost podat proti zápisu známky odpor.
Èlánek 16
Udìlená práva
1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výluèné právo zabránit
vem tøetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby pøi obchodní èinnosti
uívaly shodná nebo podobná oznaèení pro zboí nebo sluby, které jsou stejné
nebo podobné tìm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestlie by
takové uívání mìlo za následek pravdìpodobnost zámìny. V pøípadì uívání
shodného oznaèení pro shodné zboí nebo sluby se bude pravdìpodobnost
zámìny pøedpokládat. Výe uvedená práva nebudou na úkor existujícím
døívìjím právùm, ani nebudou mít vliv na monost Èlenù poskytovat práva
na základì uívání.
2. Èlánek 6 bis Paøíské úmluvy (1967) se pouije mutatis mutandis
na sluby. Pøi urèování, zda je ochranná známka veobecnì známá, bude Èlen
brát zøetel na to, zda je ochranná známka známa v pøísluném okruhu
veøejnosti, vèetnì známosti u dotyèného Èlena, získané jako dùsledek
propagace této ochranné známky.
3. Èlánek 6 bis Paøíské úmluvy (1967) se pouije mutatis mutandis
na zboí a sluby, které nejsou podobné tìm pro které byla ochranná známka
zapsána za pøedpokladu, e uívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto
zboí nebo slubám by ukazovalo na vztah mezi tímto zboím nebo slubami a
majitelem zapsané ochranné známky a za pøedpokladu, e zájmy majitele
zapsané ochranné známky by pravdìpodobnì takovým uíváním byly
pokozeny.
Èlánek 17
Výjimky
Èlenové mohou poskytovat omezené výjimky z práv udìlených
ochranné známce, jako je správné uití popisných výrazù za pøedpokladu, e
takové výjimky budou brát zøetel na oprávnìné zájmy majitele ochranné
známky a tøetích stran.
Èlánek 18
Doba ochrany
První zápis a kadá obnova zápisu ochranné známky bude provedena
na období ne kratí ne sedm let. Zápis ochranné známky bude obnovitelný
neomezenì.
Èlánek 19
Povinnost uívání
1. Jestlie se pro udrení zápisu vyaduje uívání, mùe být zápis
vymazán pouze pro neuívání po nepøeruené období nejménì tøí let, pokud
majitel ochranné známky neprokáe dobré dùvody, opírající se o existenci
pøekáek pro takové uívání. Okolnosti vzniklé nezávisle na vùli majitele
ochranné známky, které zakládají pøekáku pro uívání ochranné známky,
jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky státù, vztahující se na zboí a
sluby chránìné ochrannou známkou, budou uznány jako dobré dùvody pro
neuívání.
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2. Jestlie se tak dìje se souhlasem majitele, bude uívání ochranné
známky jinou osobou uznáno jako uívání ochranné známky pro úèely udrení
zápisu.
Èlánek 20
Jiné poadavky
Uívání ochranné známky pøi obchodní èinnosti nebude neodùvodnìnì
zatìováno zvlátními poadavky, jako je uívání s jinou ochrannou známkou,
uívání zvlátním zpùsobem nebo uívání zpùsobem, který by byl na újmu
schopnosti rozliit zboí a sluby jednoho podniku od zboí a slueb jiných
podnikù. To nevyluèuje poadavek, pøedepisující uívání ochranné známky,
která identifikuje podnik vyrábìjící zboí nebo poskytující sluby, spoleènì,
avak bez vzájemné vazby s ochrannou známkou, odliující specifické zboí
nebo sluby tohoto podniku.
Èlánek 21
Licence a pøevod
Èlenové mohou stanovit podmínky pro poskytnutí licence
ochranných známek s tím, e se rozumí, e nucené licence na
známky nebudou povoleny a e majitel zapsané ochranné známky
právo pøevodu ochranné známky, ani by nezbytnì dolo k pøevodu
èinnosti, k nìmu ochranná známka náleí.

a pøevod
ochranné
bude mít
pøedmìtu

ODDÍL 3: ZEMÌPISNÁ OZNAÈENÍ
Èlánek 22
Ochrana zemìpisných oznaèení
1. Pro úèely této Dohody jsou zemìpisná oznaèení oznaèeními, která
urèují zboí jako zboí, pocházející z území Èlena, nebo oblasti, nebo místa
tohoto území, jestlie lze danou jakost, povìst nebo jiné charakteristické znaky
zboí pøipsat v podstatì jeho zemìpisnému pùvodu.
2. Pokud jde o zemìpisná oznaèení, Èlenové zajistí zainteresovaným
stranám právní prostøedky, které by zabránily:
a)

uívání jakýchkoli zpùsobù oznaèení nebo prezentace zboí, které uvádí
nebo naznaèuje, e dotyèné zboí pochází z jiné zemìpisné oblasti, ne je
skuteèné místo pùvodu zpùsobem, který, pokud jde o zemìpisný pùvod
zboí, uvádí veøejnost v omyl;

b)

jakékoli uívání, které pøedstavuje akt nekalé soutìe ve smyslu èlánku
10 bis Paøíské úmluvy (1967).

3. Èlen z moci úøední, pokud to dovoluje jeho právo, nebo na ádost
dotèené strany odmítne nebo zruí zápis ochranné známky, která obsahuje
nebo sestává ze zemìpisného oznaèení, pro zboí, které nepochází z
oznaèeného území, jestlie uívání oznaèení v ochranné známce pro toto zboí
u tohoto Èlena je takové povahy, e by uvedlo v omyl veøejnost z hlediska
pravého místa pùvodu.
4. Ochrana podle odstavce 1, 2 a 3 se bude vztahovat na zemìpisné
oznaèení, které, aèkoli je doslova pravdivé, pokud jde o území, oblast nebo
místo, ze kterého zboí pochází, nepravdivì vzbuzuje u veøejnosti pøedstavu,
e zboí pochází z jiného území.
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Èlánek 23
Dodateèná ochrana pro zemìpisná oznaèení pro vína a lihoviny
1. Kadý Èlen zajistí dotèeným stranám právní prostøedky, aby
zabránil uívání zemìpisného oznaèení, identifikujícího vína, pro vína, která
nepocházejí z místa uvedeného v dotyèném zemìpisném oznaèení nebo
identifikujícího lihoviny, pro lihoviny, které nepocházejí z místa uvedeného v
pøísluném zemìpisném oznaèení i v pøípadech, kdy je skuteèný pùvod zboí
uveden, nebo zemìpisné oznaèení je uvedeno v pøekladu nebo je doprovázeno
výrazy jako druh, typ, styl, napodobenina nebo podobnými4/.
2. Zápis ochranné známky pro vína, která obsahuje nebo sestává ze
zemìpisného oznaèení, identifikujícího vína nebo pro lihoviny, která obsahuje
nebo sestává ze zemìpisného oznaèení, identifikujícího lihoviny, bude
zamítnut nebo jeho platnost zruena, a to z moci úøední, pokud to dovoluje
právo Èlena nebo na ádost dotèené strany, ve vztahu k tìm vínùm nebo
lihovinám, které nemají tento pùvod.
3. V pøípadì stejnì znìjících zemìpisných oznaèení pro vína bude, s
výhradou ustanovení odstavce 4 èlánku 22, poskytnuta ochrana kadému
oznaèení. Kadý Èlen stanoví praktické podmínky, na základì kterých bude
dotyèné stejnì znìjící zemìpisné oznaèení odlieno od jiných a bude brát v
úvahu potøebu, aby bylo zajitìno spravedlivé zacházení zúèastnìným
výrobcùm a dále aby nebyli spotøebitelé uvedeni v omyl.
4. Aby byla usnadnìna ochrana zemìpisných oznaèení pro vína,
budou v Radì pro TRIPS uskuteènìna jednání, týkající se vytvoøení
mnohostranného systému oznamování a zápisù zemìpisných oznaèení pro
vína, zpùsobilých pro ochranu u Èlenù, kteøí se systému úèastní.
Èlánek 24
Mezinárodní jednání; Výjimky
1. Èlenové souhlasí, e vstoupí v jednání s cílem zvýit ochranu
jednotlivých zemìpisných oznaèení podle èlánku 23. Èlenové nebudou
vyuívat ustanovení odstavcù 4 a 8, aby odmítli vést jednání nebo uzavírat
dvoustranné nebo mnohostranné dohody. V souvislosti s takovými jednáními
budou Èlenové ochotni zvaovat dalí uplatnitelnost tìchto ustanovení na
jednotlivá zemìpisná oznaèení, jejich uívání bylo pøedmìtem takových
jednání.
2. Rada pro TRIPS pøezkoumá uplatòování ustanovení tohoto oddílu;
první takové pøezkoumání se uskuteèní v prùbìhu dvou let od vstupu v
platnost Dohody o WTO. Jakákoli záleitost, mající vliv na dodrování
povinností podle tìchto ustanovení, mùe být pøednesena Radì, která na
ádost Èlena bude konzultovat s kterýmkoli Èlenem nebo Èleny v souvislosti s
takovou záleitostí, u ní nebylo moné najít uspokojivé øeení
prostøednictvím dvoustranných nebo vícestranných konzultací mezi dotèenými
Èleny. Rada podnikne takové kroky, je mohou být dohodnuty k usnadnìní
pùsobení a podpory cílù tohoto oddílu.
3. Pøi uplatòování tohoto oddílu nesníí Èlen ochranu zemìpisných
oznaèení, která u tohoto Èlena byla v platnosti bezprostøednì pøede dnem
vstupu v platnost Dohody o WTO.
4/

Ïlenove
Bez ohledu na prvnõ
Â ve
Ïtu c
Ïla
Ânku 42, mohou C
Â, pokud jde o tyto povinnosti,
podniknout namõ
Âsto toho kroky pro jejich splne
Ïnõ
Â prostr
Ïednictvõ
Âm spra
Âvnõ
Âch
opatr
Ïenõ
Â.
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4. Nic v tomto oddílu nebude vyadovat, aby Èlen zabránil dalímu a
podobnému uívání urèitého zemìpisného oznaèení jiného Èlena, oznaèujícího
vína nebo lihoviny, v souvislosti se zboím nebo slubami dodávanými
kterýmkoli jeho obèanem nebo osobou, mající v nìm sídlo, která uívala
zemìpisné oznaèení trvalým zpùsobem v souvislosti se stejným nebo
pøíbuzným zboím nebo slubami na území tohoto Èlena buï a) po dobu
alespoò 10 let pøed 15.dubnem 1994, nebo b) v dobré víøe pøed tímto datem.
5. Pokud byla ochranná známka pøihláena nebo zapsána v dobré
víøe, nebo pokud byla práva k ochranné známce získána uíváním v dobré víøe
buï:
a)

pøed datem uplatòování tìchto ustanovení u tohoto Èlena, jak je
stanoveno v èásti VI; nebo

b)

pøedtím, ne je zemìpisné oznaèení chránìno ve své zemi pùvodu,

nebudou opatøení, pøijatá k uplatòování tohoto oddílu, na úkor zápisné
zpùsobilosti nebo platnosti zápisu ochranné známky nebo právu na uívání
ochranné známky na základì toho, e je tato ochranná známka shodná nebo
podobná zemìpisnému oznaèení.
6. Nic v tomto oddílu nebude vyadovat, aby Èlen uplatòoval její
ustanovení na zemìpisná oznaèení kteréhokoli jiného Èlena u zboí a slueb, u
nich je pøísluné oznaèení shodné s výrazem obvyklým v bìné øeèi jako
bìné jméno tohoto zboí nebo slueb na území tohoto Èlena. Nic v tomto
oddílu nebude vyadovat, aby Èlen uplatòoval jeho ustanovení na zemìpisná
oznaèení kteréhokoli jiného Èlena, týkající se výrobkù z vinné révy, u nich je
pøísluné zemìpisné oznaèení shodné s bìným jménem odrùdy hroznù, která
roste na území tohoto Èlena k datu vstupu v platnost Dohody o WTO.
7. Èlen mùe stanovit, e jakákoli ádost, uèinìná v rámci tohoto
oddílu v souvislosti s uíváním nebo zápisem ochranné známky, musí být
podána bìhem pìti let poté, co se zneuívání chránìného oznaèení stalo u
tohoto Èlena obecnì známé, nebo po datu zápisu ochranné známky u tohoto
Èlena za pøedpokladu, e ochranná známka byla k tomuto datu uveøejnìna,
jestlie je toto datum døívìjí ne datum, kterým se zneuívání u takového
Èlena stalo obecnì známým za pøedpokladu, e zemìpisné oznaèení není
uíváno nebo zapsáno ve zlém úmyslu.
8. Ustanovení tohoto oddílu nebudou nijak na úkor právu kterékoli
osoby uívat v prùbìhu obchodní èinnosti své jméno nebo jméno svého
pøedchùdce v obchodní èinnosti kromì pøípadu, kdy je takové jméno uíváno
zpùsobem, který uvádí veøejnost v omyl.
9. Podle této Dohody nevznikne povinnost chránit zemìpisná
oznaèení, která nejsou chránìna, nebo jejich ochrana skonèí v zemi jejich
pùvodu, nebo která v této zemi upadla v zapomenutí.
ODDÍL 4: PRÙMYSLOVÉ VZORY
Èlánek 25
Podmínky ochrany
1. Èlenové poskytnou ochranu nezávisle vytvoøeným prùmyslovým
vzorùm, které jsou nové a pùvodní. Èlenové mohou stanovit, e vzory nejsou
nové nebo pùvodní, jestlie se podstatnì neodliují od známých vzorù nebo
kombinací známých znakù vzorù. Èlenové mohou stanovit, e se taková
ochrana nebude vztahovat na vzory, urèované v podstatì technickými nebo
funkèními úvahami.
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2. Kadý Èlen zabezpeèí, aby poadavky na zajitìní ochrany
textilních vzorù, zvlátì pokud jde o náklady, zkouky nebo zveøejnìní,
nezhorily nepøimìøenì monost poadovat a získat takovou ochranu.
Èlenové mohou splnit tuto povinnost prostøednictvím právní úpravy o
prùmyslových vzorech nebo o autorských právech.
Èlánek 26
Ochrana
1. Majitel chránìného prùmyslového vzoru bude mít právo zabránit
tøetím stranám, které nemají jeho souhlas, aby vyrábìly, prodávaly nebo
dováely výrobky, které zahrnují nebo obsahují vzor, který je napodobeninou
nebo v podstatì napodobeninou chránìného vzoru, jestlie se taková jednání
uskuteèòují pro komerèní úèely.
2. Èlenové
mohou
poskytovat
omezené
výjimky
z
ochrany
prùmyslových vzorù za pøedpokladu, e takové výjimky nebudou nepøimìøené
v rozporu s bìným vyuíváním chránìných prùmyslových vzorù a e nebudou
nepøimìøenì na úkor oprávnìným zájmùm majitele chránìného vzoru s tím, e
bude brán zøetel na oprávnìné zájmy tøetích stran.
3. Doba platnosti moné ochrany bude èinit nejménì 10 let.
ODDÍL 5: PATENTY
Èlánek 27
Patentovatelný pøedmìt
1. S výhradou ustanovení odstavcù 2 a 3 mohou být udìleny patenty
na jakékoli vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky nebo výrobní postupy
ve vech technických oblastech, za pøedpokladu, e jsou nové, obsahují tvùrèí
èinnost a jsou prùmyslovì vyuitelné5/. S výhradou odstavce 4 èlánku 65,
odstavce 8 èlánku 70 a odstavce 3 tohoto èlánku budou patenty dostupné a
patentová práva vyuitelná bez diskriminace, pokud jde o místo vynálezu,
oblast techniky a skuteènost, zda jde o výrobky dovezené nebo místnì
vyrobené.
2. Èlenové mohou vylouèit z patentovatelnosti vynálezy, u nich je na
jejich území ochrana pøed komerèním vyuitím nezbytná k ochranì veøejného
poøádku nebo morálky, vèetnì ochrany ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo
rostlin, nebo k zabránìní vánému zasaení ivotního prostøedí za
pøedpokladu, e taková výluka se nedìje pouze proto, e vyuití je zakázáno
jejich právem.
3. Èlenové mohou rovnì vylouèit z patentovatelnosti:
a)

diagnostické, léèebné a chirurgické metody léèení lidí a zvíøat;

b)

rostliny nebo zvíøata, jiná ne mikroorganismy a v podstatì biologické
postupy pro pìstování rostlin a zvíøat jinými ne nebiologickými a
mikrobiologickými postupy. Èlenové vak poskytnou ochranu odrùd
rostlin buï prostøednictvím patentù nebo úèinným systémem svého
druhu, nebo jejich kombinací. Ustanovení tohoto pododstavce bude
opìtnì pøezkoumáno ètyøi roky po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO.
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Èlánek 28
Udìlená práva
1. Patent bude poskytovat svému majiteli tato výluèná práva:
a)

v pøípadì, kdy je pøedmìtem patentu výrobek, zabránit tøetím stranám,
které nemají jeho souhlas, v tìchto jednáních: vyrábìt, uívat, nabízet k
prodeji, prodávat nebo dováet6/ pro tyto úèely tento výrobek;

b)

v pøípadì, kdy je pøedmìtem patentu výrobní postup, zabránit tøetím
stranám, které nemají jeho souhlas, v pouívání tohoto postupu a v tìchto
jednáních: uívat, nabízet k prodeji, prodávat nebo dováet pro tyto úèely
pøinejmením výrobek získaný pøímo tímto postupem.

2. Majitelé patentu budou mít rovnì právo postoupit nebo pøevést
sukcesí patent a uzavírat licenèní smlouvy.
Èlánek 29
Podmínky pro pøihlaovatele patentù
1. Èlenové budou poadovat, aby pøihlaovatel patentu objasnil
vynález zpùsobem dostateènì jasným a úplným, aby vynález mohl provést
odborník a mohou poadovat, aby pøihlaovatel uvedl nejlepí zpùsob
provedení vynálezu tak, jak je znám vynálezci ke dni podání pøihláky nebo
tam, kde se uplatòuje priorita, ke dni priority pøihláky.
2. Èlenové mohou poadovat, aby pøihlaovatel patentu poskytl
informaci o pøísluných zahranièních pøihlákách, které pøedloil a o
patentech, které byly v zahranièí udìleny.
Èlánek 30
Výjimky z udìlených práv
Èlenové mohou poskytovat výjimky z výluèných práv udìlených
patentem za pøedpokladu, e takové výjimky nebudou nepøimìøenì v rozporu
s bìným vyuíváním patentu a e nebudou nepøimìøenì na úkor oprávnìných
zájmù majitele patentu s tím, e bude brán zøetel na oprávnìné zájmy tøetích
stran.
Èlánek 31
Jiné uití bez souhlasu majitele práva
Jestlie právo Èlena povoluje jiné uití7/ pøedmìtu patentu bez
souhlasu majitele práva, vèetnì uití vládou nebo tøetími stranami na základì
souhlasu vlády, budou respektována tato ustanovení:
a)

souhlas k takovému uití bude udìlen na základì okolností jednotlivého
pøípadu;

6/

Toto pra
Âvo, stejne
Â jako ostatnõ
Â pra
Âva, poskytnuta
Â na za
Âklade
Ï te
Âto
vztahujõ
Âcõ
Â se k uz
Ïitõ
Â, prodeji, dovozu nebo jine
Â distribuci zboz
Ïõ
Â,
ustanovenõ
Âm c
Ïla
Ânku 6.
ªJine
Â uz
Ïitõ
Âª se vztahuje k uz
Ïitõ
Â jine
Âmu, nez
Ï ktere
Â je povoleno v c
Ïla
Ânku 30.

7/

Dohody,
podle
Âha
Â

- 376 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2724

CÏaÂstka 51

b)

takové uití mùe být povoleno pouze, pokud navrhovaný uivatel pøed
takovým uitím usiloval o získání souhlasu od majitele práva za
pøimìøených obchodních podmínek a toto úsilí skonèilo v pøimìøené dobì
bez úspìchu. Èlen mùe upustit od tohoto poadavku v pøípadì
národního výjimeèného stavu nebo jiných mimoøádnì naléhavých
okolností nebo v pøípadì veøejného nekomerèního uití. Za situace
národního výjimeèného stavu nebo jiných mimoøádnì naléhavých
okolností vak bude majitel práva uvìdomìn co nejdøíve, jakmile to bude
rozumnì uskuteènitelné. Jestlie v pøípadì veøejného nekomerèního uití
vláda nebo smluvní strana, ani uskuteènily patentový prùzkum, vìdí
nebo mají prokazatelné dùvody vìdìt, e platný patent je nebo bude uit
vládou nebo pro vládu, bude majitel patentu informován okamitì;

c)

rozsah a trvání takového uití budou omezeny na úèel, pro který byl
udìlen souhlas a v pøípadì polovodièové technologie bude udìlen pouze
pro veøejné nekomerèní uití nebo pro zabránìní praxi, o které bylo v
soudním nebo správním øízení rozhodnuto, e je protikonkurenèní;

d)

takové uití bude nevýluèné;

e)

takové uití bude nepøevoditelné, s výjimkou té èásti podniku nebo
zákazníkù, kteøí toto uití vyuívají;

f)

k jakémukoli takovému uití bude dán souhlas pøevánì pro dodávky na
domácí trh Èlena, který k takovému uití dá souhlas;

g)

souhlas s takovým uitím bude vypovìditelný s výhradou pøimìøené
ochrany oprávnìných zájmù osob, které souhlas získaly, jestlie a pokud
okolnosti, které k tomu vedly, pøestaly existovat a zøejmì se nebudou
opakovat. Pøísluný orgán bude mít na základì zdùvodnìné ádosti
právo pøezkoumat trvání tìchto okolností;

h)

majiteli práva bude zaplacena pøimìøená náhrada podle okolností
kadého pøípadu, s pøihlédnutím k ekonomické hodnotì souhlasu;

i)

právoplatnost jakéhokoli rozhodnutí, vztahujícího se k souhlasu k
takovému uití, bude podléhat soudnímu pøezkoumání nebo jinému
nezávislému pøezkoumání odliným vyím orgánem tohoto Èlena;

j)

jakékoli rozhodnutí, vztahující se k náhradì, poskytnuté v pøípadì
takového uití, bude podléhat soudnímu pøezkoumání nebo jinému
nezávislému pøezkoumání odliným vyím orgánem tohoto Èlena;

k)

Èlenové
nemají
povinnost
uplatòovat
podmínky,
stanovené
v
pododstavcích b) a f), jestlie takové uití je povoleno proto, aby bylo
zabránìno praxi, o které bylo v soudním nebo správním øízení
rozhodnuto, e je protikonkurenèní. Nutnost napravit protikonkurenèní
praxi mùe být v tìchto pøípadech vzata v úvahu pøi rozhodnutí o výi
náhrady. Pøísluné orgány budou mít právo odmítnout ukonèení
souhlasu, jestlie a pokud se podmínky, které vedly k takovému souhlasu,
mohou opakovat;

l)

pokud bude dán souhlas s takovým uitím, které umoní vyuití patentu
(druhý patent), který nemùe být vyuit bez poruení jiného patentu
(první patent), budou platit tyto dalí podmínky:
(i)

vynález, na který je uplatòován nárok ve druhém patentu,
pøedstavuje dùleitý technický pokrok znaèného ekonomického
významu ve vztahu k vynálezu, na který je uplatòován nárok v
prvním patentu;
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(ii)

majitel prvního patentu bude mít právo na køíovou licenci za
pøimìøených podmínek k vyuití vynálezu, na který je uplatòován
nárok ve druhém patentu; a

(iii)

souhlas k uití prvního patentu nebude pøevoditelný, vyjma s
pøevodem druhého patentu.
Èlánek 32
Zruení/odnìtí

Jakékoli rozhodnutí o zruení nebo odnìtí patentu bude moci být
pøezkoumáno soudem.
Èlánek 33
Doba ochrany
Doba poskytnuté ochrany neskonèí pøed uplynutím období 20 let od
data pøihláky.8/
Èlánek 34
Patenty na výrobní postup: dùkazní bøemeno
1. Pro úèely obèanskoprávního øízení, týkajícího se poruování práv
majitele, uvedených v odstavci 1 b) èlánku 28, budou mít soudní orgány, je-li
pøedmìtem patentu postup získání výrobku, pravomoc naøídit alovanému,
aby prokázal, e postup získání shodného výrobku je rozdílný od
patentovaného postupu. Z toho dùvodu Èlenové stanoví, e v pøípadì alespoò
jedné z následujících okolností bude jakýkoli shodný výrobek, který je vyrábìn
bez souhlasu majitele patentu, povaován, pokud neexistuje dùkaz opaku, za
získaný patentovaným postupem:
a)

jestlie výrobek, získaný patentovaným postupem, je nový;

b)

jestlie je podstatná pravdìpodobnost, e shodný výrobek byl vyroben
výrobním postupem a e majitel patentu nemohl pøes pøimìøené úsilí
urèit skuteènì uitý výrobní postup.

2. Kterýkoli Èlen bude moci stanovit, e dùkazní bøemeno, uvedené v
odstavci 1, bude spoèívat na domnìlém poruovateli pouze, jestlie bude
splnìna podmínka uvedená v pododstavci a), nebo pouze, jestlie bude splnìna
podmínka uvedená v pododstavci b).
3. Pøi pøedloení dùkazu opaku bude brán zøetel na oprávnìné zájmy
alovaného pøi ochranì jeho výrobních a obchodních tajemství.

8/
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ODDÍL 6: TOPOGRAFIE (LAYOUT-DESIGNS)
INTEGROVANÝCH OBVODÙ
Èlánek 35
Vztah ke Smlouvì IPIC
Èlenové souhlasí, e upraví ochranu topografií integrovaných obvodù
(dále uvádìných jako topografie) v souladu s èlánky 2 a 7 (mimo odstavec 3
èlánku 6), s èlánkem 12 a odstavcem 3 èlánku 16 Smlouvy o duevním
vlastnictví v oboru integrovaných obvodù a dále dodrí následující ustanovení.
Èlánek 36
Rozsah ochrany
S výhradou ustanovení odstavce 1 èlánku 37 budou Èlenové povaovat
za nezákonná následující jednání, jsou-li uskuteèòována bez povolení majitele
práva:9/ dovoz, prodej, nebo jinou distribuci pro komerèní úèely chránìné
topografie, integrovaného obvodu, v nìm je chránìná topografie zahrnuta
nebo výrobku zahrnujícího integrovaný obvod pouze tehdy, pokud i nadále
obsahuje nezákonnì reprodukované topografie.
Èlánek 37
Jednání nevyadující souhlas majitele práva
Bez ohledu na ustanovení èlánku 36, nebude ádný Èlen pokládat za
nezákonné uskuteèòování jakýchkoli jednání, uvedených v tomto èlánku ve
vztahu k integrovanému obvodu, který zahrnuje nezákonnì reprodukovanou
topografii nebo k jakémukoli pøedmìtu, obsahujícímu takový integrovaný
obvod, pokud osoba uskuteèòující nebo pøikazující taková jednání, pøi získání
integrovaného obvodu nebo pøedmìtu obsahujícího takový integrovaný obvod,
nevìdìla nebo nemìla dobrý dùvod vìdìt, e zahrnoval nezákonnì
reprodukovanou topografii. Èlenové stanoví, e poté, kdy taková osoba
obdrela dostateèné oznámení, e je topografie nezákonnì reprodukována,
mùe tato osoba uskuteènit jakýkoli krok, týkající se pohotového zboí nebo
zboí objednaného pøed touto dobou, ale bude povinna zaplatit majiteli práva
èástku, odpovídající pøimìøenému licenènímu poplatku, jaký by byl placen pøi
svobodnì sjednané licenci na takovou topografii.
2. Podmínky, uvedené v pododstavcích a) a k) èlánku 31, se budou
uplatòovat mutatis mutandis v pøípadì jakékoli nedobrovolné licence na
topografii nebo její uití vládou nebo pro vládu bez souhlasu majitele práva.
Èlánek 38
Doba ochrany
1. Tam, kde Èlenové vyadují zápis jako podmínku ochrany, neskonèí
doba ochrany topografie pøed uplynutím 10 let od data podání pøihláky k
zápisu nebo od prvního komerèního vyuití uskuteènìného kdekoli na svìtì.

9/
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2. Tam, kde Èlenové nevyadují zápis jako podmínku ochrany, budou
topografie chránìny po dobu ne kratí ne 10 let od data prvního komerèního
vyuití uskuteènìného kdekoli na svìtì.
3. Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2, mohou Èlenové stanovit,
e ochrana zanikne 15 let po vytvoøení topografie.
ODDÍL 7: OCHRANA NEZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ
Èlánek 39
1. Pøi zajiování úèinné ochrany proti nekalé soutìi tak, jak je
stanoveno v èlánku 10 bis Paøíské úmluvy (1967), budou Èlenové chránit
nezveøejnìné informace v souladu s odstavcem 2 a údaje pøedkládané vládám a
státním orgánùm v souladu s odstavcem 3.
2. Fyzické a právnické osoby budou mít monost zabránit, aby
informace, které mají právoplatnì ve své moci, byly zveøejnìny, sdìleny tøetím
osobám nebo získány nebo uity tøetími osobami bez jejich souhlasu
zpùsobem, který je v rozporu s èestnou komerèní praxí10/, pokud takové
informace:
a)

jsou tajné v tom smyslu, e nejsou jako celek nebo jako pøesná sestava a
souhrn jejich èástí obecnì známy nebo bìnì pøístupné osobám v kruzích,
které se bìnì dotyèným druhem informací zabývají;

b)

mají komerèní hodnotu proto, e jsou tajné; a

c)

osoby, které je mají právoplatnì ve své moci, podnikly za daných
okolností pøimìøené kroky, aby je udrely v tajnosti.

3. Èlenové, kteøí budou poadovat jako podmínku pro souhlas s
obchodováním s farmaceutickými nebo zemìdìlskými chemickými výrobky,
které vyuívají nové chemické látky, pøedloení nezveøejnìných výsledkù
zkouek nebo jiných údajù, jejich vznik vyaduje znaèné úsilí, budou chránit
tyto údaje proti nepoctivému komerènímu uití. Vedle toho budou Èlenové
chránit tyto údaje proti zveøejnìní, ledae by to bylo nezbytné pro ochranu
veøejnosti, nebo pokud jsou podniknuty kroky, které zajiují, e údaje jsou
chránìny proti nepoctivému komerènímu uití.
ODDÍL 8: KONTROLA PROTIKONKURENÈNÍCH PRAKTIK
VE SMLUVNÍCH LICENCÍCH
Èlánek 40
1. Èlenové se shodli na tom, e nìkteré licenèní praktiky nebo
podmínky, vztahující se k právùm duevního vlastnictví, které omezují soutì,
mají nepøíznivé úèinky na obchod a mohou být pøekákou pøevodu a
roziøování technologií.
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2. Nic v této Dohodì nebude bránit Èlenùm, aby ve svém právním
øádu nestanovili licenèní praktiky nebo podmínky, které mohou ve zvlátních
pøípadech pøedstavovat zneuití práv k duevnímu vlastnictví, je má
nepøíznivý úèinek na soutì na pøísluném trhu. Jak je stanoveno shora, Èlen
mùe, v souladu s jinými ustanoveními této Dohody a s ohledem na své
pøísluné právní pøedpisy, pøijmout pøimìøená opatøení k zabránìní nebo
kontrole takových praktik, které mohou zahrnovat napøíklad výluèné
podmínky zpìtného pøevodu, podmínky zabraòující vznesení námitek proti
platnosti a vynucené souhrnné licence.
3. Kadý Èlen uskuteèní na ádost konzultace s kterýmkoli jiným
Èlenem, který má dùvody se domnívat, e majitel práva k duevnímu
vlastnictví, který je obèanem Èlena, který byl poádán o konzultace, nebo v
nìm má sídlo, podniká praktiky, které poruují právní pøedpisy Èlena, který
pøedloil ádost v záleitosti, na kterou se vztahuje tento oddíl a který
poaduje, aby bylo zajitìno dodrování tìchto právních pøedpisù, ani by bylo
dotèeno jakékoli jednání, které by mohl kterýkoli Èlen uskuteènit v souladu s
právem a svou plnou volností pøijmout koneèné rozhodnutí. Èlen, kterému
byla podána ádost, ji hluboce a s porozumìním pøezkoumá a zajistí
odpovídající monosti pro konzultace s poadujícím Èlenem a bude
spolupracovat poskytováním veøejnì dostupných nedùvìrných informací,
podstatných v pøedmìtné záleitosti a jiných informací, které má Èlen k
dispozici, s výhradou domácího práva a uzavøení vzájemnì uspokojivých
dohod, týkajících se ochrany jejich dùvìrné povahy ze strany poadujícího
Èlena.
4. Èlenu, proti jeho obèanùm nebo osobám, majícím v nìm sídlo, je
jiným Èlenem vedeno øízení, týkající se údajného poruování právních
pøedpisù tohoto jiného Èlena, vztahujících se k pøedmìtu tohoto oddílu, bude
na ádost tímto jiným Èlenem poskytnuta monost konzultací na základì
stejných podmínek, jaké se stanoví v odstavci 3.
ÈÁST III
PROSTØEDKY K DODROVÁNÍ PRÁV
K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
ODDÍL 1: VEOBECNÉ POVINNOSTI
Èlánek 41
1. Èlenové zajistí, aby jejich právní øád zahrnoval øízení k dodrování
práv, uvedená v této èásti zpùsobem, umoòujícím úèinné kroky vùèi
jakémukoli poruování práv k duevnímu vlastnictví, upravených touto
Dohodou, vèetnì urychlených opatøení k nápravì, která by zabránila
poruování a opatøení, která mají odrazující úèinek vùèi dalímu poruování.
Tato øízení budou uplatòována zpùsobem, který vylouèí vytváøení pøekáek
proti oprávnìnému obchodu a poskytne ochranu proti jejich zneuití.
2. Øízení, týkající se dodrování práv k duevnímu vlastnictví, budou
spravedlivá a nestranná. Nebudou nadmìrnì sloitá nebo nákladná, nebo
nebudou obsahovat nerozumné lhùty, ani nebudou mít za následek
bezdùvodná zdrení.
3. Rozhodnutí ve vìci budou pøednostnì v písemné formì a budou
odùvodnìná. Budou bez nepøimìøeného zdrení dána k dispozici alespoò
stranám zúèastnìným v øízení. Rozhodnutí ve vìci budou zaloena výhradnì
na dùkazech, k nim byla stranám nabídnuta monost slyení.
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4. Strany v øízení budou mít monost ádat, aby byla soudním
orgánem pøezkoumána koneèná správní rozhodnutí a, s výhradou právních
pøedpisù Èlena o pøíslunosti jeho orgánù, týkajících se dùleitosti pøípadu,
pøinejmením právní aspekty poèáteèních soudních rozhodnutí ve vìci.
Nebude vak uloena povinnost poskytnout monost pøezkoumání pøi
osvobozujícím rozsudku v trestních pøípadech.
5. Rozumí se, e tato èást nevytváøí ádnou povinnost ustavit soudní
systém pro dodrování práv k duevnímu vlastnictví odliný od systému
uplatòování právních pøedpisù obecnì a neovlivòuje to oprávnìní Èlenù
uplatòovat své právní pøedpisy obecnì. Nic v této èásti nepøedstavuje
jakoukoli povinnost, vztahující se k rozdìlení zdrojù na prostøedky pro
dodrování práv k duevnímu vlastnictví a prostøedky pro uplatòování
právních pøedpisù obecnì.
ODDÍL 2: OBÈANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ØÍZENÍ
A NÁPRAVNÁ OPATØENÍ
Èlánek 42
Spravedlivá a nestranná øízení
Èlenové umoní, aby majitelé práv11/ mìli k dispozici obèanskoprávní
soudní øízení, týkající se dodrování jakéhokoli práva k duevnímu vlastnictví
upraveného touto Dohodou. Odpùrce bude mít právo na vèasné písemné
oznámení, které bude obsahovat dostatek údajù, vèetnì základních
skuteèností, týkajících se nárokù. Strany budou mít monost být zastoupeny
nezávislým právním zástupcem a øízení nebude ukládat nadmìrnì tíivé
poadavky, týkající se povinné osobní úèasti. Vechny strany takového øízení
budou mít øádné právo zdùvodnit své nároky a pøedloit vechny pøísluné
dùkazy. Øízení umoní, aby dùvìrné informace byly vymezeny a chránìny,
pokud by to nebylo v rozporu s existujícími ústavními pøedpisy.
Èlánek 43
Dùkazy
1. Jestlie strana pøedloila pøimìøenì dostupné dùkazy dostaèující,
aby mohla zdùvodnit své nároky a uvedla dùkazy, vztahující se k opodstatnìní
svých nárokù, které se nacházejí pod kontrolou protistrany, budou mít soudní
orgány pravomoc naøídit, aby tento dùkaz byl protistranou pøedloen s
výjimkou, kdy ve zvlátních pøípadech existují podmínky, zajiující ochranu
dùvìrných informací.
2. V pøípadech, kdy strana v øízení úmyslnì a bez øádného dùvodu
odmítne pøístup, nebo jinak neposkytne nezbytné informace bìhem pøimìøené
lhùty, nebo významnì naruuje øízení, týkající se dodrování práv, mùe Èlen
poskytnout soudním orgánùm pravomoc, aby provedly pøedbìné a koneèné
kladné nebo záporné rozhodnutí na základì jim pøedloených informací,
vèetnì stínosti nebo tvrzení pøednesených stranou, která je nepøíznivì
postiena odmítnutím pøístupu k informacím za pøedpokladu, e bude stranám
poskytnuta pøíleitost, aby byly slyeny o tvrzeních nebo dùkazech.

11/
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Èlánek 44
Soudní zákazy
1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit stranì, aby upustila od
poruování, s cílem mimo jiné zabránit proputìní dováeného zboí, které
zahrnuje poruení práv k duevnímu vlastnictví, do obchodní sítì v jejich
pravomoci ihned po proclení takového zboí. Èlenové nejsou povinni udìlit
takovou pravomoc v souvislosti s chránìným pøedmìtem získaným nebo
objednaným nìjakou osobou pøed tím, ne se dozvìdìla nebo mìla dostateèné
dùvody vìdìt, e obchodování takovým pøedmìtem by s sebou neslo
poruování práv k duevnímu vlastnictví.
2. Bez ohledu na ostatní ustanovení této èásti a za pøedpokladu, e
ustanovení èásti II, upravující výslovnì uití práva vládami nebo tøetími
stranami se souhlasem vlády, bez souhlasu majitele práva, byla splnìna,
mohou Èlenové omezit opatøení proti takovému uití na zaplacení náhrady
podle pododstavce h) èlánku 31. V ostatních pøípadech budou pouita
opatøení podle této èásti nebo tam, kde taková opatøení jsou nesluèitelná s
právem Èlena, bude mono vyuít zjiovací rozsudek a pøimìøenou náhradu.
Èlánek 45
Náhrada kody
1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit poruovateli, aby
nahradil majiteli práv kodu, kterou majitel práva utrpìl v dùsledku poruení
svých práv k duevnímu vlastnictví poruitelem, jen vìdomì nebo s
dostateènými dùvody vìdìt, se dopustil poruení.
2. Soudní orgány budou mít rovnì pravomoc naøídit poruovateli,
aby zaplatil majiteli práva výdaje, je mohou zahrnovat i pøísluný honoráø
právního zástupce. V odùvodnìných pøípadech mohou Èlenové povìøit soudní
orgány, aby naøídily vymáhání ziskù a/nebo zaplacení pøedem stanovených
náhrad kod, i kdy se poruitel dopustil poruení nevìdomky nebo bez
dostateèného dùvodu vìdìt.
Èlánek 46
Jiná nápravná opatøení
Aby byl vytvoøen úèinný odstraující prostøedek proti poruování,
budou mít soudní orgány pravomoc naøídit, aby zboí, je shledaly jako
naruující, bylo bez jakékoli náhrady odstranìno z obchodní sítì takovým
zpùsobem, aby se pøedelo jakémukoli pokození majitele práva nebo, pokud
by to nebylo v rozporu se stávajícími ústavními pøedpisy, bylo znièeno. Soudní
orgány budou mít rovnì pravomoc naøídit, aby materiál a nástroje, je byly
vyuívány pøevánì k vytvoøení poruujícího zboí; byly bez jakékoli náhrady
odstranìny z obchodní sítì takovým zpùsobem, aby se na nejmení míru
omezilo riziko dalího poruování. Pøi zvaování tìchto ádostí bude brán
zøetel na nutnost pøimìøenosti mezi závaností poruení a naøízeným
opatøením k nápravì, jako i na zájmy tøetích stran. Pokud se týká zboí s
padìlanou ochrannou známkou, nepostaèí, a na výjimeèné pøípady,
nezákonnì pøipevnìnou ochrannou známku odstranit pouze proto, aby zboí
mohlo být uvolnìno do obchodní sítì.
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Èlánek 47
Právo na informace
Èlenové mohou stanovit, e soudní orgány mají pravomoc naøídit
poruovateli, aby oznámil majiteli práva totonost tøetích osob, zapojených do
výroby a distribuce poruujícího zboí nebo slueb a jejich distribuèní sí,
pokud by to nebylo v nepomìru k závanosti poruení.
Èlánek 48
Odkodnìní alovaného
1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit stranì, na jeji ádost
byla pøijata opatøení a je zneuila øízení k dodrování práv, aby poskytla
stranì, které bylo nesprávnì uloeno konat nebo nekonat, pøimìøenou
náhradu za kodu, kterou utrpìl takovým zneuitím. Soudní orgány budou
mít rovnì pravomoc naøídit adateli, aby zaplatil alovanému výdaje, je
mohou zahrnovat i pøísluný honoráø právního zástupce.
2. Pokud jde o provádìní jakéhokoli zákona, vztahujícího se na
ochranu nebo dodrování práv k duevnímu vlastnictví, Èlenové zbaví veøejné
orgány a úøedníky odpovìdnosti za pøísluná nápravná opatøení pouze tehdy,
kdy v rámci provádìní takových zákonù mìli úmysl jednat v dobré víøe.
Èlánek 49
Správní øízení
V rozsahu, v jakém lze naøídit jakékoliv obèanskoprávní nápravné
opatøení jako výsledek správního øízení ve vìci, budou tato øízení odpovídat
zásadám v podstatì se rovnajícím zásadám, uvedeným v tomto oddílu.
ODDÍL 3: PROZATÍMNÍ OPATØENÍ
Èlánek 50
1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit okamitá a úèinná
opatøení za úèelem:
a)

zabránit, aby nedolo k poruení jakéhokoliv práva k duevnímu
vlastnictví a zvlátì zabránit proputìní zboí, vèetnì dovezeného zboí
ihned po proclení, do obchodní sítì podléhající jejich pravomoci;

b)

zajistit pøísluný dùkaz o údajném poruení.

2. Soudní orgány budou mít pravomoc, bude-li to na místì, pøijmout
prozatímní opatøení bez slyení druhé strany, zvlátì kdy by jakýkoliv odklad
pravdìpodobnì zpùsobil nenapravitelné pokození majiteli práva, nebo kdy
hrozí prokazatelné nebezpeèí, e dùkaz bude znièen.
3. Soudní orgány budou mít pravomoc vyzvat adatele, aby pøedloil
jakékoli pøimìøenì dostupné dùkazy, které by jim mohly získat dostateènou
míru jistoty, e adatel je majitelem práv a e majitelovo právo je poruováno,
nebo e takové poruení bezprostøednì hrozí a naøídit adateli, aby poskytl
záruku nebo odpovídající jistotu, je by postaèila na ochranu odpùrce a
zabránila zneuití.
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4. Kde byla pøijata prozatímní opatøení bez slyení druhé strany,
budou dotèené strany vyrozumìny bezodkladnì, nejpozdìji po provedení
opatøení. Pøezkoumání, vèetnì práva na slyení, se bude konat na ádost
odpùrce, aby bylo mono za pøimìøenou dobu po oznámení opatøení
rozhodnout, zda tato opatøení budou pozmìnìna, zruena nebo potvrzena.
5. Od adatele lze poadovat pøedloení dalích informací, je bude
orgán, který bude provádìt prozatímní opatøení, potøebovat k urèení
totonosti pøísluného zboí.
6. Ani by tím bylo dotèeno ustanovení odstavce 4, budou prozatímní
opatøení, provedená na základì odstavcù 1 a 2, na ádost odpùrce zruena
nebo pozbydou jinak úèinnosti, jestlie øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci
nebudou zahájena v pøimìøené lhùtì, která má být stanovena soudním
orgánem naøizujícím tato opatøení tam, kde to právo Èlena dovoluje nebo,
jestlie k takovému stanovení lhùty nedolo, nejpozdìji do 20 pracovních èi 31
kalendáøních dní podle toho, která doba je delí.
7. V pøípadech, kdy jsou prozatímní opatøení zruena nebo pozbyla
platnosti vzhledem k jednání nebo opomenutí ze strany adatele, nebo kdy se
následnì zjistí, e k poruení nebo hrozbì poruení práva k duevnímu
vlastnictví nedolo, budou mít soudní orgány pravomoc naøídit na ádost
odpùrce adateli, aby odpùrci poskytl pøimìøenou náhradu za jakoukoliv
kodu, zpùsobenou tìmito opatøeními.
8. V rozsahu, v jakém lze naøídit jakékoliv prozatímní opatøení jako
výsledek správního øízení, budou tato øízení odpovídat zásadám v podstatì se
rovnajícím zásadám uvedeným v tomto oddílu.
ODDÍL 4: ZVLÁTNÍ PØEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE
OPATØENÍ NA HRANICÍCH12/
Èlánek 51
Pøeruení øízení o proputìní celními orgány
V souladu s níe uvedenými ustanoveními Èlenové upraví øízení13/,
umoòující majiteli práva, který má oprávnìné dùvody k podezøení, e mùe
dojít k dovozu zboí oznaèeného padìlanou ochrannou známkou nebo zboí
poruujícího autorská práva14/, podat u pøísluných správních èi soudních
12/
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orgánù písemnou ádost, aby celní úøady pøeruily øízení o proputìní tohoto
zboí do volného obìhu. Èlenové mohou umonit, aby taková ádost byla
podána v souvislosti se zboím, u nìho se jedná o jiné poruení práv k
duevnímu vlastnictví za pøedpokladu, e jsou splnìny poadavky tohoto
oddílu. Èlenové mohou rovnì upravit pøísluné øízení, na jeho základì by
celní orgány pøeruily øízení o proputìní poruujícího zboí urèeného pro
vývoz z jejich území.
Èlánek 52
ádost
Od kteréhokoli majitele práva, který zahajuje øízení podle èlánku 51
bude poadováno, aby poskytl pøísluným orgánùm dostateèné dùkazy, e
podle práva zemì dovozu dolo patrnì k poruení jeho práv k duevnímu
vlastnictví a aby poskytl dostateènì podrobný popis zboí tak, aby je celní
orgány mohly ihned rozpoznat. Pøísluné orgány budou v pøimìøené dobì
adatele informovat, zda pøijaly jejich ádost a pokud o tom pøísluné orgány
rozhodly, o dobì, po kterou budou celní orgány podnikat opatøení.
Èlánek 53
Záruka nebo odpovídající jistota
1. Pøísluné orgány budou mít právo poadovat, aby adatel sloil
záruku nebo odpovídající jistotu v rozsahu dostateèném pro ochranu odpùrce a
pøísluných orgánù a která zamezí zneuití. Tato záruka nebo odpovídající
jistota nebude nepøimìøenì bránit vyuití tìchto øízení.
2. V pøípadech, kdy v dùsledku ádosti, pøedloené podle tohoto
oddílu, celní orgány pøeruily øízení o proputìní zboí, v nìm jsou zahrnuty
prùmyslové
vzory,
patenty,
topografie
integrovaných
obvodù
nebo
nezveøejnìné informace, do volného obìhu na základì rozhodnutí jiného ne
soudního orgánu nebo jiného nezávislého orgánu a doba uvedená v èlánku 55
uplynula, ani pøísluný øádnì oprávnìný orgán poskytl prozatímní opatøení a
za pøedpokladu, e vechny ostatní podmínky pro dovoz byly splnìny, bude
mít majitel, dovozce nebo pøíjemce tohoto zboí právo na jeho proputìní po
sloení jistoty ve výi dostateèné, aby chránila majitele práva proti jakémukoli
poruení jeho práva. Placení takové jistoty nebude na úkor jakémukoli jinému
nápravnému opatøení, které mùe majitel práva obdret s tím, e se rozumí, e
jistota bude uvolnìna, jestlie majitel práva v pøimìøené dobì nevyuije své
právo podat alobu.
Èlánek 54
Oznámení a pøeruení øízení
Dovozci a adateli bude bezodkladnì oznámeno, e øízení o uvolnìní
zboí bylo podle èlánku 51 pøerueno.
Èlánek 55
Délka pøeruení øízení
Jestlie celní orgány neobdrí nejpozdìji do 10 pracovních dní poté, co
bylo adateli pøedáno oznámení o pøeruení øízení zprávu, e bylo zahájeno
øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci jinou stranou ne odpùrcem, nebo e øádnì
zplnomocnìný orgán pøijal prozatímní opatøení, prodluující pøeruení øízení o
proputìní zboí, bude zboí proputìno za pøedpokladu, e vechny ostatní
podmínky pro dovoz èi vývoz byly splnìny; v odùvodnìných pøípadech mùe být
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tato lhùta prodlouena o dalích 10 pracovních dní. Jestlie bylo zahájeno
øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci, uskuteèní se na ádost odpùrce
pøezkoumání zahrnující právo být slyen s tím, aby bylo v pøimìøené dobì
rozhodnuto, zda zmínìná opatøení budou zmìnìna, zruena èi potvrzena. Bez
ohledu na to, co je uvedeno shora, v pøípadì, kdy bude pøerueno øízení o
uvolnìní zboí nebo pøeruení øízení bude pokraèovat podle prozatímního
opatøení soudu, budou se uplatòovat ustanovení odstavce 6 èlánku 50.
Èlánek 56
Odkodnìní dovozce a majitele zboí
Pøísluné orgány jsou oprávnìny naøídit adateli, aby zaplatil dovozci,
pøíjemci a majiteli zboí patøiènou náhradu za kodu jim zpùsobenou
neoprávnìným zadrením zboí nebo zadrením zboí proputìného podle
èlánku 55.
Èlánek 57
Právo inspekce a informace
Ani by to bylo na úkor ochrany dùvìrných informací, poskytnou
Èlenové pøísluným orgánùm právo dát majiteli práva dostateènou pøíleitost,
aby dal jakékoli zboí, které je zadreno celními orgány, podrobit inspekci
smìøující k opodstatnìní jeho nárokù. Pøísluné orgány budou mít rovnì
právo poskytnout dovozci rovnocennou pøíleitost k inspekci jakéhokoli
takového zboí. V pøípadech, kdy bylo uèinìno pozitivní rozhodnutí ve vìci,
mohou Èlenové poskytnout pøísluným orgánùm právo, aby informovaly
majitele práva o jménech a adresách odesílatele, dovozce a pøíjemce a o
mnoství daného zboí.
Èlánek 58
Opatøení z moci úøední
Jestlie Èlenové poadují, aby pøísluné orgány jednaly z vlastní
iniciativy a pøeruily øízení o proputìní zboí, o nìm získaly pøedbìné
dùkazy, e poruuje právo k duevnímu vlastnictví:
a)

mohou pøísluné orgány kdykoli poadovat od majitele práva jakoukoli
informaci, která jim mùe pomoci pøi výkonu tìchto práv;

b)

budou dovozce a majitel práva okamitì informováni o pøeruení øízení.
Jestlie dovozce podal u pøísluných orgánù odvolání proti pøeruení
øízení, bude odvolání podléhat mutatis mutandis podmínkám, uvedeným
v èlánku 55;

c)

Èlenové zbaví státní orgány a úøedníky odpovìdnosti za pøísluná
nápravná opatøení, pokud jsou tato opatøení uèinìna nebo zamýlena v
dobré víøe.
Èlánek 59
Nápravná opatøení

Ani by to bylo na úkor ostatním právùm jednat, je má majitel práva
a s výhradou práva odpùrce ádat o pøezkoumání soudními orgány, budou mít
pøísluné orgány pravomoc naøídit znièení nebo likvidaci poruujícího zboí v
souladu se zásadami, uvedenými v èlánku 46. Pokud jde o zboí s padìlanou
ochrannou známkou, úøady nepovolí reexport poruujícího zboí v
nezmìnìném stavu ani jeho podrobení odlinému celnímu øízení, ledae by k
tomu vedly výjimeèné okolnosti.
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Èlánek 60
Opomenutelné (de minimis) dovozy
Èlenové mohou upustit od uplatnìní shora uvedených ustanovení u
malého mnoství zboí neobchodní povahy, nacházejícího se v osobním
zavazadle cestujícího nebo zasílaného v malých zásilkách.
ODDÍL 5: TRESTNÍ ØÍZENÍ
Èlánek 61
Èlenové zajistí, aby pøinejmením v pøípadech úmyslného padìlání
ochranné známky nebo poruení autorského práva v komerèním mìøítku bylo
zavedeno trestní øízení a tresty. Nápravná opatøení budou zahrnovat trest
odnìtí svobody a/nebo penìité pokuty dostateènì vysoké, aby pùsobily jako
odstraující prostøedek, odpovídající úrovni trestù za trestné èiny, odpovídající
závanosti. Ve vhodných pøípadech budou moná nápravná opatøení
zahrnovat rovnì zabavení, konfiskaci a znièení poruujícího zboí a
jakéhokoliv materiálu a nástrojù, vyuívaných pøevánì k páchání trestného
èinu. Èlenové mohou zajistit, aby bylo zavedeno trestní øízení a tresty i v
jiných pøípadech poruení práv k duevnímu vlastnictví, zvlátì tìch, které
jsou spáchány úmyslnì a v komerèním mìøítku.
ÈÁST IV
ZÍSKÁNÍ A UDROVÁNÍ PRÁV K DUEVNÍMU VLASTNICTVÍ
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ØÍZENÍ INTER PARTES
Èlánek 62
1. Jako podmínku k získání a udrování práv k duevnímu vlastnictví
podle ustanovení oddílù 2 a 6 èásti II mohou Èlenové poadovat, aby byla
dodrována rozumná øízení a formality. Tato øízení a formality budou
sluèitelné s ustanoveními této Dohody.
2. V pøípadech, kdy je získání práva k duevnímu vlastnictví
podmínìno právem, které je udìleno nebo zapsáno, Èlenové zajistí, aby øízení,
týkající se udìlování nebo zápisu, pokud jsou splnìny základní podmínky pro
získání práva, umonilo udìlení nebo zápis práva v pøimìøené lhùtì, aby se
pøedelo bezdùvodnému zkrácení doby ochrany.
3. Èlánek 4 Paøíské úmluvy (1967) se bude vztahovat mutatis
mutandis na známky pro sluby.
4. Øízení o získání a udrování práv k duevnímu vlastnictví a v
pøípadech, kdy právo Èlena pamatuje na takové øízení, správní øízení o
zruení a øízení inter partes, týkající se napøíklad odporu, zruení a výmazu, se
budou øídit obecnými zásadami, uvedenými v odstavcích 2 a 3 èlánku 41.
5. Koneèná správní rozhodnutí v kterémkoli øízení, zmínìném v
odstavci 4, budou podléhat pøezkoumání soudním nebo quasi soudním
orgánem. Nebude vak zaloena povinnost poskytnout monost takto
pøezkoumat rozhodnutí v pøípadech neúspìného odporu nebo správního
zruení za pøedpokladu, e dùvody pro takové øízení se mohou stát pøedmìtem
øízení o neplatnosti.

- 388 -

Strana 2736

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

CÏaÂstka 51

ÈÁST V
PØEDCHÁZENÍ A ØEENÍ SPORÙ
Èlánek 63
Transparentnost
1. Obecnì závazné právní pøedpisy a koneèná soudní a správní
rozhodnutí, je se stala Èlenem vykonatelná a upravující otázky, které jsou
pøedmìtem této Dohody (dostupnost, rozsah, nabývání, dodrování práv a
pøedcházení zneuití práv k duevnímu vlastnictví) budou zveøejnìny nebo,
není-li to moné, budou veøejnì pøístupné v národním jazyce takovým
zpùsobem, který umoní vládám a majitelùm práv se s nimi seznámit.
Uveøejnìny budou rovnì platné dohody, týkající se otázek, které jsou
pøedmìtem této Dohody, uzavøené mezi vládou èi nìkterou vládní organizací
Èlena a vládou èi vládní organizací jiného Èlena.
2. Èlenové oznámí právní pøedpisy, uvedené v odstavci 1, Radì pro
TRIPS, aby tak pomohli Radì pøi pøezkoumání pùsobení této Dohody. Rada
se pokusí sníit na nejmení míru zatìování Èlenù pøi plnìní této povinnosti
a mùe se rozhodnout zruit povinnost oznamovat tyto právní pøedpisy pøímo
Radì, pokud konzultace s WIPO o zøízení spoleèného registru, obsahujícího
vechny tyto právní pøedpisy, probìhnou úspìnì. Rada rovnì v této
souvislosti zváí potøebné kroky, týkající se oznamování v souladu se závazky
uloenými touto Dohodou, které vyplývají z ustanovení èlánku 6 ter Paøíské
úmluvy (1967).
3. Kadý Èlen bude pøipraven na písemnou ádost jiného Èlena podat
takové informace, které jsou uvedeny v odstavci 1. Má-li nìkterý Èlen dùvod
se domnívat, e se urèitá soudní nebo správní rozhodnutí nebo dvoustranná
dohoda v oblasti práv k duevnímu vlastnictví dotýká jeho práva podle
Dohody, mùe rovnì písemnì poádat o pøístup k takovým urèitým soudním
nebo správním rozhodnutím èi dvoustranným dohodám nebo o nich být v
dostateèné míøe podrobnì informován.
4. ádné ustanovení odstavcù 1, 2 a 3 nebude vyadovat, aby Èlen
sdìlil dùvìrné informace, které by bránily dodrování práva, èi byly jinak v
rozporu s veøejným zájmem, nebo by byly na úkor oprávnìným obchodním
zájmùm urèitých veøejných èi soukromých podnikù.
Èlánek 64
Øeení sporù
1. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována
a uplatòována Ujednáním o pravidlech a øízení pøi øeení sporù, se budou
uplatòovat na konzultace a øeení sporù podle této Dohody, pokud není v této
Dohodì výslovnì stanoveno jinak.
2. Odstavce 1 b) a 1 c) èlánku XXIII GATT 1994 se nebudou
uplatòovat na øeení sporù podle této Dohody po dobu pìti let od data vstupu
v platnost Dohody o WTO.
3. V prùbìhu období, uvedeného v odstavci 2, posoudí Rada pro
TRIPS rozsah a formy stíností typù, uvedených v odstavcích 1 b) a 1 c)
èlánku XXIII GATT 1994, podaných podle této Dohody a pøedloí svá
doporuèení
Konferenci
ministrù
ke
schválení.
Jakékoli
rozhodnutí
Konference ministrù, schvalující taková doporuèení nebo prodlouení období,
uvedeného v odstavci 2, se uskuteèní pouze cestou konsensu a schválená
doporuèení nabudou úèinnosti pro vechny Èleny bez dalího formálního
schvalovacího procesu.
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ÈÁST VI
PØECHODNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 65
Pøechodná ustanovení
1. S výhradou ustanovení odstavcù 2, 3 a 4 nebude ádný Èlen
povinen uplatòovat ustanovení této Dohody pøed uplynutím obecného období
jednoho roku od data vstupu v platnost Dohody o WTO.
2. Rozvojová èlenská zemì má právo odloit o dalí ètyøi roky datum
uplatòování ustanovení této Dohody, uvedené v odstavci 1, kromì èlánkù 3, 4
a 5.
3. Kterýkoli jiný Èlen, který prochází procesem pøechodu z centrálnì
plánované na trní ekonomiku svobodného podnikání a uskuteèòuje
strukturální reformu svého systému duevního vlastnictví a èelí zvlátním
problémùm pøi pøípravì a zavádìní právních pøedpisù o duevním vlastnictví,
mùe rovnì vyuít dobu odkladu, uvedenou v odstavci 2.
4. V rozsahu, v nìm je rozvojová èlenská zemì podle této Dohody
povinna rozíøit patentovou ochranu výrobkù na oblasti technologie, které
nepodléhaly na jejím území ochranì k obecnému datu uplatòování této
Dohody pro tohoto Èlena, jak stanoví odstavec 2, mùe odloit uplatòování
ustanovení týkající se patentù na výrobky podle oddílu 5 èásti II na tyto
oblasti technologie na období dalích pìti let.
5. Èlen, který vyuije pøechodného období podle odstavcù 1, 2, 3 nebo
4 zajistí, aby se jakékoli zmìny v jeho právních pøedpisech a praktikách,
uskuteènìné v tomto období, neodchylovaly od ustanovení této Dohody.
Èlánek 66
Nejménì rozvinuté èlenské zemì
1. Vzhledem k zvlátním potøebám a poadavkùm nejménì
rozvinutých èlenských zemí, k jejich hospodáøským, finanèním a
administrativním obtíím a k potøebì prunosti pøi vytváøení ivotaschopné
technické základny, nebudou tito Èlenové uplatòovat ustanovení této Dohody
s výjimkou èlánkù 3, 4 a 5 po dobu 10 let od data uplatòování, které stanoví
odstavec 1 èlánku 65. Rada pro TRIPS na základì náleitì zdùvodnìné
ádosti tuto lhùtu nejménì rozvinuté èlenské zemi prodlouí.
2. Rozvinuté èlenské zemì budou povzbuzovat podniky a instituce na
svých územích s cílem podnìcovat a podporovat pøevod technologie do
nejménì rozvinutých èlenských zemí a tak jim pomáhat vybudovat zdravou a
ivotaschopnou technickou základnu.
Èlánek 67
Technická spolupráce
Aby bylo usnadnìno uplatòování této Dohody, poskytnou rozvinuté
èlenské zemì na ádost a na základì vzájemnì dohodnutých podmínek
rozvojovým a nejménì rozvinutým èlenským zemím finanèní a technickou
spolupráci. Tato spolupráce bude zahrnovat pomoc pøi vypracování právních
pøedpisù o ochranì a dodrování práv k duevnímu vlastnictví a o pøedcházení
jejich zneuívání a podporu pøi zakládání èi posilování domácích úøadù a
orgánù pøísluných pro tyto záleitosti, vèetnì odborného výcviku pracovníkù.
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ÈÁST VII
INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 68
Rada pro obchodní aspekty práv k duevnímu vlastnictví
Rada pro TRIPS bude sledovat pùsobení této Dohody a zvlátì plnìní
z ní vyplývajících závazkù Èleny a poskytne jim monost konzultovat otázky
obchodních aspektù práv k duevnímu vlastnictví. Bude vykonávat ty dalí
pravomoce, kterými jí Èlenové povìøí a bude zejména poskytovat pomoc, o ní
ji poádají v souvislosti s øízením pøi øeení sporù. Pøi výkonu svých funkcí
mùe Rada pro TRIPS konzultovat jakékoli zdroje a vyadovat od nich
informace, které uzná za vhodné. Po konzultaci s WIPO bude Rada v prùbìhu
jednoho roku od svého prvního zasedání usilovat o vytvoøení pøísluných
ujednání o spolupráci s orgány této organizace.
Èlánek 69
Mezinárodní spolupráce
Èlenové se dohodli, e budou vzájemnì spolupracovat s cílem odstranit
z mezinárodního obchodu zboí, poruující práva k duevnímu vlastnictví. K
tomuto úèelu ve své státní správì ustaví a oznámí kontaktní místa a budou
pøipraveni k výmìnì informací o obchodu zboím, naruujícím práva. Budou
zejména podporovat výmìnu informací a spolupráci mezi celními úøady v
oblasti obchodu zboím s padìlanými známkami a poruenými autorskými
právy.
Èlánek 70
Ochrana existujících pøedmìtù
1. Touto Dohodou nevznikají povinnosti, pokud jde o jednání, která se
stala pøed datem uplatòování Dohody pro daného Èlena.
2. Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, vznikají podle této
Dohody povinnosti, vztahující se ke vem pøedmìtùm, které existují k datu
jejího uplatòování pro daného Èlena a které jsou chránìny u tohoto Èlena v
uvedený den, nebo které odpovídají nebo následnì budou odpovídat kritériím
pro ochranu podle podmínek této Dohody. V pøípadì tohoto odstavce a
odstavcù 3 a 4 budou povinnosti z autorských práv, týkající se existujících dìl,
urèovány výhradnì èlánkem 18 Bernské úmluvy (1971) a povinnosti, týkající
se práv výrobcù zvukových záznamù a výkonných umìlcù k existujícím
zvukovým záznamùm, budou urèovány výhradnì podle èlánku 18 Bernské
úmluvy (1971) tak, jak se uplatòuje podle odstavce 6 èlánku 14 této Dohody.
3. Nevznikne povinnost obnovit ochranu pøedmìtu, který se v den
uplatòování této Dohody pro tohoto Èlena stal veøejným vlastnictvím.
4. Pokud jde o jakákoli jednání, vztahující se k urèitým pøedmìtùm,
které zahrnují chránìné pøedmìty, poruujícím práva z hlediska právních
pøedpisù v souladu s touto Dohodou a která byla zahájena nebo ve vztahu ke
kterým byla vynaloena podstatná investice pøede dnem pøijetí Dohody o
WTO tímto Èlenem, mùe kterýkoli Èlen stanovit omezení nápravných
opatøení ve prospìch majitele práva, pokud jde o pokraèování tìchto jednání
po dni uplatòování této Dohody pro tohoto Èlena. V tìchto pøípadech vak
Èlen alespoò zajistí zaplacení odpovídající náhrady.
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5. Èlen nebude mít povinnost uplatòovat ustanovení èlánku 11 a
odstavce 4 èlánku 14 ve vztahu k originálùm nebo kopiím, zakoupeným pøede
dnem, kdy pro tohoto Èlena zapoène uplatòování této Dohody.
6. Od Èlenù se nebude vyadovat, aby uplatòovali èlánek 31 nebo
ustanovení odstavce 1 èlánku 27, podle nich budou patentová práva
vyuitelná bez diskriminace z hlediska oblasti techniky, na uití práva bez
souhlasu majitele, pokud byl souhlas pro takové uití poskytnut vládou pøed
datem, kdy se tato Dohoda stala známou.
7. V pøípadì práv k duevnímu vlastnictví, jejich ochrana je
podmínìna zápisem, bude dovoleno, aby ádosti o ochranu, jejich pøihláky
jsou projednávány v den uplatòování této Dohody pro daného Èlena, bylo
mono upravit tak, aby mohla být poadována jakákoli zvýená ochrana podle
ustanovení této Dohody. Takové úpravy nebudou zahrnovat nové skuteènosti.
8. V pøípadech, kdy Èlen neposkytuje k datu vstupu v platnost
Dohody o WTO patentovou ochranu pro farmaceutické výrobky a zemìdìlské
chemické výrobky, odpovídající jeho povinnostem podle èlánku 27, Èlen:
a)

bez ohledu na ustanovení èásti VI zajistí, aby k datu vstupu v platnost
Dohody o WTO bylo mono podávat pøihláky patentu na takové
vynálezy;

b)

bude uplatòovat na tyto pøihláky ode dne uplatòování této Dohody
poadavky na patentovatelnost tak, jak jsou stanoveny v této Dohodì,
jako kdyby tyto poadavky byly uplatòovány v den podání pøihláky u
tohoto Èlena nebo v pøípadì priority, která je poadována, ke dni priority
pøihláky; a

c)

poskytne patentovou ochranu v souladu s touto Dohodou od udìlení
patentu a na zbytek doby platnosti patentu, poèítáno ode dne podání
pøihláky v souladu s èlánkem 33 této Dohody, pro ty z tìchto pøihláek,
které odpovídají poadavkùm na ochranu, uvedeným v pododstavci b).

9. V pøípadech, kdy je u Èlena pøedmìtem pøihláky patentu v
souladu s odstavcem 8 a) výrobek, budou, bez ohledu na ustanovení èásti VI,
poskytnuta výluèná obchodní práva na dobu pìti let po získání souhlasu k
obchodování u tohoto Èlena nebo do doby, kdy bude patent na výrobek u
tohoto Èlena udìlen nebo zamítnut podle toho, které období je kratí za
pøedpokladu, e po vstupu v platnost Dohody o WTO byla podána pøihláka
patentu a patent byl na tento výrobek u jiného Èlena udìlen a byl získán
souhlas k obchodování u takového jiného Èlena.
Èlánek 71
Pøezkoumání a dodatky
1. Rada pro TRIPS pøezkoumá uplatòování této Dohody po uplynutí
pøechodného období, uvedeného v odstavci 2 èlánku 65. Se zøetelem na
zkuenosti, získané pøi jejím uplatòování, je Rada pøezkoumá dva roky po
tomto datu a dále pak ve stejných èasových obdobích. Rada mùe rovnì
pøistoupit k pøezkoumání ve svìtle jakéhokoliv závaného nového vývoje, jen
by mohl odùvodnit zmìnu této Dohody nebo dodatek k ní.
2. Dodatky, slouící pouze úèelu pozvednout na vyí úroveò ochranu
dosaených a platných práv k duevnímu vlastnictví v jiných mnohostranných
dohodách, pøijatých vemi Èleny WTO, mohou být postoupeny Konferenci
ministrù k pøijetí opatøení v souladu s odstavcem 6 èlánku X Dohody o WTO
na základì konsensu schváleného návrhu Rady pro TRIPS.
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Èlánek 72
Výhrady
K ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny výhrady
bez souhlasu ostatních Èlenù.
Èlánek 73
Bezpeènostní výjimky
ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby:
a)

vyadovalo od kteréhokoli Èlena podávat jakoukoli informaci, její
zveøejnìní povauje za odporující jeho hlavním bezpeènostním zájmùm;
nebo

b)

zabraòovalo kterémukoli Èlenu uèinit jakékoli opatøení, které povauje
za potøebné pro ochranu svých hlavních bezpeènostních zájmù;

c)

(i)

vztahující se ke tìpným materiálùm nebo materiálùm, které slouí
k jejich výrobì;

(ii)

vztahující se k obchodu zbranìmi, municí a váleènými zaøízeními a
k jakémukoli obchodu jiným zboím a materiály, provozovanému
pøímo nebo nepøímo pro úèely zásobování vojenského zaøízení;

(iii)

které bylo uèinìno v dobì války nebo jiné naléhavé situace v
mezinárodních vztazích; nebo

bránilo kterémukoli Èlenu pøijmout jakékoliv opatøení v souladu s jeho
závazky podle Charty Organizace spojených národù o dodrování
mezinárodního míru a bezpeènosti.

- 393 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2741

PØÍLOHA 2
UJEDNÁNÍ O PRAVIDLECH A ØÍZENÍ
PØI ØEENÍ SPORÙ
Èlenové se dohodli takto:
Èlánek 1
Uplatòování a jeho rozsah
1. Pravidla a øízení podle tohoto Ujednání se pouijí na spory
pøedloené na základì ustanovení, týkajících se konzultací a ustanovení o
øeení sporù podle dohod, uvedených v dodatku 1 k tomuto Ujednání (dále v
tomto Ujednání uvádìných jako uvedené dohody). Pravidla a øízení podle
tohoto Ujednání se budou uplatòovat té na konzultace a øeení sporù mezi
Èleny, týkající se jejich práv a závazkù podle ustanovení Dohody o zøízení
Svìtové obchodní organizace (dále v tomto Ujednání uvádìné jako Dohoda o
WTO) a tohoto Ujednání posuzovaných samostatnì nebo spoleènì s jinou
uvedenou dohodou.
2. Pravidla a øízení podle tohoto Ujednání se pouijí, pokud nestanoví
jinak zvlátní nebo dodatková pravidla a øízení pro øeení sporù, obsaená v
uvedených dohodách, která jsou uvedena v dodatku 2 k tomuto Ujednání. V
rozsahu tohoto rozdílu mezi pravidly a øízeními podle tohoto Ujednání a
zvlátními a dodatkovými pravidly a øízeními, uvedenými v dodatku 2, budou
pouita zvlátní nebo dodatková pravidla. Dojde-li ve sporech, zahrnujících
pravidla a øízení podle více ne jedné uvedené dohody, ke konfliktu mezi
zvlátními nebo dodatkovými pravidly a øízeními podle dohod, které jsou
pøedmìtem zkoumání a sporné strany se nemohou dohodnout na pravidlech a
øízení ve lhùtì 20 dní od vytvoøení skupiny odborníkù, pøedseda Orgánu pro
øeení sporù, uvedeného v odstavci 1 èlánku 2 (dále v tomto Ujednání
uvedeném jako DSB*/), urèí po konzultaci se spornými stranami ve lhùtì 10
dní od pøedloení ádosti nìkterého Èlena pravidla a øízení, která budou
pouita. Pøedseda se pøitom bude øídit zásadou, podle ní by zvlátní nebo
dodatková pravidla a øízení mìla být pouita tehdy, je-li to moné a pravidla a
øízení stanovená tímto Ujednáním by mìla být pouita v míøe nezbytné pro
zabránìní konfliktu.
Èlánek 2
Orgán pro provádìní dohody
1. Tímto se zøizuje Orgán pro øeení sporù, který bude provádìt tato
pravidla a øízení a, pokud není stanoveno jinak v uvedených dohodách,
konzultace a øeení sporù podle uvedených dohod. DSB proto bude moci
ustavit skupiny odborníkù, pøijímat zprávy skupin odborníkù a Odvolacího
orgánu, zajiovat dohled nad provádìním rozhodnutí a doporuèení a
schvalovat suspensi koncesí a jiných závazkù podle uvedených dohod. Pokud
jde o spory, vyplývající z uvedené dohody, kterou je Vícestranná obchodní
dohoda, výraz Èlen pouitý v tomto Ujednání bude zahrnovat pouze ty
Èleny, kteøí jsou stranami pøísluné Vícestranné obchodní dohody. Jestlie
DSB postupuje podle ustanovení o øeení sporù Vícestranné obchodní dohody,
jen ti Èlenové, kteøí jsou stranami této dohody, se mohou zúèastnit na
pøijímání rozhodnutí nebo opatøení pøijatých DSB, pokud jde o tento spor.
*/

Dispute Settlement Body.
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2. DSB bude informovat pøísluné Rady a Výbory WTO o vývoji ve
sporech, týkajících se ustanovení pøísluných uvedených dohod.
3. DSB se bude scházet tak èasto, jak to bude nezbytné pro
uskuteèòování jeho funkcí ve lhùtách stanovených tímto Ujednáním.
4. V pøípadì, e pravidla a øízení podle tohoto Ujednání pøedpokládají,
e DSB pøijme rozhodnutí, uèiní tak cestou konsensu1/.
Èlánek 3
Obecná ustanovení
1. Èlenové potvrzují svou oddanost principùm øeení sporù,
uplatòovaným dosud v souladu s èlánky XXII a XXIII GATT 1947 a pravidlùm
a øízením, jak jsou dále rozpracována a modifikována v tomto Ujednání.
2. Systém øeení sporù WTO je zásadním elementem pro zajitìní
bezpeènosti a transparentnosti mnohostranného obchodního systému.
Èlenové uznávají, e poslouí ochranì práv a závazkù, vyplývajících pro Èleny
z uvedených dohod a vyjasnìní existujících ustanovení tìchto dohod v souladu
se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veøejného. Doporuèení a
rozhodnutí DSB nemohou rozíøit nebo zmenit práva a závazky pøedvídané
uvedenými dohodami.
3. Rychlé øeení jakékoli situace, za ní se Èlen domnívá, e výhoda,
vyplývající pro nìj pøímo nebo nepøímo z uvedených dohod, je zmenena
opatøeními pøijatými jiným Èlenem, je podstatné pro fungování WTO a pro
udrení spravedlivé rovnováhy mezi právy a povinnostmi Èlenù.
4. Doporuèení nebo rozhodnutí pøijatá DSB budou vedena úsilím o
dosaení uspokojivého øeení vìci v souladu s právy a povinnostmi,
vyplývajícími z tohoto Ujednání a uvedených dohod.
5. Vechna øeení, pøijatá k otázkám formálnì nastoleným podle
ustanovení uvedených dohod, týkajících se konzultací a øeení sporù, vèetnì
rozhodnutí rozhodèího øízení, budou v souladu s tìmito dohodami a nebudou
ruit nebo zmenovat výhody, vyplývající z tìchto dohod pro jakéhokoli Èlena,
ani nenaruí uskuteèòování jakéhokoli cíle tìchto dohod.
6. Vzájemnì dohodnutá øeení otázek formálnì nastolených podle
ustanovení uvedených dohod, týkajících se konzultací a øeení sporù, budou
oznámena DSB a pøísluným Radám a Výborùm, pøed kterými mohou vichni
Èlenové vznést v této vìci jakoukoli otázku.
7. Pøed podáním odvolání Èlen pøezkoumá, zda opatøení podle tìchto
øízení bude úèelné. Cílem mechanismu øeení sporù je zajistit uspokojivé
øeení sporu. Pøednost je dávána takovému øeení, které je pro sporné strany
spoleènì pøijatelné a které je v souladu s uvedenými dohodami. V pøípadì, e
nedojde k spoleènì pøijatelnému øeení, je prvním cílem mechanismu øeení
sporù obvykle zajistit, aby byla dotèená opatøení odstranìna, jestlie jsou
shledána nesluèitelnými s ustanoveními jakékoli uvedené dohody. K
vyrovnáním lze pøikroèit pouze tehdy, jestlie je okamité odstranìní opatøení
neuskuteènitelné
a
pouze
jako
k
doèasnému
opatøení
na
dobu, dokud nebude opatøení, které je nesluèitelné s uvedenou dohodou,
1/
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odstranìno. Posledním prostøedkem, který toto Ujednání poskytuje Èlenùm
pouívajícím øízení pøi øeení sporù, je monost suspendovat uplatnìní koncesí
nebo jiných závazkù podle uvedených dohod na nediskriminaèním základì,
pokud jde o jiné Èleny a za pøedpokladu, e k tomu DSB dá souhlas.
8. V pøípadì, e dolo k poruení závazku podle uvedené dohody, má
se pøedbìnì za to, e toto opatøení zakládá zruení nebo zmenení výhody.
To znamená, e se obvykle pøedpokládá, e poruení pravidel má nepøíznivý
úèinek na jiné Èleny - strany takové uvedené dohody a v takových pøípadech je
tedy na Èlenech, proti kterým byla stínost vznesena, prokázat opak.
9. Ustanovení tohoto Ujednání se nedotýkají práv Èlenù ádat
oficiální výklad ustanovení uvedené dohody cestou pøijetí rozhodnutí podle
Dohody o WTO nebo uvedené dohody, kterou je Vícestranná obchodní dohoda.
10. Rozumí se, e ádost o smírèí øízení nebo pouití øízení pro øeení
sporù by nemìla být zamýlena ani povaována za nepøátelský akt a e,
vznikne-li spor, vichni Èlenové se takového øízení poctivì zúèastní se snahou
vyøeit tento spor. Rozumí se dále, e aloba a následná aloba, týkající se jiné
vìci, by nemìly být spojovány.
11. Toto Ujednání se pouije pouze v pøípadech nových ádostí o
konzultace, pøedloených podle ustanovení uvedených dohod v den nebo po
dni vstupu v platnost Dohody o WTO. Pokud jde o spory, v nich byla ádost
o konzultace podána podle GATT 1947 nebo podle jiné dohody, pøedcházející
uvedenou dohodu pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO, zùstanou
uplatòována2/ pøísluná pravidla a øízení, která platí bezprostøednì pøed
datem vstupu v platnost Dohody o WTO.
12. Bez ohledu na ustanovení odstavce 11, jestlie je aloba, opírající
se o nìkterou z uvedených dohod, podána rozvojovou èlenskou zemí proti
rozvinuté èlenské zemi, alující strana bude mít právo dovolávat se, na místo
ustanovení obsaených v èláncích 4, 5, 6 a 12 tohoto Ujednání, odpovídajících
ustanovení Rozhodnutí z 5.dubna 1966 (BISD 14S/18), ledae skupina
odborníkù usoudí, e lhùta uvedená v odstavci 7 tohoto Rozhodnutí je
nedostaèující pro pøedloení zprávy a v dohodì se alující stranou bude moci
být tato lhùta prodlouena. Pokud by byly rozdíly mezi pravidly a øízeními v
èláncích 4, 5, 6 a 12 a odpovídajícími pravidly a øízeními Rozhodnutí, druhé
jmenované budou rozhodné.
Èlánek 4
Konzultace
1. Èlenové potvrzují své rozhodnutí posilovat a zlepovat úèinnost
øízení pøi konzultacích pouitých Èleny.
2. Kadý Èlen se zavazuje posuzovat s porozumìním vechny
pøipomínky, které mu budou zaslány kterýmkoli jiným Èlenem v souvislosti s
opatøeními, dotýkajícími se pùsobení jakékoli uvedené dohody, pøijatými na
jeho území a zabezpeèit pøimìøené monosti ke konzultacím o tìchto
pøipomínkách3/.
2/
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3. Pokud je pøedloena ádost o konzultaci na základì uvedené
dohody, Èlen, jemu je ádost adresována, na ni odpoví, pokud není dohodnuto
jinak, ve lhùtì 10 dní od obdrení ádosti a poctivì zahájí konzultace ve lhùtì,
která nepøekroèí 30 dní ode dne obdrení ádosti s cílem dosáhnout vzájemnì
uspokojivého øeení. Jestlie Èlen neodpoví ve lhùtì 10 dní po datu obdrení
ádosti nebo nezahájí konzultace ve lhùtì nepøekraèující 30 dní nebo ve lhùtì
jinak vzájemnì dohodnuté, po datu obdrení ádosti, pak Èlen, který ádal o
zahájení konzultací, bude moci pøímo ádat o ustavení skupiny odborníkù.
4. Vechny ádosti o konzultace budou oznámeny DSB a pøísluným
Radám a Výborùm Èlenem, který o konzultace ádá. Kadá ádost o
konzultace bude pøedloena v písemné formì a bude obsahovat odùvodnìní
ádosti, vèetnì uvedení opatøení, která se navrhují a právní zdùvodnìní
aloby.
5. V prùbìhu konzultací, uskuteèòovaných v souladu s ustanoveními
uvedené dohody a pøedtím, ne budou pøijata dalí opatøení podle tohoto
Ujednání, by se Èlenové mìli snait dosáhnout uspokojivého øeení záleitosti.
6. Konzultace budou dùvìrné a nebudou na újmu práv, kterých by
kadý Èlen mohl vyuít v dalím pøípadném pokraèování procesu.
7. Jestlie konzultace nevedou k vyøeení sporu v prùbìhu 60 dní po
dni obdrení ádosti o konzultace, mùe alující strana poádat o ustavení
skupiny odborníkù. Tuto ádost mùe pøedloit ve lhùtì 60 dní, jestlie
strany, které se zúèastnily konzultací, dojdou spoleènì k závìru, e konzultace
nedokázaly spor vyøeit.
8. V naléhavých pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zboí,
zahájí Èlenové konzultace ve lhùtì, nepøesahující 10 dní od data obdrení
ádosti. Jestlie na konzultacích není dosaeno øeení sporu do 20 dní po datu
obdrení ádosti, mùe alující strana ádat o ustavení skupiny odborníkù.
9. V naléhavých pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zboí,
vyvinou sporné strany, skupiny odborníkù nebo Odvolací orgán vekeré úsilí k
urychlení procesu v nejvìtí moné míøe.
10. V prùbìhu konzultací by Èlenové mìli vìnovat zvlátní pozornost
problémùm a zájmùm rozvojových èlenských zemí.
11. Vdy, kdy se Èlen jiný ne Èlenové, úèastnící se konzultací,
domnívá, e má podstatný obchodní zájem v konzultacích vedených podle
odstavce 1 èlánku XXII GATT 1994, odstavce 1 èlánku XXII GATS nebo podle
odpovídajících ustanovení jiných uvedených smluv,4/ bude moci informovat
4/
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tyto Èleny, jako i DSB ve lhùtì 10 dní po datu pøedání ádosti o konzultace
podle zmínìného èlánku, o svém pøání být pøijat za úèastníka konzultací.
Tomuto Èlenu bude umonìno stát se úèastníkem konzultací za pøedpokladu,
e Èlenové, jim je ádost o konzultace adresována, uznají existenci
podstatného zájmu. V takovém pøípadì o tom budou informovat DSB. Pokud
ádost o úèast na konzultacích nebyla pøijata, ádající Èlen bude moci ádat o
zahájení konzultací podle odstavce 1 èlánku XXII nebo odstavce 1 èlánku
XXIII GATT 1994, odstavce 1 èlánku XXII nebo odstavce 1 èlánku XXIII
GATS nebo odpovídajících ustanovení jiných uvedených dohod.
Èlánek 5
Dobré sluby, smírèí øízení a zprostøedkování
1. Dobré sluby, smírèí øízení a zprostøedkování jsou postupy, které je
mono pøijmout dobrovolnì, jestlie se tak sporné strany dohodnou.
2. Postupy zahrnující dobré sluby, smírèí øízení a zprostøedkování a
zejména stanoviska pøijatá spornými stranami v prùbìhu tìchto procesù,
budou dùvìrná a nebudou na újmu práv, kterých by kterákoli ze stran mohla
vyuít v pøípadném pokraèování podle tìchto postupù.
3. Dobré sluby, smírèí øízení nebo zprostøedkování mohou být
ádány kdykoli jednou ze sporných stran. Tyto postupy budou moci zapoèít
kdykoli a mohou být kdykoli ukonèeny. Jestlie byly dobré sluby, smírèí
øízení nebo zprostøedkování ukonèeny, alující strana mùe ádat o ustavení
skupiny odborníkù.
4. Jestlie budou postupy v rámci dobrých slueb, smírèího øízení
nebo zprostøedkování zahájeny do 60 dní po datu obdrení ádosti o
konzultace, musí alující strana vyèkat uplynutí lhùty 60 dní po datu obdrení
ádosti o konzultace, ne poádá o ustavení skupiny odborníkù. alující
strana mùe ádat o ustavení skupiny odborníkù v prùbìhu edesátidenní
lhùty, jestlie sporné strany spoleènì usoudí, e dobré sluby, smírèí øízení
nebo zprostøedkování nemohou vyøeit spor.
5. Jestlie se tak sporné strany dohodnou, postupy v rámci dobrých
slueb, smírèího øízení a zprostøedkování mohou pokraèovat i pøesto, e
probíhá øízení pøed skupinou odborníkù.
6. Generální øeditel mùe, jednajíc z moci úøední, nabídnout dobré
sluby, smírèí øízení nebo zprostøedkování s cílem pomoci Èlenùm vyøeit
spor.
Èlánek 6
Ustavení skupin odborníkù
1. Jestlie o to alující strana poádá, bude skupina odborníkù
ustavena nejpozdìji na zasedání DSB následujícím poté, kdy se ádost poprvé
objevila jako bod programu DSB, ledae by na tomto zasedání DSB rozhodl
cestou konsensu, e skupina odborníkù ustavena nebude5/.
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2. ádost o ustavení skupiny odborníkù bude uèinìna písemnì. Bude
obsahovat údaj, zda se uskuteènily konzultace, specifická opatøení, která by
mìla být pøijata a struèný pøehled právních dùvodù aloby postaèující k
jasnému uvedení problému. V pøípadì, e ádající strana poádá o ustavení
skupiny odborníkù s jinými ne obvyklými zmocnìními, bude její písemná
ádost obsahovat navrhované zvlátní zmocnìní.
Èlánek 7
Zmocnìní skupin odborníkù
1. Skupiny odborníkù budou mít, pokud se sporné strany nedohodnou
jinak ve lhùtì 20 dní od jejího ustavení, následující zmocnìní:
Pøezkoumat, ve svìtle pøísluných ustanovení (jméno dohody/dohod
citované/ných stranami sporu), otázku pøedloenou DSB (jméno
strany) v dokumentu ....... a uèinit nález tak, aby pomohl DSB vydat
doporuèení nebo rozhodnutí podle této/tìchto dohod/dohody.
2. Skupiny odborníkù pøezkoumají pøísluná ustanovení uvedené
dohody nebo dohod citovaných stranami sporu.
3. Je-li ustavena skupina odborníkù, mùe DSB povìøit svého
pøedsedu, aby formuloval, po konzultaci se spornými stranami, zmocnìní
skupiny odborníkù s výhradou ustanovení odstavce 1. Takto vymezené
zmocnìní bude sdìleno vem Èlenùm. Je-li pøijato zmocnìní jiné ne typové,
mùe kterýkoli Èlen poloit v této souvislosti DSB jakoukoli otázku.
Èlánek 8
Sloení skupin odborníkù
1. Skupiny odborníkù budou sloeny z velmi kvalifikovaných osob bez
ohledu na to, mají-li vztah k vládním orgánùm èi nikoli, vèetnì osob, které
byly èleny skupiny odborníkù nebo pøedloily pøípad skupinì odborníkù, které
byly zástupci Èlena nebo smluvní strany GATT 1947 nebo byly zástupci v Radì
nebo Výboru uvedené dohody nebo dohody, která ji pøedcházela nebo které
pùsobily v Sekretariátu, které vyuèovaly mezinárodní právo nebo mezinárodní
obchodní politiku nebo publikovaly v této oblasti nebo které byly vyími
úøedníky odpovìdnými za obchodní politiku Èlena.
2. Èlenové skupin odborníkù by mìli být vybráni tak, aby bylo mono
zajistit jejich nezávislost a zabezpeèit úèast osob dostateènì rozlièného pùvodu
a vzdìlání a irokého spektra zkueností.
3. Obèané Èlenù, jejich vlády6/ jsou spornými stranami nebo tøetí
stranou, jak je vymezena v odstavci 2 èlánku 10, se neúèastní jednání skupiny
odborníkù o tomto sporu, ledae by se sporné strany dohodly jinak.
4. S cílem napomoci pøi výbìru èlenù skupiny odborníkù povede
Sekretariát indikativní seznam osob, které mají nebo nemají vztah k vládním
orgánùm a jsou kvalifikovány podle odstavce 1, z nich mohou být èlenové
skupin odborníkù vybráni podle potøeby. Tento indikativní seznam bude
zahrnovat pøehled èlenù skupin odborníkù bez vztahu k vládì, který byl
sestaven dne 30.listopadu 1984 (BISD 31S/9) a dalí seznamy, indikativní a
6/
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jiné, sestavené na základì jakékoli z uvedených dohod a jména osob,
uvedených na tìchto seznamech v dobì vstupu v platnost Dohody o WTO.
Èlenové mohou pravidelnì navrhovat jména osob, majících nebo nemajících
vztah k vládì, které mohou být zaøazeny do indikativního seznamu, s
uvedením potøebných informací o jejich znalostech mezinárodního obchodu a
sektorù nebo otázek, souvisejících s uvedenými dohodami a tato jména budou
pøipojena k seznamu, jakmile k tomu DSB dá souhlas. U kadé osoby, zapsané
do seznamu, bude uvedena specifická oblast jejích zkueností nebo schopností
v sektorech nebo otázkách, souvisejících s uvedenými dohodami.
5. Skupina odborníkù bude sloena ze tøí èlenù, pokud se sporné
strany nedohodnou ve lhùtì 10 dní od jejího ustavení, e se skupina odborníkù
bude skládat z pìti èlenù. Èlenové budou bezodkladnì informováni o sloení
skupiny odborníkù.
6. Sekretariát navrhne sporným stranám osoby urèené za èleny
skupiny odborníkù. Sporné strany mohou s tímto návrhem nesouhlasit pouze
ze závaných dùvodù.
7. Jestlie nebylo dosaeno dohody o èlenech skupiny odborníkù ve
lhùtì 20 dní od data jejího ustavení, urèí Generální øeditel na ádost nìkteré
strany, po konzultaci s pøedsedou DSB a pøedsedou pøísluné Rady nebo
Výboru, sloení skupiny odborníkù jmenováním jejích èlenù, které Generální
øeditel povauje za nejvhodnìjí, v souladu se vemi pøíslunými zvlátními
nebo dodatkovými pravidly nebo øízeními, stanovenými v uvedené dohodì
nebo uvedených dohodách, které jsou pøedmìtem sporu a poté, co konzultoval
sporné strany. Pøedseda DSB bude informovat Èleny o sloení takto
vytvoøené skupiny odborníkù nejpozdìji 10 dní ode dne, kdy obdrel takovou
ádost.
8. Jakoto obecné pravidlo platí závazek Èlenù, e umoní svým
úøedníkùm pùsobit jako èlenové skupin odborníkù.
9. Èlenové skupin odborníkù v nich budou pùsobit osobnì a nikoli
jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli organizace. Èlenové jim proto
jako soukromým osobám nebudou dávat pokyny, ani se je nebudou snait
ovlivòovat, pokud jde o záleitosti, jimi se skupina odborníkù zabývá.
10. Dojde-li ke sporu mezi rozvojovou èlenskou zemí a rozvinutou
èlenskou zemí, èlenem skupiny odborníkù bude, pokud o to rozvojová èlenská
zemì poádá, i osoba z rozvojové èlenské zemì.
11. Výlohy èlenù skupiny odborníkù, vèetnì cestovních nákladù a
odluèného, budou hrazeny z rozpoètu WTO v souladu s kritérii, která budou
pøijata Generální radou na základì doporuèení Výboru pro rozpoèet, finance a
správu.
Èlánek 9
Postup pøi vícestranných alobách
1. Jestlie o ustavení skupiny odborníkù v tée vìci ádá více ne
jeden Èlen, mùe být k pøezkoumání tìchto alob ustavena pouze jediná
skupina odborníkù, berouce v úvahu práva vech dotèených Èlenù. Jediná
skupina odborníkù k projednání takových alob bude ustavena, kdykoli to
bude moné.
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2. Jediná skupina odborníkù bude zkoumat záleitost a pøedkládat
své nálezy DSB tak, aby nebyla nijak dotèena ta práva sporných stran, která
by mìly, kdyby jejich pøísluné aloby zkoumaly samostatné skupiny
odborníkù. Jestlie o to jedna ze sporných stran poádá, pøedloí skupina
odborníkù samostatnou zprávu o pøísluném sporu. Písemná oznámení kadé
ze alujících stran budou dána k dispozici ostatním alujícím stranám a kadá
bude mít právo být pøítomna, jestlie jedna z ostatních alujících stran
pøedkládá skupinì odborníkù svá stanoviska.
3. Je-li ustaveno k øeení alob o tée vìci více skupin odborníkù,
bude, jako èlenové skupiny odborníkù, pùsobit co nejvìtí poèet tých osob v
kadé ze samostatných skupin odborníkù a poøad zasedání skupin odborníkù v
tìchto sporech bude koordinován.
Èlánek 10
Tøetí strany
1. V prùbìhu øízení pøed skupinou odborníkù budou plnì brány v
úvahu zájmy sporných stran a zájmy jiných Èlenù podle uvedených dohod,
jich se spor týká.
2. Kterýkoli Èlen, který má podstatný zájem na vìci projednávané ve
skupinì odborníkù a který oznámil svùj zájem DSB (dále v tomto Ujednání
uvádìný jako tøetí strana) bude mít monost vypovídat pøed skupinou
odborníkù a pøedkládat jí písemná stanoviska. Tato stanoviska budou zároveò
pøedávána sporným stranám a budou brána v úvahu ve zprávì skupiny
odborníkù.
3. Tøetí strany budou mít právo obdret stanoviska sporných stran
pro první zasedání skupiny odborníkù.
4. Jestlie se tøetí strana domnívá, e opatøení, o nich se jedná ve
skupinì odborníkù, ruí nebo zmenují výhody, vyplývající pro ni z uvedené
dohody, mùe tento Èlen zahájit obvyklé øízení pøi øeení sporù podle tohoto
Ujednání. Tento spor bude, pokud to jen bude moné, pøedloen pùvodní
skupinì odborníkù.
Èlánek 11
Funkce skupin odborníkù
Funkcí skupin odborníkù je pomoci DSB pøi plnìní povinností,
vyplývajících z tohoto Ujednání a uvedených dohod. V této souvislosti by mìla
skupina odborníkù objektivnì posoudit pøedmìtné otázky, vèetnì objektivního
posouzení faktù pøípadu, pouitelnosti pøísluných ustanovení uvedených
dohod a sluèitelnosti faktù s tìmito ustanoveními a formulovat ty jiné nálezy,
které napomohou DSB pøi tvorbì doporuèení nebo rozhodnutí v souladu s
uvedenými dohodami. Skupina odborníkù bude pravidelnì konzultovat
sporné strany a poskytne jim pøimìøené monosti pro pøijetí vzájemnì
uspokojivého øeení.
Èlánek 12
Øízení pøed skupinami odborníkù
1. Skupiny odborníkù budou postupovat podle pøipojených pracovních
postupù, uvedených v dodatku 3, pokud skupina odborníkù nerozhodne po
konzultaci se spornými stranami jinak.
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2. Øízení pøed skupinami odborníkù by mìlo být natolik pruné, aby
zajistilo vysokou úroveò zpráv skupin odborníkù a neodùvodnìnì
neprodluovalo délku øízení.
3. Po konzultaci se spornými stranami èlenové skupiny odborníkù
urèí, jakmile to bude uskuteènitelné a vdy, kdy to bude moné, ve lhùtì
jednoho týdne od data, kdy bylo dohodnuto sloení skupiny odborníkù a její
zmocnìní, èasový rozvrh øízení, majíce pøitom na zøeteli ustanovení odstavce 9
èlánku 4, pokud to pøichází v úvahu.
4. Pøi sestavování èasového rozvrhu øízení poskytne skupina
odborníkù dostatek èasu sporným stranám, aby pøipravily svá stanoviska.
5. Skupiny odborníkù by mìly stanovit pøesnou lhùtu pro pøedání
písemných stanovisek stran a strany by ji mìly respektovat.
6. Kadá sporná strana uloí svá písemná stanoviska v Sekretariátu
tak, aby je bylo mono okamitì pøedat skupinì odborníkù a dalí sporné
stranì nebo stranám. alující strana pøedloí své první stanovisko døíve ne
strana odporující, ledae by skupina odborníkù pøi stanovení èasového
rozvrhu, uvedeného v odstavci 3 a po konzultaci se spornými stranami
rozhodla, e by strany mìly pøedloit svá první stanoviska souèasnì. Jestlie
se pøedpokládá, e první stanoviska budou uloena postupnì, skupina
odborníkù stanoví pevnou lhùtu pro obdrení stanoviska odporující strany.
Vechna následující písemná stanoviska budou pøedávána souèasnì.
7. Jestlie se sporným stranám nepodaøí dosáhnout vzájemnì
uspokojivého øeení, pøedloí skupina odborníkù své nálezy v písemné formì
DSB. V tìchto pøípadech bude zpráva skupiny odborníkù obsahovat nálezy ve
vìci, pouitelnost pøísluných ustanovení a základní odùvodnìní uèinìných
nálezù a doporuèení. Pokud bylo øeení sporu mezi spornými stranami
nalezeno, zpráva skupiny odborníkù se omezí na krátké popsání pøípadu a
konstataci, e øeení bylo dosaeno.
8. S cílem dosáhnout úèinnìjího øízení, lhùta, v ní skupina
odborníkù provede svá etøení od data, kdy bylo dohodnuto sloení skupiny
odborníkù a její zmocnìní do dne, kdy bude závìreèná zpráva pøedloena
sporným stranám, zásadnì nepøekroèí délku 6 mìsícù. V naléhavých
pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zboí, se skupina odborníkù
vynasnaí pøedloit svoji zprávu sporným stranám ve lhùtì 3 mìsícù.
9. Jestlie skupina odborníkù usoudí, e nemùe vypracovat svou
zprávu ve lhùtì 6 mìsícù nebo v naléhavých pøípadech ve lhùtì 3 mìsícù, podá
písemnou zprávu DSB o dùvodech odkladu a uvede, v jaké lhùtì pøedpokládá,
e bude moci svou zprávu pøedloit. Lhùta od ustavení skupiny odborníkù do
pøedloení zprávy Èlenùm nesmí v ádném pøípadì pøekroèit 9 mìsícù.
10. V souvislosti s konzultacemi o opatøeních, pøijatých rozvojovou
èlenskou zemí, se mohou strany dohodnout o prodlouení lhùt, uvedených v
odstavcích 7 a 8 èlánku 4. Jestlie se po uplynutí uvedené lhùty strany, které
se zúèastnily na konzultacích, nemohou dohodnout na tom, zda byly tyto
konzultace uzavøeny, rozhodne pøedseda DSB po konzultaci se stranami, zda
má být tato lhùta prodlouena a jestlie ano, na jak dlouho. Skupina
odborníkù dále, pøi zkoumání aloby proti rozvojové èlenské zemi, poskytne
dostatek èasu rozvojové èlenské zemi k pøípravì a pøedloení jejích argumentù.
Ustanovení odstavce 1 èlánku 20 a odstavce 4 èlánku 21 nejsou dotèena
ádným opatøením, uèinìným podle tohoto odstavce.
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11. Jestlie je jedna nebo více stran rozvojovou èlenskou zemí, zpráva
skupiny odborníkù výslovnì uvede zpùsob, jak byla vzata v úvahu pøísluná
ustanovení o rozdílném a výhodnìjím zacházení s rozvojovými èlenskými
zemìmi, které jsou smluvními stranami uvedených dohod a kterých se
rozvojová èlenská zemì dovolávala v prùbìhu øízení o øeení sporu.
12. Skupina odborníkù mùe kdykoli pøeruit svou práci na ádost
jedné sporné strany na dobu, která nepøekroèí 12 mìsícù. V pøípadì takového
pøeruení budou lhùty uvedené v odstavcích 8 a 9 tohoto èlánku, v odstavci 1
èlánku 20 a v odstavci 4 èlánku 21 prodloueny o délku, rovnající se dobì
pøeruení prací. Jestlie byly práce skupiny odborníkù pøerueny na dobu
delí ne 12 mìsícù, pravomoci pro ustavení skupiny odborníkù propadnou.
Èlánek 13
Právo poadovat informace
1. Kadá skupina odborníkù bude mít právo poadovat informace a
technické rady od kterékoli fyzické osoby nebo organizace, kterou povauje za
vhodnou. Pøedtím vak, ne skupina odborníkù poádá o takovou informaci
nebo radu jakoukoli fyzickou osobu nebo organizaci v pravomoci Èlena, bude o
tom orgány tohoto Èlena informovat. Èlen by mìl odpovìdìt bezodkladnì a
úplnì na vechny ádosti o informace pøedloené skupinou odborníkù, které
skupina odborníkù povauje za nezbytné a patøièné. Dùvìrné informace
nebudou zveøejnìny bez formálního zmocnìní fyzické osoby, organizace nebo
orgánu Èlena, který je poskytl.
2. Skupiny odborníkù mohou poadovat informace od jakéhokoli
zdroje, který povaují za vhodný a konzultovat experty s cílem získat jejich
názor na nìkterý aspekt záleitosti. Pokud jde o vìcnou otázku vìdecké nebo
jiné technické povahy, vznesenou jednou ze sporných stran, skupiny
odborníkù mohou vyádat písemnou poradní zprávu od konzultaèní skupiny
expertù. Pravidla ustavení takové skupiny a její øízení jsou stanoveny v
dodatku 4.
Èlánek 14
Utajení
1. Jednání skupin odborníkù budou dùvìrná.
2. Zprávy skupin odborníkù budou zpracovávány bez pøítomnosti
sporných stran, s ohledem na poskytnuté informace a uèinìná prohláení.
3. Názory jednotlivých èlenù skupiny odborníkù, vyjádøené v její
zprávì, budou anonymní.
Èlánek 15
Fáze prozatímního pøezkoumání
1. Po pøezkoumání písemných a ústních sdìlení a argumentù,
obsahujících námitky, sdìlí skupina odborníkù stranám popisné (faktické a
argumentaèní) èásti svého návrhu zprávy. Strany sdìlí své písemné
pøipomínky ve lhùtì stanovené skupinou odborníkù.
2. Po uplynutí lhùty stanovené pro obdrení pøipomínek sporných
stran pøedloí skupina odborníkù stranám prozatímní zprávu, zahrnující jak
popisnou, tak i konstataèní èást a závìry. V prùbìhu lhùty, stanovené
skupinou odborníkù, jí mùe strana pøedloit písemnou ádost, aby
pøezkoumala urèitý aspekt své prozatímní zprávy pøedtím, ne Èlenùm rozele
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závìreènou zprávu. Na ádost strany svolá skupina odborníkù dalí zasedání
se stranami k pøezkoumání otázek uvedených v písemných pøipomínkách.
Pokud nebyly v prùbìhu stanovené lhùty obdreny pøipomínky od ádné
strany, bude prozatímní zpráva povaována za zprávu závìreènou a rozeslána
bezodkladnì Èlenùm.
3. Nálezy závìreèné zprávy skupiny odborníkù budou zahrnovat i
argumenty vznesené v prùbìhu fáze prozatímního pøezkoumání. Fáze
prozatímního pøezkoumání se uskuteèní ve lhùtì stanovené v odstavci 8
èlánku 12.
Èlánek 16
Pøijetí zprávy skupiny odborníkù
1. S cílem poskytnout dostatek èasu Èlenùm k posouzení zpráv skupin
odborníkù, budou zprávy pøezkoumávány DSB z hlediska jejich pøijetí a po
uplynutí 20 dní od jejich zaslání Èlenùm.
2. Èlenové, mající pøipomínky ke zprávì skupiny odborníkù, pøedají
písemnì dùvody pro jejich uplatnìní tak, aby je bylo mono rozeslat nejménì
10 dní pøed zasedáním DSB, na nìm bude zpráva skupiny odborníkù
pøezkoumávána.
3. Sporné strany budou mít právo plnì se úèastnit na posuzování
zprávy skupiny odborníkù DSB a jejich názory budou náleitì
zaznamenávány.
4. Ve lhùtì 60 dní od data rozeslání zprávy skupiny odborníkù
Èlenùm bude zpráva pøijata na zasedání DSB7/, ledae by jedna ze sporných
stran formálnì oznámila DSB své rozhodnutí se odvolat nebo e by DSB
cestou konsensu rozhodl, e zprávu nepøijme. Jestlie strana oznámila své
rozhodnutí odvolat se, nebude zpráva skupiny odborníkù z hlediska jejího
pøijetí DSB pøezkoumávána, dokud nebude uzavøeno odvolací øízení. Toto
øízení o pøijetí se nedotýká práva Èlenù vyjádøit jejich názor na zprávu
skupiny odborníkù.
Èlánek 17
Pøezkoumání odvolání
Stálý odvolací orgán
1. DSB zøídí stálý Odvolací orgán. Odvolací orgán bude zkoumat
odvolání v pøípadech øeených skupinami odborníkù. Bude sloen ze sedmi
osob, tøi z nich se budou zabývat kadým jednotlivým pøípadem. Osoby
pùsobící v Odvolacím orgánu budou pracovat na rotaèním principu. Tato
rotace bude urèena v pracovním øádu Odvolacího orgánu.
2. DSB urèí osoby, které budou pùsobit v Odvolacím orgánu po dobu
ètyø let, pøièem kadý mùe být urèen znovu jednou. Jmenování tøí osob ze
sedmi, urèených bezprostøednì po vstupu v platnost Dohody o WTO, vak
vyprí po uplynutí 2 let. Jakmile se místa uprázdní, budou znovu obsazena.
Osoba urèená k nahrazení osoby, její jmenování dosud nevyprelo, zaujme
místo na zbývající dobu jmenování svého pøedchùdce.
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3. Odvolací orgán bude sloen z osob, jejich autorita je uznávána,
které prokázaly své znalosti práva, mezinárodního obchodu a otázek,
týkajících se uvedených dohod obecnì. Tyto osoby nebudou mít jakýkoli vztah
k ádné vládì. Sloení Odvolacího orgánu bude v zásadì pøedstavovat sloení
DSB. Vechny osoby pùsobící v Odvolacím orgánu budou k dosaení kdykoli a
v krátké lhùtì a budou se prùbìnì informovat o èinnostech WTO, pokud jde o
øeení sporù a dalích pøísluných aktivitách. Nebudou se zúèastòovat pøi
posuzování jakéhokoli sporu, který by mohl zpùsobit pøímý nebo nepøímý
konflikt zájmù.
4. Proti zprávì skupiny odborníkù
strany, nikoli strany tøetí. Tøetí strany,
podstatný zájem ve vìci podle odstavce 2
písemná stanoviska Odvolacímu orgánu a mít

se mohou odvolat pouze sporné
které oznámily DSB, e mají
èlánku 10, mohou pøedloit svá
monost být jím slyeny.

5. Obecnì platí, e délka projednávání nepøekroèí dobu 60 dní ode
dne, kdy sporná strana formálnì sdìlí svoje rozhodnutí se odvolat do dne, kdy
Odvolací orgán rozele své rozhodnutí. Odvolací orgán vezme pøi stanovování
svého programu v úvahu ustanovení odstavce 9 èlánku 4, pokud je to
praktické. Jestlie Odvolací orgán usoudí, e nebude moci vydat svou zprávu
ve lhùtì 60 dní, podá písemnou zprávu DSB o dùvodech odkladu a uvede, v
jaké lhùtì pøedpokládá, e bude moci svou zprávu pøedloit. V ádném
pøípadì vak projednávání nepøekroèí lhùtu 90 dní.
6. Odvolání se omezí na právní otázky obsaené ve zprávì skupiny
odborníkù a její právní výklad.
7. Odvolací orgán obdrí administrativní a právní podporu, jí bude
mít zapotøebí.
8. Výlohy osob, pùsobících v Odvolacím orgánu, vèetnì cestovních
nákladù a odluèného, budou hrazeny z rozpoètu WTO v souladu s kritérii,
která budou pøijata Generální radou na základì doporuèení Výboru pro
rozpoèet, finance a správu.
Øízení o odvolání
9. Odvolací orgán, po konzultaci s pøedsedou DSB a Generálním
øeditelem, zpracuje pracovní postupy, které budou sdìleny Èlenùm pro
informaci.
10. Øízení pøed Odvolacím orgánem budou dùvìrná. Zprávy
Odvolacího orgánu budou zpracovávány bez pøítomnosti sporných stran, s
ohledem na poskytnuté informace a uèinìná prohláení.
11. Názory osob, pùsobících v Odvolacím orgánu, vyjádøené v jeho
zprávì budou anonymní.
12. Odvolací orgán pøezkoumá v prùbìhu odvolacího øízení kadou
otázku, nastolenou v souladu s ustanovením odstavce 6.
13. Odvolací orgán mùe potvrdit, zmìnit nebo zamítnout nálezy a
právní závìry skupiny odborníkù.
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Pøijetí zprávy o odvolání
14. Zpráva Odvolacího orgánu bude pøijata DSB a bezpodmíneènì
schválena spornými stranami, ledae by DSB cestou konsensu rozhodl zprávu
Odvolacího orgánu neschválit v prùbìhu 30 dní poté, co byla rozeslána
Èlenùm.8/ Tento schvalovací proces se nedotýká práv Èlenù vyjádøit své
názory na zprávu Odvolacího orgánu.
Èlánek 18
Styky se skupinou odborníkù nebo odvolacím orgánem
1. Jednání ex parte se skupinou odborníkù nebo s Odvolacím
orgánem, týkající se otázek projednávaných skupinou odborníkù nebo
Odvolacím orgánem, se nepøipoutí.
2. Písemná sdìlení skupinì odborníkù nebo Odvolacímu orgánu
budou povaována za dùvìrná, ale budou dána k dispozici sporným stranám.
ádné ustanovení tohoto Ujednání nebrání sporné stranì, aby svá vlastní
stanoviska zveøejnila. Èlenové budou s informacemi, pøedloenými jiným
Èlenem skupinì odborníkù nebo odvolacímu orgánu, zacházet jako s
dùvìrnými, pokud je tento Èlen za dùvìrné oznaèí. Sporná strana rovnì
poskytne, jestlie o to Èlen poádá, nedùvìrný výtah z informací, obsaených v
jeho stanoviscích, který bude moci být zveøejnìn.
Èlánek 19
Doporuèení skupiny odborníkù a Odvolacího orgánu
1. V pøípadì, e skupina odborníkù nebo Odvolací orgán dospìje k
závìru, e opatøení je nesluèitelné s uvedenou dohodou, doporuèí, aby je
dotèený Èlen9/ uvedl do souladu s takovou dohodou.10/ V doporuèení, které
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán uèiní, mùe navíc navrhnout zpùsob,
jakým by dotèený Èlen takové doporuèení mohl provést.
2. V souladu s ustanovením odstavce 2 èlánku 3 nemohou skupina
odborníkù nebo Odvolací orgán ve svých nálezech a doporuèeních rozíøit nebo
omezit práva nebo závazky, vyplývající z uvedených dohod.
Èlánek 20
Lhùty pro rozhodnutí DSB
Pokud se sporné strany nedohodnou jinak, nepøekroèí zásadnì lhùta
od data, kdy DSB ustaví skupinu odborníkù do data, kdy DSB pøezkoumá
zprávu skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu z hlediska jejího pøijetí 9
mìsícù, jestlie proti zprávì skupiny odborníkù nebylo vzneseno odvolání nebo
12 mìsícù, jestlie odvolání vzneseno bylo. Pokud skupina odborníkù nebo
Odvolací orgán rozhodne podle odstavce 9 èlánku 12 nebo odstavce 5 èlánku
17 o prodlouení lhùty pro vydání zprávy, dodateèná lhùta bude pøipoètena ke
shora uvedeným lhùtám.
8/
9/
10/
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Èlánek 21
Dohled nad provádìním doporuèení nebo rozhodnutí
1. Pro zabezpeèení úèinného øeení sporù v zájmu vech Èlenù je
podstatné bezodkladné provádìní doporuèení nebo rozhodnutí DSB.
2. Zvlátní pozornost by mìla být vìnována otázkám, které se
dotýkají zájmù rozvojových èlenských zemí, pokud jde o opatøení, která jsou
pøedmìtem øízení o øeení sporù.
3. Na zasedání DSB, které se uskuteèní ve lhùtì 30 dní11/ od data
pøijetí zprávy skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu, bude dotèený Èlen
informovat DSB o svých úmyslech, pokud jde o zabezpeèení jeho doporuèení
nebo rozhodnutí. Jestlie není vìcnì moné, aby ihned postupoval v souladu s
doporuèeními a rozhodnutími, bude dotèenému Èlenu poskytnuta rozumná
lhùta, aby tak uèinil. Rozumnou lhùtou se bude rozumìt:
a)

lhùta, navrená dotèeným Èlenem za pøedpokladu, e bude schválena
DSB; nebo, pokud takové schválení nebude vydáno,

b)

lhùta, vzájemnì dohodnutá spornými stranami v rozmezí 45 dní,
následujících po dni pøijetí doporuèení nebo rozhodnutí; nebo pokud
takové dohody nebude dosaeno,

c)

lhùta, urèená závazným rozhodèím øízením v rozmezí 90 dní,
následujících po dni pøijetí doporuèení nebo rozhodnutí12/. V rozhodèím
øízení se bude rozhodce13/ øídit zásadou, e rozumná lhùta pro provedení
doporuèení skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu nepøekroèí 15
mìsícù od data pøijetí zprávy skupiny odborníkù nebo zprávy Odvolacího
orgánu. Tato doba mùe nicménì být delí nebo kratí, v závislosti na
daných okolnostech.

4. S výjimkou pøípadù, kdy skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
prodlouí podle odstavce 9 èlánku 12 nebo odstavce 5 èlánku 17 lhùtu pro
pøedloení jejich zprávy, nepøekroèí lhùta od data ustavení skupiny odborníkù
DSB do data urèení rozumné lhùty 15 mìsícù, ledae se sporné strany
dohodnou jinak. Jestlie skupina odborníkù nebo Odvolací orgán pøikroèí k
prodlouení lhùty pro vypracování zprávy, bude dodateèná lhùta pøipoètena k
patnáctimìsíèní lhùtì; pokud se sporné strany nedohodnou, e existují
výjimeèné okolnosti, celková lhùta nepøekroèí 18 mìsícù.
5. V pøípadì, e dolo k neshodì v otázce, zda opatøení, pøijatá s cílem
být v souladu s doporuèením a rozhodnutím, existují nebo jsou sluèitelná s
uvedenou dohodou, bude se takový spor øídit podle tìchto pravidel o øeení
sporù s postoupením vìci pùvodní skupinì odborníkù vdy, kdy to bude
moné. Skupina odborníkù rozele svou zprávu ve lhùtì 90 dní od data, kdy
mu byla vìc postoupena. Jestlie skupina odborníkù usoudí, e nebude moci
vydat svou zprávu v této lhùtì, podá písemnou zrpávu DSB o dùvodech
odkladu a uvede, v jaké lhùtì pøedpokládá, e bude moci svou zprávu
pøedloit.

11/
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6. DSB bude dohlíet na provádìní pøijatých doporuèení nebo
rozhodnutí. Kterýkoli Èlen mùe kdykoli po pøijetí doporuèení nebo
rozhodnutí nastolit u DSB otázku jejich provádìní. Pokud DSB nerozhodne
jinak, bude záleitost provedení doporuèení nebo rozhodnutí zaøazena na
program zasedání DSB po 6 mìsících, následujících po datu stanovení
rozumné lhùty podle odstavce 3 a zùstane na programu DSB, dokud tato
záleitost nebude vyøeena. Nejpozdìji 10 dní pøed kadým takovým
zasedáním DSB pøedloí dotèený Èlen DSB písemnou zprávu o situaci, jak
pokroèil pøi provádìní doporuèení nebo rozhodnutí.
7. Jedná-li se o záleitost pøedloenou rozvojovou èlenskou zemí, DSB
zváí, jaké dalí opatøení, odpovídající okolnostem, by mohlo být pøijato.
8. DSB v pøípadì, e jde o alobu podanou rozvojovou èlenskou zemí,
vezme pøi zkoumání otázky, která opatøení by mohla být k pøijetí
nejvhodnìjí, v úvahu nejen oblast obchodu, na ní se pøedmìtná opatøení
vztahují, ale i jejich dùsledky na hospodáøství dotèené rozvojové èlenské zemì.
Èlánek 22
Vyrovnání a suspenze koncesí
1. Vyrovnání a suspenze koncesí nebo jiných závazkù jsou doèasnými
opatøeními, která je mono pouít v pøípadì, e doporuèení nebo rozhodnutí
nejsou provádìna v rozumné lhùtì. Ani vyrovnání, ani suspenze koncesí nebo
jiných závazkù nejsou nicménì ádoucí pro øádné provádìní doporuèení,
smìøujícího k uvedení opatøení do souladu s uvedenými dohodami. Vyrovnání
je dobrovolné a, je-li tak dohodnuto, bude v souladu s uvedenými dohodami.
2. Jestlie dotèený Èlen neuvede opatøení, povaované za nesluèitelné
s uvedenou dohodou, do souladu s touto dohodou nebo nedodruje jinak
doporuèení a rozhodnutí v rozumné lhùtì, urèené podle odstavce 3 èlánku 21,
zahájí tento Èlen, je-li o to poádán a nejpozdìji pøi uplynutí rozumné lhùty,
jednání s kteroukoli stranou, která je dotèena øízením o øeení sporù s cílem
dosáhnout vzájemnì pøijatelného vyrovnání. Jestlie nebylo uspokojivé
vyrovnání dohodnuto do 20 dní po datu uplynutí rozumné lhùty, mùe
kterákoli strana dotèená øízením o øeení sporu poádat o povolení DSB
suspendovat poskytování koncesí nebo jiných závazkù podle uvedených dohod
dotèenému Èlenovi.
3. Pøi posuzování, kterou koncesi nebo jiný závazek suspendovat, se
bude alující strana øídit následujícími principy a postupy:
a)

zásadnì platí, e alující strana by se mìla nejprve snait suspendovat
koncese nebo jiné závazky, týkající se stejného sektoru/ù, ve kterých
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán shledal poruení nebo jiné
zruení nebo zmenení výhod;

b)

jestlie tato strana usoudí, e není praktické nebo úèinné suspendovat
koncese nebo jiné závazky v tomté sektoru (sektorech), bude se snait
suspendovat koncese nebo jiné závazky v jiných sektorech podle tée
dohody;

c)

jestlie tato strana usoudí, e není praktické nebo úèinné suspendovat
koncese nebo jiné závazky v jiných sektorech podle tée dohody a e
okolnosti jsou dostateènì závané, mùe se snait suspendovat koncese
nebo jiné závazky podle jiné uvedené dohody;
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pøi provádìní uvedených principù tato strana vezme v úvahu:
(i)

obchod v sektoru nebo podle dohody, na základì které skupina
odborníkù nebo Odvolací orgán shledal poruení nebo jiné zruení
nebo zmenení výhod a dùleitost tohoto obchodu pro tuto stranu;

(ii)

irí ekonomické elementy, vztahující se ke zruení nebo zmenení
výhod a obecnìjí ekonomické souvislosti suspenze koncese nebo
jiných závazkù;

e)

jestlie se taková strana rozhodne poádat o souhlas se suspenzí koncesí
nebo jiných závazkù podle pododstavcù b) nebo c), uvede pro to ve své
ádosti dùvody. Souèasnì s pøedáním ádosti DSB bude ádost sdìlena i
pøísluným Radám a dále, v pøípadì ádosti podle pododstavce b),
pøísluným sektorovým orgánùm;

f)

pro úèely tohoto odstavce se výrazem sektor rozumí:
(i)

pokud jde o zboí, vekeré zboí;

(ii)

pokud jde o sluby, základní sektory tak, jak jsou popsány v
platném Klasifikaèním seznamu sektorù slueb, který zahrnuje
tento sektor;14/

(iii) pokud jde o obchodní aspekty práv k duevnímu vlastnictví, kadá
z kategorií duevního vlastnictví uvedená v oddílu 1 nebo oddílu 2
nebo oddílu 3 nebo oddílu 4 nebo oddílu 5 nebo oddílu 6 nebo oddílu
7 èásti II nebo závazky, vyplývající z èásti III nebo z èásti IV
Dohody o TRIPS;
g)

pro úèely tohoto odstavce se výrazem dohoda rozumí:
(i)

pokud jde o zboí, dohody uvedené v pøíloze 1A Dohody o WTO,
brané jako celek, jako i Vícestranné obchodní dohody, pokud jsou
dotèené sporné strany stranami tìchto dohod;

(ii)

pokud jde o sluby, GATS;

(iii) pokud jde o práva k duevnímu vlastnictví, Dohoda o TRIPS.
4. Úroveò suspenze koncesí nebo jiných závazkù, povolené DSB, bude
úmìrná úrovni zruení nebo zmenení výhod.
5. DSB neschválí suspenzi koncesí nebo jiných závazkù, jestlie
uvedená dohoda takovou suspenzi zakazuje.
6. Jestlie dojde k situaci, uvedené v odstavci 2, poskytne DSB na
ádost povolení suspendovat koncese nebo jiné závazky ve lhùtì 30 dní od
uplynutí rozumné lhùty, ledae DSB cestou konsensu rozhodne odmítnout
takovou ádost. Jestlie vak dotèený Èlen má námitky k úrovni navrené
suspenze nebo namítá, e principy a postupy uvedené v odstavci 3 nebyly
dodreny v pøípadech, kdy alující strana ádala povolení k suspenzi koncesí
nebo jiných závazkù podle odstavce 3 b) nebo c), bude záleitost pøedloena
rozhodèímu øízení. Toto rozhodèí øízení bude zabezpeèeno pùvodní skupinou
odborníkù, pokud jsou èlenové dosaitelní nebo rozhodcem15/ urèeným
Generálním øeditelem a bude ukonèena ve lhùtì edesáti dní poèínající dnem
uplynutí rozumné lhùty. Koncese a jiné závazky nebudou v prùbìhu
rozhodèího øízení suspendovány.
14/
15/

Seznam, ktery
Â je v dokumentu MTN.GNS/W/120, rozezna
Âva
Â jedena
Âct sektoru
Ê.
Vy
Âraz ªrozhodceª mu
Êz
Ïe by
Ât vykla
Âda
Ân i jako osoba i jako skupina.
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7. Rozhodce16/, postupující na základì odstavce 6, nebude zkoumat
povahu koncesí nebo jiných závazkù, které mají být suspendovány ale urèí, zda
je úroveò takové suspense úmìrná úrovni zruení nebo zmenení výhod.
Rozhodce bude moci rovnì urèit, zda je navrená suspenze koncesí nebo
jiných závazkù povolena na základì uvedené dohody. Jestlie vak záleitost,
pøedloená rozhodèímu øízení, zahrnuje tvrzení, e principy a postupy,
uvedené v odstavci 3, nebyly dodreny, rozhodce toto tvrzení pøezkoumá. V
pøípadì, e rozhodce urèí, e tyto principy a postupy nebyly dodreny, alující
strana je provede podle odstavce 3. Strany pøijmou rozhodnutí rozhodce jako
koneèné a dotèené strany nebudou usilovat o druhé rozhodèí øízení. DSB bude
bezodkladnì zpraven o tomto rozhodnutí a na ádost poskytne souhlas se
suspenzí koncesí nebo jiných závazkù v pøípadì, e je ádost sluèitelná s
rozhodnutím rozhodce, ledae by DSB cestou konsensu rozhodl o zamítnutí
ádosti.
8. Suspenze koncesí nebo jiných závazkù bude doèasná a nebude
uplatòována déle ne bude opatøení, které bylo shledáno nesluèitelným s
uvedenou dohodou, odstranìno nebo ne Èlen, který musí provést doporuèení
nebo rozhodnutí, nalezl øeení, pokud jde o zruení nebo zmenení výhod nebo
ne bude dosaeno vzájemnì uspokojivého øeení. V souladu s odstavcem 6
èlánku 21 bude DSB nadále dohlíet na provádìní pøijatých doporuèení nebo
rozhodnutí, vèetnì tìch pøípadù, kdy bylo pøikroèeno k vyrovnání nebo byly
suspendovány koncese nebo závazky, ale doporuèení uvést opatøení do souladu
s uvedenými dohodami nebyla provedena.
9. Ustanovení o øeení sporù uvedených dohod je mono se dovolat v
souvislosti s opatøeními, dotýkajícími se jejich dodrování vládami nebo
regionálními nebo místními orgány na území Èlena. Jestlie DSB zjistí, e
ustanovení uvedené dohody nebyla dodrena, odpovìdný Èlen pøijme vechna
rozumná opatøení, která má v moci k zajitìní jejich dodrování. Ustanovení
uvedených dohod a tohoto Ujednání, týkající se vyrovnání a suspenze koncesí
nebo jiných závazkù, se pouije v pøípadì, kdy nebylo mono zabezpeèit
pøísluné dodrování.17/
Èlánek 23
Posílení mnohostranného systému
1. Jestlie Èlenové usilují o získání náhrady v pøípadì poruení
závazkù nebo zruení nebo zmenení výhod, vyplývajících z uvedených dohod
nebo v pøípadì pøekáky v uskuteèòování jakéhokoli cíle tìchto dohod, budou
postupovat v souladu s pravidly a øízením podle tohoto Ujednání.
2. V takových pøípadech Èlenové:
a)

neurèí, e dolo k poruení, zpùsobujícímu, e výhody byly zrueny nebo
zmeneny nebo e uskuteèòování cílù uvedených dohod bylo porueno,
leda prostøednictvím øeení sporù v souladu s pravidly a øízením podle
tohoto Ujednání a uèiní jakékoli takové urèení s ohledem na nález
obsaený ve zprávì skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu pøijaté
DSB nebo v rozhodnutí v rozhodèím øízení, pøijatém podle tohoto
Ujednání;

16/

Vy
Âraz ªrozhodceª mu
Êz
Ïe by
Ât vykla
Âda
Ân i jako osoba i jako skupina nebo c
Ïlen pu
Êvodnõ
Â
skupiny odbornõ
Âku
Ê, pokud pu
Êsobõ
Â jako rozhodce.
V pr
Ïõ
Âpade
Ï, z
Ïe ustanovenõ
Â jake
Âkoli uvedene
Â dohody, ty
Âkajõ
Âcõ
Â se opatr
Ïenõ
Â pr
Ïijaty
Âch
Ïlena, jsou rozdõ
vla
Âdami nebo regiona
Âlnõ
Âmi nebo mõ
Âstnõ
Âmi orga
Âny na u
Âzemõ
Â C
Âlna
Â od
ustanovenõ
Â tohoto odstavce, ustanovenõ
Â te
Âto uvedene
Â dohody budou rozhodna
Â.

17/
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b)

budou postupovat v souladu s postupy, uvedenými v èlánku 21, s cílem
urèit dotèenému Èlenovi rozumnou lhùtu pro provedení doporuèení a
rozhodnutí; a

c)

budou postupovat v souladu s postupy, uvedenými v èlánku 22, s cílem
urèit úroveò suspenze koncesí a jiných závazkù a obdret souhlas DSB v
souladu s tìmito postupy pøed suspenzí koncesí nebo jiných závazkù,
vyplývajících z uvedených dohod jako dùsledek toho, e dotèený Èlen
neprovedl doporuèení nebo rozhodnutí v rozumné lhùtì.
Èlánek 24
Zvlátní postupy, týkající se nejménì rozvinutých èlenských zemí

1. V kterékoli fázi posuzování pøíèin sporu a øízení o øeení sporu,
týkajícího se nejménì rozvinuté èlenské zemì, bude zvlátní pozornost
vìnována zvlátní situaci nejménì rozvinutých èlenských zemí. Z tohoto
hlediska budou Èlenové postupovat umírnìnì pøi nastolování otázek podle
tìchto øízení, které se týkají nejménì rozvinuté èlenské zemì. Jestlie v
dùsledku opatøení pøijatého nejménì rozvinutou èlenskou zemí dolo k zruení
nebo zmenení výhod, budou alující strany postupovat umírnìnì pøi
poadování vyrovnání nebo souhlasu se suspenzí uplatòování koncesí nebo
jiných závazkù podle tìchto postupù.
2. V pøípadech øeení sporù; týkajících se nejménì rozvinutých
èlenských zemí, kdy v prùbìhu konzultací nebylo nalezeno ádné uspokojivé
øeení, nabídne Generální øeditel nebo pøedseda DSB na ádost nejménì
rozvinuté èlenské zemì své dobré sluby, smírèí øízení nebo zprostøedkování s
cílem pomoci stranám vyøeit spor jetì pøedtím, ne je poádáno o ustavení
skupiny odborníkù. Generální øeditel nebo pøedseda DSB mohou pøi
poskytování takové pomoci konzultovat jakýkoli zdroj, který budou povaovat
za potøebný.
Èlánek 25
Rozhodèí øízení
1. Rychlé rozhodèí øízení v rámci WTO jako alternativní prostøedek
øeení sporù mùe usnadnit urovnání nìkterých sporù, týkajících se záleitostí
jasnì vymezených obìma stranami.
2. Pokud toto Ujednání nestanoví jinak, je rozhodèí øízení moné v
pøípadì, e se na tom vzájemnì strany dohodnou a dojednají postup, podle
nìho se bude øídit. Dohoda o rozhodèím øízení bude oznámena vem Èlenùm
dostateènì pøedem pøed skuteèným zahájením rozhodèího øízení.
3. Jiní Èlenové se mohou stát stranami rozhodèího øízení pouze po
dohodì se stranami, které se o rozhodèím øízení dohodly. Strany v øízení se
dohodnou, e se rozhodnutí podøídí. Rozhodnutí budou oznámena DSB a
Radì nebo Výboru kadé pøísluné dohody, u ní Èlen mùe nastolit otázku k
ní se váící.
4. Èlánky 21 a 22 tohoto Ujednání se pouijí mutatis mutandis na
rozhodnutí rozhodèího øízení.

- 411 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2759

Èlánek 26
Neporuení
1. aloby typu popsaného v odstavci 1 b) èlánku XXIII GATT 1994 v
pøípadì neporuení dohody
Pokud jsou na uvedenou dohodu uplatnitelná ustanovení odstavce 1 b)
èlánku XXIII GATT 1994, mùe skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
uèinit rozhodnutí nebo doporuèení pouze v pøípadì, kdy sporná strana usoudí,
e výhoda, vyplývající pro ni pøímo nebo nepøímo z pøísluné uvedené dohody,
byla zruena nebo zmenena nebo e dosaení nìkterého z cílù takové dohody
bylo porueno jako dùsledek toho, e Èlen pouil opatøení, které je èi není v
rozporu s ustanoveními této dohody. V pøípadì a pokud tato strana usoudí a
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán urèí, e se pøípad týká opatøení, které
není v rozporu s ustanoveními uvedené dohody, na nì je ustanovení odstavce
1 b) èlánku XXIII GATT 1994 uplatnitelné, øízení stanovené v tomto Ujednání
se pouijí s následujícími výjimkami:
a)

alující strana pøedloí podrobné odùvodnìní na podporu jakékoli aloby,
týkající se opatøení, které není v rozporu s pøíslunou uvedenou dohodou;

b)

v pøípadì, e bylo zjitìno, e opatøení ruí nebo zmenuje výhody,
vyplývající z uvedené dohody nebo poruuje dosaení cílù takové dohody,
ani by byla poruena, neexistuje povinnost zruit toto opatøení. V
takových pøípadech vak skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
doporuèí dotèenému Èlenu provést vzájemnì uspokojivou úpravu;

c)

bez ohledu na ustanovení èlánku 21, bude moci rozhodèí øízení podle
odstavce 3 èlánku 21, na ádost jedné ze stran, zahrnovat i urèení úrovnì
výhod, které byly zrueny nebo zmeneny a mùe rovnì navrhnout
zpùsoby a prostøedky dosaení vzájemnì uspokojivé úpravy; takové
návrhy nebudou pro sporné strany závazné;

d)

bez ohledu na ustanovení odstavce 1 èlánku 22, bude moci být vyrovnání
souèástí vzájemnì uspokojivé úpravy, která definitivnì vyøeí spor.
2. aloby typu popsaného v odstavci 1 c) èlánku XXIII GATT 1994

Pokud jsou na uvedenou dohodu uplatnitelná ustanovení odstavce 1 c)
èlánku XXIII GATT 1994, mùe skupina odborníkù uèinit rozhodnutí nebo
doporuèení pouze v pøípadì, kdy strana usoudí, e výhoda, vyplývající pro ni
pøímo nebo nepøímo z pøísluné uvedené dohody, byla zruena nebo zmenena
nebo e dosaení nìkterého z cílù takové dohody bylo porueno jako dùsledek
existence situace jiné ne takové, na jaké jsou uplatnitelné odstavce 1 a) a 1 b)
èlánku XIII GATT 1994. V pøípadì a pokud tato strana usoudí a skupina
odborníkù urèí, e jde o záleitost podle tohoto odstavce, postupy, uvedené v
tomto Ujednání, se budou uplatòovat pouze po tu fázi øízení a vèetnì této fáze,
ke které byla zpráva skupiny odborníkù zaslána Èlenùm. Pravidla a øízení
pro øeení sporù, obsaená v Rozhodnutí ze dne 12.dubna 1989 (BISD
36S/61-67), se budou uplatòovat na zprávu z hlediska zkoumání jejího pøijetí a
na dohled a provádìní doporuèení a rozhodnutí. Zároveò se pouijí následující
ustanovení:
a)

alující strana pøedloí podrobné zdùvodnìní na podporu vech
argumentù, pouitých v souvislosti s otázkami nastolenými podle tohoto
odstavce;
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jestlie v záleitostech, týkajících se otázek nastolených podle tohoto
odstavce, skupina odborníkù shledá, e záleitost zasahuje do otázek
øeení sporù jiných ne podle tohoto odstavce, odele skupina odborníkù
DSB zprávu o tìchto otázkách a samostatnou zprávu o otázkách,
týkajících se tohoto odstavce.
Èlánek 27
Odpovìdnost sekretariátu

1. Sekretariát bude povìøen napomáhat skupinám odborníkù, zvlátì
pokud jde o právní, historické a procedurální aspekty projednávaných otázek a
poskytovat administrativní a technické sluby.
2. Na ádost Èlena mu Sekretariát poskytne pomoc v pøípadì øeení
sporu, ale bude patrnì rovnì nezbytné, pokud jde o øeení sporù, poskytovat
dodateènou právní pomoc a poradenství rozvojovým èlenským zemím. Za tím
úèelem Sekretariát dá rozvojovým èlenským zemím, pokud o to poádají, k
dispozici kvalifikovaného právního experta z útvaru technické spolupráce
WTO. Tento expert pomùe rozvojové èlenské zemi tak, aby byla zabezpeèena
nestrannost Sekretariátu.
3. Sekretariát bude organizovat speciální výukové stáe pro Èleny,
kteøí o to projeví zájem, týkající se tìchto øízení a praktického øeení sporù
tak, aby to expertùm Èlenù umonilo být lépe informováni o tìchto otázkách.
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DODATEK 1
DOHODY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO UJEDNÁNÍ
A)

Dohoda o zøízení Svìtové obchodní organizace

B)

Mnohostranné obchodní dohody
Pøíloha 1A: Mnohostranná dohoda o obchodu zboím
Pøíloha 1B: Veobecná dohoda o obchodu slubami
Pøíloha 1C: Dohoda o obchodních aspektech práv k duevnímu vlastnictví
Pøíloha 2:

C)

Ujednání o pravidlech a øízení pøi øeení sporù

Vícestranné obchodní dohody
Pøíloha 4:

Dohoda o obchodu civilními letadly
Dohoda o vládních zakázkách
Mezinárodní dohoda o obchodu mléènými výrobky
Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem

Uplatnitelnost tohoto Ujednání na Vícestranné obchodní dohody bude
záviset na tom, zda signatáøské zemì kadé z dohod pøijmou rozhodnutí o
podmínkách uplatnìní Ujednání na tyto dohody, vèetnì vech zvlátních nebo
dodatkových pravidel a øízení, uvedených v dodatku 2 tak, jak bylo oznámeno
Orgánu pro øeení sporù.
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DODATEK 2
ZVLÁTNÍ A DODATKOVÁ PRAVIDLA A ØÍZENÍ, OBSAENÁ
V UVEDENÝCH DOHODÁCH
Dohoda

Pravidla a øízení

Dohoda o uplatòování sanitárních
a fytosanitárních opatøení

11.2

Dohoda o textilu a oacení

2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4,
5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 a
8.12

Dohoda o technických pøekákách obchodu

14.2 a 14.4, Pøíloha 2

Dohoda o provádìní èl. VI GATT 1994

17.4 a 17.7

Dohoda o provádìní èl. VII GATT 1994

19.3 a 19.5, Pøíloha
II.2(f), 3, 9, 21

Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatøeních

4.2 a 4.12, 6.6, 7.2 a
7.10, 8.5, poznámka 35,
24.4, 27.7, Pøíloha V

Veobecná dohoda o obchodu slubami
Pøíloha o finanèních slubách
Pøíloha o leteckých dopravních slubách

XXII:3, XXIII:3
4
4

Rozhodnutí o nìkterých postupech pøi øeení
sporù z Veobecné dohody o obchodu slubami

1 a 5

Seznam pravidel a øízení v tomto dodatku zahrnuje ustanovení, kde
pouze èást je v této souvislosti pøípadná.
Jakákoli zvlátní nebo dodatková pravidla a øízení ve Vícestranných
obchodních dohodách budou urèena pøíslunými orgány pro kadou dohodu
tak, jak byla oznámena Orgánu pro øeení sporù.

- 415 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2763

DODATEK 3
PRACOVNÍ POSTUPY
1. Pøi své práci bude skupina odborníkù postupovat podle pøísluných
ustanovení tohoto Ujednání. Dále bude pouívat následující pracovní postupy.
2. Skupina odborníkù se bude scházet na uzavøeném zasedání.
Sporné strany a jiné dotèené strany se schùzí zúèastní pouze, jestlie je
skupina odborníkù pozve.
3. Usnesení skupiny odborníkù a dokumenty mu pøedloené zùstávají
dùvìrné. ádné ustanovení tohoto Ujednání nebrání sporné stranì, aby svá
vlastní stanoviska zveøejnila. Èlenové budou s informacemi pøedloenými
jimým Èlenem skupinì odborníkù zacházet jako s dùvìrnými, pokud je tento
Èlen za dùvìrné oznaèí. Jestlie sporná strana pøedloí skupinì odborníkù
dùvìrnou verzi písemného stanoviska, zpracuje zároveò, pokud o to Èlen
poádá, nedùvìrný výtah informací, obsaených v jeho stanoviscích, který
bude moci být zveøejnìn.
4. Pøed prvním vìci se týkajícím zasedáním skupiny odborníkù se
stranami, pøedloí sporné strany skupinì odborníkù písemná vysvìtlení, v
nich uvedou fakta pøípadu a pøísluné argumenty.
5. Na svém prvním, vìci se týkajícím zasedání se stranami, poádá
skupina odborníkù stranu, která podala alobu, aby pøípad uvedla. Poté, stále
na tomté zasedání, bude strana, proti které aloba smìøuje, poádána, aby
sdìlila svùj názor.
6. Vechny tøetí strany, které oznámí DSB svùj zájem ve vìci, budou
písemnì pøizvány, aby sdìlily své názory v prùbìhu prvního, vìci se týkajícího
zasedání skupiny odborníkù v èásti, která tomu bude vìnována. V prùbìhu
této èásti tohoto zasedání se budou moci zúèastnit vechny tyto tøetí strany.
7. Formální námitky budou uplatnìny v prùbìhu druhého, vìci se
týkajícího zasedání skupiny odborníkù. alovaná strana bude mít právo
ujmout se slova pøed stranou alující. Pøed tímto zasedáním pøedloí strany
skupinì odborníkù své námitky písemnì.
8. Skupina odborníkù mùe kdykoli poloit otázky stranám a poádat
je, aby daly vysvìtlení buï v prùbìhu zasedání se stranami nebo písemnì.
9. Sporné strany a vechny tøetí strany, pøizvané sdìlit svùj názor v
souladu s èlánkem 10, dají k dispozici skupinì odborníkù písemnou verzi svých
ústních stanovisek.
10. V zájmu zabezpeèit plnou transparentnost, budou stanoviska,
námitky a prohláení uvedená v odstavcích 5 a 9 èinìna za pøítomnosti stran.
Písemná vyjádøení kadé strany, vèetnì pøipomínek k popisné èásti zprávy a
odpovìdi na otázky poloené skupinou odborníkù, budou navíc dány k
dispozici druhé stranì nebo stranám.
11. Jakákoli dodateèná øízení skupiny odborníkù jsou pøípustná.
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12. Navrený program práce skupiny odborníkù:
a)

Obdrení prvních písemných stanovisek stran:
1) alující strana:

3 - 6 týdnù

2) alovaná strana:

2 - 3 týdny

b)

Datum, hodina a místo prvního, vìci se týkajícího
zasedání se stranami, jednání s tøetími stranami:

1 - 2 týdny

c)

Obdrení písemných námitek stran:

2 - 3 týdny

d)

Datum, hodina a místo druhého, vìci se týkajícího
zasedání se stranami:

1 - 2 týdny

e)

Vydání popisné èásti zprávy stranám:

2 - 4 týdny

f)

Obdrení pøipomínek stran k popisné èásti zprávy:

g)

Vydání prozatímní zprávy, vèetnì nálezu a
závìrù stranám:

h)

Koneèná lhùta pro strany k pøedloení návrhu
k pøezkoumání èásti(í) zprávy:

1 týden

i)

Lhùta pro pøezkoumání zprávy skupinou odborníkù vèetnì
pøípadné dodateèné schùzky se stranami:

2 týdny

j)

Vydání závìreèné zprávy sporným stranám:

2 týdny

k)

Rozeslání závìreèné zprávy Èlenùm:

3 týdny

2 týdny
2 - 4 týdny

Tento program mùe být mìnìn v pøípadì nepøedvídaného vývoje.
Dodateèná zasedání stran budou organizována v pøípadì potøeby.
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DODATEK 4
KONZULTAÈNÍ SKUPINY EXPERTÙ
Následující pravidla a øízení se budou uplatòovat na konzultaèní
skupiny expertù, které jsou zøízeny v souladu s ustanoveními odstavce 2
èlánku 13.
1. Konzultaèní skupiny expertù jsou podøízeny skupinì odborníkù.
Jejich zmocnìní a podrobné pracovní postupy budou stanoveny skupinou
odborníkù, které podají zprávu.
2. Úèast v konzultaèních skupinách expertù bude omezena na osoby
odbornì zdatné a zkuené v pøísluné oblasti.
3. Obèané sporných stran nebudou èleny konzultaèní skupiny expertù
bez vzájemné dohody sporných stran, ledae na základì výjimeèných okolností
skupina odborníkù usoudí, e potøebu specializované vìdecké expertizy nelze
uspokojit jinak. Vládní úøedníci sporných stran nebudou v konzultaèních
skupinách expertù pùsobit. Èlenové konzultaèních skupin expertù v nich
budou pùsobit osobnì a nikoli jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli
organizace. Vlády nebo organizace jim proto nebudou dávat pokyny pokud jde
o záleitosti, jimi se konzultaèní skupina expertù zabývá.
4. Konzultaèní skupiny expertù mohou konzultovat a vyadovat
informace a technické rady od jakéhokoli zdroje, který povaují za vhodný.
Døíve, ne si konzultaèní skupina expertù takové informace nebo rady od
zdroje, který je v pravomoci Èlena, vyádá, bude vládu tohoto Èlena
informovat. Kterýkoli Èlen odpoví bezodkladnì a úplnì na jakoukoli ádost
konzultaèní skupiny expertù o takovou informaci, kterou konzultaèní skupina
expertù povauje za potøebnou a pøimìøenou.
5. Sporné strany budou mít pøístup ke vem pøísluným informacím,
poskytnutým konzultaèní skupinì expertù, pokud nemají dùvìrnou povahu.
Dùvìrné informace, poskytnuté konzultaèní skupinì expertù, nebudou
zveøejnìny bez formálního souhlasu vlády, organizace nebo osoby, která
informace poskytla. V pøípadì, e tyto informace byly konzultaèní skupinou
expertù poadovány, ale zveøejnìní tìchto informací nebylo konzultaèní
skupinì expertù povoleno, bude vládou, organizací nebo osobou, která je
poskytla, zpracován jejich nedùvìrný výtah.
6. Konzultaèní skupina expertù pøedloí sporným stranám návrh
zprávy s cílem získat jejich pøipomínky a vzít je v úvahu, pokud to bude
pøimìøené, v závìreèné zprávì, která bude pøedána, jakmile bude pøedloena
skupinì odborníkù, sporným stranám. Závìreèná zpráva konzultaèní skupiny
expertù má pouze povahu poradní.
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PØÍLOHA 3
MECHANISMUS PØEZKOUMÁVÁNÍ OBCHODNÍ POLITIKY
Èlenové se dohodli takto:
A. Cíle
(i) Úèelem Mechanismu pøezkoumávání obchodní politiky (dále
uvádìného jako TPRM*/) je pøispìt k tomu, aby vichni Èlenové více
dodrovali pravidla, øád a závazky pøijaté v Mnohostranných obchodních
dohodách, popøípadì ve Vícestranných obchodních dohodách a tak usnadnit
pùsobení
mnohostranného
obchodního
systému,
umoòujíce
vyí
transparentnost a porozumìní obchodní politice a obchodním praktikám
Èlenù. Mechanismus pøezkoumávání tak umoòuje pravidelné kolektivní
zváení a zhodnocení celého spektra obchodní politiky a obchodních praktik
jednotlivých Èlenù a jejich dopad na pùsobení mnohostranného obchodního
systému. Není vak zamýlen, aby slouil jako základ pro dodrování
specifických závazkù, vyplývajících z dohod nebo pro postupy pøi øeení sporù
nebo aby Èlenùm ukládal nové závazky v oblasti obchodní politiky.
(ii) Posouzení obchodní politiky podle mechanismu pøezkoumávání se
provádí v pøísluném rozsahu v souvislosti s irími ekonomickými a
rozvojovými potøebami, politikou a cíli dotyèného Èlena, jako i v souvislosti s
jeho vnìjím prostøedím. Funkcí mechanismu pøezkoumávání je vak zjistit
dopady obchodní politiky a obchodních praktik Èlena na mnohostranný
obchodní systém.
B. Domácí transparentnost
Èlenové uznávají význam domácí transparentnosti rozhodnutí vlády v
obchodnì politických otázkách jak pro ekonomiky Èlenù; tak pro
mnohostranný obchodní systém a souhlasí s podnìcováním a podporou vìtí
transparentnosti uvnitø jejich vlastních systémù uznávajíce, e se
uskuteèòování domácí transparentnosti musí dít na dobrovolném základì,
pøièem v úvahu je nutno brát právní a politický systém kadého Èlena.
C. Postupy pro pøezkoumávání
(i) Pro pøezkoumávání obchodní politiky se tímto zøizuje Orgán pro
pøezkoumávání obchodní politiky (dále uvádìný jako TPRB**/).
(ii) Obchodní politika a obchodní praktiky vech Èlenù budou
podrobeny pravidelnému pøezkoumávání. Rozhodujícím faktorem pro
rozhodování o frekvenci pøezkoumávání bude vliv jednotlivých Èlenù na
pùsobení mnohostranného obchodního systému, urèený jejich podílem na
svìtovém obchodu za uplynulé reprezentativní období. První ètyøi takto
urèené obchodní subjekty (Evropská spoleèenství poèítaje jako jeden) budou
podrobeny pøezkoumávání kadé dva roky. Dalích 16 bude pøezkoumáváno
kadé ètyøi roky. Ostatní Èlenové budou podrobeni pøezkoumání kadých est
let, s výjimkou nejménì rozvinutých èlenských zemí, pro které mùe být
stanoveno delí èasové období. Rozumí se, e pøezkoumávání subjektù, které
mají spoleènou zahranièní obchodní politiku, týkající se více ne jednoho
*/ Trade Policy Review Mechanism.
**/ Trade Policy Review Body.
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Èlena, bude zahrnovat vechny sloky obchodní politiky, mající dopad na
obchod, vèetnì související obchodní politiky a praktik jednotlivých Èlenù.
Výjimeènì, v pøípadì zmìn v obchodní politice nebo praktikách Èlena, které
mohou mít významný dopad na jeho obchodní partnery, mùe TPRB po
konzultaci poádat dotyèného Èlena, aby pøedloil døíve svùj nový pøehled.
(iii) Jednání na zasedáních TPRB se budou øídit cíli, stanovenými v
odstavci A. Tato jednání se budou soustøeïovat na Èlenovu obchodní politiku
a
praktiky,
které
jsou
pøedmìtem
hodnocení
podle
mechanismu
pøezkoumávání.
(iv) TPRB sestaví základní plán pro provádìní pøezkoumávání. Mùe
rovnì projednávat a brát v úvahu aktualizované zprávy od Èlenù. TPRB
bude po konzultaci se Èleny, jich se to pøímo týká, sestavovat program
pøezkoumávání pro kadý rok. Po konzultaci s Èlenem nebo Èleny, kteøí
budou podrobeni pøezkoumání, mùe pøedseda vybrat mluvèí, kteøí za svoji
osobu uvedou projednávání v rámci TPRB.
(v) TPRB bude opírat svoji práci o následující dokumentaci:
a) kompletní zprávu tak, jak je uvedeno
pøedloenou Èlenem nebo Èleny, kteøí
pøezkoumání;

v odstavci D,
jsou podrobeni

b) zprávu,
koncipovanou
Sekretariátem
na
jeho
vlastní
zodpovìdnost, zaloenou na informacích, které má k dispozici
a na dalích informacích, poskytnutých dotyèným Èlenem
nebo Èleny. Sekretariát by mìl usilovat o to, aby od
dotyèného Èlena nebo Èlenù získal objasnìní jejich obchodní
politiky a praktik.
(vi) Zprávy Èlenù, kteøí jsou podrobeni pøezkoumávání a zpráva
Sekretariátu spolu s protokolem z pøísluného jednání TPRB, budou po
provedeném pøezkoumání neprodlenì publikovány.
(vii) Tyto dokumenty budou postoupeny Konferenci ministrù, která je
vezme na vìdomí.
D. Podávání zpráv
S cílem dosáhnout co nejvyího stupnì transparentnosti bude kadý
Èlen pravidelnì pøedkládat TPRB zprávy. Úplné zprávy budou obsahovat
popis obchodní politiky a praktik, uplatòovaných dotyèným Èlenem nebo
Èleny podle dohodnutého vzoru, schváleného TPRB. Tento vzor se bude
zpoèátku opírat o Vzor pro zprávy zemí, stanovený Rozhodnutím z
19.èervence 1989 (BISD 36S/406-409) doplnìný podle potøeby tak, aby obsah
zpráv zahrnoval vechny aspekty obchodní politiky, pokryté Mnohostrannými
obchodními dohodami podle Pøílohy 1, popøípadì Vícestrannými obchodními
dohodami. Podle zkueností mùe TPRB tento vzor upravit. Pokud dojde v
dobì mezi pøezkoumáními v jejich obchodní politice k významným zmìnám,
podají o tom Èlenové struènou zprávu; na základì dohodnutého vzoru budou
kadoroènì poskytovány nejnovìjí statistické informace. Zvlátní pozornost
bude vìnována potíím nejménì rozvinutých èlenských zemí pøi sestavování
zpráv. Sekretariát poskytne na ádost rozvojovým èlenským zemím a zejména
nejménì rozvinutým èlenským zemím technickou pomoc. Informace, obsaené
ve zprávách, by mìly být v co nejvìtí míøe koordinovány s oznámeními,
uèinìnými podle ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, popøípadì
Vícestranných obchodních dohod.
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E. Vztah k ustanovením GATT 1994 a GATS o platební bilanci
Èlenové uznávají potøebu co nejvíce sníit bøímì vlád, které se musí
podrobit úplným konzultacím pøi uplatòování ustanovení o platební bilanci
GATT 1994 nebo GATS. Za tímto úèelem pøedseda TPRB, po konzultaci s
dotyèným Èlenem nebo Èleny a s pøedsedou Výboru pro omezení, uplatòovaná
z dùvodu platební bilance, vypracuje administrativní ujednání tak, aby byl
obvyklý rytmus pøezkoumávání obchodní politiky harmonizován s èasovým
rozvrhem pro konzultace o platební bilanci bez toho, e bude docházet k
odkladu pøezkoumávání obchodní politiky o více ne 12 mìsícù.
F. Vyhodnocení mechanismu
TPRB provede vyhodnocení pùsobení TPRM nejpozdìji do pìti let po
vstupu v platnost Dohody o WTO. Výsledky hodnocení budou pøedloeny
Konferenci ministrù. Ta mùe následnì provést vyhodnocení TPRM v
intervalech, které urèí, nebo jak bude Konferencí ministrù poadováno.
G. Pøehled vývoje v mezinárodním obchodním prostøedí
TPRB bude rovnì kadý rok zkoumat vývoj v mezinárodním
obchodním prostøedí, který má vliv na mnohostranný obchodní systém.
Zkoumání se bude opírat o výroèní zprávu Generálního øeditele o hlavních
èinnostech WTO osvìtlující významné otázky, ovlivòující obchodní systém.
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PØÍLOHA 4
VÍCESTRANNÉ OBCHODNÍ DOHODY*/

DOHODA O OBCHODU CIVILNÍMI LETADLY
Dohoda o obchodu civilními letadly, sjednaná v enevì dne 12.dubna
1979 (BISD 26S/162) ve znìní zmìn, úprav nebo dodatkù.
DOHODA O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH
1994.

Dohoda o vládních zakázkách, sjednaná v Marrakei dne 15.dubna

MEZINÁRODNÍ DOHODA O OBCHODU MLÉÈNÝMI VÝROBKY
Mezinárodní dohoda o
Marrakei dne 15.dubna 1994.

obchodu

mléènými

výrobky,

sjednaná

v

MEZINÁRODNÍ DOHODA O OBCHODU HOVÌZÍM MASEM
Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem, sjednaná v Marrakei
dne 15.dubna 1994.

*/

Tyto dohody podle
Âhajõ
Â samostatne
Âmu procesu
15.dubna 1994 nestala jejich signata
ÂÏ
rem.

pr
Ïijetõ
Â.

Ïeska
C
Â

republika

se

dne
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ROZHODNUTÍ O OPATØENÍCH VE PROSPÌCH
NEJMÉNÌ ROZVINUTÝCH ZEMÍ
Ministøi,
uznávajíce kritickou situaci nejménì rozvinutých zemí a potøebu
zabezpeèit jejich efektivní úèast ve svìtovém obchodním systému a k pøijetí
opatøení ke zlepení jejich obchodních pøíleitostí;
uznávajíce specifické potøeby nejménì rozvinutých zemí v oblasti
pøístupu na trh, kde pokraèující preferenèní pøístup zùstává hlavním
prostøedkem pro zlepení jejich obchodních pøíleitostí;
znovu potvrzujíce svùj závazek plnit bezezbytku ustanovení, týkající se
nejménì rozvinutých zemí, obsaených v odstavcích 2 d), 6 a 8 Rozhodnutí z
28.listopadu 1979 o rozdílném a výhodnìjím zacházení, reciprocitì a plnìjí
úèasti rozvojových zemí;
majíce na zøeteli závazky úèastníkù, jak je stanoveno v oddíle B (vii)
èásti I Deklarace z Punta del Este;
1. Rozhodli, e pokud ji není stanoveno v nástrojích sjednaných v
prùbìhu Uruguayského kola a bez ohledu na to, zda tyto nástroje pøijaly,
budou nejménì rozvinuté zemì tak dlouho, dokud zùstanou v této kategorii,
plníce veobecná pravidla uvedená v døíve zmínìných nástrojích, pouze ádány
pøijmout závazky a koncese v rozsahu, který je v souladu s jejich vlastním
rozvojem, finanèními a obchodními potøebami nebo jejich administrativními a
institucionálními schopnostmi. Nejménì rozvinutým zemím bude poskytnuta
dodateèná lhùta jednoho roku, poèínající 15.dubna 1994 k pøedloení jejich
listin koncesí a závazkù, jak je poadováno v èlánku XI Dohody o zøízení
Svìtové obchodní organizace.
2. Se dohodli, e:
(i)

Urychlené uplatòování vech zvlátních a rozdílných opatøení,
pøijatých ve prospìch nejménì rozvinutých zemí, vèetnì tìch, je
byla pøijata v souvislosti s Uruguayským kolem, bude
zabezpeèeno
mimo
jiné
prostøednictvím
pravidelných
pøezkoumání.

(ii)

V moné míøe mohou být koncese na celní a necelní opatøení
sjednaná v Uruguayském kole na výrobky vývozního zájmu
nejménì rozvinutých zemí plnìny autonomnì, pøedem a
bezodkladnì. Bude zvaováno dalí vylepení Veobecného
systému preferencí a jiných schémat na výrobky zvlátního
vývozního zájmu nejménì rozvinutých zemí.

(iii)

Pravidla, stanovená v rùzných dohodách a nástrojích a
pøechodná ustanovení, sjednaná v rámci Uruguayského kola by
mìla být pro nejménì rozvinuté zemì uplatnìna pruným a
podpùrným zpùsobem. S tímto cílem budou s porozumìním
posuzovány specifické a odùvodnìné obavy vznesené nejménì
rozvinutými zemìmi na pøísluných Radách a Výborech.

(iv)

Pøi uplatòování opatøení ke zmírnìní úèinkù dovozu a jiných
opatøení, uvedených v odstavci 3 c) èlánku XXXVII GATT 1947
a v odpovídajících ustanovení GATT 1994 bude zvlátní
pozornost vìnována vývozním zájmùm nejménì rozvinutých
zemí.
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Nejménì rozvinutým zemím bude poskytnuta podstatnì zvýená
technická pomoc k rozvoji, posílení a diversifikaci jejich výroby a
vývozních základen, vèetnì slueb, jako i k podpoøe obchodu s
cílem umonit jim dosáhnout co nejvìtího uitku z
liberalizovaného pøístupu na trhy.

3. Souhlasí s pøezkoumáváním specifických potøeb nejménì
rozvinutých zemí a s pokraèováním v úsilí o pøijetí pozitivních opatøení, která
usnadní rozíøení obchodních pøíleitostí ve prospìch tìchto zemí.
DEKLARACE K PØÍNOSU SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
K DOSAENÍ VÌTÍ PROPOJENOSTI
VE VYTVÁØENÍ GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ POLITIKY
1. Ministøi uznávají, e globalizace svìtové ekonomiky vedla k trvale
rostoucí vzájemné závislosti mezi ekonomickými politikami uskuteèòovanými
jednotlivými zemìmi, vèetnì vzájemné závislosti mezi strukturálními,
makroekonomickými,
obchodními,
finanèními
a
rozvojovými
aspekty
vytváøené ekonomické politiky. Úkol dosáhnout souladu mezi tìmito
politikami se týká v prvé øadì vlád na národní úrovni, ale jejich mezinárodní
propojení je dùleitý a hodnotný prvek ve zvyování efektivnosti tìchto politik
na národní úrovni. Dohody dosaené v Uruguayském kole ukazují, e vechny
zúèastnìné vlády uznávají, e liberální obchodní politiky mohou pøispìt ke
zdravému rùstu a rozvoji jejich vlastních ekonomik a svìtové ekonomiky jako
celku.
2. Úspìná spolupráce v kadé oblasti ekonomické politiky pøispívá k
pokroku v jiných oblastech. Vìtí stabilita devizového kursu, zaloená na
pravidelnìjí podpoøe ekonomických a finanèních podmínek, by mìla pøispívat
k rozíøení obchodu, trvalého rùstu a rozvoje a k úpravì vnìjích nerovnováh.
Je tøeba rovnì zajistit odpovídající a èasovaný pøíliv zvýhodnìných i
nezvýhodnìných finanèních zdrojù a zdrojù urèených do skuteèných investic
do rozvojových zemí a zvýit úsilí s cílem vyøeit problémy zadluenosti a
napomáhat tak zabezpeèení ekonomického rùstu a rozvoje. Liberalizace
obchodu tvoøí stále dùleitìjí sloku úspìchu regulaèních programù
nastoupených mnohými zemìmi, èasto zahrnujících výrazné pøechodné
sociální výdaje. V této souvislosti si ministøi vímají úlohy Svìtové banky a
Mezinárodního mìnového fondu pøi podpoøe pøizpùsobení se liberalizaci
obchodu, vèetnì podpory zcela potraviny dováejícím rozvojovým zemím, je se
potýkají s krátkodobými cenovými náklady, vznikajícími ze zemìdìlských
obchodních reforem.
3. Pozitivní výsledek Uruguayského kola je hlavním pøínosem k více
propojeným a vzájemnì se doplòujícím mezinárodním ekonomickým
politikám. Závìry Uruguayského kola zabezpeèují rozíøení pøístupu na trhy
ve prospìch vech zemí, stejnì jako rámec posílených mnohostranných
obchodních disciplín. Rovnì zaruèují, e obchodní politika bude
uskuteèòována transparentnìjím zpùsobem a s vìdomím vìtího uitku z
otevøeného
obchodního
ovzduí
pro
domácí
soutìivost.
Posílený
mnohostranný obchodní systém, vyplývající z Uruguayského kola, je schopen
poskytnout zlepenou základnu pro liberalizaci, pøispìt k efektivnìjímu
dohledu a k zabezpeèení pøísného dodrování mnohostrannì sjednaných
pravidel a disciplín. Tato zlepení znamenají, e obchodní politika mùe hrát
v budoucnu podstatnìjí úlohu v zabezpeèování propojenosti pøi vytváøení
globální ekonomické politiky.
4. Ministøi ovem uznávají, e tìkosti, jejich pùvod leí mimo
obchod, nemohou být napraveny prostøednictvím opatøení pøijatých pouze v
oblasti obchodu. To zdùrazòuje dùleitost úsilí ke zlepení jiných prvkù pøi
vytváøení globální ekonomické politiky k doplnìní úèinného provádìní
výsledkù, dosaených v Uruguayském kole.
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5. Propojení mezi rùznými aspekty ekonomické politiky vyaduje, aby
mezinárodní instituce odpovìdné za kadou z tìchto oblastí, sledovaly
soudrné a vzájemnì se podporující politiky. WTO by mìla proto prosazovat a
rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovìdnými za mìnové a
finanèní záleitosti pøi respektování pravomoci, pøedpisù o utajení a nezbytné
autonomie rozhodovacího procesu kadé instituce a pøi zamezení ukládání
vzájemné podmínìnosti a dodateèných podmínek na vlády. Ministøi dále
vyzývají Generálního øeditele WTO, aby spolu s Výkonným øeditelem
Mezinárodního mìnového fondu a Prezidentem Svìtové banky pøezkoumal
dùsledky odpovìdnosti WTO za spolupráci s Bretton Woodskými institucemi,
stejnì jako moné formy této spolupráce za úèelem dosaení vìtí propojenosti
pøi vytváøení globální ekonomické politiky.
ROZHODNUTÍ O OZNAMOVACÍCH POSTUPECH
Ministøi se rozhodli doporuèit
rozhodnutí ke zlepení a pøezkoumání
postupù.

Ministerské konferenci pøijetí
níe stanovených oznamovacích

Èlenové,
pøejíce si zlepit pùsobení oznamovacích postupù podle Dohody o
zøízení Svìtové obchodní organizace (dále uvádìné jako Dohoda o WTO) a
tím pøispìt k transparentnosti obchodních politik Èlenù a k efektivnosti
dohlíecích opatøení pøijatých za tímto úèelem;
pøipomínajíce si závazky v oblasti zveøejòování a oznamování,
vyplývající z Dohody o WTO, vèetnì závazkù, vyplývajících na základì
protokolù o pøístupu, výjimek a jiných dohod, k nim Èlenové pøistoupili;
se dohodli takto:
I. Veobecná oznamovací povinnost
Èlenové potvrzují svùj závazek dodrovat závazky v oblasti
zveøejòování a oznamování, vyplývající z Mnohostranných obchodních dohod,
pøípadnì z Vícestranných obchodních dohod.
Èlenové si pøipomínají své závazky, uvedené v Ujednání o
oznamování, konzultaci, øeení sporù a dohledu, pøijaté dne 28.listopadu 1979
(BISD 26S/210). S ohledem na tento jejich závazek oznamovat v nejvìtí
moné míøe jimi pøijatá obchodní opatøení, ovlivòující pùsobení GATT 1994,
pøièem samotné oznámení nebude pøedurèovat názor na soulad tìchto
opatøení anebo jejich vztah k právùm a povinnostem podle Mnohostranných
obchodních dohod, pøípadnì Vícestranných obchodních dohod, se Èlenové
dohodli, e se budou øídit, jestlie to bude vhodné, pøiloeným seznamem
opatøení. Èlenové se proto dohodli, e zavedení nebo zmìna tìchto opatøení
podléhá ustanovením o oznamování podle Dohody z roku 1979.
II. Ústøední rejstøík oznámení
Bude zøízen ústøední rejstøík oznámení, za který bude odpovídat
Sekretariát.
Zatímco
Èlenové
budou
postupovat
podle
existujících
oznamovacích postupù, Sekretariát zabezpeèí, aby ústøední rejstøík
zaznamenal takové prvky informace, poskytnuté o opatøení pøísluným
Èlenem, jakými jsou dùvod, obchodní rozsah a ustanovení, podle kterého bylo
opatøení oznámeno. Ústøední rejstøík bude zahrnovat sledování vazeb mezi
svými záznamy o oznámeních Èlena a povinnostmi.
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Ústøední rejstøík bude kadoroènì informovat kadého Èlena o
pravidelných oznamovacích povinnostech, k nim bude vyjádøení Èlena
oèekáváno v prùbìhu následujícího roku.
Ústøední rejstøík upozorní jednotlivé Èleny na nesplnìné pravidelné
oznamovací povinnosti.
Informace zaznamenané v ústøedním rejstøíku, týkající se jednotlivých
oznámení, budou poskytnuty na poádání kterémukoli Èlenu, jen je oprávnìn
tato oznámení obdret.
III. Pøezkoumání oznamovacích povinností a postupù
Rada pro obchod zboím uskuteèní pøezkoumání oznamovacích
povinností a postupù podle Dohod v Pøíloze 1A Dohody o WTO. Pøezkoumání
bude uskuteènìno pracovní skupinou, její èlenství bude otevøeno pro vechny
Èleny. Skupina bude ustavena ihned po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO.
Pracovní skupina bude mít tato zmocnìní:
-

uskuteèòovat
dùkladné
pøezkoumání
vech
existujících
oznamovacích povinností Èlenù uvedených v Dohodách v Pøíloze
1A Dohody o WTO s cílem zjednoduit, normalizovat a
konsolidovat v co nejvìtí moné míøe tyto povinnosti, jako i
zlepit jejich plnìní, majíce na zøeteli obecný cíl zlepit
transparentnost obchodních politik Èlenù a úèinnost dohlíecích
opatøení pøijatých za tímto úèelem a dále majíce na zøeteli monou
potøebu nìkterých rozvojových èlenských zemí získat pomoc pøi
plnìní jejich oznamovacích povinností;

-

pøedloit doporuèení Radì pro obchod zboím nejpozdìji dva roky
po vstupu v platnost Dohody o WTO.
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PØÍLOHA
SEZNAM1/ PØÍKLADÙ OPATØENÍ, PODLÉHAJÍCÍCH OZNÁMENÍ
Cla (vèetnì rozsahu a úrovnì vázání, ustanovení, týkajících se Veobecného
systému preferencí, sazeb uplatòovaných vùèi èlenùm oblastí volného
obchodu/celních unií, jiných preferencí)
Celní kvóty a pøiráky
Mnostevní omezení, vèetnì dobrovolných vývozních omezení a ujednání o
øízení trhù ovlivòujících dovozy
Jiná netarifní opatøení jako licence a smíená opatøení, variabilní dávky
Celní hodnocení
Pravidla pùvodu zboí
Vládní zakázky
Technické pøekáky
Ochranná opatøení
Antidumpingová opatøení
Vyrovnávací opatøení
Vývozní danì
Vývozní subvence, osvobození od daní a výhodné financování vývozu
Svobodná celní pásma, vèetnì výroby pod celní uzávìrou
Vývozní omezení, vèetnì dobrovolných vývozních omezení a ujednání o øízení
trhù
Jiná vládní pomoc, vèetnì subvencí, osvobození od daní
Úloha státních obchodních podnikù
Devizová kontrola dovozu a vývozu
Vládou pøikázaný výmìnný obchod
Jakákoli jiná opatøení, na nì se vztahují Mnohostranné obchodní dohody v
Pøíloze 1A k Dohodì o WTO

1/

Tento seznam neme
Ïnõ
Â existujõ
Âcõ
Â ustanovenõ
Â o oznamova
Ânõ
Â uvedena
Â v Mnohostranny
Âch
obchodnõ
Âch dohoda
Âch v Pr
Ïõ
Âloze 1A Dohody o WTO, pr
Ïõ
Âpadne
Ï ve Võ
Âcestranny
Âch obchodnõ
Âch
dohoda
Âch v Pr
Ïõ
Âloze 4 Dohody o WTO.
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DEKLARACE O VZTAZÍCH SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
S MEZINÁRODNÍM MÌNOVÝM FONDEM
Ministøi,
berouce na vìdomí úzké vztahy mezi SMLUVNÍMI STRANAMI GATT
1947 a Mezinárodním mìnovým fondem a ustanoveními GATT 1947
upravujícími tyto vztahy, zejména èlánek XV GATT 1947;
uznávajíce pøání úèastníkù zaloit vztahy Svìtové obchodní
organizace s Mezinárodním mìnovým fondem, pokud jde o oblasti, na nì se
vztahují Mnohostranné obchodní dohody v pøíloze 1A Dohody o WTO, na
ustanoveních, která upravovala vztahy SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 s
Mezinárodním mìnovým fondem.;
Tímto znovu potvrzují, e pokud není v Závìreèném aktu stanoveno
jinak, budou vztahy Svìtové obchodní organizace s Mezinárodním mìnovým
fondem, pokud jde o oblasti, na nì se vztahují Mnohostranné obchodní
dohody v pøíloze 1A Dohody o WTO, zaloeny na ustanoveních, která
upravovala vztahy SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 s Mezinárodním
mìnovým fondem.
ROZHODNUTÍ K OPATØENÍM, TÝKAJÍCÍM SE MONÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVÙ REFORMNÍHO PROGRAMU
NA NEJMÉNÌ ROZVINUTÉ ZEMÌ A ZCELA
POTRAVINY DOVÁEJÍCÍ ROZVOJOVÉ ZEMÌ
1. Ministøi uznávají, e postupné plnìní výsledkù Uruguayského kola
jako celku bude vytváøet vìtí pøíleitosti pro rozvoj obchodu a ekonomický
rùst k prospìchu vech úèastníkù.
2. Ministøi uznávají, e bìhem reformních programù, smìøujících k
vìtí liberalizaci obchodu v zemìdìlství, mohou nejménì rozvinuté a zcela
potraviny dováející rozvojové zemì zaznamenat negativní dùsledky, pokud
jde o dostupnost odpovídajících dodávek základních potravin z vnìjích zdrojù
v rozumných lhùtách a podmínkách, vèetnì krátkodobých tìkostí ve
financování normální úrovnì obchodních dovozù základních potravin.
3. Ministøi proto souhlasí se zøízením vhodného mechanismu k
zabezpeèení toho, aby plnìní výsledkù Uruguayského kola v obchodu se
zemìdìlskými výrobky neovlivnilo negativnì dosaitelnost potravinové pomoci
na úrovni, která je dostateèná k pokraèování v poskytování pomoci pro
zajiování potravinových potøeb rozvojových zemí, zejména nejménì
rozvinutých a zcela potraviny dováejících rozvojových zemí. Za tímto úèelem
se ministøi dohodli:
(i)

pøezkoumávat úrovnì potravinové pomoci, pravidelnì stanovené
Výborem pro potravinovou pomoc podle Úmluvy o potravinové pomoci
1986 a navazovat jednání na vhodném fóru ke stanovení takové úrovnì
závazkù k potravinové pomoci, která je dostateèná k pokrytí
oprávnìných potøeb rozvojových zemi bìhem reformního programu;

(ii)

pøijmout smìrnice k zabezpeèení toho, aby byl zvýený podíl základních
potravin nejménì rozvinutým zemím a zcela potraviny dováejícím
rozvojovým zemím poskytován zcela ve formì daru a/nebo za pøimìøenì
výhodných podmínek v souladu s èlánkem IV Úmluvy o potravinové
pomoci 1986;
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(iii) plnì zváit, v souvislosti se svými programy pomoci, ádosti o
poskytnutí technické a finanèní pomoci nejménì rozvinutým zemím a
zcela potraviny dováejícím rozvojovým zemím ke zlepení jejich
zemìdìlské produktivity a infrastruktury.
4. Ministøi se dále dohodli zabezpeèit, aby jakákoli dohoda, týkající se
úvìrù na vývoz zemìdìlských výrobkù, obsahovala pøísluná ustanovení o
rozdílném zacházení ve prospìch nejménì rozvinutých a zcela potraviny
dováejících rozvojových zemí.
5. Ministøi uznávají, e jako dùsledek Uruguayského kola mohou jisté
rozvojové zemì zaznamenat krátkodobé potíe ve financování obvyklé úrovnì
obchodních dovozù a e tìmto zemím mùe být umonìno èerpat zdroje
mezinárodních finanèních institucí na základì existujících mechanismù nebo
mohou být tyto mechanismy vytvoøeny v souladu s regulaèními programy s
cílem èelit tìmto finanèním tìkostem. V této souvislosti Ministøi berou na
vìdomí odstavec 37 zprávy Generálního øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT
1947 o jeho konzultacích s Výkonným øeditelem Mezinárodního mìnového
fondu a Prezidentem Svìtové banky (MTN.GNG/NGl4/W/35).
6. Ustanovení tohoto Rozhodnutí budou pøedmìtem pravidelného
pøezkoumání Konferencí ministrù a dùsledky provádìní tohoto Rozhodnutí
budou v pøípadì potøeby sledovány Výborem pro zemìdìlství.
ROZHODNUTÍ O OZNÁMENÍ PRVÉHO ZAÈLENÌNÍ
PODLE ÈLÁNKU 2.6 DOHODY O TEXTILU A OACENÍ
Ministøi se dohodli, e úèastníci, udrující omezení, na která se
vztahuje odstavec 1 èlánku 2 Dohody o textilu a oacení, oznámí vechny
podrobnosti o opatøeních pøijatých podle odstavce 6 èlánku 2 této Dohody
Sekretariátu GATT nejpozdìji 1.øíjna 1994. Sekretariát GATT urychlenì
rozele tato oznámení ostatním úèastníkùm pro informaci. Tato oznámení
budou dána k dispozici Orgánu pro kontrolu nad textilem, a bude ustaven,
pro úèely, uvedené v odstavci 21 èlánku 2 Dohody o textilu a oacení.
ROZHODNUTÍ O NAVRHOVANÉM UJEDNÁNÍ
O INFORMAÈNÍM SYSTÉMU NOREM WTOISO
Ministøi rozhodli doporuèit, aby Sekretariát Svìtové obchodní
organizace (WTO) s Mezinárodní normalizaèní organizací (ISO) dosáhly
vzájemné dohody o zaloení informaèního systému, podle kterého:
1. èlenové ISONET budou Informaènímu støedisku ISO/IEC v enevì
zasílat oznámení, uvedená v odstavcích C a J Kodexu správné praxe pro
pøípravu, pøijímání a uplatòování norem podle Pøílohy 3 k Dohodì o
technických pøekákách obchodu, zpùsobem tam uvedeným;
2. v pracovních programech podle odstavce
následující (abecední) èíselné klasifikaèní systémy:
a)

J

budou

pouívány

klasifikaèní systém norem, který by normalizaèním orgánùm umonil
pøidìlit kadé normì, zmínìné v pracovním programu (abecední) èíselné
oznaèení pøedmìtné záleitosti;
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b)

stupòovitý kódový systém; který by normalizaèním orgánùm umonil
pøidìlit kadé normì, zmínìné v pracovním programu, (abecední) èíselné
oznaèení stadia vývoje normy; z tohoto dùvodu by mìlo být rozliováno
alespoò pìt vývojových etap: 1) etapa, ve které bylo pøijato rozhodnutí o
vývoji normy, avak technické práce dosud nebyly zapoèaty; 2) etapa, ve
které zapoèaly technické práce, avak lhùta pro pøedloení pøipomínek
dosud nezaèala bìet; 3) etapa, ve které zaèala bìet lhùta pro pøedloení
pøipomínek, avak dosud neuplynula; 4) etapa, ve které uplynula lhùta
pro pøedloení pøipomínek, avak norma dosud nebyla pøijata; 5) etapa,
ve které byla norma pøijata;

c)

identifikaèní systém, zahrnující vechny mezinárodní normy, který by
umonil normalizaèním orgánùm pøidìlit kadé normì, zmínìné v
pracovním
programu,
(abecední)
èíselné
oznaèení
mezinárodní
normy/norem pouité za základ;

3. Informaèní støedisko ISO/IEC bude Sekretariátu doruèovat ihned
výtisky vech oznámení, uvedených v odstavci C Kodexu správné praxe;
4. Informaèní støedisko ISO/IEC bude pravidelnì publikovat
informace, které obdrelo v oznámeních, uèinìných podle odstavcù C a J
Kodexu správné praxe; tato publikace, za kterou mùe být poadován
pøimìøený poplatek, bude dostupná èlenùm ISONET a prostøednictvím
Sekretariátu Èlenùm WTO.
ROZHODNUTÍ O POSOUZENÍ PUBLIKACE
INFORMAÈNÍHO STØEDISKA ISO/IEC
Ministøi rozhodli, e Výbor pro technické pøekáky obchodu v souladu
s odstavcem 1 èlánku 13 Dohody o technických pøekákách obchodu, uvedené
v Pøíloze 1A Dohody o WTO, podle nìho je ustaven, bude, ani by byla
dotèena ustanovení o konzultacích a øeení sporù, nejménì jedenkrát za rok
pøezkoumávat publikaci Informaèního støediska ISO/IEC o informacích, které
obdrelo podle Kodexu správné praxe pro pøípravu, pøijímání a uplatòování
norem, uvedeného v Pøíloze 3 k této Dohodì, s cílem poskytnout Èlenùm
pøíleitost projednat jakékoliv záleitosti, vztahující se k pùsobení tohoto
Kodexu.
Aby se toto projednávání usnadnilo, poskytne Sekretariát Èlenùm
seznam vech normalizaèních orgánù, které Kodex pøijaly, jako i seznam tìch
normalizaèních orgánù, které od pøedchozího pøezkoumání Kodex pøijaly nebo
od nìj odstoupily.
Sekretariát dále Èlenùm bezodkladnì
obdrených od Informaèního støediska ISO/IEC.

rozele

výtisky

oznámení,

ROZHODNUTÍ PROTI OBCHÁZENÍ
Ministøi,
berouce na vìdomí, e aèkoli problém obcházení antidumpingových
opatøení pøedstavoval èást jednání, která pøedcházela Dohodì o provádìní
èlánku VI GATT 1994, vyjednavaèi nebyli sto se dohodnout na specifickém
textu,
pamìtlivi, e je ádoucí uplatòování jednotných pravidel v této oblasti
co nejdøíve,
rozhodli se postoupit tuto záleitost Výboru pro otázky antidumpingu,
ustavenému podle zmínìné Dohody, k vyøeení.
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ROZHODNUTÍ O PØEZKOUMÁNÍ ÈLÁNKU 17.6
DOHODY O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI
VEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994
Ministøi se dohodli takto:
Zpùsob pøezkoumávání uvedený v odstavci 6 èlánku 17 Dohody o
provádìní èlánku VI GATT 1994 bude po 3 letech provìøen s cílem posoudit
otázku, zda je zpùsobilý pro veobecné uplatòování.
DEKLARACE ØEENÍ SPORÙ PODLE DOHODY
O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI VEOBECNÉ DOHODY
O CLECH A OBCHODU 1994 NEBO ÈÁSTI V DOHODY
O SUBVENCÍCH A VYROVNÁVACÍCH OPATØENÍCH
Ministøi uznávají, pokud jde o øeení sporù podle Dohody o provádìní
èlánku VI GATT 1994 nebo èásti V Dohody o subvencích a vyrovnávacích
opatøeních, potøebu sladìnosti øeení sporù, vyplývajících z antidumpingových
a vyrovnávacích opatøení.
DEKLARACE, TÝKAJÍCÍ SE PØÍPADU, KDY MÁ CELNÍ SPRÁVA
DÙVODY POCHYBOVAT O PRAVDIVOSTI NEBO PØESNOSTI
PROHLAOVANÉ HODNOTY
Ministøi vyzývají Výbor pro celní hodnocení zøízený podle Dohody o
provádìní èlánku VII GATT 1994, aby pøijal následující rozhodnutí:
Výbor pro celní hodnocení,
potvrzujíc, e pøevodní hodnota podle Dohody o provádìní èlánku VII
GATT 1994 (dále uvádìné jako Dohoda), je prvoøadým základem pro
urèování celní hodnoty;
uznávajíc, e se celní správa mùe zabývat pøípady, kdy má dùvody
pochybovat o pravdivosti nebo pøesnosti informací nebo listin pøedloených
obchodníky na podporu prohlaované hodnoty;
zdùrazòujíc, e by celní správa, pokud tak èiní, nemìla zpùsobit újmu
oprávnìným obchodním zájmùm obchodníkù;
berouc v úvahu èlánek 17 Dohody, odstavec 6 pøílohy III Dohody a
pøísluná rozhodnutí Technického výboru pro celní hodnocení;
rozhodl takto:
1. Je-li pøedloeno prohláení a celní správa má dùvody pochybovat o
pravdivosti nebo pøesnosti informací nebo listin, pøedloených na podporu
tohoto prohláení, mùe celní správa poadovat na dovozci, aby pøedloil
doplòující odùvodnìní, vèetnì listin nebo jiných dùkazù, osvìdèujících, e
prohlaovaná hodnota odpovídá celkové èástce skuteènì placené nebo která
má být zaplacena za dovezené zboí, upravené podle ustanovení èlánku 8.
Jestlie poté, co obdrela tato doplòující odùvodnìní, nebo neobdrela
odpovìï, má celní správa stále dùvodné pochybnosti o pravdivosti nebo
pøesnosti prohlaované hodnoty, bude moci, s pøihlédnutím k ustanovením
èlánku 11, mít za to, e celní hodnota nemùe být urèena podle ustanovení
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èlánku 1. Celní správa døíve, ne pøijme koneèné rozhodnutí, sdìlí dovozci, a
poádá-li o to, uèiní tak písemnou formou, dùvody, které ji vedou k
pochybnostem o pravdivosti nebo pøesnosti pøedloených informací nebo listin
a poskytne dovozci rozumnou monost jí odpovìdìt. Bylo-li pøijato koneèné
rozhodnutí, celní správa o nìm písemnì uvìdomí dovozce a uvede dùvody,
které ji k tomu vedly.
2. Pøi uplatòování této Dohody je pro Èlena zcela na místì pomoci
jinému Èlenu za vzájemnì sjednaných podmínek.
ROZHODNUTÍ O TEXTECH, TÝKAJÍCÍCH SE MINIMÁLNÍCH HODNOT
A DOVOZU VÝHRADNÍMI ZÁSTUPCI, VÝHRADNÍMI DISTRIBUTORY
A VÝHRADNÍMI ZPROSTØEDKOVATELI
Ministøi rozhodli pøedloit Výboru pro celní hodnocení zøízenému
podle Dohody o provádìní èlánku VII GATT 1994 k pøijetí následující texty:
I.
V pøípadech, kdy rozvojové èlenské zemì uèiní výhradu na zachování
úøednì stanovených minimálních hodnot za podmínek odstavce 2 pøílohy III a
prokáí, e tak èiní plným právem, Výbor s porozumìním pøezkoumá ádost o
výhradu, která mu bude za tímto úèelem pøedloena.
Bude-li výhrada pøijata, ustanovení a podmínky uvedené v odstavci 2
pøílohy III, plnì pøihlédnou k rozvojovým, finanèním a obchodním potøebám
dotèené rozvojové zemì.
II.
1. Jistý poèet rozvojových zemí vyjádøil obavu, e mohou vzniknout
problémy s hodnocením dovozù, uskuteèòovaných výhradními zástupci,
výhradními distributory a výhradními zprostøedkovateli. Na základì odstavce
1 èlánku 20 mohou rozvojové èlenské zemì odloit uplatòování ustanovení
této Dohody na dobu nepøesahující pìt let. V této souvislosti rozvojové èlenské
zemì, které pouijí tohoto ustanovení, budou moci vyuít této lhùty k
pøísluným studiím a pøijmout vechna opatøení nezbytná k usnadnìní jejího
uplatòování.
2. Vzhledem k tomu Výbor doporuèuje, aby Rada pro celní spolupráci
pomohla rozvojovým èlenským zemím, podle ustanovení pøílohy II, vypracovat
a uskuteènit studie v oblastech, o nich bude zjitìno, e mohou èinit
problémy, vèetnì tìch, které se vztahují k dovozùm uskuteèòovaným
výhradními zástupci, výhradními distributory a výhradními zprostøedkovateli.
ROZHODNUTÍ O INSTITUCIONÁLNÍCH UJEDNÁNÍCH
K VEOBECNÉ DOHODÌ O OBCHODU SLUBAMI
Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slubami pøijala na
svém prvním zasedání níe uvedené rozhodnutí o pomocných orgánech.
Rada pro obchod slubami,
jednajíc v souladu s èlánkem XXIV s cílem usnadnit pùsobení a
podpoøit cíle Veobecné dohody o obchodu slubami,
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rozhodla takto:
1. Kterýkoli pomocný orgán, který Rada mùe zøídit, bude podávat
Radì zprávu kadoroènì nebo èastìji, pokud to bude potøebné. Kadý takový
orgán si stanoví vlastní jednací øád a mùe zøídit, pokud to bude vhodné, své
vlastní pomocné orgány.
2. Kterýkoli sektorový výbor bude vykonávat povinnosti, které mu
byly svìøeny Radou a poskytne Èlenùm pøíleitost konzultovat jakoukoli
otázku, týkající se obchodu slubami v daném sektoru a pùsobení sektorové
pøílohy, ke které se mùe vztahovat. Takové povinnosti zahrnou:
a)

provádìt stálé pøezkoumávání a dohled nad uplatòováním Dohody ve
vztahu k danému sektoru;

b)

zpracovávat návrhy nebo doporuèení pro posouzení Radou v souvislosti s
jakoukoliv záleitostí, vztahující se k obchodu v daném sektoru;

c)

existuje-li pøíloha, vztahující se k sektoru, posuzovat návrhy na zmìny
této sektorové pøílohy a podávat pøísluná doporuèení Radì;

d)

poskytovat prostor pro technické diskuse, provádìt studie o opatøeních
Èlenù a zkoumat jakoukoli jinou technickou otázku, dotýkající se
obchodu slubami v daném sektoru;

e)

poskytovat technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím a rozvojovým
zemím, jednajícím o pøístupu k Dohodì o zøízení Svìtové obchodní
organizace, pokud jde o uplatòování závazkù nebo v jiných záleitostech,
dotýkajících se obchodu slubami v daném sektoru; a

f)

spolupracovat s jakýmikoliv jinými pomocnými orgány, zøízenými podle
Veobecné dohody o obchodu slubami nebo jakýmikoliv mezinárodními
organizacemi pùsobícími v jakémkoliv daném sektoru.

3. Tímto je zøízen Výbor pro obchod finanèními slubami, který bude
mít povinnosti uvedené v odstavci 2.
ROZHODNUTÍ O NÌKTERÝCH POSTUPECH PØI ØEENÍ SPORÙ
Z VEOBECNÉ DOHODY O OBCHODU SLUBAMI
Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slubami pøijala na
svém prvním zasedání níe uvedené rozhodnutí.
Rada pro obchod slubami,
berouc v úvahu specifickou povahu povinností a specifických závazkù,
vyplývajících z Dohody o obchodu slubami, pokud jde o øeení sporù podle
èlánkù XXII a XXIII,
rozhodla takto:
1. Bude zøízen seznam èlenù skupin odborníkù, který bude pomùckou
pøi jejich výbìru.
2. Za tím úèelem mohou Èlenové navrhnout jména jednotlivcù,
majících kvalifikaci uvedenou v odstavci 3 s tím, aby byli zahrnuti do seznamu
a poskytnou jejich ivotopis s pøehledem jejich kvalifikací, vèetnì, je-li to
vhodné, uvedení odborných znalostí v pøísluném sektoru.
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3. Skupiny odborníkù budou sloeny z velmi kvalifikovaných osob bez
ohledu na to, mají-li vztah k vládním orgánùm èi nikoli, které mají zkuenosti
v otázkách, vztahujících se ke Veobecné dohodì o obchodu slubami a/nebo k
obchodu slubami, vèetnì souvisejících otázek regulace. Èlenové skupin
odborníkù v nich budou pùsobit jako soukromé osoby a nikoli jako zástupci
vlády nebo organizace.
4. Skupiny odborníkù pro spory, týkající se sektorových záleitostí,
budou mít potøebné odborné znalosti, nezbytné pro specifické sektory slueb,
kterých se spor týká.
5. Sekretariát povede seznam èlenù a vypracuje po konzultaci s
pøedsedou Rady postupy pro jeho vedení.
ROZHODNUTÍ O OBCHODU SLUBAMI
A IVOTNÍM PROSTØEDÍ
Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slubami pøijala na
svém prvním zasedání níe uvedené rozhodnutí.
Rada pro obchod slubami,
uznávajíc, e opatøení potøebná pro ochranu ivotního prostøedí
mohou být v rozporu s ustanoveními Dohody; a
berouc na vìdomí skuteènost, e jeliko se opatøení potøebná k
ochranì ivotního prostøedí vyznaèují tím, e mají za cíl ochranu ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat a rostlin, není jasné, zda existuje potøeba uèinit pro tuto
ochranu více, ne je obsaeno v odstavci b) èlánku XIV;
rozhodla takto:
1. Pro urèení, zda se, s ohledem na taková opatøení, jeví potøebnou
jakákoliv zmìna èlánku XIV Dohody, Výbor pro obchod a ivotní prostøedí se
ádá, aby pøezkoumal vztah mezi obchodem slubami a ivotním prostøedím,
vèetnì otázky trvalého rozvoje a podal o tom zprávu s doporuèeními, pokud k
nim dospìje. Výbor rovnì pøezkoumá význam mezivládních dohod o
ivotním prostøedí a jejich vztah k Dohodì.
2. Výbor podá zprávu o výsledcích své práce prvnímu zasedání
Konference ministrù konanému kadé 2 roky, po vstupu v platnost Dohody o
zøízení Svìtové obchodní organizace.
ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH O POHYBU FYZICKÝCH OSOB
Ministøi,
berouce na vìdomí závazky, vyplývající z jednání Uruguayského kola o
pohybu fyzických osob za úèelem dodávání slueb;
dbalí cílù Veobecné dohody o obchodu slubami, vèetnì vzrùstající
úèasti rozvojových zemí v obchodu slubami a rozíøení jejich vývozù slueb;
uznávajíce dùleitost dosaení vyích úrovní závazkù o pohybu
fyzických osob s cílem umonit rovnováhu výhod podle Veobecné dohody o
obchodu slubami;
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rozhodli takto:
1. Jednání o dalí liberalizaci pohybu fyzických osob za úèelem
dodávání slueb budou pokraèovat po ukonèení Uruguayského kola s cílem
umonit, aby úèastníci dosáhli vyích úrovní závazkù podle Veobecné
dohody o obchodu slubami.
2. Zøizuje se Negociaèní skupina o pohybu fyzických osob, která
jednání uskuteèní. Skupina si stanoví svùj vlastní jednací øád a bude
pravidelnì podávat zprávy Radì pro obchod slubami.
3. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji 6 mìsícù po vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní
organizace.
4. Závazky, vyplývající z tìchto jednání, budou zapsány v listinách
specifických závazkù Èlenù.
ROZHODNUTÍ O FINANÈNÍCH SLUBÁCH
Ministøi,
berouce na vìdomí, e závazky k finanèním slubám zapsané úèastníky
v listinách pøi ukonèení Uruguayského kola, vstoupí v platnost na základì
nejvyích výhod ve stejnou dobu jako Dohoda o zøízení Svìtové obchodní
organizace (dále uvádìná jako Dohoda o WTO),
rozhodli takto:
1. Na konci období, konèícího nejpozdìji 6 mìsícù po datu vstupu v
platnost Dohody o WTO, budou Èlenové moci zlepit, upravit nebo odvolat
vechny nebo èást svých závazkù v tomto sektoru, ani by nabídli vyrovnání,
bez ohledu na ustanovení èlánku XXI Veobecné dohody o obchodu slubami.
Souèasnì Èlenové dokonèí zpracování svých stanovisek, vztahujících se ke
zprotìní ze zacházení podle nejvyích výhod v tomto sektoru, bez ohledu na
ustanovení Pøílohy o zprotìní ze závazkù podle èlánku II. Od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a a do konce období zmínìného výe, se nebudou
zprotìní, zapsaná v Pøíloze o zprotìní ze závazkù podle èlánku II a
podmínìná úrovní závazkù pøijatých jinými úèastníky nebo zprotìními jiných
úèastníkù, uplatòovat.
2. Výbor pro obchod finanèními slubami bude sledovat postup
jakýchkoliv jednání, uskuteènìných podle podmínek tohoto Rozhodnutí a podá
o nich zprávu Radì pro obchod slubami nejpozdìji 4 mìsíce po datu vstupu v
platnost Dohody o WTO.
ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH
O NÁMOØNÍCH DOPRAVNÍCH SLUBÁCH
Ministøi,
berouce na vìdomí, e závazky o námoøních dopravních slubách,
zapsané úèastníky v listinách pøi ukonèení Uruguayského kola, vstoupí v
platnost na základì nejvyích výhod ve stejnou dobu jako Dohoda o zøízení
Svìtové obchodní organizace (dále uvádìná jako Dohoda o WTO),
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rozhodli takto:
1. V rámci Veobecné dohody o obchodu slubami budou na základì
dobrovolnosti zahájena jednání v sektoru námoøních dopravních slueb.
Jednání budou svým rozsahem souhrnná, zamìøená na závazky v mezinárodní
námoøní dopravì, pomocných slubách a na pøístup k pøístavním zaøízením a
na jejich pouívání a vedoucí k odstranìní omezení v rámci pevného èasového
rozvrhu.
2. Zøizuje se Negociaèní skupina o námoøních dopravních slubách
(dále uvádìná jako Negociaèní skupina), aby plnila toto zmocnìní.
Negociaèní skupina bude pravidelnì podávat zprávy o postupu tìchto jednání.
3. Jednání v Negociaèní skupinì budou otevøena vem vládám a
Evropským spoleèenstvím, které oznámí svùj zámìr se jich zúèastnit. K
tomuto dni oznámili svùj zámìr úèastnit se jednání následující:
Argentina, Evropská spoleèenství a jeho èlenské zemì, Finsko,
Filipíny, Hongkong, Island, Indonésie, Kanada, Korea, Malajsie,
Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rumunsko, Singapur, Spojené
státy, védsko, výcarsko, Thajsko, Turecko.
Dalí oznámení o zámìru úèastnit se jednání budou zaslána depozitáøi Dohody
o WTO.
4. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji v èervnu 1996. Závìreèná zpráva Negociaèní skupiny bude
obsahovat datum pro provádìní výsledkù tìchto jednání.
5. Do ukonèení jednání jsou èlánek II a odstavce 1 a 2 Pøílohy o
zprotìní ze závazkù podle èlánku II suspendovány pøi jejich uplatòování v
tomto sektoru a není potøebné zapisovat zprotìní ze zacházení podle
nejvyích výhod. Pøi ukonèení jednání budou Èlenové moci zlepit, upravit
nebo odvolat kterékoli závazky uèinìné v tomto sektoru v prùbìhu
Uruguayského kola, ani by nabídli vyrovnání, bez ohledu na ustanovení
èlánku XXI Dohody. Souèasnì Èlenové dokonèí zpracování svých stanovisek,
vztahujících se ke zprotìní ze zacházení podle nejvyích výhod v tomto
sektoru, bez ohledu na ustanovení Pøílohy o zprotìní ze závazkù podle èlánku
II. Jestlie by jednání neuspìla, Rada pro obchod slubami rozhodne, zda
jednání mají pokraèovat v souladu s tímto zmocnìním.
6. Jakékoliv závazky, vyplývající z jednání, vèetnì data jejich vstupu v
platnost, budou zapsány v listinách pøiloených k Veobecné dohodì o
obchodu slubami a budou podléhat vem ustanovením Dohody.
7. Rozumí se, e okamitì a poté k datu, které bude stanoveno podle
odstavce 4, neuplatní úèastníci ádné opatøení, dotýkající se obchodu
námoøními dopravními slubami s výjimkou opatøení, reagujícího na opatøení,
uplatòovaná jinými zemìmi a zamìøeného na zachování nebo zlepení svobody
poskytování námoøních dopravních slueb nebo takového, které by zlepilo
jejich negociaèní postavení a vliv.
8. Provádìní odstavce 7 bude podléhat dohledu Negociaèní skupiny.
Kterýkoli úèastník mùe upozornit Negociaèní skupinu na jakékoliv opatøení
nebo opomenutí, které povauje za závané pro splnìní odstavce 7. Taková
oznámení se budou povaovat za pøedloená Negociaèní skupinì jejich pøijetím
Sekretariátem.
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ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH
O ZÁKLADNÍCH TELEKOMUNIKACÍCH
Ministøi rozhodli takto:
1. Budou zahájena jednání, na nich bude úèast dobrovolná a která
budou vedena s cílem postupnì liberalizovat obchod v telekomunikaèních
dopravních sítích a slubách (dále uvádìných jako základní telekomunikace)
v rámci Veobecné dohody o obchodu slubami.
2. Ani by byly dotèeny jejich výsledky, budou jednání svým rozsahem
souhrnná a ádné základní telekomunikace z nich nebudou a priori vyòaty.
3. Zøizuje se Negociaèní skupina pro základní telekomunikace (dále
uvádìná jako Negociaèní skupina), aby plnila toto zmocnìní. Negociaèní
skupina bude pravidelnì podávat zprávy o postupu tìchto jednání.
4. Jednání v Negociaèní skupinì budou otevøena vem vládám a
Evropským spoleèenstvím, které oznámí svùj zámìr se jich zúèastnit. K
tomuto dni oznámili svùj zámìr úèastnit se jednání následující:
Austrálie, Chile, Evropská spoleèenství a jejich èlenské státy, Finsko,
Hongkong, Japonsko, Kanada, Korea, Kypr, Maïarsko, Mexiko, Nový
Zéland, Norsko, Rakousko, Slovenská republika, Spojené státy,
védsko, výcarsko, Turecko.
Dalí oznámení o zámìru zúèastnit se jednání budou zaslána depozitáøi
Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace.
5. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji 30.dubna 1996. Závìreèná zpráva Negociaèní skupiny bude
obsahovat datum pro provádìní výsledkù tìchto jednání.
6. Jakékoliv závazky, vyplývající z jednání, vèetnì data jejich vstupu v
platnost, budou zapsány v listinách, pøiloených k Veobecné dohodì o
obchodu slubami a budou podléhat vem ustanovením Dohody.
7. Rozumí se, e okamitì a poté k datu, stanovenému podle odstavce
5, neuplatní ádný úèastník opatøení, dotýkající se obchodu základními
telekomunikacemi, takovým zpùsobem, který by zlepil jeho negociaèní
postavení a vliv. Rozumí se, e tato ustanovení nebudou bránit uzavírání
podnikových a vládních ujednání, týkajících se poskytování základních
telekomunikaèních slueb.
8. Provádìní odstavce 7 bude podléhat dohledu Negociaèní skupiny.
Kterýkoli úèastník mùe upozornit Negociaèní skupinu na jakékoli opatøení
nebo opomenutí, které povauje za závané pro splnìní odstavce 7. Taková
oznámení se budou povaovat za pøedloená Negociaèní skupinì jejich pøijetím
Sekretariátem.
ROZHODNUTÍ O PROFESIONÁLNÍCH SLUBÁCH
Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slubami pøijala na
svém prvním zasedání níe uvedené rozhodnutí:
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Rada pro obchod slubami,
uznávajíc dopad regulaèních opatøení, vztahujících se k profesionální
kvalifikaci, technickým normám a licenènímu øízení na rozíøení obchodu
profesionálními slubami;
pøejíc si zavést mnohostranná pravidla a postupy s cílem zajistit aby,
jsou-li pøijaty specifické závazky, taková regulaèní opatøení nevytváøela
zbyteèné pøekáky pro dodávky profesionálních slueb;
rozhodla takto:
1. Pracovní program, uvedený v odstavci 4 èlánku VI o domácí
regulaci, by mìl být okamitì uveden v úèinnost. Za tím úèelem bude zaloena
Pracovní skupina o profesionálních slubách, aby prozkoumala pravidla a
postupy nutné k zajitìní toho, aby opatøení, vztahující se ke kvalifikaèním
poadavkùm a postupùm, technickým normám a licenèním poadavkùm v
oblasti profesionálních slueb, nevytváøela zbyteèné pøekáky obchodu a
podala o tom zprávu s doporuèeními.
2. Pracovní skupina jako záleitost pøednostního významu uèiní
doporuèení pro vypracování mnohostranných disciplín v sektoru úèetnictví,
aby se tím tak specifické závazky staly skuteènì úèinnými. Pøi zpracování
tìchto doporuèení se pracovní skupina soustøedí na:
a)

vypracování mnohostranných pravidel a postupù, vztahujících se k
pøístupu na trh, aby se zajistilo, e domácí regulaèní pøedpisy: (i) se
opírají o objektivní a transparentní kritéria, jako je oprávnìnost a
zpùsobilost dodávat slubu; (ii) nejsou více zatìující, ne je potøebné k
zajitìní kvality sluby, èím se usnadní úèinná liberalizace úèetnických
slueb;

b)

pouívání mezinárodních norem a tak podpoøí spolupráci s pøíslunými
mezinárodními organizacemi, vymezenými podle odstavce 5 b) èlánku VI,
aby se stal plnì úèinným odstavec 5 èlánku VII;

c)

usnadnìní úèinného uplatòování odstavce 6 èlánku VI Dohody cestou
stanovení smìrnic pro uznání kvalifikací.

Pøi zpracovávání tìchto pravidel a postupù vezme Pracovní skupina v úvahu
dùleitost vládních a nevládních orgánù, regulujících profesionální sluby:
ROZHODNUTÍ O PØÍSTUPU
K DOHODÌ O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH
1. Ministøi vyzývají Výbor pro vládní zakázky, zøízený podle Dohody
o vládních zakázkách, uvedené v pøíloze 4 b) Dohody o zøízení Svìtové
obchodní organizace, aby upøesnil následující:
a)

Èlen, mající zájem o pøístup podle odstavce 2 èlánku XXIV Dohody o
vládních zakázkách, o tom bude informovat Generálního øeditele WTO a
pøedloí pøísluné informace, vèetnì rozsahu nabídky k zaèlenìní do
Dodatku I, majíc na zøeteli pøísluná ustanovení Dohody, zejména èlánku
I a kde je to vhodné, èlánku V;

b)

sdìlení bude rozesláno Stranám Dohody;

c)

Èlen, mající zájem o pøístup, uskuteèní konzultace se Stranami o
podmínkách jeho pøístupu k Dohodì;
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d)

Výbor, s cílem usnadnit pøístup, zøídí pracovní skupinu, jestlie o to
dotyèný Èlen nebo kterákoli Strana Dohody poádá. Pracovní skupina by
mìla pøezkoumat: (i) rozsah nabídky uèinìné ádajícím Èlenem; a (ii)
pøíslunou informaci, týkající se vývozních pøíleitostí na trzích Stran,
berouc zøetel na existující a moné vývozní schopnosti ádajícího Èlena a
vývozní pøíleitosti pro Strany na trhu ádajícího Èlena;

e)

jestlie Výbor rozhodne schválit podmínky pøístupu, vèetnì seznamù
pøistupujícího Èlena, pøistupující Èlen uloí u generálního øeditele WTO
listinu o pøístupu, obsahující podmínky takto dohodnuté. Seznamy
pøistupujícího Èlena v angliètinì, francouztinì a panìltinì budou
pøipojeny k Dohodì.

f)

pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO se výe uvedené postupy
pouijí mutatis mutandis vùèi smluvním stranám GATT 1947, které mají
zájem o pøístup a úkoly, uloené Generálnímu øediteli WTO, provede
Generální øeditel SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947.

2. Bere se na vìdomí, e se rozhodnutí Výboru pøijímá na základì
konsensu. Rovnì se bere na vìdomí, e doloka o neuplatòování odstavce 11
èlánku XXIV platí pro kteroukoli Stranu.
ROZHODNUTÍ O UPLATÒOVÁNÍ A PØEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ
O PRAVIDLECH A ØÍZENÍ PØI ØEENÍ SPORÙ
Ministøi,
odvolávajíce se na Rozhodnutí z 22.února 1994, podle nìho existující
pravidla a postupy GATT 1947 v oblasti øeení sporù zùstanou v úèinnosti do
data vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace;
vyzývají pøísluné Rady a Výbory, aby rozhodly, e budou nadále
pùsobit s cílem projednávat jakékoli spory, u kterých byla podána ádost o
konzultace pøed tímto datem.
vyzývají Konferenci ministrù dokonèit úplné pøezkoumání pravidel a
øízení pøi øeení sporù v rámci Svìtové obchodní organizace v prùbìhu 4 let po
vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace a u
pøíleitosti svého prvního zasedání po dokonèení pøezkoumání pøijmout
rozhodnutí, zda pokraèovat v uplatòování tìchto pravidel a øízení pøi
urovnávání sporù, zmìnit je nebo je ukonèit.
UJEDNÁNÍ O ZÁVAZCÍCH VE FINANÈNÍCH SLUBÁCH
Úèastníkùm Uruguayského kola bylo umonìno pøevzít specifické
závazky k finanèním slubám podle Veobecné dohody o obchodu slubami
(dále uvádìné jako Dohoda) na základì postupu, který je rozdílný od
postupu, uvedeného v ustanoveních èásti III Dohody. Bylo dohodnuto, e by
tento postup mohl být pouit, budou-li uplatnìna následující ustanovení:
(i)

pøístup není v rozporu s ustanoveními Dohody;

(ii)

pøístup není na újmu právu kteréhokoli Èlena zapsat do listiny své
specifické závazky v souladu s postupem podle èásti III Dohody;

(iii) specifické závazky z nìj vyplývající se budou uplatòovat na základì
nejvyích výhod;
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(iv) nedolo k vytvoøení ádné domnìnky o stupni liberalizace, ke kterému
se Èlen zavazuje podle Dohody.
Dotèení Èlenové, na základì jednání a s výhradou podmínek a omezení
v pøípadech, e jsou vymezeny, zapsali do svých listin specifické závazky v
souladu s níe uvedeným pøístupem.
A.

Zachování existujícího stavu

Jakékoliv podmínky a omezení k závazkùm, zaznamenaným níe, se
omezí na existující nevyhovující opatøení.
B.

Pøístup na trh
Monopolní práva
1. Dodatkem k èlánku VIII Dohody se uplatní následující ustanovení:
Kadý Èlen zapíe do své listiny, vztahující se k finanèním slubám,
existující monopolní práva a bude usilovat o jejich odstranìní nebo
sníení jejich rozsahu. Bez ohledu na odstavec 1 b) Pøílohy o
finanèních slubách, se tento odstavec uplatní na èinnosti, uvedené v
odstavci 1 b) (iii) Pøílohy.
Finanèní sluby, zakoupené veøejnìprávními subjekty

2. Bez ohledu na èlánek XIII Dohody, kadý Èlen zajistí, aby bylo
dodavatelùm finanèní sluby kteréhokoli jiného Èlena, zaloeným na jeho
území, poskytnuto zacházení podle nejvyích výhod a národní zacházení,
pokud jde o nákup nebo získání finanèních slueb veøejnoprávními subjekty
Èlena na jeho území.
Obchod pøes hranice
3. Kadý Èlen povolí dodavatelùm finanèních slueb - nerezidentùm
dodávat jako hlavní dodavatel, pomocí prostøedníka nebo jako prostøedník a
podle závazkù a podmínek, které poskytují národní zacházení, tyto sluby:
a)

pojitìní rizik, vztahujících se k:
(i)

námoøní dopravì a komerèní letecké dopravì, kosmickým startùm
a dopravì takto uskuteènìné (vèetnì satelitù) a tímto pojitìním
krýt èást nebo celek následujících elementù: dopravované zboí,
vozidla dopravující zboí a jakékoliv závazky z toho vyplývající; a

(ii)

zboí v mezinárodním tranzitu;

b)

zajitìní, zpìtný odstup a pomocné pojiovací sluby, uvedené v odstavci
5 a) (iv) Pøílohy;

c)

poskytování a pøevod finanèních informací a zpracování finanèních údajù,
uvedené v odstavci 5 a) (xv) Pøílohy a poradenské a jiné pomocné sluby,
s výjimkou zprostøedkování, vztahující se k bankovnictví a ostatním
finanèním slubám, uvedené v odstavci 5 a) (xvi) Pøílohy.

4. Kadý Èlen povolí svým rezidentùm kupovat na území kteréhokoli
jiného Èlena finanèní sluby uvedené v:
a)

odstavci 3 a);
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b)

odstavci 3 b); a

c)

odstavci 5 a) (v) a (xvi) Pøílohy.
Komerèní pøítomnost

5. Kadý Èlen poskytne dodavatelùm finanèních slueb kteréhokoli
jiného Èlena právo zaloit nebo rozíøit na jeho území komerèní pøítomnost,
vèetnì cestou nabytí existujících podnikù.
6. Èlen mùe stanovit podmínky a postupy pro povolení zaloení nebo
rozíøení komerèní pøítomnosti, pokud tyto podmínky a postupy neobchází
závazky Èlena podle odstavce 5 a jsou sluèitelné s jinými povinnostmi,
uvedenými v Dohodì.
Nové finanèní sluby
7. Èlen povolí dodavatelùm finanèních slueb kteréhokoli jiného
Èlena, zaloeným na jeho území, nabízet na svém území jakékoliv nové
finanèní sluby.
Pøevod informací a zpracování informací
8. ádný Èlen nepøijme opatøení, která brání pøevodu informací nebo
zpracování finanèních informací, vèetnì pøenosu dat elektronickými
prostøedky nebo opatøení, která za podmínky, e pravidla dovozu jsou
sluèitelná s mezinárodními dohodami, brání pøevodu zaøízení v pøípadech, kdy
takový pøevod informací, zpracování finanèních informací nebo pøevod
zaøízení jsou potøebné pro provádìní bìného obchodu dodavatelem finanèní
sluby. Nic v tomto odstavci neomezuje právo Èlena chránit osobní data,
osobní soukromí a dùvìrnou povahu jednotlivých záznamù a úètù, pokud se
takové právo nevyuívá k obcházení ustanovení Dohody.
Doèasný vstup personálu
9. a)

Kadý Èlen povolí doèasný vstup na své území níe uvedenému
personálu dodavatele finanèní sluby kteréhokoli jiného Èlena,
který zakládá nebo ji zaloil komerèní pøítomnosti na území
Èlena:
(i)

vedoucímu øídícímu personálu, majícímu vlastnické
informace potøebné pro zøízení, kontrolu a provozování
slueb dodavatele finanèních slueb; a

(ii) provozním odborníkùm dodavatele finanèních slueb.
b)

Kadý Èlen povolí, s výjimkou dosaitelnosti kvalifikovaného
personálu na svém území, doèasný vstup na své území
následujícímu personálu spojenému s komerèní pøítomností
dodavatele finanèní sluby kteréhokoli jiného Èlena:
(i)

odborníkùm
v
telekomunikaèních
finanèní sluby; a

oblasti
slueb
a

poèítaèových
slueb,
úèetnictví
dodavatele

(ii) odborníkùm v oblastech pojistné matematiky a práva.
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Nediskriminaèní opatøení
10. Kadý Èlen se bude snait odstranit nebo omezit jakékoliv
významné nepøíznivé úèinky na dodavatele finanèní sluby kteréhokoli jiného
Èlena:
a)

nediskriminaèních opatøení, která brání dodavatelùm finanèních slueb
nabízet na území Èlena, formou stanovenou Èlenem, vechny finanèní
sluby povolené Èlenem;

b)

nediskriminaèních opatøení, která omezují rozíøení èinnosti dodavatelù
finanèních slueb na celé území Èlena;

c)

opatøení Èlena, jestlie tento Èlen uplatòuje stejná opatøení na dodávky
jak bankovních slueb, tak slueb v oblasti cenných papírù a dodavatel
finanèní sluby kteréhokoli jiného Èlena soustøeïuje svou èinnost na
poskytování slueb v oblasti cenných papírù; a

d)

jiných opatøení, která, by berou zøetel na ustanovení Dohody, postihují
nepøíznivì schopnost dodavatelù finanèních slueb kteréhokoli jiného
Èlena pùsobit a soutìit na trhu Èlena nebo na nìj vstoupit;

za pøedpokladu, e by jakékoli opatøení, pøijaté podle tohoto odstavce,
nespravedlivì nediskriminovalo dodavatele finanèních slueb Èlena, který
takové opatøení pøijímá.
11. Pokud jde o nediskriminaèní opatøení, uvedená v odstavcích 10 a)
a b), bude Èlen usilovat o neomezování souèasného stupnì trních pøíleitostí
a výhod, které ji na území Èlena mají dodavatelé finanèních slueb vech
ostatních Èlenù jako skupina za pøedpokladu, e tento závazek nebude mít za
následek nespravedlivou diskriminaci dodavatelù finanèních slueb Èlena,
uplatòujícího taková opatøení.
C.

Národní zacházení

1. Podle podmínek, které poskytují národní zacházení, poskytne
kadý Èlen dodavatelùm finanèních slueb kteréhokoli jiného Èlena,
zaloeným na jeho území, pøístup k platebním a zúètovacím systémùm
provozovaným veøejnoprávními subjekty a k oficiálním finanèním a
nefinanèním zaøízením, která jsou k dispozici pøi normálním zpùsobu bìného
obchodování. Tento odstavec není zamýlen tak, aby poskytl pøístup k
pùjèovateli poslední instance Èlena.
2. Jestlie Èlen vyaduje èlenství èi úèast nebo pøístup k jakémukoliv
samoregulujícímu orgánu, k burze nebo k trhu cenných papírù nebo
termínových obchodù, k zúètovací agentuøe nebo jakékoliv jiné organizaci èi
sdruení k tomu, aby dodavatelé finanèních slueb kteréhokoli jiného Èlena
dodávali finanèní sluby na rovnocenném základì s dodavateli finanèních
slueb Èlena, nebo jestlie Èlen poskytuje pøímo nebo nepøímo takovým
subjektùm výsady nebo výhody pøi dodávání finanèních slueb, Èlen zabezpeèí,
aby takové subjekty poskytly národní zacházení dodavatelùm finanèních
slueb kteréhokoli jiného Èlena, kteøí sídlí na území Èlena.
D.

Definice
Pro úèely tohoto postupu:

1. Dodavatel finanèních slueb - nerezident je dodavatelem finanèní
sluby Èlena, který dodává finanèní slubu na území jiného Èlena z podniku
umístìného na území jiného Èlena bez zøetele na skuteènost, zda takový
dodavatel finanèní sluby je nebo není komerènì pøítomen na území Èlena, na
kterém se finanèní sluba dodává.
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2. Výraz komerèní pøítomnost znamená podnik na území Èlena pro
dodávání finanèních slueb a zahrnuje zcela nebo zèásti vlastnìné dceøinné
spoleènosti, spoleèné podnikání, spoleènictví, individuální vlastnictví,
franízové operace, poboèky, agencie, zastupitelské kanceláøe nebo jiné
organizace.
3. Nová finanèní sluba je sluba finanèní povahy, vèetnì slueb,
vztahujících se k existujícím nebo novým produktùm nebo ke zpùsobu, kterým
se produkt dodává, která není dodávána kterýmkoli dodavatelem finanèní
sluby na území urèitého Èlena, ale která je dodána na území jiného Èlena.

- 443 -

CÏaÂstka 51

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995

Strana 2791

SEZNAM POUITÝCH ZKRATEK
AMS

Aggregate Measurment of
Support

Agregovaná míra podpor

DSB

Dispute Settlement Body

Orgán pro øeení sporù

DSU

Dispute Settlement
Understanding

Ujednání o øeení sporù

GATS

General Agreement on Trade
in Services

Veobecná dohoda o obchodu
slubami

IEC

International Electrotechnical
Commission

Mezinárodní
elektrotechnická
komise

ISO

International Organization
for Standardization

Mezinárodní normalizaèní
organizace

MFA

Multifibre Agreement

Ujednání o mezinárodním
obchodu textilem

PGE

Permanent Group of Experts

Stálá skupina expertù

RCS

Rada pro celní spolupráci

TMB

Textiles Monitoring Body

Orgán pro kontrolu nad
textilem

TPRB

Trade Policy Review Body

Orgán pro pøezkoumávání
obchodní politiky

TPRM

Trade Policy Review Mechanism

Mechanismus pøezkoumávání
obchodní politiky

TRIM

Trade Related Investment
Measures

Investièní opatøení, týkající
se obchodu zboím

TRIPS

Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights

Obchodní aspekty práv
k duevnímu vlastnictví

TSB

Textiles Surveillance Body

Orgán pro dohled nad
textilem

WTO

World Trade Organization

Svìtová obchodní organizace

VYSVÌTLIVKY:
1.

Oznaèení a èísla starích dokumentù GATT, uvedená v textu dohod,
ujednání, Protokolu a rozhodnutí, se vztahují k jejich anglickým znìním.

2.

Celní sazby, vyplývající z listiny koncesí a závazkù Èeské republiky, které
tvoøí pøílohu Marrakeského protokolu ke Veobecné dohodì o clech a
obchodu 1994, jsou prùbìnì a v souladu s Protokolem zapracovávány do
platného celního sazebníku ÈR.

3.

Listiny koncesí a závazkù jiných zemí, Èlenù WTO, jsou v pøípadì
potøeby k nahlédnutí na Ministerstvu zahranièních vìcí, Ministerstvu
prùmyslu a obchodu nebo na Ministerstvu zemìdìlství.
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