
189

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej
pomoci medzi ich colnými správami.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými dohoda nadobudla platnosť výmenou
nót, t. j. 21. februára 1997, na základe článku 12 ods. 1.

D O H O D A
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci
medzi ich colnými správami

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
a vláda Spojených štátov amerických,

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov
poškodzuje ekonomické, finančné a obchodné záujmy
ich štátov,

rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprá-
cu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra
1953,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho
vymeriavania ciel a iných platieb,

súc presvedčené, že boj proti porušovaniu colných
predpisov možno viesť účinnejšie prostredníctvom
spolupráce colných správ,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

1. „colné predpisy“ sú zákony a predpisy uplatňova-
né colnými orgánmi, ktoré upravujú dovoz, vývoz
a tranzit tovaru, týkajúce sa cla a iných platieb alebo
zákazov, obmedzení a podobných opatrení upravujú-
cich pohyb tovaru cez štátne hranice,

2. „colná správa“ je v Českej a Slovenskej Federatív-
nej Republike Ústredná colná správa (v súčasnosti je
to v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné
riaditeľstvo Slovenskej republiky) a v Spojených štá-
toch amerických Colná služba Ministerstva financií
Spojených štátov amerických,

3. „porušovanie colných predpisov“ je akékoľvek po-
rušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus
o ich porušenie.

 Článok 2

Rozsah pomoci

1. Strany sa dohodli navzájom si pomáhať vo veciach
predchádzania, preverovania a postihovania akého-
koľvek porušovania colných predpisov v rámci právo-
moci ich colných správ v súlade s ustanoveniami tejto
dohody.

2. Pomoc podľa tejto dohody bude na požiadanie
takisto zahŕňať všetky informácie na zabezpečenie
presného vymeriavania ciel a iných platieb colnými
správami.

3. Pomoc uvedená v odsekoch 1 a 2 sa poskytuje vo
všetkých konaniach v rámci pôsobnosti ich colných
správ, či už ide o konanie súdne, správne alebo o zis-
ťovanie. Táto pomoc zahŕňa najmä konanie o zaraďo-
vaní tovaru, o hodnote, pokutách a o postihu, zhabaní
a o ďalších okolnostiach, ktoré sú podstatné na uplat-
ňovanie colných predpisov.

4. Strany sa dohodli, že navzájom si poskytnú čo
najrozsiahlejšiu pomoc v oblasti technickej spoluprá-
ce v colných otázkach. Táto pomoc zahŕňa najmä
a) školenie a pomoc pri rozvíjaní špecializovaných

schopností pracovníkov colnej správy,
b) výmenu informácií o používaní zabezpečovacej

techniky a techniky zisťovania a skúseností s ňou,
c) výmenu špecialistov ovládajúcich výkon colnej pra-

xe, zabezpečovacích metód a metód zisťovania,
d) výmenu odborných, vedeckých a technických úda-

jov týkajúcich sa colných predpisov a režimov a
e) akúkoľvek ďalšiu technickú spoluprácu podľa uvá-

ženia oboch strán.

5. Účelom tejto dohody je rozvoj vzájomnej pomoci
uskutočňovanej v súčasnosti medzi stranami. Všetka
pomoc poskytnutá podľa tejto dohody ktoroukoľvek
stranou sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštát-
nymi právnymi predpismi.
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Článok 3

Povinnosť dodržiavať dôvernosť
informácií a dokladov

1. Informácie, doklady a iné oznámenia prijaté
v rámci vzájomnej pomoci možno použiť iba na účely
podľa tejto dohody vrátane ich použitia v súdnom či
správnom konaní. Takéto informácie, doklady a iné
oznámenia možno použiť na iné účely iba s výslovným
súhlasom strany, ktorá uvedené informácie poskytla.

2. Dožiadania, informácie, doklady a iné oznámenia
získané ktoroukoľvek stranou sa budú na žiadosť
strany, ktorá informácie poskytla, považovať za dôver-
né. Dôvody vedúce k takejto žiadosti sa oznámia.

Článok 4

Výnimky z pomoci

1. Ak colná správa jednej strany dôjde k záveru, že
pomoc poskytnutá v rámci tejto dohody by narušila
suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné
podstatné štátne záujmy alebo by nebola v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, možno ju od-
mietnuť alebo odoprieť, alebo môže podliehať splneniu
určitých podmienok alebo požiadaviek.

2. Ak colná správa jednej strany požiada o pomoc,
ktorú by sama nemohla poskytnúť, ak by ju o to
požiadala druhá strana, oznámi to pri predložení svojej
žiadosti. Dožiadaná strana uváži, či tejto žiadosti vy-
hovie.

Článok 5

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1. Žiadosti podľa tejto dohody sa vyhotovia v písom-
nej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie takýchto
žiadostí sa k nej priložia. V prípade naliehavej situácie
možno rovnako prijať ústne žiadosti, ktoré sa však
musia čo najskôr potvrdiť písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsa-
hovať tieto informácie:
a) názov orgánu, ktorý žiadosť podáva,
b) druh konania,
c) predmet a dôvod žiadosti,
d) názvy a adresy strán, ktorých sa konanie týka, ak

sú známe, a
e) stručný opis daného prípadu vrátane právnych

skutočností.

Článok 6

Spôsob spojenia

1. Pomoc sa bude uskutočňovať prostredníctvom
priameho spojenia medzi vedúcimi predstaviteľmi prí-
slušných colných správ alebo na to určenými pracov-
níkmi.

2. Ak colná správa dožiadanej strany nie je prísluš-
ným orgánom na splnenie žiadosti, môže ju odovzdať
inému príslušnému orgánu. Tento príslušný orgán
potom zváži, či pomoc poskytne.

Článok 7

Realizácia žiadostí

1. Dožiadaná colná správa sa vynasnaží vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na realizáciu žiadosti.

2. Colná správa ktorejkoľvek strany môže na požia-
danie vykonať v mene dožadujúcej strany akékoľvek
nevyhnutné zisťovania alebo získať informácie v rámci
svojej právomoci vrátane vyžadovania informácií od
znalcov, svedkov a osôb podozrivých z porušenia col-
ných predpisov.

3. Colná správa ktorejkoľvek strany môže na žiadosť
druhej strany vykonať overenia, preskúmania a zisťo-
vania v spojitosti s otázkami, ktoré sú v jej právomoci
a sú uvedené v tejto dohode.

4. Dožiadaná strana môže na žiadosť  povoliť pra-
covníkom dožadujúcej strany ich prítomnosť ako zá-
stupcov, a ak je to vhodné, poskytnúť prostredníctvom
povereného pracovníka dožiadanej strany akékoľvek
informácie či pomoc uvedenú v žiadosti.

5. Žiadosť jednej strany, aby sa zachoval určitý
postup, vybaví sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi dožiadanej strany.

6. Na základe žiadosti sa dožadujúcej strane oznámi
čas a miesto konania opatrení vykonávaných v súvis-
losti s touto žiadosťou na účely ich koordinácie.

7. Ak žiadosti nemožno vyhovieť, dožadujúcej strane
sa to neodkladne oznámi s uvedením dôvodu odmiet-
nutia.

Článok 8

Dokumentácia, doklady a svedkovia

1. Originály spisov, dokladov a iných materiálov sa
budú požadovať iba v prípadoch, ak by nestačili ich
kópie. Na základe osobitnej žiadosti budú kópie ta-
kýchto spisov, dokladov a iných materiálov náležite
overené.

2. Originály spisov, dokladov a iných materiálov,
ktoré boli odovzdané, vrátia sa pri najbližšej príležitos-
ti, najneskôr do jedného mesiaca po skončení konania;
práva dožiadanej strany alebo tretích strán týkajúce
sa danej veci zostanú nedotknuté.

3. Colná správa jednej strany na žiadosť colnej
správy druhej strany splnomocní svojich pracovníkov,
aby vystúpili ako svedkovia alebo znalci v súvislosti
s porušením colných predpisov v súdnom alebo
v správnom konaní na území druhej strany a aby po-
skytli také spisy, doklady alebo iné materiály alebo ich
overené kópie, ktoré zistili pri výkone svojich povin-
ností. Žiadosť o vystúpenie musí jasne určovať, v akej
veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.

4. Na písomnú žiadosť colnej správy jednej strany
colná správa druhej strany odovzdá závery alebo roz-
hodnutia správnych orgánov týkajúce sa vykonávania
vnútroštátnych colných predpisov dožiadanej strany,
alebo ju oficiálne informuje prostredníctvom prísluš-
ných orgánov v súlade s vnútroštátnymi colnými pred-
pismi dožiadanej strany.
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Článok 9

Náklady

1. Strany sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu
nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody
s výnimkou nákladov na svedkov, odmien znalcom
a tlmočníkom, ak nie sú štátnymi zamestnancami.

2. Náklady na dopravu a náklady na svedkov, odme-
ny znalcom a tlmočníkom vyžiadané jednou stranou
uhradí dožadujúca strana.

3. Ak si splnenie žiadosti vyžiada podstatné a mimo-
riadne náklady, strany sa dohodnú na určení podmie-
nok, za ktorých sa žiadosť vybaví, ako aj na spôsobe,
akým sa tieto náklady uhradia.

Článok 10

Osobitné prípady pomoci

1. Colné správy sa budú na požiadanie navzájom
informovať o tom, 
a) či tovar dovezený na územie dožadujúcej strany bol

zákonne vyvezený z územia dožiadanej strany,
b) či tovar vyvezený z územia dožadujúcej strany bol

zákonne dovezený na územie dožiadanej strany.

Na požiadanie sa v informácii uvedie colný režim, do
ktorého bol tovar prepustený.

2. Colná správa jednej strany na žiadosť colnej
správy druhej strany vykoná v rámci svojich možností
dohľad na svojom území nad
a) dopravnými prostriedkami podozrivými z toho, že

boli použité pri porušení colných predpisov,
b) tovarom označeným dožadujúcou stranou za pred-

met porušenia colných predpisov a
c) určitými osobami, o ktorých je dožadujúcej strane

známe alebo ktoré podozrieva, že porušili colné
predpisy. Ak ide o osoby, takýto dohľad sa obmedzí
na vstup a výstup z jej územia.

3. Colné správy oboch strán si na požiadanie navzá-
jom poskytnú všetky dostupné informácie týkajúce sa
činností, ktorých výsledkom by mohlo byť porušenie
colných predpisov druhej strany.

4. Colné správy oboch strán si bez vyzvania čo naj-
skôr oznámia všetky informácie týkajúce sa porušenia
colných predpisov, na ktorých potláčaní majú osobitný
záujem.

5. V prípadoch, ktoré by mohli podstatne ohroziť
hospodárstvo, verejné zdravie, verejný poriadok alebo
akýkoľvek iný dôležitý záujem druhej strany,  sa taká-

to informácia poskytne bez predchádzajúceho požia-
dania.

6. Colné správy oboch strán si na požiadanie pos-
kytnú dokumentáciu týkajúcu sa dopravy a zásielok
tovaru, jeho hodnoty, umiestnenia, používania a mies-
ta určenia tohto tovaru.

7. Každá strana môže bez ohľadu na požiadavku
reciprocity previesť prepadnutý majetok alebo úradné
listiny alebo výnosy z jeho predaja druhej strane v roz-
sahu povolenom ich príslušnými vnútroštátnymi pred-
pismi a za dohodnutých podmienok.

Článok 11

Vykonávanie dohody

Colná služba Ministerstva financií Spojených štátov
amerických a Ústredná colná správa Českej a Sloven-
skej Federatívnej Republiky môžu byť v priamom sty-
ku na účely riešenia otázok vyplývajúcich z tejto do-
hody a dohodnúť vykonávacie protokoly k nej a po
vzájomnej dohode sa usilovať o riešenie problémov
a pochybností vznikajúcich pri výklade či vykonávaní
tejto dohody.

Článok 12

Nadobudnutie a skončenie platnosti

1. Táto dohoda sa bude podmienečne vykonávať odo
dňa jej podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si
strany navzájom výmenou diplomatických nót ozná-
mia, že na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli
splnené všetky podmienky ustanovené vnútroštátny-
mi právnymi predpismi.

2. Obidve strany sa stretnú na konci päťročného
obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody
s cieľom posúdiť jej uplatňovanie, ak sa navzájom
neupovedomia o tom, že také posúdenie nie je nevyh-
nutné.

3. Ktorákoľvek zo strán môže dohodu vypovedať
písomne diplomatickou cestou. Dohoda stratí platnosť
posledný deň šiesteho mesiaca po prijatí oznámenia
o vypovedaní druhou stranou.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splno-
mocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Prahe 7. mája 1991 v dvoch pôvodných vy-
hotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pri-
čom obidve znenia sú rovnako autentické.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Hronovský v. r.

Za vládu
Spojených štátov amerických:

Caroll B. Halett v. r.
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A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC 

AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING COOPERATION
AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS SERVICES

The Government of the Czech and Slovak Federal
Republic and the Government of the United States of
America,

C o n s i d e r i n g  that offenses against customs
laws are prejudicial to the economic, fiscal and com-
mercial interests of their respective countries,

I n  k e e p i n g  with the Recommendation of the
Customs Cooperation Council on Mutual Administra-
tive Assistance of December 5, 1953,

C o n s i d e r i n g  the importance of assuring the
accurate assessment of customs duties and other
taxes and

C o n v i n c e d  that action against customs offenses
can be made more effective by cooperation between
their Customs Administrations,

Have Agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of the present Agreement,

1) "Customs laws and regulations" shall mean such
laws and regulations enforced by the Customs Admi-
nistrations concerning the importation, exportation,
and transit of goods, as related to Customs duties and
other taxes, or to prohibitions, restrictions and other
similar controls respecting the movement of goods
across national boundaries.

2) "Customs Administrations" shall mean, in the
Czech and Slovak Federal Republic, the Central Cus-
toms Administration, and in the United States of Ame-
rica, the United States Customs Service, Department
of the Treasury.

3) "Customs Offense" shall mean any violation of the
laws and regulations enforced by Customs Adminis-
trations as well as any attempted violation of such laws
and regulations.

Article 2

SCOPE OF ASSISTANCE

1) The Parties agree to assist each other in preven-
ting, investigating and repressing any customs offense
within the competence of their respective Customs
Administrations, in accordance with the provisions of
the present Agreement.

2) Assistance as provided in this Agreement shall,
upon request, also include all information apt to en-
sure the accurate assessment of customs duties and
other taxes by their respective Customs Administra-
tions.

3) Assistance as provided in paragraphs 1 and 2
shall be provided for use in all proceedings within the
competence of their respective Customs Administra-
tions, whether judicial, administrative or investigative.
Such assistance shall include, but not be limited to,
proceedings on classification, value, fines, penalties,
forfeitures and other characteristics relevant to the
enforcement of the customs laws and regulations.

4) The Parties agree to provide each other the widest
range of assistance possible in the area of technical
cooperation in customs matters. Such assistance shall
include, but not be limited to:
a) training and assistance in developing specialized

skills for customs personnel,
b) exchange of information and experience in the use

of interdiction and detection techniques,
c) exchange of experts knowledgeable in customs en-

forcement, interdiction and detection practices,
d) exchange of professional, scientific and technical

data dealing with customs laws, regulations and
procedures and

e) any other technical cooperation that the Parties
may deem appropriate.

5) This Agreement is intended to enhance and sup-
plement mutual assistance practices presently in ef-
fect between the Parties. All assistance under the
present Agreement by either Party will be performed
in accordance with its domestic laws and regulations.

Article 3

OBLIGATION TO OBSERVE CONFIDENTIALITY
OF INFORMATION AND DOCUMENTS

1) Information, documents and other communica-
tions received in the course of mutual assistance may
only be used for the purposes specified in the present
Agreement, including the use in judicial or adminis-
trative proceedings. Such information, documents and
other communications may be used for other purposes
only when the supplying Party has given its express
consent.

2) Inquiries, information, documents and other com-
munications received by either Party shall, upon requ-

Príloha
k č. 189/1998 Z. z.
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est of the supplying Party, be treated as confidential.
The reasons for such a request shall be stated.

Article 4

EXEMPTIONS FROM ASSISTANCE

1) In cases where the Customs Administration of one
Party is of the opinion that assistance under this
Agreement would infringe upon its sovereignty, secu-
rity, public order or other substantive national inte-
rest, or would be inconsistent with its domestic law
and regulations, assistance may be refused or with-
held, or may be made subject to the satisfaction of
certain conditions or requirements.

2) In the case where the Customs Administration of
one Party asks for assistance which it could not pro-
vide when asked by the other Party, it shall announce
this fact on the presentation of its request. The requ-
ested Party is free to decide whether to comply with
the request or not.

Article 5

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS
FOR ASSISTANCE

1) Requests pursuant to the present Agreement shall
be made in writing. Documents necessary for the
execution of such requests shall accompany the re-
quest. When required because of the exigency of the
situation, oral requests may also be accepted but shall
be confirmed in writing as soon as possible.

2) Requests pursuant to paragraph 1 of this article
shall include the following information:
a) the authority making the request,
b) the nature of the proceedings,
c) the object of and the reason for the request,
d) the names and addresses of the parties concerned

in the proceedings, if known and
e) a brief description of the matter under considera-

tion and the legal elements involved.

Article 6

CHANNEL

1) Assistance shall be carried out by direct commu-
nication between the Heads of the respective Customs
Administrations or their designated officials.

2) In case the Customs Administration of the re-
quested Party is not the appropriate agency to comply
with a request, it may transmit the request to the
appropriate other agency. It is within the discretion of
such other appropriate agency to provide assistance.

Article 7

EXECUTION OF REQUESTS

1) The requested Customs Administration shall en-
deavor to seek any official measures necessary to carry
out the request.

2) The Customs Administration of either Party may,
upon request, conduct on behalf of the requesting

Party any necessary investigation or gather informa-
tion within its competence, including requesting infor-
mation from experts, witnesses and persons suspected
of having committed an offense against the Customs
laws and regulations.

3) The Customs Administration of either Party may,
upon the request of the other Party, undertake verifi-
cation, inspection and fact-finding inquiries in con-
nection with matters within the competence of their
Customs Administration and referred to in the present
Agreement.

4) Upon request, the requested party may permit
officials of the requesting Party to be present to serve
as representatives and, if appropriate, provide through
a representative of the requested Party any informa-
tion or assistance with regard to the request.

5) A request by a Party that a certain procedure be
followed shall be complied with, subject to the laws of
the requested Party.

6) The requesting party shall, upon request, be
advised of the time and place of measures to be taken
in response to the request, so that such measures may
be coordinated.

7) In the event that the request cannot be complied
with, the requesting Party shall be promptly notified
of that fact, with a statement of the reasons for the
refusal.

Article 8

FILES, DOCUMENTS AND WITNESSES

1) Originals of files, documents and other materials
shall be requested only in cases where copies would
be insufficient. Upon specific request, copies of such
original files, documents and other materials shall be
appropriately authenticated.

2) Originals of files, documents and other materials
which have been transmitted shall be returned at the
earliest opportunity but not later than one month
following the completion of the proceedings; rights of
the requested Party or of third parties relating thereto
shall remain unaffected.

3) The Customs Administration of one Party shall
authorize its officials, upon the request of the Customs
Administration of the other Party, to appear as witnes-
ses or experts in connection with customs offenses in
judicial or administrative proceedings in the territory
of the other Party, and to produce such files, docu-
ments or other materials or authenticated copies the-
reof established by them in the course of their duties.
The request for appearance must clearly indicate in
what matter and in what capacity the official is to be
examined.

4) Upon the request of the Customs Administration
of one Party, made in writing, the Customs Adminis-
tration of the other Party shall transmit conclusions
or decisions of administrative authorities on the im-
plementation of customs laws in force in the territory
of the requested Party, or shall have them officially
informed by the respective authorities in keeping with
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customs laws valid in the territory of the requested
Party.

Article 9

COSTS

1) The Parties shall waive all claims for reimburse-
ment of costs incurred in the execution of the present
Agreement, with the exception of expenses for witnes-
ses, fees of experts, and costs of interpreters other
than government employees.

2) Transportation costs and expenses for witnesses,
experts and interpreters requested by one Party shall
be borne by that Party.

3) If expenses of a substantial and extraordinary
nature are or will be required to execute the request,
the Parties shall agree to determine the terms and
conditions under which the request will be executed,
as well as the manner in which the costs shall be
borne.

Article 10

SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE

1) Upon request, the Customs Administrations shall
inform each other:
a) whether goods which are imported into the territory

of the requesting Party have been lawfully exported
from the territory of the requested Party,

b) whether goods which are exported from the territo-
ry of the requesting Party have been lawfully impor-
ted into the territory of the requested Party.

The information shall, upon request, contain the cus-
toms procedure used for clearing the goods.

2) The Customs Administration of one Party, upon
request of the Customs Administration of the other
Party, shall, to the extent of its ability, exercise surve-
illance within its territory of:
a) means of transport suspected of being used in a

customs offense,
b) goods identified by the requesting Party as the

object of a customs offense and
c) particular persons known or suspected by the re-

questing Party of being engaged in a customs offen-
se. In the case of persons, such surveillance shall
be limited to entry into and exit from its territory.

3) The Customs Administrations of the Parties shall,
upon request, furnish each other all available infor-
mation regarding activities which may result in a
customs offense within the territory of the other Party.

4) Customs Administrations of both the Parties shall
as soon as possible, without request, provide each

other all information on customs offenses they are
particularly resolved to suppress.

5) In cases which could involve substantial damage
to the economy, public health, public order, or any
other vital interest of the other Party, such information
shall be supplied without being requested.

6) The Customs Administrations of the Parties shall,
upon request, provide documentation relating to
transportation and shipment of goods showing value,
location, use and destination of those goods.

7) Either Party may transfer, without regard to the
requirement of reciprocity, forfeited property or in-
strumentalities, or the proceeds of their sale to the
other Party, to the extent permitted by their respective
domestic laws, upon such terms as may be agreed.

Article 11

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

The Central Customs Administration of the Czech
and Slovak Federal Republic, and the Customs Servi-
ce, Department of the Treasury of the United States of
America, may communicate directly for the purpose of
dealing with matters arising out of the present Agree-
ment, and shall issue Protocols for the implementation
of the present Agreement, and shall endeavor by mu-
tual accord to resolve problems or doubts arising from
the interpretation or application of the Agreement.

Article 12

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1) This Agreement shall be applied provisionally
from the date of its signature and will enter into force
on the date on which the Parties notify one another by
an exchange of diplomatic notes that all necessary
national legal requirements for entry into force have
been fulfilled.

2) The Parties shall meet in order to review this
Agreement at the end of five years from the date of its
entry into force, unless they notify one another in
writing that no review is necessary.

3) Either Party may terminate the Agreement in
writing through diplomatic channels. The Agreement
shall expire on the last day of the sixth month after
receipt of the notice of termination by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being
duly authorized by their respective Governments, have
signed this Agreement.

DONE at Prague this 7 day of May 1991  in duplica-
te, in the Czech and English languages, both texts
being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC:

 Jiří HRONOVSKÝ

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES OF AMERICA: 

 Caroll B. HALETT
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