Příloha č. 1 - Smluvní základna ČR s ČLR
Podmínky hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a Českou republikou upravují
následující mezistátní ujednání:

1.

Statut společné komise pro vědeckotechnickou spolupráci mezi Československou

republikou a Čínskou lidovou republikou (Peking 6. května 1952);

2.

Dohoda mezi ČSR a ČLR o vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých do 9.

května 1945 (výměna nót, 22.8./13.11.1957) (Peking 13. listopadu 1957);

3.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové

republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Praha, 11. června 1987). Tato dohoda byla upravena na základě vzájemného jednání min
isterstev financí obou zemí a parafována náměstkyní ministra financí ČR D. Terzziovou a
čínským náměstkem ministra financí v Pekingu v březnu 2006. Dosud však nebyla schválena
Parlamentem ČR.

4.

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a vládou Čínské lidové republiky

(Peking 25. května 1988);

5.

Memorandum o porozumění mezi civilními aeroliniemi Československa a Číny

týkající se textu Dohody o letectví a zřízení mezistátních linek mezi Československem a
Čínou (Peking 31. prosince 1987);

6.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti železniční dopravy mezi FMDS

ČSSR a Ministerstvem železnic Čínské lidové republiky (Praha, 15. června 1988);

7.

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné

ochraně investic (Peking 4. prosince 1991); Také tato dohoda byla přepracována a v nové
podobě podepsána při návštěva čínského premiéra Wena v prosinci 2005. Obdobně jako
dohoda o zamezení dvojího zdanění však ještě musí být schválena Parlamentem ČR.

8.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Čínské lidové

republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví (Praha 21. července 1992);
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9.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou ČLR o vědeckotechnické spolupráci

(Praha 1.6. 1995);
10.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské

lidové republiky (podepsána 22.4.2005);
(Poznámka: vzhledem ke vstupu ČR do EU byla dohodou mezi ČR a ČLR ukončena ke
dni 1. května 2004 platnost Obchodně ekonomické dohody mezi vládou ČR a vládou ČLR,
uzavřená v Pekingu dne 2.11.1993).

V prosinci 2005 byly v Praze podepsány následující dohody:
 Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem
zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství ČLR
 Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství
ČR a Státním lesnickým úřadem ČLR.

