УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.04.2004 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 16.03.2006 р.
Кабінет Міністрів України та Уряд Чеської Республіки, далі іменовані Договірні Сторони, з огляду на довголітні традиційні економічні відносини, прагнучи зміцнювати та підтримувати економічне, промислове і науково-технічне співробітництво, керуючись принципами рівноправності, взаємних інтересів і міжнародного права, 
домовились про нижченаведене: 
Стаття 1 
Договірні Сторони будуть прагнути розвивати, зміцнювати і диверсифікувати економічне, промислове і науково-технічне співробітництво на взаємовигідній основі і в усіх галузях, що становлять спільний інтерес. 
Стаття 2 
Беручи до уваги досягнутий рівень економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, Договірні Сторони погодились, про співробітництво головним чином у наступних галузях: 
 - легка промисловість; 
 - транспорт, включаючи транспортні засоби; 
 - енергетика, включаючи спільне співробітництво на ринках третіх країн; 
 - охорона здоров'я і фармацевтична промисловість; 
 - хімічна і нафтохімічна промисловість; 
 - газова промисловість; 
 - деревообробна промисловість, включаючи целюлозно-паперову; 
 - електроустаткування й електропобутові прилади; 
 - електронна й електротехнічна промисловість; 
 - металургія, включаючи металообробну промисловість; 
 - промислове устаткування; 
 - сільськогосподарська і лісова техніка; 
 - устаткування для харчової промисловості, включаючи устаткування для переробної промисловості; 
 - стандартизація метрологія та оцінка відповідності; 
 - екологічне машинобудування; 
 - гірничодобувна промисловість; 
 - виробництво будівельних матеріалів і устаткування; 
 - модернізація і реконструкція електростанцій, включаючи системи електропостачання; 
 - розширення і реконструкція газо- і нафтопроводів, включаючи співробітництво в галузі розвідки та облаштування нових родовищ; 
 - промислове та цивільне будівництво; 
 - освіта та навчання фахівців у різних галузях промисловості; 
 - статистика. 
Стаття 3 
З метою виконання завдань, визначених у статті 1 цієї Угоди, створюється Змішана Комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (далі "Змішана Комісія"), що складається з представників відповідних урядових органів, організацій і ділових структур. 
Стаття 4 
Змішана Комісія буде проводити засідання по необхідності, але не рідше одного разу на рік по черзі в Україні і Чеській Республіці. Змішана Комісія погодить свій регламент роботи. 
Стаття 5 
1/ Основними завданнями діяльності Змішаної Комісії є: 
а) обговорення програм економічного, промислового і науково технічного співробітництва у сферах, що представляють спільний інтерес; 
б) сприяння створенню необхідних умов для надання кредитів і забезпечення фінансування економічного, промислового і науково-технічного співробітництва; 
в) розробка пропозицій та реалізація прийнятих програм підтримки малого і середнього підприємництва; 
г) сприяння створенню відповідних умов для участі господарюючих суб'єктів обох держав у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться на території держави однієї з Договірних Сторін, а також для співробітництва Торгово-промислових палат держав обох Договірних Сторін; 
д) співробітництво в розвитку екологічно безпечних систем інфраструктури зокрема в галузях: 
- енергетики, 
- автомобільних і залізничних мереж, 
- морських і річкових транспортних мереж, 
- авіаційного транспорту, 
- телекомунікацій, 
- збору і переробки промислових і побутових відходів, 
- меліорації, 
- водного господарства, 
е) охорона навколишнього середовища та екологічної безпеки. 
При цьому буде враховуватись раціональне використання природних ресурсів, а також розширення сфери екологічно чистих виробництв відповідно до діючих або розроблювальних глобальних і регіональних програм розвитку промисловості. 
ж) розробка пропозицій та застосування заходів по забезпеченню безпеки та стабільності постачання електричної енергії, нафти і природного газу, а також залучення потенційних інвесторів. При цьому буде приділятися особлива увага питанням використання і передачі електричної енергії, транспортування газу і нафтопродуктів; 
з) розробка пропозицій та застосування заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки атомних електростанцій відповідно до міжнародних стандартів безпеки; 
и) співставлення статистичних даних держав Договірних Сторін. 
2/ Змішана Комісія буде сприяти розвиткові коопераційних відносин та інших форм виробничого співробітництва. 
Стаття 6 
1. Співробітництво Договірних Сторін буде здійснюватись у відповідності до зобов'язань, що виникають для кожної з Договірних Сторін з Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами та їх країнами-членами і Україною, а також з інших міжнародних угод, укладених між Європейськими співтовариствами та країнами-членами Європейського Союзу з однієї сторони, та Україною з іншої сторони. 
2. Співробітництво Договірних Сторін відповідно до цієї Угоди буде відбуватись відповідно до прав та обов'язків Договірних Сторін, що виникають з міжнародного права та угод, укладених ними, а також із членства Чеської Республіки в Європейському Союзі. 
Стаття 7 
Ця Угода набуває чинності після виконання Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, з дня отримання останньої ноти, що підтверджує їх завершення. 
Стаття 8 
Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна з Договірних Сторін може припинити чинність цієї Угоди, направивши відповідне письмове повідомлення іншій Договірній Стороні. Дія Угоди припиняється через 6 місяців після одержання відповідного повідомлення іншою Договірною Стороною. 
Вчинено в м. Київ "16" квітня 2004 р., в двох дійсних примірниках, кожний українською, чеською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї угоди, текст російською мовою матиме перевагу. 
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