
 

SPOLEČNÝ PROTOKOL 
týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy 

 
 

Konference o vztahu mezi Pařížskou a Vídeňskou úmluvou konané v ústředí Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii Vídeň, 21. září 1988 

 
Smluvní strany 

- s ohledem na Vídeňskou úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z 21. května 1963, 
- s ohledem na Pařížskou úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti jaderné energie z 29. července 1960, 

doplněnou Dodatkovým protokolem z 28. ledna 1964 a Protokolem z 16. listopadu 1982, 
- berouce v úvahu, že Vídeňská a Pařížská úmluva jsou z hlediska obsahu podobné a že žádný stát není v současné době 

účastníkem obou úmluv, 
- přesvědčeny, že připojení se účastníka té či oné úmluvy k druhé úmluvě by vedlo k potížím vznikajícím ze simultánní 

aplikace obou úmluv na jadernou událost, a 
- ve snaze vytvořit spojovací článek mezi Vídeňskou a Pařížskou úmluvou tím, že se vzájemně rozšíří výhody zvláštního 

režimu občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu zakotveného v obou úmluvách a odstraní se konflikty 
vznikající ze současného uplatňování obou úmluv na jednu jadernou událost, 

 
se dohodly na následujícím: 
 
 

Článek I 
 

V tomto protokolu: 
(a) "Vídeňská úmluva" znamená Vídeňskou úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu z 21. května 1963 

a jakýkoliv dodatek k ní, který platí pro Smluvní stranu tohoto protokolu, 
(b) "Pařížská úmluva" znamená Pařížskou úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti jaderné energie z 29. 

července 1960 a jakýkoliv dodatek k ní, který platí pro Smluvní stranu tohoto protokolu. 
 
 

Článek II 
 

Pro účely tohoto protokolu: 
(a) Provozovatel jaderného zařízení umístěného na území účastníka Vídeňské úmluvy bude odpovědný v souladu s touto 

úmluvou za jadernou škodu způsobenou na území účastníka jak Pařížské úmluvy, tak tohoto protokolu, 
(b) Provozovatel jaderného zařízení umístěného na území účastníka Pařížské úmluvy bude odpovědný v souladu s touto 

úmluvou za jadernou škodu způsobenou na území účastníka jak Vídeňské úmluvy, tak tohoto protokolu. 
 
 

Článek III 
 

1. Na jadernou událost bude aplikována buď Vídeňská úmluva, nebo Pařížská úmluva, s vyloučením působnosti té 
druhé. 

 
2. V případě jaderné události, k níž došlo v jaderném zařízení, se použije ta úmluva, jejímž účastníkem je stát, na 

jehož území je toto zařízení umístěno. 
 
3. V případě jaderné události mimo jaderné zařízení a zahrnující jaderný materiál během přepravy se použije ta 



úmluva, jejímž účastníkem je stát, na jehož území je umístěno jaderné zařízení, jehož provozovatel je odpovědný buď 
podle článku II 1 (b) a (c) Vídeňské úmluvy, nebo podle článku 4 (a) a (b) Pařížské úmluvy. 

 
 

Článek IV 
 

1. Články I až XV Vídeňské úmluvy se použijí ve vztahu ke Smluvním stranám tohoto protokolu, které jsou 
účastníky Pařížské úmluvy, stejným způsobem, jako mezi účastníky Vídeňské úmluvy. 

 
2. Články 1 až 14 Pařížské úmluvy se použijí ve vztahu ke Smluvním stranám tohoto protokolu, které jsou 

účastníky Vídeňské úmluvy, stejným způsobem, jako mezi účastníky Pařížské úmluvy. 
 
 

Článek V 
 

Tento protokol bude otevřen k podpisu v ústředí Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro všechny státy, 
které podepsaly, ratifikovaly nebo přistoupily buď k Vídeňské, nebo k Pařížské úmluvě. 

 
 

Článek VI 
 

1. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení 
budou přijaty pouze od států, které jsou účastníky buď Vídeňské úmluvy, nebo Pařížské úmluvy. Kterýkoliv z těchto 
států, který nepodepsal tento protokol, může k němu přistoupit. 

 
2. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu budou uloženy u generálního ředitele Mezinárodní agentury 

pro atomovou energii, který je tímto určen jako depozitář tohoto protokolu. 
 
 

Článek VII 
 

1. Tento protokol nabude platnosti tři měsíce po datu uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení 
od nejméně pěti států, které jsou účastníky Vídeňské úmluvy, a pěti států, které jsou účastníky Pařížské úmluvy. Pro 
každý stát, který ratifikuje, přijme, schválí nebo přistoupí k tomuto protokolu po uložení výše zmíněných listin, vstoupí 
tento protokol v platnost tři měsíce po datu uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení. 

 
2. Tento protokol zůstane v platnosti tak dlouho, dokud budou v platnosti jak Vídeňská, tak Pařížská úmluva. 
 
 

Článek VIII 
 

1. Kterákoliv Smluvní strana může tento protokol vypovědět písemným oznámením depozitáři. 
 
2. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po datu, kdy depozitář obdrží takového oznámení. 
 
 

Článek IX 
 

1. Kterákoliv Smluvní strana, která přestala být účastníkem buď Vídeňské úmluvy, nebo Pařížské úmluvy, uvědomí 



depozitáře o skončení platnosti příslušné úmluvy ve vztahu k ní a o datu, kdy takové skončení nabude účinnosti. 
 
2. Tento protokol přestane být aplikovatelný na Smluvní stranu, která ukončila aplikaci buď Vídeňské úmluvy, 

nebo Pařížské úmluvy, k datu, kdy ukončení nabude účinnosti. 
 
 

Článek X 
 

Depozitář bude okamžitě informovat Smluvní strany a státy pozvané na konferenci o vztahu mezi Pařížskou 
úmluvou a Vídeňskou úmluvou a zároveň generálního ředitele Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o: 
(a) každém podpisu tohoto protokolu, 
(b) každém uložení listin ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení, týkajících se tohoto protokolu, 
(c) nabytí platnosti tohoto protokolu, 
(d) jakémkoliv vypovězení, 
(e) jakékoliv informaci obdržené podle článku IX. 
 
 

Článek XI 
 

Originál tohoto protokolu, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou 
platnost, bude uložen u depozitáře, který rozešle ověřené kopie Smluvním stranám a státům pozvaným na konferenci o 
vztahu mezi Pařížskou úmluvou a Vídeňskou úmluvou a rovněž generálnímu řediteli Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj. 

 
Na důkaz čehož, níže podepsaní, příslušně zmocněni svými příslušnými vládami k tomuto účelu, podepsali tento 

Společný protokol. 
 
 

Dáno ve Vídni dne dvacátého prvního září tisíc devět set osmdesát osm. 
 
 


