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LUCEMBURSKÝ PROTOKOL K ÚMLUVы O MEZINÁRODNÍCH NÁROCÍCH NA MOBILNÍ ZA҆ÍZENÍ VE 
VыCECH P҆ÍSLUŠEJÍCÍCH ŽELEZNIнNÍM KOLEJOVÝM VOZIDLҜM 

STÁTY, KTERÉ JSOU SMLUVNÍMI STRANAMI TOHOTO PROTOТ
KOLU, 

POVAŽUJÍCE za nezbytné zajistit provádьní Úmluvy 
o mezinárodních nárocích na mobilní za҇ízení (dále jen 
„úmluva“) v оásti, která se týká železniоních kolejových vozidel, 
a s ohledem na cíle stanovené v odҝvodnьní úmluvy, 

MAJÍCE NA PAMыTI pot҇ebu p҇izpҝsobit úmluvu konkrétním 
požadavkҝm na železniоní kolejová vozidla a jejich financování, 

SE DOHODLY na tьchto ustanoveních týkajících se železniоních 
kolejových vozidel: 

KAPITOLA I 

OBLAST PҜSOBNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ 

нlánek I 

Definice 

1. Pokud kontext nevyžaduje nьco jiného, používají se 
v tomto protokolu pojmy s významem vymezeným v úmluvь. 

2. V tomto protokolu se používají následující pojmy s tímto 
významem: 

a) „záruоní smlouvou“ se rozumí smlouva uzav҇ená osobou 
v postavení ruоitele; 

b) „ruоitelem“ se rozumí osoba, která pro úоely splnьní jakýchТ
koli závazkҝ ve prospьch vь҇itele zajištьných zástavní 
smlouvou nebo jinou smlouvou poskytne nebo vystaví 
ruоení, záruku vyplatitelnou na první požádání, záložní akreТ
ditiv nebo jakoukoli jinou formu úvьrového pojištьní; 

c) „událostí související s insolvencí“ se rozumí 

i) zahájení insolvenоního ҇ízení nebo 

ii) vyhlášení zámьru zastavit platby nebo skuteоné zastavení 
plateb dlužníkem, pokud využití práva vь҇itele zahájit 
proti dlužníkovi insolvenоní ҇ízení nebo uplatnit opravné 
prost҇edky podle úmluvy brání nebo vyluоuje právo nebo 
opat҇ení státu; 

d) „nad҇azenou soudní pravomocí pro p҇ípad insolvence“ se 
rozumí smluvní stát, v nьmž se nachází tьžištь hlavních 
dlužníkových nárokҝ, který je pro tento úоel považován za 
místo statutárního sídla dlužníka, nebo pokud takové sídlo 
neexistuje, za místo, kde je dlužník zapsán v obchodním 
rejst҇íku nebo kde je založen, pokud není doloženo nьco 
jiného; 

e) „železniоním kolejovým vozidlem“ se rozumí vozidlo, které 
se mҝže pohybovat po pevné železniоní trati nebo p҇ímo na 
vodicí dráze, nad ní nebo pod ní, spoleоnь s trakоními 
systémy, motory, brzdami, nápravami, podvozky, sbьraоi 
proudu, p҇íslušenstvím a jinými souоástmi, vybavením 
a оástmi v každém p҇ípadь instalovanými do vozidel nebo 
k nim p҇ipojenými, rovnьž vоetnь všech údajҝ, p҇íruоek 
a záznamҝ, které s nimi souvisejí. 

нlánek II 

Použití úmluvy na železniоní kolejová vozidla 

1. Úmluva se použije na železniоní kolejová vozidla, jak 
urоují podmínky tohoto protokolu. 

2. Úmluva a tento protokol se spoleоnь nazývají Úmluva 
o mezinárodních nárocích na mobilní za҇ízení používaná na 
železniоní kolejová vozidla. 

нlánek III 

Zvláštní úprava 

Strany mohou písemnou smlouvou vylouоit použití оlánku IX 
a v rámci svých vzájemných vztahҝ se odchýlit od ustanovení 
tohoto protokolu s výjimkou оl. VII odst. 3 a 4, nebo pozmьnit 
jejich úоinek. 

нlánek IV 

Zastupitelské oprávnьní 

Osoba mҝže v souvislosti se železniоními kolejovými vozidly 
uzav҇ít smlouvu, provést registraci podle оl. 16 odst. 3 úmluvy 
a uplatѸovat práva a nároky podle úmluvy formou zastoupení, 
svь҇enectví nebo jiného zastupitelského oprávnьní.
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нlánek V 

Oznaоení železniоních kolejových vozidel ve smlouvь 

1. Pro úоely оl. 7 písm. c) úmluvy a оl. XVIII odst. 2 tohoto 
protokolu postaоuje k identifikaci železniоního kolejového 
vozidla jeho popis, pokud obsahuje: 

a) popis železniоního kolejového vozidla podle položky; 

b) popis železniоního kolejového vozidla podle druhu; 

c) prohlášení, že smlouva se vztahuje na všechna stávající 
i budoucí železniоní kolejová vozidla, nebo 

d) prohlášení, že smlouva se vztahuje na všechna stávající 
i budoucí železniоní kolejová vozidla mimo konkrétní 
položky nebo druhy. 

2. Pro úоely оlánku 7 úmluvy se nárok na budoucí železniоní 
kolejové vozidlo identifikované podle p҇edchozího odstavce 
považuje za mezinárodní, jakmile strana poskytující zástavu, 
potenciální prodávající nebo pronajímatel nabude právo se 
železniоním kolejovým vozidlem disponovat, aniž by bylo 
nutné provést jakýkoli nový p҇evod. 

нlánek VI 

Volba práva 

1. Tento оlánek se použije, jen pokud smluvní stát uоinil 
prohlášení podle оlánku XXVII. 

2. Smluvní strany dohody nebo p҇íslušné záruоní smlouvy 
nebo smlouvy o pod҇ízenosti se mohou dohodnout na právu, 
kterým se mají zcela nebo zоásti ҇ídit jejich smluvní práva 
a povinnosti. 

3. Pokud se nedohodnou jinak, je odkaz v p҇edchozím 
odstavci na právo zvolené smluvními stranami odkazem na 
vnitrostátní právní normy jmenovaného státu, nebo když je 
tento stát tvo҇en nьkolika územními jednotkami, na vnitrostátní 
právo jmenované územní jednotky. 

KAPITOLA II 

OPRAVNÉ PROST҆EDKY V P҆ÍPADы NEPLNыNÍ ZÁVAZKҜ, 
PRIORITY A POSTOUPENÍ 

нlánek VII 

Zmьna ustanovení o opravných prost҇edcích v p҇ípadь 
neplnьní závazkҝ 

1. Kromь opravných prost҇edkҝ stanovených v kapitole III 
úmluvy mҝže vь҇itel v rozsahu, v jakém s tím nьkdy dlužník 
vyslovil souhlas, a za okolností blíže urоených v p҇edmьtné 
kapitole za҇ídit vývoz a fyzický p҇esun železniоního kolejového 
vozidla z území, na kterém se nachází. 

2. Vь҇itel neuplatní opravné prost҇edky uvedené 
v p҇edchozím odstavci bez p҇edchozího písemného souhlasu 
držitele jakéhokoli registrovaného nároku, který má vyšší 
prioritu než nárok vь҇itele. 

3. Ustanovení оl. 8 odst. 3 úmluvy se nepoužijí na železniоní 
kolejová vozidla. Každý opravný prost҇edek p҇iznaný úmluvou 
vztahující se k železniоnímu kolejovému vozidlu se uplatní 
obchodnь p҇imь҇eným zpҝsobem. Za uplatnьný obchodnь 
p҇imь҇eným zpҝsobem se opravný prost҇edek považuje, 
pokud je uplatnьn v souladu s ustanovením smlouvy a toto 
ustanovení není zjevnь nep҇imь҇ené. 

4. Má se za to, že strana p҇ijímající zástavu, která poskytne 
zúоastnьným stranám оtrnáct nebo více kalendá҇ních dnҝ 
p҇edem písemné oznámení o potenciálním prodeji nebo 
pronájmu, splnila požadavek na zaslání „p҇imь҇eného p҇edchoТ
zího oznámení“ stanovený оl. 8 odst. 4 úmluvy. Výše uvedené 
ustanovení nebrání stranь p҇ijímající a stranь poskytující zástavu 
ani ruоiteli souhlasit s delší lhҝtou p҇edchozího oznámení. 

5. S výhradou použitelných bezpeоnostních právních p҇edТ
pisҝ smluvní stát zajistí, aby p҇íslušné správní orgány rychle 
spolupracovaly s vь҇itelem a byly mu nápomocny v mí҇e 
nezbytné pro uplatnьní kteréhokoli opravného prost҇edku 
uvedeného v odstavci 1. 

6. Strana p҇ijímající zástavu, která navrhuje provést vývoz 
železniоního kolejového vozidla podle odstavce 1 jinak než 
na základь soudního p҇íkazu, poskytne p҇imь҇ené p҇edchozí 
oznámení o navrhovaném vývozu: 

a) zúоastnьným stranám uvedeným v оl. 1 písm. m) bodech i) 
a ii) úmluvy a 

b) zúоastnьným stranám uvedeným v оl. 1 písm. m) bodь iii) 
úmluvy, které podaly v p҇imь҇ené dobь p҇ed vývozem stranь 
p҇ijímající zástavu oznámení o svých právech. 

нlánek VIII 

Zmьna ustanovení o p҇edbьžných opat҇eních do doby, než 
bude o otázkách rozhodnuto 

1. Tento оlánek se použije jen ve smluvním státь, který uоinil 
prohlášení podle оlánku XXVII, a v rozsahu stanoveném 
v tomto prohlášení. 

2. Pro úоely оl. 13 odst. 1 úmluvy se „rychlým“ v souvislosti 
se získáním p҇edbьžného opat҇ení rozumí takový poоet kalenТ
dá҇ních dnҝ od data podání žádosti o p҇edbьžné opat҇ení, který 
je stanoven v prohlášení uоinьném smluvním státem, v nьmž je 
žádost podána.
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3. Ustanovení оl. 13 odst. 1 úmluvy se použijí s p҇idáním 
následujícího písmene hned za písmeno d): 

„e) pokud se nьkdy dlužník a vь҇itel na tom konkrétnь 
dohodnou, o prodeji a využití výnosҝ z nьj plynoucích“, 

a оl. 43 odst. 2 se použije s vložením slov „a e)“ za slova „оl. 13 
odst. 1 písm. d)“. 

4. Vlastnictví nebo jakýkoli jiný nárok dlužníka p҇echázející 
p҇i prodeji podle p҇edchozího odstavce jsou oproštьné od všech 
jiných nárokҝ, které mají podle ustanovení оlánku 29 úmluvy 
p҇ednost p҇ed mezinárodním nárokem vь҇itele. 

5. Vь҇itel a dlužník nebo jakákoli jiná zúоastnьná strana se 
mohou písemnь dohodnout, že vylouоí použití оl. 13 odst. 2 
úmluvy. 

6. Pokud jde o opravné prost҇edky podle оl. VII odst. 1: 

a) správní orgány smluvního státu je poskytnou nejpozdьji 
sedm kalendá҇ních dnҝ potom, co vь҇itel tьmto orgánҝm 
oznámí, že bylo vydáno p҇edbьžné opat҇ení uvedené v оl. 
VII odst. 1, nebo v p҇ípadь, kdy p҇edbьžné opat҇ení vydává 
zahraniоní soud, že bylo uznáno soudem dotоeného smluvТ
ního státu a že je vь҇itel oprávnьn získat tyto opravné 
prost҇edky v souladu s úmluvou, a 

b) p҇íslušné orgány nabídnou vь҇iteli rychle spolupráci a pomoc 
p҇i uplatnьní tьchto opravných prost҇edkҝ v souladu 
s použitelnými bezpeоnostními právními p҇edpisy. 

7. Odstavce 2 a 6 se nedotknou žádných použitelných 
bezpeоnostních právních p҇edpisҝ. 

нlánek IX 

Opravné prost҇edky p҇i insolvenci 

1. Tento оlánek se použije, jen pokud smluvní stát p҇edstaТ
vující nad҇azenou soudní pravomoc pro p҇ípad insolvence uоinil 
prohlášení podle оlánku XXVII. 

2. Odkazy v tomto оlánku na „insolvenоního správce“ jsou 
odkazy na takovou osobu v jejím ú҇edním, nikoli soukromém 
postavení. 

Alternativa A 

3. P҇i výskytu události související s insolvencí insolvenоní 
správce nebo p҇ípadnь dlužník p҇edá, s výhradou odstavce 7, 

držbu železniоního kolejového vozidla nejpozdьji do toho 
z následujících dat, které nastane nejd҇íve: 

a) konec оekací doby a 

b) datum, od kterého by byl vь҇itel oprávnьn ujmout se držby 
železniоního kolejového vozidla, pokud by se nepoužil tento 
оlánek. 

4. Pro úоely tohoto оlánku se „оekací dobou“ rozumí doba 
uvedená v prohlášení smluvního státu, který p҇edstavuje nad҇aТ
zenou soudní pravomoc pro p҇ípad insolvence. 

5. Dokud a jestliže není vь҇iteli poskytnuta p҇íležitost, aby se 
ujal držby podle odstavce 3: 

a) insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník uchovává železТ
niоní kolejové vozidlo a udržuje je a jeho hodnotu v souladu 
se smlouvou a 

b) vь҇itel je oprávnьn požádat o jakoukoli jinou formu p҇edbьТ 
žného opat҇ení, které je podle použitelného práva dostupné. 

6. Písmeno a) p҇edchozího odstavce nevyluоuje používání 
železniоního kolejového vozidla podle podmínek p҇edepsaných 
pro uchování železniоního kolejového vozidla, jeho údržbu 
a udržování jeho hodnoty. 

7. Insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník si mҝže 
zachovat držbu železniоního kolejového vozidla, pokud ve 
lhҝtь stanovené v odstavci 3 napravil všechny p҇ípady neplnьní 
kromь neplnьní p҇edstavovaného zahájením insolvenоního 
҇ízení a souhlasil s plnьním všech budoucích povinností podle 
smlouvy a dokumentace týkající se p҇íslušné transakce. Další 
оekací doba pro p҇ípad neplnьní takových budoucích povinností 
se neposkytne. 

8. Pokud jde o opravné prost҇edky podle оl. VII odst. 1: 

a) správní orgány smluvního státu je poskytnou nejpozdьji 
sedm kalendá҇ních dnҝ potom, co vь҇itel tьmto orgánҝm 
oznámí, že je oprávnьn získat tyto opravné prost҇edky 
v souladu s úmluvou, a 

b) p҇íslušné orgány nabídnou vь҇iteli rychle spolupráci a pomoc 
p҇i uplatnьní tьchto opravných prost҇edkҝ v souladu 
s použitelnými bezpeоnostními právními p҇edpisy. 

9. Uplatnьní žádných opravných prost҇edkҝ povolených 
úmluvou nebo tímto protokolem nesmí být zabránьno nebo 
odloženo na dobu po datu stanoveném v odstavci 3.
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10. Žádné závazky dlužníka podle smlouvy nesmí být 
zmьnьny bez souhlasu vь҇itele. 

11. Nic v p҇edchozím odstavci nelze vykládat jako dotýkající 
se pravomoci insolvenоního správce smlouvu ukonоit, pokud 
takovou pravomoc podle použitelného práva má. 

12. P҇i insolvenоním ҇ízení nemají žádná práva nebo nároky, 
s výjimkou mimosmluvních práv nebo nárokҝ týkajících se 
kategorií, na které se vztahuje prohlášení podle оl. 39 odst. 1 
úmluvy, p҇ednost p҇ed registrovanými nároky. 

13. Úmluva ve znьní оlánkҝ VII a XXV tohoto protokolu se 
použije na uplatnьní jakýchkoli opravných prost҇edkҝ podle 
tohoto оlánku. 

Alternativa B 

3. P҇i výskytu události související s insolvencí insolvenоní 
správce nebo p҇ípadnь dlužník oznámí vь҇iteli na jeho žádost 
ve lhҝtь stanovené v prohlášení smluvního státu podle оlánku 
XXVII, zda 

a) odstraní všechny p҇ípady neplnьní závazkҝ kromь neplnьní 
p҇edstavovaného zahájením insolvenоního ҇ízení a zavazuje 
se splnit všechny budoucí povinnosti podle smlouvy 
a dokumentace týkající se p҇íslušné transakce nebo 

b) poskytne vь҇iteli p҇íležitost, aby se ujal držby železniоního 
kolejového vozidla v souladu s použitelným právem. 

4. Použitelné právo uvedené v písmeni b) p҇edchozího 
odstavce mҝže dávat soudu možnost, aby požádal o p҇ijetí 
jakéhokoli dalšího opat҇ení nebo o poskytnutí jakékoli další 
záruky. 

5. Vь҇itel p҇edloží dҝkazy o svých požadavcích a doklad 
o tom, že jeho mezinárodní nárok byl zaregistrován. 

6. Jestliže insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník nepodá 
oznámení podle odstavce 3 nebo pokud insolvenоní správce 
nebo dlužník prohlásí, že poskytne vь҇iteli p҇íležitost, aby se 
ujal držby železniоního kolejového vozidla, ale neuоiní tak, soud 
mҝže povolit vь҇iteli, aby se ujal držby železniоního kolejového 
vozidla za podmínek, jaké mҝže soud stanovit, a mҝže dále 
požadovat p҇ijetí jakéhokoli dalšího opat҇ení nebo poskytnutí 
jakékoli další záruky. 

7. Železniоní kolejové vozidlo se neprodá do doby, než soud 
rozhodne o požadavku a mezinárodním nároku. 

Alternativa C 

3. P҇i výskytu události související s insolvencí insolvenоní 
správce nebo p҇ípadnь dlužník ve lhҝtь k nápravь 

a) odstraní všechny p҇ípady neplnьní závazkҝ kromь neplnьní 
p҇edstavovaného zahájením insolvenоního ҇ízení a zavazuje 
se splnit všechny budoucí povinnosti podle smlouvy 
a dokumentace týkající se p҇íslušné transakce nebo 

b) poskytne vь҇iteli p҇íležitost, aby se ujal držby železniоního 
kolejového vozidla v souladu s použitelným právem. 

4. P҇ed uplynutím lhҝty k nápravь mҝže insolvenоní správce 
nebo p҇ípadnь dlužník soud požádat o na҇ízení pozastavení 
jeho povinnosti podle písmene b) p҇edchozího odstavce po 
dobu, která zaоne uplynutím lhҝty k nápravь a skonоí nejpozТ
dьji uplynutím doby platnosti dohody nebo uplynutím doby 
platnosti dohody po jejím prodloužení, a to za takových 
podmínek, které soud považuje za spravedlivé (dále jen „doba 
pozastavení“). Každý takový p҇íkaz vyžaduje, aby splatné pohleТ
dávky, které vь҇iteli vznikají bьhem doby pozastavení, byly 
placeny z majetkové podstaty nebo p҇ímo dlužníkem, a aby 
insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník plnil všechny ostatní 
závazky vzniklé bьhem doby pozastavení. 

5. Pokud je soudu p҇edložena žádost podle p҇edchozího 
odstavce, neujímá se vь҇itel držby železniоního kolejového 
vozidla, dokud soud nevydá p҇íkaz. Pokud žádosti není vyhoТ
vьno do tolika kalendá҇ních dnҝ ode dne p҇edložení žádosti 
o p҇edbьžné opat҇ení, který je stanoven v prohlášení uоinьném 
smluvím státem, v nьmž je žádost podána, má se za to, že je 
žádost vzata zpьt, pokud se vь҇itel a insolvenоní správce nebo 
p҇ípadnь dlužník nedohodnou jinak. 

6. Dokud a jestliže není vь҇iteli poskytnuta p҇íležitost, aby se 
ujal držby podle odstavce 3: 

a) insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník uchovává železТ
niоní kolejové vozidlo a udržuje je a jeho hodnotu v souladu 
se smlouvou a 

b) vь҇itel je oprávnьn požádat o jakoukoli jinou formu p҇edbьТ 
žného opat҇ení, které je podle použitelného práva dostupné. 

7. Písmeno a) p҇edchozího odstavce nevyluоuje používání 
železniоního kolejového vozidla podle podmínek p҇edepsaných 
pro jeho uchování, údržbu a udržování jeho hodnoty.
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8. Pokud bьhem lhҝty k nápravь nebo doby pozastavení 
insolvenоní správce nebo p҇ípadnь dlužník odstraní všechny 
p҇ípady neplnьní závazkҝ kromь neplnьní p҇edstavovaného 
zahájením insolvenоního ҇ízení a souhlasí s plnьním všech 
budoucích povinností podle smlouvy a dokumentace týkající 
se p҇íslušné transakce, insolvenоní správce nebo dlužník si 
mҝže zachovat držbu železniоního kolejového vozidla 
a jakýkoli p҇íkaz soudu podle odstavce 4 pozbude platnosti. 
Další lhҝta k nápravь pro p҇ípad neplnьní takových budoucích 
povinností se neposkytne. 

9. Pokud jde o opravné prost҇edky podle оl. VII odst. 1: 

a) správní orgány smluvního státu je poskytnou nejpozdьji 
sedm kalendá҇ních dnҝ potom, co vь҇itel tьmto orgánҝm 
oznámí, že je oprávnьn získat tyto opravné prost҇edky 
v souladu s úmluvou, a 

b) p҇íslušné orgány nabídnou vь҇iteli rychle spolupráci a pomoc 
p҇i uplatnьní tьchto opravných prost҇edkҝ v souladu 
s použitelnými bezpeоnostními právními p҇edpisy. 

10. S výhradou odstavcҝ 4, 5 a 8 nesmí být uplatnьní 
žádných opravných prost҇edkҝ povolených úmluvou zabránьno 
nebo odloženo na dobu po skonоení lhҝty k nápravь. 

11. S výhradou odstavcҝ 4, 5 a 8 nesmí být žádné závazky 
dlužníka podle smlouvy a v rámci p҇íslušných transakcí 
zmьnьny v insolvenоním ҇ízení bez souhlasu vь҇itele. 

12. Nic v p҇edchozím odstavci nelze vykládat jako dotýkající 
se pravomoci insolvenоního správce smlouvu ukonоit, pokud 
takovou pravomoc podle použitelného práva má. 

13. P҇i insolvenоním ҇ízení nemají žádná práva nebo nároky, 
s výjimkou mimosmluvních práv nebo nárokҝ týkajících se 
kategorií, na které se vztahuje prohlášení podle оl. 39 odst. 1 
úmluvy, p҇ednost p҇ed registrovanými nároky. 

14. Úmluva ve znьní оlánkҝ VII a XXV tohoto protokolu se 
použije na uplatnьní opravných prost҇edkҝ podle tohoto 
оlánku. 

15. Pro úоely tohoto оlánku se „lhҝtou k nápravь“ rozumí 
doba uvedená v prohlášení smluvního státu, který p҇edstavuje 
nad҇azenou soudní pravomoc pro p҇ípad insolvence, která 
zaоíná dnem události související s insolvencí. 

нlánek X 

Pomoc v p҇ípadь insolvence 

1. Tento оlánek se použije pouze ve smluvním státь, který 
uоinil prohlášení podle оl. XXVII odst. 1. 

2. Soudy smluvního státu, v nьmž se železniоní kolejové 
vozidlo nachází, v maximální možné mí҇e umožnьné právem 
smluvního státu, spolupracují p҇i provádьní ustanovení оlánku 
IX se zahraniоními soudy a zahraniоními insolvenоními správci. 

нlánek XI 

Ustanovení týkající se dlužníka 

1. Nedojde-li k neplnьní závazku ve smyslu оlánku 11 
úmluvy, má dlužník právo na nerušenou držbu a využívání 
železniоního kolejového vozidla v souladu se smlouvou a ve 
vztahu 

a) ke svému vь҇iteli a držiteli jakéhokoli nároku, od nьhož je 
dlužník oproštьn podle оl. 29 odst. 4 písm. b) úmluvy, 
pokud se dlužník nedohodl jinak, a 

b) k držiteli jakéhokoli nároku, ve vztahu k nьmuž je dlužníТ
kovo právo nebo nárok pod҇ízené podle оl. 29 odst. 4 písm. 
a) úmluvy, avšak jen pokud s tím tento držitel souhlasil. 

2. Nic v úmluvь nebo v tomto protokolu se nedotýká odpoТ
vьdnosti vь҇itele za jakékoli porušení smlouvy podle použitelТ
ného práva, pokud se smlouva týká železniоního kolejového 
vozidla. 

KAPITOLA III 

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE REGISTRU MEZINÁRODNÍCH 
NÁROKҜ NA ŽELEZNIнNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA 

нlánek XII 

Orgán dozoru a registrátor 

1. Orgán dozoru je orgán složený ze zástupcҝ, p҇iоemž 
jednoho zástupce jmenuje: 

a) každý smluvní stát; 

b) každý z maximálního poоtu t҇í jiných státҝ, které urоí MeziТ
národní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukroТ
mého (Unidroit), a 

c) každý z maximálního poоtu t҇í jiných státҝ, které urоí MeziТ
vládní organizace pro mezinárodní železniоní p҇epravu 
(OTIF).
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2. P҇i urоování státҝ podle písmen b) a c) p҇edchozího 
odstavce se zohlední nutnost zajistit široké geografické zastouТ
pení. 

3. Funkоní období zástupcҝ jmenovaných podle odst. 1 
písm. b) a c) stanoví urоující organizace. Funkоní období 
zástupcҝ, kte҇í jsou ve funkci v den, kdy tento protokol vstoupí 
v platnosti pro desátý stát, který je smluvní stranou, skonоí 
nejpozdьji dva roky po tomto datu. 

4. Zástupci uvedení v odstavci 1 p҇ijmou první jednací ҇ád 
orgánu dozoru. Jeho p҇ijetí vyžaduje dohodu: 

a) vьtšiny všech zástupcҝ a 

b) vьtšiny zástupcҝ jmenovaných podle odst. 1 písm. a). 

5. Orgán dozoru mҝže ustavit komisi odborníkҝ vybraných 

a) z osob jmenovaných signatá҇skými nebo smluvními státy, 
které mají pot҇ebnou kvalifikaci a zkušenosti, a 

b) p҇ípadnь z jiných odborníkҝ 

a povь҇it ji úkolem pomáhat orgánu dozoru p҇i plnьní jeho 
funkcí. 

6. Orgánu dozoru je p҇i plnьní jeho funkcí nápomocen 
sekretariát, který pracuje podle pokynҝ orgánu dozoru. SekreТ
tariátem je OTIF. 

7. V p҇ípadь, že sekretariát nemҝže nebo nechce vykonávat 
své funkce, orgán dozoru urоí jiný sekretariát. 

8. Jakmile si bude sekretariát jist, že je mezinárodní registr 
plnь funkоní, okamžitь uloží u depozitá҇e potvrzení v tomto 
smyslu. 

9. Sekretariát má právní subjektivitu, pokud tuto právní 
subjektivitu již nemьl d҇íve, a v souvislosti se svými funkcemi 
podle úmluvy a tohoto protokolu má nárok na stejné výjimky 
a imunitu, jaké jsou poskytovány orgánu dozoru podle оl. 27 
odst. 3 úmluvy a mezinárodnímu registru podle оl. 27 odst. 4 
úmluvy. 

10. Opat҇ení orgánu dozoru, které má vliv pouze na zájmy 
státu, který je smluvní stranou, nebo skupiny státҝ, které jsou 
smluvními stranami, je uоinьno, pokud toto opat҇ení schválí 
tento stát, který je smluvní stranou, nebo vьtšina státҝ skupiny, 

které jsou smluvními stranami. Opat҇ení, které by mohlo nep҇íТ
znivь ovlivnit zájmy státu, který je smluvní stranou, nebo 
skupiny státҝ, které jsou smluvními stranami, je v tomto státь 
nebo v této skupinь státҝ úоinné, pokud opat҇ení schválí tento 
stát, který je smluvní stranou, nebo skupina státҝ, které jsou 
smluvními stranami. 

11. První registrátor je jmenován na období nejménь pьti 
a nejvýše deseti let. Poté je registrátor jmenován nebo opьtovnь 
jmenován na následná období, z nichž žádné nep҇esáhne deset 
let. 

нlánek XIII 

Urоená kontaktní místa 

1. Smluvní stát mҝže kdykoli prohlášením urоit subjekt nebo 
subjekty do funkce kontaktního místa nebo kontaktních míst, 
p҇es která jsou zasílány nebo mohou být zasílány mezinárodТ
nímu registru informace nutné pro registrace, kromь registrace 
národního nároku nebo práva оi nároku podle оlánku 40 
úmluvy, v obou p҇ípadech vznikajících podle právních p҇edpisҝ 
jiného státu. Jednotlivá kontaktní místa fungují alespoѸ bьhem 
pracovní doby platné na jejich území. 

2. Urоení podle p҇edchozího odstavce mҝže povolit, nikoli 
vynucovat využívání urоeného kontaktního místa nebo kontaktТ
ních míst pro sdьlování informací požadovaných pro registraci 
v souvislosti s oznámeními o prodeji. 

нlánek XIV 

Identifikace železniоních kolejových vozidel pro úоely 
registrace 

1. Pro úоely оl. 18 odst. 1 písm. a) úmluvy se v pravidlech 
stanoví systém, jakým registrátor p҇idьluje identifikaоní оísla, 
který umožní jednotnou identifikaci položek železniоních koleТ
jových vozidel. Identifikaоní оíslo musí být: 

a) p҇ipevnьno k položce železniоního kolejového vozidla; 

b) spojeno v mezinárodním registru s názvem výrobce 
a identifikaоním оíslem výrobce položky, která je takto 
p҇ipevnьna, nebo 

c) spojeno v mezinárodním registru s takto p҇ipevnьným vnitТ
rostátním nebo regionálním identifikaоním оíslem.
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2. Pro úоely p҇edchozího odstavce mҝže smluvní stát prohláТ 
šením stanovit systém národních nebo regionálních identifikaоТ
ních оísel, který se používá na položky železniоních kolejových 
vozidel mezinárodního významu a který je vytvo҇en nebo 
urоen, nebo který má být vytvo҇en nebo urоen, na základь 
dohody, kterou dlužník nacházející se v tomto smluvním státь 
uzav҇el v dobь uzav҇ení této dohody. Takový národní nebo 
regionální identifikaоní systém zajišғuje n základь dohody 
mezi orgánem dozoru a smluvním státem, který оiní prohlášení, 
jednotnou identifikaci každé položce železniоního kolejového 
vozidla, pro kterou se systém použije. 

3. Souоástí prohlášení smluvního státu podle p҇edchozího 
odstavce jsou podrobné informace o fungování národního 
nebo regionálního identifikaоního systému. 

4. V rámci registrace položky železniоního kolejového 
vozidla, pro kterou bylo uоinьno prohlášení podle odstavce 2, 
aby byla registrace platná, jsou uvedena všechna národní nebo 
regionální identifikaоní оísla, která byla položce p҇idьlena od 
vstupu tohoto protokolu podle оl. XXIII odst. 1 v platnost, 
a dobu, bьhem které každé jednotlivé оíslo pro položku platilo. 

нlánek XV 

Dodateоné zmьny ustanovení o registru 

1. Pro úоely оl. 19 odst. 6 úmluvy jsou kritéria vyhledávání 
v mezinárodním registru stanovena v pravidlech. 

2. Pro úоely оl. 25 odst. 2 úmluvy a za okolností v nьm 
popisovaných p҇ijme držitel registrovaného potenciálního meziТ
národního nároku nebo registrovaného potenciálního postouТ
pení mezinárodního nároku v rámci své pravomoci opat҇ení, 
aby zajistil zrušení registrace nejpozdьji do deseti kalendá҇ních 
dnҝ po obdržení žádosti popisované v uvedeném odstavci. 

3. Pokud je zaregistrována pod҇ízenost a jsou vyrovnány 
závazky dlužníka ve prospьch oprávnьné osoby 
z pod҇ízenosti, oprávnьná osoba zajistí zrušení registrace 
nejpozdьji do deseti kalendá҇ních dnҝ od data, kdy pod҇ízená 
strana doruоila písemnou žádost nebo kdy tuto žádost obdržela 
oprávnьná osoba na adrese uvedené v registraci. 

4. Centralizované funkce mezinárodního registru vykonává 
a ҇ídí registrátor nep҇etržitь 24 hodin dennь. 

5. Registrátor je odpovьdný podle оl. 28 odst. 1 úmluvy za 
zpҝsobené škody až do výše, která nep҇esahuje hodnotu železТ

niоních kolejových vozidel, se kterými ztráta souvisí. Bez ohledu 
na p҇edchozí vьtu nep҇esáhne odpovьdnost registrátora pьt 
miliónҝ zvláštních práv оerpání v jakémkoli kalendá҇ním roce 
nebo takové vьtší množství, které se vypoоte zpҝsobem, který 
mҝže orgán dozoru obоas stanovit v pravidlech. 

6. P҇edchozí odstavec neomezuje odpovьdnost registrátora 
za náhradu škody zpҝsobenou hrubou nedbalostí nebo 
úmyslným pochybením registrátora a jeho ú҇edníkҝ 
a zamьstnancҝ. 

7. Výše pojištьní nebo finanоní záruky, které jsou uvedeny 
v оl. 28 odst. 4 úmluvy, odpovídá minimálnь оástce, kterou 
stanoví orgán dozoru jako p҇imь҇enou vzhledem k potenciální 
odpovьdnosti registrátora. 

8. Nic v úmluvь nebrání registrátorovi sjednat si pojištьní 
nebo finanоní záruku pokrývající události, za které registrátor 
nenese odpovьdnost podle оlánku 28 úmluvy. 

нlánek XVI 

Poplatky v mezinárodním registru 

1. Orgán dozoru stanoví v souladu se svými pravidly 
poplatky, které se mají hradit v souvislosti s registrací, evidencí, 
vyhledáváním a jinými službami, jež mҝže mezinárodní registr 
poskytovat, a mҝže je оas od оasu zmьnit. 

2. Poplatky uvedené v p҇edchozím odstavci se stanoví tak, 
aby pokryly v nezbytné mí҇e p҇imь҇ené náklady na z҇ízení, 
uvedení do provozu a fungování mezinárodního registru 
a p҇imь҇ené náklady na vedení sekretariátu, který mu bude p҇i 
plnьní jeho funkcí nápomocen. Nic v tomto odstavci nebrání 
registrátorovi, aby svou оinnost provádьl s p҇imь҇eným ziskem. 

нlánek XVII 

Oznámení o prodeji 

Pravidla umožní, aby byla v mezinárodním registru zaregistroТ
vávána oznámení o prodeji železniоních kolejových vozidel. Na 
tyto registrace se použijí ustanovení této kapitoly a kapitoly 
V úmluvy, nakolik je to relevantní. Jakákoli taková registrace, 
vyhledávání nebo vystavení osvьdоení o oznámení o prodeji 
však má pouze informativní charakter a nemá vliv na práva 
žádné osoby ani žádný jiný vliv podle úmluvy nebo tohoto 
protokolu.
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KAPITOLA IV 

SOUDNÍ PRAVOMOC 

нlánek XVIII 

Vzdání se svrchované imunity 

1. S výhradou odstavce 2 je vzdání se svrchované imunity 
p҇ed pravomocí soudҝ uvedených v оlánku 42 nebo 43 úmluvy 
nebo v souvislosti s vymáháním práv a nárokҝ, které se týkají 
železniоního kolejového vozidla podle úmluvy, závazné, 
a pokud byly splnьny další podmínky této soudní pravomoci 
a vymáhání, je platné pro uplatnьní pravomoci a povolení 
vymáhání v závislosti na okolnostech. 

2. Vzdání se podle p҇edchozího odstavce musí být písemné 
a obsahovat popis železniоního kolejového vozidla podle оl. 
V odst. 1 tohoto protokolu. 

KAPITOLA V 

VZTAH K JINÝM ÚMLUVÁM 

нlánek XIX 

Vztah s Úmluvou Unidroit o mezinárodním finanоním 
leasingu 

Úmluva má v p҇ípadь jakéhokoli rozporu p҇ednost p҇ed 
Úmluvou Unidroit o mezinárodním finanоním leasingu podepsanou 
v Ottawь dne 28. kvьtna 1988. 

нlánek XX 

Vztah s Úmluvou o mezinárodní železniоní p҇epravь 
(COTIF) 

Úmluva má v p҇ípadь jakéhokoli rozporu p҇ednost p҇ed 
Úmluvou o mezinárodní železniоní p҇epravь (COTIF) ze dne 
9. kvьtna 1980 ve znьní pozmьѸovacího protokolu ze dne 3. оervna 
1999. 

KAPITOLA VI 

ZÁVыREнNÁ USTANOVENÍ 

нlánek XXI 

Podpis, ratifikace, p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení 

1. Tento protokol je otev҇en k podpisu v Lucemburku dne 
23. února 2007 státҝm, které se zúоastnily diplomatické konfeТ
rence o p҇ijetí protokolu k Úmluvь o mezinárodních nárocích 

na mobilní za҇ízení, konané v Lucemburku od 12. do 23. února 
2007. Po 23. únoru 2007 je tento protokol otev҇en k podpisu 
všem státҝm v sídle Mezinárodního ústavu pro sjednocení meziТ
národního práva soukromého (Unidroit) v ҆ímь až do svého 
vstupu v platnost podle оlánku XXIII. 

2. Tento protokol podléhá ratifikaci, p҇ijetí nebo schválení 
státy, které jej podepsaly. 

3. Kterýkoli stát, který tento protokol nepodepíše, k nьmu 
mҝže kdykoli p҇istoupit. 

4. Ratifikace, p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení se uskuteоní 
uložením odpovídající listiny u depozitá҇e. 

5. Stát se nemҝže stát smluvní stranou tohoto protokolu, 
pokud se nestane také smluvní stranou úmluvy. 

нlánek XXII 

Organizace regionální hospodá҇ské integrace 

1. Organizace regionální hospodá҇ské integrace, která je 
tvo҇ena svrchovanými státy a má pravomoc nad urоitými otázТ
kami upravenými tímto protokolem, mҝže rovnьž tento 
protokol podepsat, p҇ijmout, schválit nebo k nьmu p҇istoupit. 
Organizace regionální hospodá҇ské integrace má v takovém 
p҇ípadь práva a povinnosti smluvního státu v rozsahu své 
pravomoci, kterou má uvedená organizace nad záležitostmi 
upravovanými tímto protokolem. Když je poоet smluvních 
státҝ náležitý z pohledu tohoto protokolu, organizace regiТ
onální hospodá҇ské spolupráce se nepoоítá za smluvní stát 
navíc ke svým оlenským státҝm, které jsou zároveѸ smluvními 
státy. 

2. Organizace regionální hospodá҇ské integrace vydá p҇i 
podpisu, p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení prohlášení ukládané 
u depozitá҇e, jež blíže urоí záležitosti upravované tímto protoТ
kolem, pro které na ni její оlenské státy p҇enesly pravomoc. 
Organizace regionální hospodá҇ské spolupráce neprodlenь 
oznámí depozitá҇i každou zmьnu v rozdьlení pravomoci, vоetnь 
novь p҇enesené pravomoci, které byly specifikovány 
v prohlášení podle tohoto odstavce. 

3. Jakýkoli odkaz na „smluvní stát“ nebo „smluvní státy“ 
nebo na „stát, který je smluvní stranou,“ nebo „státy, které 
jsou smluvními stranami,“ tohoto protokolu se vztahuje stejným 
zpҝsobem na organizaci regionální hospodá҇ské spolupráce, 
když to kontext vyžaduje.
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нlánek XXIII 

Vstup v platnost 

1. Tento protokol vstoupí v platnost pouze pro státy, které 
uložily listiny uvedené v písmenu a) nejpozdьji: 

a) prvního dne v mьsíci následujícím po uplynutí t҇í mьsícҝ od 
data uložení оtvrté listiny o ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo 
p҇istoupení a 

b) dnem, kdy sekretariát uloží u depozitá҇e potvrzení, že je 
mezinárodní registr plnь funkоní. 

2. Pro ostatní státy tento protokol vstoupí v platnost prvního 
dne v mьsíci následujícím po pozdьjším z následujících: 

a) uplynutí t҇í mьsícҝ od data uložení jeho listiny o ratifikaci, 
p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení a 

b) datu, které je uvedeno v písmenu b) p҇edchozího odstavce. 

нlánek XXIV 

Územní jednotky 

1. Pokud má smluvní stát územní jednotky s odlišnými 
systémy práva použitelnými na záležitosti, kterými se zabývá 
tento protokol, mҝže p҇i ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo 
p҇istoupení prohlásit, že se tento protokol vztahuje na všechny 
jeho územní jednotky nebo jen na jednu nebo nьkolik z nich, 
a mҝže pak kdykoli své prohlášení zmьnit vydáním jiného 
prohlášení. 

2. Každé takové prohlášení se oznámí depozitá҇i a uvede 
výslovnь územní jednotky, na které se tento protokol vztahuje. 

3. Pokud smluvní stát neuоinil žádné prohlášení podle 
odstavce 1, vztahuje se tento protokol na všechny územní 
jednotky tohoto státu. 

4. Pokud smluvní stát rozši҇uje použitelnost tohoto protoТ
kolu na jednu nebo více svých územních jednotek, mҝže 
prohlášení povolená podle tohoto protokolu uоinit ke každé 

takové územní jednotce a p҇itom prohlášení k jedné územní 
jednotce se mҝže od prohlášení k jiné územní jednotce lišit. 

5. Když se prohlášením podle odstavce 1 rozší҇í použitelnost 
tohoto protokolu na jednu nebo více územních jednotek smluvТ
ního státu: 

a) má se za to, že se dlužník nachází ve smluvním státь, jen 
pokud je zapsán v obchodním rejst҇íku nebo byl založen 
podle právních p҇edpisҝ platných v územní jednotce, na 
kterou se úmluva a tento protokol vztahuje, nebo pokud 
má sídlo zapsané v obchodním rejst҇íku nebo statutární 
sídlo, správní úst҇edí, místo podnikání nebo obvyklé bydlištь 
v územní jednotce, na kterou se úmluva a tento protokol 
vztahují; 

b) jakýkoli odkaz na umístьní železniоního kolejového vozidla 
ve smluvním státь odkazuje na místo železniоního kolejoТ
vého vozidla v územní jednotce, na kterou se úmluva a tento 
protokol vztahují, a 

c) jakýkoli odkaz na správní orgány v uvedeném smluvním 
státь se vykládá jako odkaz na správní orgány s pravomocí 
pro územní jednotku, na kterou se úmluva a tento protokol 
vztahují. 

нlánek XXV 

Železniоní kolejová vozidla ve službách ve҇ejného 
významu 

1. Smluvní stát mҝže kdykoli prohlásit, že bude nadále 
v rozsahu uvedeném ve svém prohlášení používat pravidla 
vyplývající z práva platného v uvedené dobь, která na jeho 
území zamezují uplatѸování opravných prost҇edkҝ stanovených 
v kapitole III úmluvy a оláncích VII až IX tohoto protokolu 
v souvislosti se železniоními kolejovými vozidly obvykle použíТ
vanými pro úоely poskytování služeb ve҇ejného významu (dále 
jen „železniоní kolejová vozidla používaná pro služby ve҇ejného 
významu“), nebo které jejich uplatѸování pozastavují nebo ҇ídí, 
jak je blíže urоeno v uvedeném prohlášení, které bylo oznáТ
meno depozitá҇i. 

2. Jakákoli osoba vоetnь vládního nebo jiného orgánu 
ve҇ejné moci, která podle právních p҇edpisҝ smluvního státu, 
který uоiní prohlášení podle p҇edchozího odstavce, uplatѸuje 
pravomoc p҇evzít nebo získat držbu, právo užívání nebo 
kontrolu železniоního kolejového vozidla používaného pro 
služby ve҇ejného významu, uchová toto železniоní kolejové 
vozidlo a zajistí jeho údržbu od doby, kdy byla tato pravomoc 
uplatnьna, až do doby, kdy je držba, právo užívání nebo 
kontrola znovu p҇edána vь҇iteli.
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3. Po dobu uvedenou v p҇edchozím odstavci osoba v nьm 
uvedená hradí nebo zajistí uhrazení vь҇iteli оástky, která se 
rovná vyšší z následujících оástek: 

a) taková оástka, kterou musí tato osoba platit podle práva 
smluvního státu, který uоiní prohlášení, a 

b) tržní nájemné z pronájmu takového železniоního kolejového 
vozidla. 

První taková platba musí být provedena do deseti kalendá҇ních 
dnҝ od data, od kterého je taková pravomoc uplatѸována, 
a následné platby pak první den každého následujícího mьsíce. 
V p҇ípadь, že оástka, která má být zaplacena, p҇esáhne оástku, 
kterou má dlužník uhradit vь҇iteli, je p҇eplatek rozdьlen 
ostatním vь҇itelҝm v rozsahu jejich pohledávek v po҇adí 
podle jejich priority a teprve zҝstatek je následnь vyplacen 
dlužníkovi. 

4. Smluvní stát, jehož právo neupravuje povinnosti uvedené 
v odstavcích 2 a 3, mҝže v rozsahu uvedeném v samostatném 
prohlášení, které bylo oznámeno depozitá҇i, prohlásit, že tyto 
odstavce nepoužije v souvislosti s železniоními kolejovými 
vozidly uvedenými v tomto prohlášení. Nic z toho, co je 
uvedeno v tomto odstavci, nebrání žádné osobь, aby se dohodla 
s vь҇itelem na plnьní povinností uvedených v odstavcích 2 nebo 
3, ani nemá vliv na vymahatelnost takto uzav҇ené dohody. 

5. Žádné prohlášení, které smluvní stát uоiní na poоátku оi 
pozdьji podle tohoto оlánku, nemá nep҇íznivý vliv na práva 
a nároky vь҇itelҝ, které vznikly podle dohody uzav҇ené p҇edtím, 
než bylo toto prohlášení doruоeno depozitá҇i. 

6. Smluvní stát, který uоiní prohlášení podle tohoto 
odstavce, zohledѸuje ochranu zájmҝ vь҇itelҝ a vliv prohlášení 
na dostupnost úvьru. 

нlánek XXVI 

P҇echodná ustanovení 

Ve vztahu k železniоním kolejovým vozidlҝm se оlánek 60 
úmluvy mьní takto: 

a) v odst. 2 písm. a) se za slovo „nachází“ vkládá „v dobь, kdy 
právo nebo nárok byl založen nebo vznikl,“; 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

„3. Smluvní stát mҝže ve svém prohlášení podle odstavce 
1 stanovit datum, které nenastane d҇íve než za t҇i roky 
a nejpozdьji za deset let ode dne, kdy prohlášení vstoupí 

v platnost, kdy se оlánky 29, 35 a 36 této úmluvy ve 
znьní protokolu nebo jím doplnьné stanou použitelnými 
v rozsahu a zpҝsobem uvedeným v prohlášení pro již exisТ
tující práva nebo nároky vzniklé podle dohody uzav҇ené 
v dobь, kdy se dlužník v tomto státь nacházel. P҇ípadná 
p҇ednost práva nebo nároku podle práva daného státu se 
nadále použije, pokud je právo nebo nárok zaregistrován 
v mezinárodním registru p҇ed uplynutím lhҝty uvedené 
v prohlášení, bez ohledu na to, zda bylo p҇edtím zaregistroТ
váno jiné právo nebo nárok.“ 

нlánek XXVII 

Prohlášení k nьkterým ustanovením 

1. Smluvní stát mҝže p҇i ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo 
p҇istoupení k tomuto protokolu prohlásit, že bude používat 
оlánek VI nebo оlánek X nebo obojí. 

2. Smluvní stát mҝže p҇i ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo 
p҇istoupení k tomuto protokolu prohlásit, že bude zcela nebo 
zоásti používat оlánek VIII. Pokud uоiní takové prohlášení, 
stanoví dobu požadovanou v оl. VIII odst. 2. 

3. Smluvní stát mҝže p҇i ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo 
p҇istoupení k tomuto protokolu prohlásit, že bude v plném 
rozsahu používat jednu z alternativ A, B a C оlánku IX, a 
v takovém p҇ípadь rovnьž stanoví druh p҇ípadného insolvenоТ
ního ҇ízení, na který bude tuto alternativu používat. Smluvní 
stát, který uоiní prohlášení podle tohoto odstavce, stanováí 
dobu požadovanou v оl. IX odst. 4 v p҇ípadь alternativy A, 
odst. 3 v p҇ípadь alternativy B nebo p҇ípadnь odst. 5 a 15 
v p҇ípadь alternativy C. 

4. Soudy smluvních státҝ použijí оlánek IX v souladu 
s prohlášením smluvního státu, který p҇edstavuje nad҇azenou 
soudní pravomoc pro p҇ípad insolvence. 

нlánek XXVIII 

Výhrady a prohlášení 

1. K tomuto protokolu nesmí být оinьny žádné výhrady, 
mohou však být p҇ijímána prohlášení povolená podle оlánkҝ 
XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX a XXX v souladu s tьmito 
ustanoveními. 

2. Každé prohlášení nebo následné prohlášení оi odvolané 
prohlášení uоinьné podle tohoto protokolu se písemnь oznámí 
depozitá҇i.
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нlánek XXIX 

Prohlášení podle úmluvy 

1. Prohlášení uоinьná podle úmluvy, vоetnь prohlášení uоinьТ
ných podle оlánkҝ 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 a 60 úmluvy, 
se považují za uоinьná také podle tohoto protokolu, pokud není 
uvedeno jinak. 

2. Pro úоely оl. 50 odst. 1 úmluvy znamená „vnit҇ní tranТ
sakce“ v souvislosti se železniоními kolejovými vozidly také 
transakce jednoho z druhҝ uvedených v оl. 2 odst. 2 písm. a) 
až c) úmluvy, pokud p҇íslušné železniоní kolejové vozidlo mҝže 
být bьhem svého bьžného používání provozováno pouze na 
jediném železniоním systému v rámci dotyоného smluvního 
státu, vzhledem k rozchodu koleje nebo jiných konstrukоních 
prvkҝ takového železniоního kolejového vozidla. 

нlánek XXX 

Následná prohlášení 

1. Stát, který je smluvní stranou, mҝže uоinit kdykoli po 
datu, kdy tento protokol pro nьj vstoupí v platnost, následné 
prohlášení v souladu s оlánkem XXIX, kromь prohlášení podle 
оlánku 60 úmluvy, tím, že je oznámí depozitá҇i. 

2. Každé takové následné prohlášení je platné od prvního 
dne v mьsíci, který následuje po uplynutí šesti mьsícҝ ode 
dne, kdy depozitá҇ obdrží oznámení. Je-li v oznámení stanoТ
veno delší období pro vstup prohlášení v platnost, platí po 
uplynutí tohoto delšího období ode dne, kdy depozitá҇ obdrží 
oznámení. 

3. Bez ohledu na p҇edchozí odstavce se tento protokol 
nadále používá, jako kdyby nebylo uоinьno žádné následné 
prohlášení, v souvislosti se všemi právy a nároky vzniklými 
p҇ed datem vstupu každého takového následného prohlášení 
v platnost. 

нlánek XXXI 

Odvolání prohlášení 

1. Kterýkoli stát, který je smluvní stranou tohoto protokolu 
a uоinil podle tohoto protokolu jiné prohlášení než prohlášení 
v souladu s оlánkem XXIX podle оlánku 60 úmluvy, mҝže toto 
prohlášení kdykoli odvolat oznámením zaslaným depozitá҇i. 
Odvolání vstoupí v platnost prvního dne v mьsíci následujícím 
po uplynutí šesti mьsícҝ ode dne, kdy depozitá҇ oznámení 
obdrží. 

2. Bez ohledu na p҇edchozí odstavec se tento protokol 
nadále používá, jako kdyby prohlášení nebylo odvoláno, 
v souvislosti se všemi právy a nároky vzniklými p҇ed datem 
vstupu tohoto odvolání v platnost. 

нlánek XXXII 

Vypovьzení 

1. Kterýkoli stát, který je smluvní stranou, mҝže tento 
protokol vypovьdьt písemným oznámením zaslaným depozitá҇i. 

2. Každé takové vypovьzení vstoupí v platnost prvního dne 
v mьsíci následujícím po uplynutí dvanácti mьsícҝ ode dne, kdy 
depozitá҇ oznámení obdrží. 

3. Bez ohledu na p҇edchozí odstavce se tento protokol 
nadále používá, jako kdyby nebyl vypovьzen, v souvislosti se 
všemi právy a nároky vzniklými p҇ed datem vstupu vypovьzení 
v platnost. 

нlánek XXXIII 

Konference o p҇ezkumu, zmьny a související záležitosti 

1. Depozitá҇ vypracuje po konzultaci s orgánem dozoru pro 
státy, které jsou smluvními státy, každý rok, nebo když si to 
vyžádají okolnosti, zprávu o zpҝsobu fungování mezinárodního 
režimu zavedeného úmluvou ve znьní tohoto protokolu. P҇i 
p҇ípravь tьchto zpráv vezme depozitá҇ v úvahu zprávy orgánu 
dozoru o fungování mezinárodního registraоního systému. 

2. Na žádost nejménь pьtadvaceti procent státҝ, které jsou 
smluvními stranami, depozitá҇ po konzultaci s orgánem dozoru 
оas od оasu svolá konferenci o p҇ezkumu k posouzení: 

a) praktického fungování úmluvy ve znьní tohoto protokolu 
a její úоinnosti p҇i podpo҇e financování prost҇ednictvím 
aktiv a pronájmu p҇edmьtҝ, na které se vztahují její 
podmínky; 

b) soudního výkladu a uplatѸování podmínek tohoto protokolu 
a pravidel; 

c) fungování mezinárodního registraоního systému, оinnosti 
registrátora a dohledu, který nad ním vykonává orgán 
dozoru, s p҇ihlédnutím ke zprávám orgánu dozoru, a 

d) vhodnosti jakýchkoli zmьn v tomto protokolu nebo systému 
mezinárodního registru.
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3. Každá zmьna tohoto protokolu je schválena nejménь 
dvout҇etinovou vьtšinou státҝ, které jsou úоastníky konference 
uvedené v p҇edchozím odstavci, a vstoupí pak v platnost pro 
státy, které ratifikovaly, p҇ijaly nebo schválily takovou zmьnu, 
pokud ji ratifikovaly, p҇ijaly nebo schválily оty҇i státy v souladu 
s ustanoveními оlánku XXIII o vstupu protokolu v platnost. 

нlánek XXXIV 

Depozitá҇ a jeho funkce 

1. Listiny o ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení se 
uloží u Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního 
práva soukromého (Unidroit), který je jmenován depozitá҇em. 

2. Depozitá҇ 

a) informuje všechny smluvní státy o 

i) každém novém podpisu nebo uložení listiny o ratifikaci, 
p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení, spolu s p҇íslušným 
datem, 

ii) datu uložení osvьdоení podle оl. XXIII odst. 1 písm. b), 

iii) datu vstupu tohoto protokolu v platnost, 

iv) každém prohlášení uоinьném v souladu s tímto protoТ
kolem, spolu s p҇íslušným datem, 

v) odvolání nebo zmьnь každého prohlášení, spolu 
s p҇íslušným datem, a 

vi) oznámení o každém vypovьzení tohoto protokolu, spolu 
s p҇íslušným datem a dnem jeho vstupu v platnost; 

b) zasílá ovь҇ené stejnopisy tohoto protokolu všem smluvním 
státҝm; 

c) poskytuje orgánu dozoru a registrátorovi stejnopis každé 
listiny o ratifikaci, p҇ijetí, schválení nebo p҇istoupení, spolu 
s p҇íslušným datem jejich uložení, každého prohlášení, 
každého odvolaného nebo pozmьnьného prohlášení 
a každého oznámení o vypovьzení, spolu s datem oznámení, 
aby tak mohly být informace v nich obsažené snadno a plnь 
dostupné, a 

d) plní další funkce, které jsou u depozitá҇ҝ obvyklé. 

NA DҜKAZ нEHOŽ níže podepsaní zástupci, ҇ádnь k tomu 
zmocnьní, podepsali tento protokol. 

V Lucemburku dne dvacátého t҇etího února dva tisíce sedm, 
v jednom vyhotovení v angliоtinь, francouzštinь a nьmоinь, 
p҇iоemž všechna znьní mají stejnou platnost, která se potvrdí 
tím, že sekretariát konference pod pravomocí p҇edsedy konfeТ
rence do devadesáti dnҝ od zde uvedeného data ovь҇í 
vzájemnou shodu mezi nimi.
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