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LUXEMBURSKÝ PROTOKOL K DOHOVORU O MEDZINÁRODNÝCH ZÁBEZPEKÁCH NA MOBILNÉ 
ZARIADENIA TÝKAJÚCI SA ZÁLEŽITOSTÍ ŠPECIFICKÝCH PRE ŽELEZNIнNÝ VOZѷOVÝ PARK 

ŠTÁTY, KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI TOHTO PROTOKOLU, 

POVAŽUJÚC za nevyhnutné implementovaғ Dohovor 
o medzinárodných zábezpekach na mobilné zariadenia (рalej 
len „dohovor“) vo vzғahu k železniоnému vozѸovému parku 
vzhѮadom na ciele stanovené v preambule k dohovoru, 

MAJÚC NA PAMÄTI potrebu prispôsobiғ dohovor konkrétnym 
požiadavkám týkajúcim sa železniоného vozѸového parku 
a jeho financovania, 

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach týkajúcich sa železniоТ
ného vozѸového parku: 

KAPITOLA I 

OBLASҒ PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

нlánok I 

Vymedzenie pojmov 

1. V tomto protokole, pokiaѮ si to súvislosti nevyžadujú inak, 
sa pojmy používajú s významom vymedzeným v dohovore. 

2. V tomto protokole sa používajú tieto pojmy s týmto 
významom: 

a) „záruоná zmluva“ znamená zmluvu uzavretú osobou 
v postavení ruоiteѮa; 

b) „ruоiteѮ“ znamená osobu, ktorá na úоely zaruоenia splnenia 
všetkých záväzkov v prospech veriteѮa, zabezpeоených 
záložnou zmluvou alebo inou zmluvou, poskytne alebo 
vystaví ruоenie alebo záruku vyplatiteѮnú na požiadanie 
alebo záložný akreditív, alebo akúkoѮvek inú formu poistenia 
úveru; 

c) „udalosғ súvisiaca s platobnou neschopnosғou“ znamená: 

i) zaоatie insolvenоného konania alebo 

ii) vyhlásenie zámeru zastaviғ platby alebo skutoоné zastaТ
venie platieb dlžníka, ak uplatѸovaniu práva veriteѮa zaоaғ 
insolvenоné konanie proti dlžníkovi alebo uplatniғ 
opravné prostriedky podѮa dohovoru bránia alebo ho 
vyluоujú právne predpisy alebo opatrenia štátu; 

d) „primárna súdna právomoc v prípade platobnej neschopТ
nosti“ znamená zmluvný štát, v ktorom sa nachádza ғažisko 
hlavných dlžníkových zábezpek a ktorý sa na tento úоel 
považuje za miesto štatutárneho sídla dlžníka, alebo ak 
také sídlo neexistuje, miesto, kde je dlžník zapísaný 
v obchodnom registri, alebo kde je založený, ak nie je dokáТ
zané nieоo iné; 

e) „železniоný vozѸový park“ znamená vozidlá, ktoré sa pohyТ
bujú po pevnej železniоnej trati alebo priamo na vodiacej 
dráhe, nad alebo pod vodiacou dráhou, spolu s ғažnými 
systémami, motormi, brzdami, nápravami, podvozkami, 
pantografmi, príslušenstvom a inými dielcami, s vybavením 
a súоiastkami, ktoré sú vždy na vozidlách nainštalované 
alebo sú ich súоasғou, a so všetkými údajmi, príruоkami 
a záznamami, ktoré sa ich týkajú. 

нlánok II 

UplatѸovanie dohovoru na železniоný vozѸový park 

1. Dohovor sa uplatѸuje na železniоný vozѸový park podѮa 
podmienok uvedených v tomto protokole. 

2. Dohovor a tento protokol sa spoloоne nazývajú Dohovor 
o medzinárodných zábezpekach na mobilné zariadenia uplatѸoТ
vaný na železniоný vozѸový park. 

нlánok III 

Odchýlka 

Strany môžu na základe písomnej dohody vylúоiғ uplatѸovanie 
оlánku IX a vo svojich vzájomných vzғahoch sa môžu odchýliғ 
od ktoréhokoѮvek z ustanovení tohto protokolu alebo zmeniғ 
jeho úоinok s výnimkou оlánku VII ods. 3 a 4. 

нlánok IV 

ZastupiteѮské oprávnenia 

Osoba môže v súvislosti so železniоným vozѸovým parkom 
uzavrieғ dohodu, vykonaғ registráciu, ako sa definuje v оlánku 
16 ods. 3 dohovoru, a uplatѸovaғ práva a zábezpeky na základe 
dohovoru prostredníctvom zastúpenia, dohody o správe alebo 
iného zastupiteѮského oprávnenia.
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нlánok V 

Identifikácia železniоného vozѸového parku v dohode 

1. Na úоely оlánku 7 písm. c) dohovoru a оlánku XVIII ods. 
2 tohto protokolu postaоuje opis železniоného vozѸového 
parku na identifikáciu železniоného vozѸového parku, ak obsaТ
huje: 

a) opis železniоného vozѸového parku podѮa zložiek; 

b) opis železniоného vozѸového parku podѮa typu; 

c) vyhlásenie, že zmluva sa vzғahuje na celý súоasný a budúci 
železniоný vozѸový park, alebo 

d) vyhlásenie, že zmluva sa vzғahuje na celý súоasný a budúci 
železniоný vozѸový park s výnimkou konkrétnych zložiek 
alebo typov. 

2. Na úоely оlánku 7 dohovoru sa zábezpeka na budúci 
železniоný vozѸový park identifikovaný v súlade 
s predchádzajúcim odsekom považuje za medzinárodnú zábezТ
peku v okamihu, keр strana poskytujúca záloh, potenciálny 
predávajúci alebo prenajímateѮ nadobudne právo disponovaғ 
železniоným vozѸovým parkom bez potreby akéhokoѮvek 
nového prevodu. 

нlánok VI 

VoѮba práva 

1. Tento оlánok sa uplatѸuje len vtedy, ak zmluvný štát vydal 
vyhlásenie podѮa оlánku XXVII. 

2. Strany dohody alebo príslušnej záruоnej zmluvy alebo 
dohody o podriadenosti nárokov si môžu zvoliғ právny 
poriadok, ktorým sa budú úplne alebo оiastoоne riadiғ ich 
zmluvné práva a povinnosti. 

3. PokiaѮ sa strany nedohodli inak, odkaz 
v predchádzajúcom odseku na právny poriadok zvolený straТ
nami je odkazom na vnútroštátne právo daného štátu alebo, ak 
uvedený štát pozostáva z niekoѮkých územných celkov, na 
vnútroštátne právo daného územného celku. 

KAPITOLA II 

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V PRÍPADE NEPLNENIA 
ZÁVÄZKOV, PREDNOSҒ A POSTÚPENIA 

нlánok VII 

Zmena ustanovení o opravných prostriedkoch v prípade 
neplnenia záväzkov 

1. Okrem opravných prostriedkov uvedených v kapitole III 
dohovoru môže veriteѮ do tej miery, v akej s tým dlžník kedyТ
koѮvek súhlasil, a za okolností špecifikovaných v tejto kapitole 
zariadiғ vývoz a fyzickú prepravu železniоného vozѸového 
parku z územia, na ktorom sa nachádza. 

2. VeriteѮ neuplatní opravné prostriedky špecifikované 
v predchádzajúcom odseku bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu držiteѮa ktorejkoѮvek registrovanej zábezpeky, ktorá 
má prednosғ pred zábezpekou veriteѮa. 

3. нlánok 8 ods. 3 dohovoru sa na železniоný vozѸový park 
neuplatѸuje. Každý opravný prostriedok stanovený dohovorom 
vo vzғahu k železniоnému vozѸovému parku sa uplatní 
komerоne opodstatneným spôsobom. Opravný prostriedok sa 
považuje za uplatnený komerоne opodstatneným spôsobom 
vtedy, ak sa uplatѸuje v súlade s ustanoveniami dohody 
s výnimkou prípadov, keр sú tieto ustanovenia zjavne neopodТ
statnené. 

4. Ak strana prijímajúca záloh zašle zainteresovaným 
stranám písomné oznámenie o potenciálnom predaji alebo 
prenájme štrnásғ alebo viac kalendárnych dní vopred, ako sa 
uvádza v оlánku 8 ods. 4 dohovoru, považuje sa to za splnenie 
požiadavky zaslania „oznámenia dostatoоne vopred“ stanovenej 
v uvedenom оlánku. Uvedené skutoоnosti nebránia strane prijíТ
majúcej záloh a strane poskytujúcej záloh ani ruоiteѮovi v tom, 
aby sa dohodli na dlhšej lehote zaslania uvedeného oznámenia. 

5. V súlade so všetkými uplatniteѮnými zákonmi a právnymi 
predpismi v oblasti bezpeоnosti zmluvný štát zabezpeоí, aby 
príslušné správne orgány bez prieғahov spolupracovali 
s veriteѮom a poskytovali mu pomoc v potrebnom rozsahu 
pri uplatѸovaní opravných prostriedkov uvedených v odseku 1. 

6. Strana prijímajúca záloh, ktorá navrhuje uskutoоniғ vývoz 
železniоného vozѸového parku podѮa odseku 1 iným spôsobom 
ako na základe súdneho rozhodnutia, poskytne dostatoоne 
vopred oznámenie v písomnej forme o navrhovanom vývoze: 

a) zainteresovaným stranám uvedeným v оlánku 1 písm. m) 
bodoch i) a ii) dohovoru a 

b) zainteresovaným stranám uvedeným v оlánku 1 písm. m) 
bode iii) dohovoru, ktoré predložili strane prijímajúcej 
záloh oznámenie o svojich právach dostatoоne vopred 
pred vývozom. 

нlánok VIII 

Zmena ustanovení o predbežných opatreniach do vydania 
koneоného rozhodnutia 

1. Tento оlánok sa uplatѸuje len vtedy, keр zmluvný štát 
vydal vyhlásenie podѮa оlánku XXVII a v rozsahu stanovenom 
v tomto vyhlásení. 

2. Na úоely оlánku 13 ods. 1 dohovoru sa pojem „rýchlo“ 
v súvislosti so získaním predbežného opatrenia v rámci takého 
poоtu kalendárnych dní odo dѸa podania žiadosti o predbežné 
opatrenie vykladá tak, ako je uvedený vo vyhlásení zmluvného 
štátu, v ktorom je žiadosғ podaná.
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3. нlánok 13 ods. 1 dohovoru sa uplatѸuje s doplnením 
tohto textu hneр za písmeno d): 

„e) ak sa dlžník a veriteѮ kedykoѮvek na tom konkrétne 
dohodnú, o predaji a použití výғažkov z toho plynúcich“, 

a оlánok 43 ods. 2 sa uplatѸuje vložením slov „a e)“ za slová 
„оlánok 13 ods. 1 písm. d)“. 

4. Vlastníctvo alebo akákoѮvek iná zábezpeka dlžníka precháТ
dzajúce pri predaji podѮa predchádzajúceho odseku sú osloboТ
dené od akejkoѮvek inej zábezpeky, pred ktorou má medzináТ
rodná zábezpeka veriteѮa prednosғ podѮa ustanovení оlánku 29 
dohovoru. 

5. VeriteѮ a dlžník alebo ktorákoѮvek iná zainteresovaná 
strana sa môžu písomne dohodnúғ na vylúоení uplatѸovania 
оlánku 13 ods. 2 dohovoru. 

6. PokiaѮ ide o opravné prostriedky v оlánku VII ods. 1: 

a) správne orgány v zmluvnom štáte ich poskytnú najneskôr 
sedem kalendárnych dní po tom, ako veriteѮ oznámi týmto 
orgánom, že sa povoѮuje predbežné opatrenie stanovené 
v оlánku VII ods. 1, alebo v prípade, keр predbežné opatТ
renie vydáva zahraniоný súd, že je uznané súdom uvedeného 
zmluvného štátu a že veriteѮ je v súlade s dohovorom oprávТ
nený získaғ tieto opravné prostriedky, a 

b) príslušné orgány bez prieғahov spolupracujú s veriteѮom 
a poskytujú mu pomoc pri uplatѸovaní takýchto opravných 
prostriedkov v súlade s uplatniteѮnými zákonmi a inými 
právnymi predpismi v oblasti bezpeоnosti. 

7. Odseky 2 a 6 nemajú vplyv na žiadne uplatniteѮné zákony 
a iné právne predpisy v oblasti bezpeоnosti. 

нlánok IX 

Opravné prostriedky v prípade platobnej neschopnosti 

1. Tento оlánok sa uplatѸuje len vtedy, ak zmluvný štát, 
ktorý má primárnu súdnu právomoc v prípadoch platobnej 
neschopnosti, vydal vyhlásenie v súlade s оlánkom XXVII. 

2. Odkazy v tomto оlánku na „správcu“ sú odkazmi na 
takúto osobu v jej úradnom, a nie súkromnom postavení. 

Alternatíva A 

3. Ak dôjde k udalosti súvisiacej s platobnou neschopnosғou, 
správca alebo prípadne dlžník odovzdá, s výhradou odseku 7, 
držbu železniоného vozѸového parku veriteѮovi najneskôr do 
toho z uvedených termínov, ktorý nastane skôr: 

a) koniec оakacej lehoty a 

b) dátum, kedy by bol veriteѮ oprávnený ujaғ sa držby železТ
niоného vozѸového parku v prípade, že by sa tento оlánok 
neuplatnil. 

4. Na úоely tohto оlánku „оakacia lehota“ predstavuje 
obdobie špecifikované vo vyhlásení zmluvného štátu, ktorý 
má primárnu súdnu právomoc v prípadoch platobnej neschopТ
nosti. 

5. PokiaѮ sa veriteѮovi neposkytne príležitosғ ujaғ sa držby 
podѮa odseku 3 a dovtedy, kým sa mu táto príležitosғ nepoТ
skytne: 

a) správca alebo prípadne dlžník uschováva železniоný vozѸový 
park a udržiava ich aj ich hodnotu v súlade s dohodou a 

b) veriteѮ je oprávnený požiadaғ o akúkoѮvek inú formu predТ
bežného opatrenia dostupnú podѮa rozhodného práva. 

6. Písmenom a) predchádzajúceho odseku sa nevyluоuje 
používanie železniоného vozѸového parku podѮa podmienok 
stanovených na uschovávanie železniоného vozѸového parku 
a na udržiavanie týchto vozidiel aj ich hodnoty. 

7. Správca alebo prípadne dlžník si môže zachovaғ držbu 
železniоného vozѸového parku, ak v lehote stanovenej 
v odseku 3 napravil všetky prípady neplnenia záväzkov 
s výnimkou neplnenia v dôsledku zaоatia insolvenоného 
konania a zaviazal sa plniғ všetky budúce záväzky vyplývajúce 
z dohody a dokumentov o príslušnej transakcii. Druhá оakacia 
lehota sa pre prípad neplnenia takýchto budúcich záväzkov 
neuplatѸuje. 

8. PokiaѮ ide o opravné prostriedky v оlánku VII ods. 1: 

a) správne orgány v zmluvnom štáte ich poskytnú najneskôr 
sedem kalendárnych dní po tom, keр veriteѮ oznámi týmto 
orgánom, že v súlade s dohovorom je oprávnený získaғ tieto 
opravné prostriedky, a 

b) príslušné orgány bez prieғahov spolupracujú s veriteѮom 
a poskytujú mu pomoc pri uplatѸovaní takýchto opravných 
prostriedkov v súlade s uplatniteѮnými zákonmi a inými 
právnymi predpismi v oblasti bezpeоnosti. 

9. Uplatneniu akýchkoѮvek opravných prostriedkov povoleТ
ných dohovorom alebo týmto protokolom sa nesmie zabrániғ, 
ani sa ich uplatnenie nesmie odložiғ na obdobie po dátume 
uvedenom v odseku 3.
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10. Žiadne záväzky dlžníka podѮa dohody sa nesmú zmeniғ 
bez súhlasu veriteѮa. 

11. Žiadne z ustanovení predchádzajúceho odseku sa nesmie 
vykladaғ ako dotýkajúce sa oprávnenia správcu dohodu ukonоiғ, 
ak má takéto oprávnenie podѮa rozhodného práva. 

12. V insolvenоnom konaní nemajú žiadne práva alebo 
zábezpeky, s výnimkou mimozmluvných práv alebo zábezpek 
z kategórie, na ktorú sa vzғahuje vyhlásenie podѮa оlánku 39 
ods. 1 dohovoru, prednosғ pred registrovanými zábezpekami. 

13. Dohovor v znení оlánkov VII a XXV tohto protokolu sa 
uplatѸuje na výkon všetkých opravných prostriedkov podѮa 
tohto оlánku. 

Alternatíva B 

3. Ak nastane udalosғ súvisiaca s platobnou neschopnosғou, 
správca alebo prípadne dlžník oznámi veriteѮovi na jeho žiadosғ 
v lehote stanovenej vo vyhlásení zmluvného štátu podѮa оlánku 
XXVII, оi 

a) odstráni všetky prípady neplnenia záväzkov s výnimkou 
neplnenia v dôsledku zaоatia insolvenоného konania 
a zaviaže sa plniғ všetky budúce záväzky podѮa dohody 
a dokumentov o príslušnej transakcii; alebo 

b) poskytne veriteѮovi príležitosғ, aby sa ujal držby železniоТ
ného vozѸového parku v súlade s uplatniteѮným právom. 

4. Rozhodné právo uvedené v písmene b) predchádzajúceho 
odseku môže daғ súdu možnosғ, aby požadoval prijatie akéhoТ
koѮvek рalšieho opatrenia alebo poskytnutia akejkoѮvek рalšej 
záruky. 

5. VeriteѮ poskytne dôkaz o svojich nárokoch a doklad 
o registrácii jeho medzinárodnej zábezpeky. 

6. Ak správca alebo prípadne dlžník nepošle oznámenie 
v súlade s odsekom 3 alebo ak správca alebo dlžník vyhlási, 
že poskytne veriteѮovi príležitosғ, aby sa ujal držby železniоného 
vozѸového parku, ale neurobí tak, súd môže veriteѮovi povoliғ, 
aby sa ujal držby železniоného vozѸového parku za takých 
podmienok, aké súd môže nariadiғ a môže požadovaғ prijatie 
akýchkoѮvek рalších opatrení alebo poskytnutie akejkoѮvek 
рalšej záruky. 

7. Železniоný vozѸový park sa nepredá dovtedy, kým súd 
nerozhodne o požiadavke a o medzinárodnej zábezpeke. 

Alternatíva C 

3. Ak vznikne udalosғ súvisiaca s platobnou neschopnosғou, 
správca alebo prípadne dlžník v lehote na nápravu: 

a) odstráni všetky prípady neplnenia záväzkov s výnimkou 
neplnenia v dôsledku zaоatia insolvenоného konania 
a zaviaže sa plniғ všetky budúce záväzky podѮa dohody 
a dokumentov o príslušnej transakcii; alebo 

b) poskytne veriteѮovi príležitosғ, aby sa ujal držby železniоТ
ného vozѸového v súlade s rozhodným právom. 

4. Správca alebo prípadne dlžník môže pred uplynutím 
lehoty na nápravu požiadaғ súd o príkaz na doоasné pozastaТ
venie jeho povinnosti podѮa písmena b) predchádzajúceho 
odseku na obdobie zaоínajúce sa koncom lehoty na nápravu 
a konоiace nie neskôr ako v deѸ ukonоenia platnosti dohody 
alebo jej prolongácie a za takých podmienok, ktoré súd povaТ 
žuje za opodstatnené (рalej len „doоasné pozastavenie“). Každý 
takýto príkaz si vyžaduje, aby sa všetky sumy vzniknuté veriteТ 
Ѯovi poоas doоasného pozastavenia uhradili z konkurznej 
podstaty alebo aby ich uhradil dlžník, keр sa stanú splatnými, 
a aby správca alebo prípadne dlžník vykonali všetky ostatné 
povinnosti, ktoré vzniknú poоas doоasného pozastavenia. 

5. Ak sa súdu predloží žiadosғ podѮa predchádzajúceho 
odseku, veriteѮ nenadobudne držbu železniоného vozѸového 
parku pred vydaním súdneho príkazu. Ak sa odo dѸa predТ
loženia žiadosti nevyhovelo tejto žiadosti v takom poоte kalenТ
dárnych dní plynúcich odo dѸa vyplnenia žiadosti o predbežné 
opatrenie, ako sa uvádza vo vyhlásení zmluvného štátu, 
v ktorom sa žiadosғ podala, žiadosғ sa bude považovaғ za 
späғ vzatú, pokiaѮ veriteѮ a správca alebo prípadne dlžník sa 
nedohodnú inak. 

6. PokiaѮ a kým sa veriteѮovi neposkytne príležitosғ ujaғ sa 
držby podѮa odseku 3: 

a) správca alebo prípadne dlžník uschováva železniоný vozѸový 
park a udržiava ich aj ich hodnotu v súlade s dohodou a 

b) veriteѮ je oprávnený požiadaғ o akúkoѮvek inú formu predТ
bežného opatrenia dostupnú podѮa rozhodného práva. 

7. Písmenom a) predchádzajúceho odseku sa nevyluоuje 
používanie železniоného vozѸového parku podѮa podmienok 
stanovených na chránenie a udržiavanie jeho hodnoty.
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8. Ak poоas lehoty na nápravu alebo doоasného pozastaТ
venia správca alebo prípadne dlžník odstráni všetky prípady 
neplnenia záväzkov s výnimkou neplnenia v dôsledku zaоatia 
insolvenоného konania a zaviaže sa plniғ všetky budúce záväzky 
podѮa dohody a dokumentov o príslušnej transakcii, môže si 
správca alebo dlžník zachovaғ držbu železniоných koѮajových 
vozidiel a akýkoѮvek príkaz súdu podѮa odseku 4 stratí úоinТ
nosғ. Druhá lehota na nápravu sa pre prípad neplnenia budúТ
cich záväzkov neuplatѸuje. 

9. PokiaѮ ide o opravné prostriedky v оlánku VII ods. 1: 

a) správne orgány v zmluvnom štáte ich poskytnú najneskôr 
sedem kalendárnych dní po tom, ako veriteѮ oznámi týmto 
orgánom, že v súlade s dohovorom je oprávnený získaғ tieto 
opravné prostriedky, a 

b) príslušné orgány bez prieғahov spolupracujú s veriteѮom 
a poskytujú mu pomoc pri uplatѸovaní takýchto opravných 
prostriedkov v súlade s uplatniteѮnými zákonmi a inými 
právnymi predpismi v oblasti bezpeоnosti. 

10. S výhradou odsekov 4, 5 a 8 sa nesmie zabrániғ uplatТ
neniu žiadnych opravných prostriedkov povolených dohoТ
vorom, ani sa ich uplatnenie nesmie odložiғ na obdobie po 
uplynutí lehoty na nápravu. 

11. S výhradou odsekov 4, 5 a 8 sa žiadne záväzky dlžníka 
podѮa dohody a súvisiace transakcie sa pri insolvenоných konaТ
niach nesmú zmeniғ bez súhlasu veriteѮa. 

12. Žiadne z predchádzajúcich ustanovení odseku sa nemá 
vykladaғ ako dotýkajúce sa oprávnenia správcu dohodu ukonоiғ, 
ak má takéto oprávnenie podѮa rozhodného práva. 

13. V insolvenоnom konaní nemajú žiadne práva alebo 
zábezpeky, s výnimkou mimozmluvných práv alebo zábezpek 
z kategórie, na ktorú sa vzғahuje vyhlásenie podѮa оlánku 39 
ods. 1 dohovoru, prednosғ pred registrovanými zábezpekami. 

14. Dohovor v znení оlánkov VII a XXV tohto protokolu sa 
uplatѸuje na výkon všetkých opravných prostriedkov podѮa 
tohto оlánku. 

15. Na úоely tohto оlánku predstavuje „lehota na nápravu“ 
obdobie zaоínajúce sa dѸom vzniku udalosti súvisiacej 
s platobnou neschopnosғou, uvedenom vo vyhlásení zmluvného 
štátu, ktorý je primárnou súdnou právomocou. 

нlánok X 

Pomoc v prípade platobnej neschopnosti 

1. Tento оlánok sa uplatѸuje len v zmluvnom štáte, ktorý 
vydal vyhlásenie podѮa оlánku XXVII ods. 1. 

2. Súdy zmluvného štátu, v ktorom sa železniоný vozѸový 
park nachádza, v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu 
pri výkone ustanovení оlánku IX spolupracujú v maximálne 
možnej miere so zahraniоnými súdmi a so zahraniоnými správТ
cami. 

нlánok XI 

Ustanovenia o dlžníkovi 

1. Ak nedôjde k neplneniu záväzkov v zmysle оlánku 11 
dohovoru, dlžník má právo na pokojnú držbu a na používanie 
železniоného vozѸového parku v súlade s dohodou a vo vzғahu: 

a) k svojmu veriteѮovi a držiteѮovi akejkoѮvek zábezpeky, ktorej 
je dlžník zbavený podѮa оlánku 29 ods. 4 písm. b) dohoТ
voru, pokiaѮ sa dlžník nedohodol inak, a v rozsahu, v akom 
sa dlžník dohodol inak, a 

b) k držiteѮovi akejkoѮvek zábezpeky, vo vzғahu ku ktorej 
právo dlžníka alebo zábezpeka sú podriadené podѮa оlánku 
29 ods. 4 písm. a) dohovoru, ale len, ak s tým tento držiteѮ 
súhlasil, a v rozsahu, v akom s tým tento držiteѮ súhlasil. 

2. Žiadne z ustanovení dohovoru ani v tomto protokole 
nemá vplyv na zodpovednosғ veriteѮa podѮa rozhodného 
práva za akékoѮvek porušenie dohody, pokiaѮ sa dohoda týka 
železniоného vozѸového parku. 

KAPITOLA III 

USTANOVENIA O REGISTRI MEDZINÁRODNÝCH ZÁBEZPEK 
NA ŽELEZNIнNÝ VOZѷOVÝ PARK 

нlánok XII 

Dozorný orgán a registrátor 

1. Dozorný orgán je subjekt zložený zo zástupcov, priоom 
jedného zástupcu vymenuje: 

a) každý štát, ktorý je zmluvnou stranou; 

b) každý z maximálne troch iných štátov, ktoré urоí MedzináТ
rodný inštitút pre zjednotenie súkromného práva (Unidroit), 
a 

c) každý z maximálne troch iných štátov, ktoré urоí MedziТ
vládna organizácia pre medzinárodnú železniоnú dopravu 
(OTIF).
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2. Pri menovaní štátov uvedených v písmenách b) a c) predТ
chádzajúceho odseku sa musí zohѮadniғ potreba zabezpeоiғ 
široké zemepisné zastúpenie. 

3. Podmienky vymenovania zástupcov menovaných podѮa 
písmen b) a c) odseku 1 sú podmienky, ktoré urоia menované 
organizácie. Funkоné obdobie tých zástupcov, ktorí sú vo 
funkcii v deѸ nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre 
desiaty štát, ktorý je zmluvnou stranou, uplynie najneskôr dva 
roky po tomto dátume. 

4. Zástupcovia uvedení v odseku 1 prijmú poоiatoоný rokoТ
vací poriadok dozorného orgánu. Na prijatie je potrebná 
dohoda: 

a) väоšiny všetkých zástupcov a 

b) väоšiny zástupcov vymenovaných podѮa písmena a) 
odseku 1. 

5. Dozorný orgán môže vytvoriғ komisiu expertov zloženú 
z: 

a) osôb vymenovaných signatárskymi a zmluvnými štátmi, 
ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti, a 

b) v prípade potreby z рalších expertov 

a poveriғ túto komisiu úlohami pomáhaғ dozornému orgánu pri 
výkone jeho funkcií. 

6. Sekretariát (рalej len „sekretariát“) pomáha dozornému 
orgánu pri výkone jeho funkcií podѮa pokynov dozorného 
orgánu. Sekretariátom je OTIF. 

7. V prípade, že sekretariát nebude môcғ alebo nebude 
ochotný vykonávaғ svoje funkcie, dozorný orgán vymenuje 
iný sekretariát. 

8. Sekretariát v prípade, že je presvedоený, že medzinárodný 
register je plne prevádzkyschopný, bezodkladne uloží osvedТ 
оenie v tomto zmysle do depozitára. 

9. Sekretariát musí maғ právnu subjektivitu v prípade, že 
takúto subjektivitu ešte nemá, a v súvislosti so svojimi funkТ
ciami podѮa dohovoru a tohto protokolu požíva rovnaké 
výnimky a imunity ako dozorný orgán na základe оlánku 27 
ods. 3 dohovoru a medzinárodný register na základe оlánku 27 
ods. 4 dohovoru. 

10. Opatrenia prijaté dozorným orgánom, ktoré sa vzғahujú 
iba na zábezpeky jedného štátu, ktorý je zmluvnou stranou, 
alebo skupiny štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, sa prijmú 
v prípade, že opatrenia schváli tento štát, ktorý je zmluvnou 
stranou, alebo väоšina zo skupiny štátov, ktoré sú zmluvnými 

stranami. Opatrenia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniғ 
zábezpeky štátu, ktorý je zmluvnou stranou, alebo skupiny 
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, nadobudnú úоinnosғ 
v tomto štáte, ktorý je zmluvnou stranou, alebo skupine štátov, 
ktoré sú zmluvnými stranami, iba v prípade, že opatrenia 
schváli tento štát, ktorý je zmluvnou stranou, alebo väоšina 
zo skupiny štátov, ktoré sú zmluvnými stranami. 

11. Prvý registrátor sa vymenuje na obdobie nie kratšie ako 
päғ rokov a nie dlhšie ako desaғ rokov. Registrátor sa následne 
vymenuje alebo opätovne vymenuje na nasledujúce obdobia, 
každé v trvaní maximálne desaғ rokov. 

нlánok XIII 

Urоené kontaktné miesta 

1. Zmluvné štáty môžu kedykoѮvek prostredníctvom vyhláТ
senia urоiғ na svojom území subjekt alebo subjekty ako 
kontaktné miesto alebo kontaktné miesta, prostredníctvom 
ktorých sa zasielajú alebo môžu sa zasielaғ do medzinárodného 
registra informácie požadované pre registrácie, s výnimkou regiТ
strácie oznámenia o vnútroštátnej zábezpeke alebo o práve оi 
zábezpeke podѮa оlánku 40 dohovoru, v obidvoch prípadoch 
vznikajúcich podѮa právnych predpisov iného štátu. Rozliоné 
kontaktné miesta sa prevádzkujú aspoѸ poоas pracovných 
hodín platných na ich príslušných územiach. 

2. Urоenie kontaktného miesta realizované podѮa predcháТ
dzajúceho odseku môže povoliғ, ale nie vynucovaғ, používanie 
urоeného kontaktného miesta alebo kontaktných miest na 
výmenu informácií požadovaných na registrácie v súvislosti 
s oznámeniami o predaji. 

нlánok XIV 

Identifikácia železniоného vozѸového parku na úоely 
registrácie 

1. Na úоely оlánku 18 ods. 1 písm. a) dohovoru sa 
v registraоnom poriadku stanovuje systém prideѮovania identiТ
fikaоných оísiel registrátorom, ktorý umožѸuje jednotnú identiТ
fikáciu zložiek železniоného vozѸového parku. Identifikaоné 
оíslo je: 

a) pripevnené na zložke železniоného vozѸového parku; 

b) pridružené v medzinárodnom registri k menu výrobcu 
a identifikaоnému оíslu výrobcu zložky železniоných koѮajoТ
vých vozidiel s pripevneným identifikaоným оíslom alebo 

c) pridružené v medzinárodnom registri k národnému alebo 
regionálnemu takto pripevnenému identifikaоnému оíslu.
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2. Na úоely predchádzajúceho odseku môže zmluvný štát 
prostredníctvom vyhlásenia ustanoviғ systém národných alebo 
regionálnych identifikaоných оísiel, ktorý sa používa pri železТ
niоnom vozѸovom parku medzinárodného významu, ktorý je 
vytvorený alebo ustanovený, alebo sa má vytvoriғ alebo ustaТ
noviғ, na základe dohody uzatvorenej dlžníkom nachádzajúcim 
sa v danom zmluvnom štáte v оase uzatvorenia danej dohody. 
Takýto národný alebo regionálny systém identifikácie zabezpeТ 
оuje v súlade s dohodou medzi dozorným orgánom 
a zmluvným štátom, ktorý vydal vyhlásenie, jednotnú identifiТ
káciu každej zložky železniоného vozѸového parku, na ktorú sa 
systém uplatѸuje. 

3. Vyhlásenie zmluvného štátu podѮa predchádzajúceho 
odseku obsahuje podrobné informácie o prevádzke národného 
alebo regionálneho systému identifikácie. 

4. Na to, aby bola registrácia zložiek železniоného vozѸoТ
vého parku, pri ktorej sa vydalo vyhlásenie podѮa odseku 2, 
platná, musia sa pri nej uviesғ všetky národné alebo regionálne 
identifikaоné оísla, ktoré sa zložke pridelili od nadobudnutia 
platnosti tohto protokolu podѮa оlánku XXIII ods. 1, a lehota, 
poоas ktorej sa každé оíslo v súvislosti s touto zložkou použíТ
valo. 

нlánok XV 

Dodatoоné zmeny ustanovení o registri 

1. Na úоely оlánku 19 ods. 6 dohovoru sa vyhѮadávacie 
kritérium v medzinárodnom registri stanoví v registraоnom 
poriadku. 

2. Na úоely оlánku 25 ods. 2 dohovoru a za okolností 
v Ѹom uvedených držiteѮ registrovanej potenciálnej medzináТ
rodnej zábezpeky alebo registrovaného potenciálneho postúТ
penia medzinárodnej zábezpeky prijme také opatrenia, ktoré 
sú v jeho právomoci, s cieѮom zabezpeоiғ výmaz z registra 
najneskôr do desiatich kalendárnych dní od prijatia žiadosti 
uvedenej v uvedenom odseku. 

3. Ak sa zaregistrovalo podriadenie a povinnosti dlžníka voоi 
príjemcovi podriadenia boli splnené, príjemca zabezpeоí uvoѮТ
nenie podriadenia najneskôr do desiatich kalendárnych dní od 
doruоenia alebo prijatia písomnej žiadosti podriadenej strany na 
adrese príjemcu uvedenej v registrácii. 

4. Centralizované funkcie medzinárodného registra preváТ
dzkuje a riadi registrátor dvadsaғštyri hodín denne. 

5. Registrátor je podѮa оlánku 28 ods. 1 dohovoru zodpoТ
vedný za spôsobené straty až do sumy, ktorá nepresahuje 

hodnotu železniоného vozѸového parku, ktorého sa strata 
týka. Bez ohѮadu na predchádzajúcu vetu nemôže zodpovednosғ 
registrátora v žiadnom kalendárnom roku presiahnuғ 5 
miliónov osobitných práv оerpania alebo vyššiu sumu vypoоíТ
tanú spôsobom, ktorý môže dozorný orgán z оasu na оas 
stanoviғ v registraоnom poriadku. 

6. Predchádzajúci odsek neobmedzuje zodpovednosғ registráТ
tora za škody a straty spôsobené hrubou nedbanlivosғou alebo 
zámerným zneužitím registrátora a jeho úradníkov 
a zamestnancov. 

7. Výška poistenia alebo finanоnej záruky, ktoré sú uvedené 
v оlánku 28 ods. 4 dohovoru, sa stanoví tak, aby nebola nižšia 
ako výška stanovená dozorným orgánom za primeranú 
vzhѮadom na potenciálnu zodpovednosғ registrátora. 

8. Žiadne z ustanovení dohovoru nebráni registrátorovi 
zabezpeоiғ si poistenie alebo finanоnú záruku na pokrytie 
udalostí, za ktoré registrátor podѮa оlánku 28 dohovoru nenesie 
zodpovednosғ. 

нlánok XVI 

Poplatky medzinárodného registra 

1. Dozorný orgán stanoví poplatky, ktoré sa majú platiғ za 
registráciu, evidenciu, vyhѮadávanie a iné služby, ktoré môže 
medzinárodný register poskytovaғ v súlade so svojím regiТ
straоným poriadkom, a môže tieto poplatky v prípade potreby 
meniғ a dopѪѸaғ. 

2. Poplatky uvedené v predchádzajúcom odseku sa urоia tak, 
aby v potrebnom rozsahu uhradili primerané náklady na zriaТ
denie, prevádzkovanie a riadenie medzinárodného registra 
a primerané náklady sekretariátu súvisiace s výkonom jeho 
funkcií. Ustanovenia tohto odseku nebránia registrátorovi, aby 
pracoval s cieѮom získaғ primeraný zisk. 

нlánok XVII 

Oznámenia o predaji 

Registraоný poriadok povoѮuje registráciu oznámení o predaji 
železniоného vozѸového parku v medzinárodnom registri. Na 
takéto registrácie sa v prípade potreby uplatѸujú ustanovenia 
tejto kapitoly a kapitoly V dohovoru. Všetky takéto registrácie 
a vyhѮadávania vykonané alebo osvedоenia vydané v súvislosti 
s oznámením o predaji slúžia len na informatívne úоely 
a neovplyvѸujú práva žiadnej osoby ani nemajú žiadny iný 
úоinok na základe dohovoru alebo tohto protokolu.
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KAPITOLA IV 

SÚDNA PRÁVOMOC 

нlánok XVIII 

Vzdanie sa zvrchovanej imunity 

1. S výhradou odseku 2, vzdanie sa zvrchovanej imunity vo 
vzғahu k právomoci súdov uvedených v оlánku 42 alebo оlánku 
43 dohovoru alebo v súvislosti s vymáhaním práv a zábezpek 
týkajúcich sa železniоného vozѸového parku podѮa dohovoru je 
záväzné a ak boli splnené ostatné podmienky pre túto súdnu 
právomoc alebo vymáhanie práv, zakladá podѮa okolností 
prípadu súdnu právomoc alebo dovoѮuje vymáhania práv. 

2. Vzdanie sa zvrchovanej imunity podѮa predchádzajúceho 
odseku musí byғ v písomnej forme a musí obsahovaғ opis 
železniоného vozѸového parku, ako sa uvádza v оlánku 
V ods. 1 tohto protokolu. 

KAPITOLA V 

VZҒAH K INÝM DOHOVOROM 

нlánok XIX 

Vzғah k Dohovoru Unidroit o medzinárodnom finanоnom 
lízingu 

Tento dohovor má v prípade akýchkoѮvek rozporov prednosғ 
pred Dohovorom Unidroit o medzinárodnom finanоnom 
lízingu podpísaným v Ottawe 28. mája 1988. 

нlánok XX 

Vzғah k Dohovoru o medzinárodnej železniоnej preprave 
(COTIF) 

Tento dohovor má v prípade akýchkoѮvek rozporov prednosғ 
pred Dohovorom o medzinárodnej železniоnej preprave 
(COTIF) z 9. mája 1980 v znení pozmeѸujúceho protokolu 
z 3. júna 1999. 

KAPITOLA VI 

ZÁVEREнNÉ USTANOVENIA 

нlánok XXI 

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie 

1. Tento protokol je otvorený na podpis v Luxemburgu 
23. februára 2007 pre štáty, ktoré sa zúоastnili na diplomatickej 
konferencii prijímajúcej železniоný protokol k Dohovoru 
o medzinárodných zábezpekach na mobilné zariadenia, ktorá 
sa konala v Luxemburgu v dѸoch 12. až 23. februára 2007. 

Po 23. februári 2007 je protokol otvorený na podpis pre všetky 
štáty v ústredí Medzinárodného inštitútu pre zjednotenie 
súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme až do dѸa, keр 
v súlade s оlánkom XXIII nadobudne platnosғ. 

2. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváТ
leniu štátmi, ktoré ho podpísali. 

3. KtorýkoѮvek štát, ktorý tento dohovor nepodpíše, môže 
k nemu kedykoѮvek pristúpiғ. 

4. Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskuТ
toоní uložením príslušnej oficiálnej listiny u depozitára. 

5. Štát sa nemôže staғ zmluvnou stranou tohto protokolu, 
pokiaѮ nie je alebo sa nestane aj zmluvnou stranou dohovoru. 

нlánok XXII 

Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie 

1. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorú 
tvoria suverénne štáty a do právomoci ktorej patria urоité záleТ 
žitosti upravované týmto protokolom, takisto môže podpísaғ, 
prijaғ alebo schváliғ tento protokol, alebo k nemu pristúpiғ. 
Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie má v takom 
prípade práva a povinnosti zmluvného štátu v takom rozsahu, 
v akom záležitosti upravované týmto protokolom patria do jej 
právomoci. Keр má v súvislosti s týmto protokolom poоet 
zmluvných štátov rozhodujúci význam, organizácia regionálnej 
hospodárskej integrácie sa nepovažuje za рalší zmluvný štát 
popri jej оlenských štátoch, ktoré sú zároveѸ zmluvnými štátmi. 

2. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie vydá pri 
podpise, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásenie, ktoré sa 
uloží u depozitára a v ktorom sa špecifikujú záležitosti upravoТ
vané týmto protokolom, pre ktoré na Ѹu preniesli jej оlenské 
štáty právomoc. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie 
bezodkladne oznámi depozitárovi všetky zmeny v rozdelení 
právomoci vrátane novo prenesených právomocí špecifikovaТ
ných vo vyhlásení vydanom podѮa tohto odseku. 

3. Ak si to vyžadujú súvislosti, akýkoѮvek odkaz na 
„zmluvný štát“ alebo na „zmluvné štáty“ alebo na „štát, ktorý 
je zmluvnou stranou“ alebo na „štáty, ktoré sú zmluvnými straТ
nami“ v tomto protokole sa rovnako uplatѸuje na organizáciu 
regionálnej hospodárskej integrácie.
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нlánok XXIII 

Nadobudnutie platnosti 

1. Tento protokol nadobúda platnosғ medzi štátmi, ktoré 
uložili listiny uvedené v písmene a), v ten deѸ z nasledujúcich 
dvoch, ktorý nastane neskôr: 

a) prvý deѸ mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov 
od dátumu uloženia štvrtej listiny o ratifikácii, prijatí, schváТ
lení alebo pristúpení a 

b) deѸ, keр sekretariát uloží u depozitára osvedоenie, ktorým sa 
potvrdzuje, že medzinárodný register je plne prevádzkyТ
schopný. 

2. Pre ostatné štáty tento dohovor nadobúda platnosғ prvým 
dѸom mesiaca nasledujúceho po tej udalosti z nasledujúcich 
dvoch, ktorá nastane neskôr: 

a) uplynutie troch mesiacov od dátumu uloženia ich listiny 
o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení a 

b) deѸ uvedený v písmene b) predchádzajúceho odseku. 

нlánok XXIV 

Územné celky 

1. Ak má zmluvný štát územné celky, na ktorých sa uplatТ 
Ѹujú rozliоné právne poriadky v súvislosti so záležitosғami, 
ktorými sa zaoberá tento protokol, štát môže pri ratifikácii, 
prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiғ, že pôsobnosғ tohto 
protokolu sa vzғahuje na všetky jeho územné celky alebo len na 
jeden оi niekoѮko územných celkov, a môže potom kedykoѮvek 
zmeniғ toto svoje vyhlásenie predložením iného vyhlásenia. 

2. Všetky takéto vyhlásenia sa oznámia depozitárovi a v 
každom takomto vyhlásení sa výslovne uvedú územné celky, 
na ktoré sa tento protokol vzғahuje. 

3. Ak zmluvný štát nevydal žiadne vyhlásenie podѮa odseku 
1, tento protokol sa vzғahuje na všetky územné celky tohto 
štátu. 

4. Keр zmluvný štát rozširuje pôsobnosғ tohto protokolu 
o jeden územný celok alebo o niekoѮko svojich územných 
celkov, môže vydaғ vyhlásenia povolené podѮa tohto protokolu 
vo vzғahu ku každému takémuto územnému celku, priоom 
vyhlásenia vydané vo vzғahu k jednému územnému celku sa 
môžu líšiғ od vyhlásení vydaných vo vzғahu k inému územТ
nému celku. 

5. Ak sa prostredníctvom vyhlásenia podѮa odseku 1 pôsobТ
nosғ tohto protokolu rozšíri o jeden územný celok alebo o viac 
územných celkov zmluvného štátu: 

a) platí, že dlžník sa nachádza v zmluvnom štáte len vtedy, ak 
je zapísaný v obchodnom registri alebo bol založený podѮa 
právnych predpisov platných na územnom celku, na ktorý sa 
dohovor a tento protokol vzғahujú, alebo ak má sídlo zapíТ
sané v obchodnom registri alebo štatutárne sídlo, ústredie 
riadenia, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt na 
územnom celku, na ktorý sa dohovor a tento protokol vzғaТ
hujú; 

b) každý odkaz na umiestnenie železniоného vozѸového parku 
v zmluvnom štáte je odkazom na miesto umiestnenia železТ
niоného vozѸového parku na územnom celku, na ktorý sa 
dohovor a tento protokol vzғahujú, a 

c) každý odkaz na správne orgány v uvedenom zmluvnom 
štáte sa považuje za odkaz na správne orgány 
s právomocou na územnom celku, na ktorý sa dohovor 
a tento protokol vzғahujú. 

нlánok XXV 

Železniоný vozѸový park pre verejnú službu 

1. Zmluvný štát môže kedykoѮvek vyhlásiғ, že bude 
v rozsahu uvedenom vo svojom vyhlásení naрalej uplatѸovaғ 
vlastné právne predpisy platné v predmetnom оase, ktoré zameТ
dzujú, pozastavujú alebo upravujú výkon opravných 
prostriedkov uvedených v kapitole III dohovoru a v оlánkoch 
VII až IX tohto protokolu na jeho území vo vzғahu 
k železniоnému vozѸovému parku zvyоajne používaným na 
úоely poskytovania služby verejného významu (рalej len „železТ
niоný vozѸový park pre verejnú službu“), konkrétne uvedeným 
v tomto vyhlásení oznámenom depozitárovi. 

2. AkákoѮvek osoba, vrátane vládneho alebo iného orgánu 
verejnej moci, ktorá podѮa právnych predpisov zmluvného 
štátu vydá vyhlásenie podѮa predchádzajúceho odseku, má 
právomoc prevziaғ alebo získaғ držbu železniоného vozѸového 
parku pre verejnú službu, používaғ ich alebo kontrolovaғ, 
uschováva a udržiava takýto železniоný vozѸový park od оasu 
výkonu takejto právomoci až do оasu, keр veriteѮ opätovne 
získa držbu, používanie alebo kontrolu.
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3. Poоas obdobia vymedzeného v predchádzajúcom odseku 
osoba uvedená v tomto odseku zaplatí veriteѮovi alebo mu 
zabezpeоí úhradu sumy, ktorá sa rovná vyššej sume z: 

a) takej sumy, ktorú by daná osoba mala zaplatiғ podѮa právТ
nych predpisov zmluvného štátu vydávajúceho vyhlásenie; a 

b) trhového nájomného za prenájom tohto železniоného 
vozѸového parku. 

Prvá takáto úhrada sa uskutoоní do desiatich kalendárnych dní 
odo dѸa výkonu takejto právomoci a рalšie úhrady sa vykonáТ
vajú v prvý deѸ každého nasledujúceho mesiaca. V prípade, že 
splatná suma v niektorom mesiaci presiahne sumu, ktorú dlžník 
dlží veriteѮovi, preplatok sa vyplatí ostatným veriteѮom 
v rozsahu ich pohѮadávok v poradí ich prednosti a potom 
dlžníkovi. 

4. Zmluvný štát, ktorého právne predpisy neustanovujú 
povinnosti uvedené v odsekoch 2 a 3, môže v rozsahu vymeТ
dzenom v osobitnom vyhlásení oznámenom depozitárovi, 
vyhlásiғ, že nebude uplatѸovaғ tieto odseky vo vzғahu 
k železniоnému vozѸovému parku uvedenému v tomto vyhláТ
sení. Ustanovenia tohto odseku nebránia osobe, aby sa 
s veriteѮom dohodla na výkone povinností uvedených 
v odsekoch 2 alebo 3, ani neovplyvѸuje presaditeѮnosғ akejТ
koѮvek takto uzatvorenej dohody. 

5. Prvotné alebo následné vyhlásenie zmluvného štátu 
vydané podѮa tohto оlánku nesmie nepriaznivo ovplyvniғ 
práva a zábezpeky veriteѮov vyplývajúce z dohody uzatvorenej 
pred dátumom, keр depozitár dostal toto vyhlásenie. 

6. Zmluvný štát, ktorý vydáva vyhlásenie podѮa tohto оlánku, 
zohѮadѸuje ochranu záujmov veriteѮov a vplyv vyhlásenia na 
dostupnosғ úverov. 

нlánok XXVI 

Prechodné ustanovenia 

нlánok 60 dohovoru sa v súvislosti so železniоným vozѸovým 
parkom upravuje takto: 

a) v odseku 2 písm. a) sa za „sa nachádza dlžník“ vkladá: „v 
оase vytvorenia alebo vzniku práva alebo zábezpeky“; 

b) odsek 3 sa nahrádza takto: 

„3. Zmluvný štát môže vo svojom vyhlásení podѮa 
odseku 1 stanoviғ dátum, ktorý nenastane skôr ako tri 
roky a nie neskôr ako desaғ rokov po dátume nadobudnutia 
platnosti uvedeného vyhlásenia, keр sa оlánky 29, 35 a 36 

tohto dohovoru zmeneného alebo doplneného týmto protoТ
kolom stanú uplatniteѮnými v rozsahu a spôsobom 
uvedeným vo vyhlásení na už existujúce práva alebo zábezТ
peky vyplývajúce z dohody uzavretej v období, keр sa dlžník 
nachádzal v tomto štáte. AkákoѮvek prednosғ práva alebo 
zábezpeky podѮa práva tohto štátu, pokiaѮ sa uplatѸuje, 
platí naрalej, ak je právo alebo zábezpeka registrovaná 
v medzinárodnom registri pred uplynutím obdobia uvedeТ
ného vo vyhlásení bez ohѮadu na to, оi sa predtým zaregisТ
trovalo iné právo alebo zábezpeka.“ 

нlánok XXVII 

Vyhlásenia k niektorým ustanoveniam 

1. Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení 
tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiғ, že bude 
uplatѸovaғ ktorýkoѮvek jeden z оlánkov VI a X alebo obidva 
оlánky. 

2. Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení 
tohto protokolu, alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiғ, že bude 
úplne alebo оiastoоne uplatѸovaғ оlánok VIII tohto protokolu. 
Ak vydá takéto vyhlásenie, stanoví lehotu požadovanú v оlánku 
VIII ods. 2 

3. Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení 
tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiғ, že bude 
v plnom rozsahu uplatѸovaғ jednu z alternatív A, B a C оlánku 
IX, a v takom prípade stanoví prípadné druhy insolvenоného 
konania, pri ktorých bude uplatѸovaғ takúto alternatívu. 
Zmluvný štát, ktorý vydá vyhlásenie podѮa tohto odseku, 
stanoví lehotu požadovanú v оlánku IX odseku 4 v prípade 
alternatívy A, odseku 3 pri alternatíve B alebo odsekoch 5 
a 15 pri alternatíve C podѮa toho, ktorá sa uplatѸuje. 

4. Súdy zmluvných štátov uplatnia оlánok IX v súlade 
s vyhlásením zmluvného štátu, ktorý má primárnu súdnu 
právomoc v prípadoch platobnej neschopnosti. 

нlánok XXVIII 

Výhrady a vyhlásenia 

1. Voоi tomuto protokolu sa nemôžu vzniesғ žiadne 
výhrady, ale môžu sa vydaғ vyhlásenia povolené оlánkami 
XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX a XXX v súlade s týmito 
ustanoveniami. 

2. Každé vyhlásenie alebo následné vyhlásenie alebo odvoТ
lané vyhlásenie podѮa tohto protokolu sa oznámi v písomnej 
forme depozitárovi.
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нlánok XXIX 

Vyhlásenia podѮa dohovoru 

1. Vyhlásenia vydané podѮa dohovoru vrátane vyhlásení 
vydaných podѮa оlánkov 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 a 60 
dohovoru sa považujú za vyhlásenia vydané aj podѮa tohto 
protokolu, pokiaѮ nie je uvedené inak. 

2. Na úоely оlánku 50 ods. 1 dohovoru znamená „vnútorná 
transakcia“ v súvislosti so železniоným vozѸovým parkom aj 
transakciu typu uvedeného v оlánku 2 ods. 2 písm. a) až c) 
dohovoru, ak sa príslušný železniоný vozѸový park môže preváТ
dzkovaғ pri bežnom používaní iba na jednokoѮajovom železТ
niоnom systéme v príslušnom zmluvnom štáte z dôvodu 
rozchodu koѮajníc alebo iných prvkov dizajnu tohto železniоТ
ného vozѸového parku. 

нlánok XXX 

Následné vyhlásenia 

1. Štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže kedykoѮvek po 
dátume, keр tento dohovor nadobudol preѸ platnosғ, vydaғ 
následné vyhlásenie iné ako vyhlásenie vydané v súlade 
s оlánkom XXIX podѮa оlánku 60 dohovoru, a to oznámením 
tejto skutoоnosti depozitárovi. 

2. Každé takéto následné vyhlásenie nadobúda platnosғ 
prvým dѸom mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich 
mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom. Ak je 
v predmetnom oznámení stanovená dlhšia lehota nadobudnutia 
platnosti tohto vyhlásenia, nadobudne platnosғ po uplynutí tejto 
dlhšej lehoty od dátumu prijatia oznámenia depozitárom. 

3. Bez ohѮadu na predchádzajúce odseky sa tento protokol 
vo vzғahu ku všetkým právam a zábezpekam, ktoré vznikli pred 
dátumom nadobudnutia platnosti následného vyhlásenia, 
naрalej uplatѸuje tak, ako keby nebolo vydané žiadne následné 
vyhlásenie. 

нlánok XXXI 

Odvolanie vyhlásení 

1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou a ktorý vydal podѮa 
tohto protokolu iné vyhlásenie, ako je vyhlásenie vydané 
v súlade s оlánkom XXIX podѮa оlánku 60 dohovoru, môže 
toto vyhlásenie kedykoѮvek odvolaғ prostredníctvom oznámenia 
zaslaného depozitárovi. Takéto odvolanie nadobudne platnosғ 
v prvý deѸ mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov 
od dátumu prijatia oznámenia depozitárom. 

2. Bez ohѮadu na predchádzajúci odsek sa tento protokol vo 
vzғahu ku všetkým právam a zábezpekam, ktoré vznikli pred 

dátumom nadobudnutia platnosti odvolania, naрalej uplatѸuje 
tak, ako keby vyhlásenie nebolo odvolané. 

нlánok XXXII 

Vypovedanie protokolu 

1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže vypovedaғ 
tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia zaslaТ
ného depozitárovi. 

2. AkékoѮvek takéto vypovedanie nadobúda platnosғ v prvý 
deѸ mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov od 
dátumu, keр depozitár prijal oznámenie. 

3. Bez ohѮadu na predchádzajúci odsek sa tento protokol vo 
vzғahu ku všetkým právam a zábezpekam, ktoré vznikli pred 
dátumom nadobudnutia platnosti vypovedania, naрalej uplatТ 
Ѹuje tak, ako keby nebol vypovedaný. 

нlánok XXXIII 

Hodnotiace konferencie, zmeny a doplnenia a súvisiace 
záležitosti 

1. Depozitár po porade s dozorným orgánom vypracuje pre 
štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, raz do roka alebo vtedy, 
keр si to vyžiadajú okolnosti, správy o spôsobe fungovania 
medzinárodného režimu stanoveného v dohovore, zmenenom 
a doplnenom týmto protokolom, v praxi. Poоas prípravy týchto 
správ depozitár zohѮadní správy dozorného orgánu o оinnosti 
medzinárodného registraоného systému. 

2. Na žiadosғ minimálne dvadsiatich piatich percent štátov, 
ktoré sú zmluvnými stranami, depozitár po konzultácii 
s dozorným orgánom v prípade potreby zvolá hodnotiacu 
konferenciu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, na úоel posúТ
denia: 

a) praktického plnenia dohovoru zmeneného a doplneného 
týmto protokolom a miery jeho úоinnosti pri podporovaní 
financovania cez hodnotné predmety a prenájmu predmetov, 
na ktoré sa vzғahujú jeho podmienky; 

b) súdneho výkladu a uplatѸovania podmienok tohto protokolu 
a registraоného poriadku; 

c) fungovania medzinárodného registraоného systému, оinnosti 
registrátora a dohѮadu zo strany dozorného orgánu, 
s prihliadnutím na správy dozorného orgánu, a 

d) vhodnosti akýchkoѮvek zmien tohto protokolu alebo úprav 
týkajúcich sa medzinárodného registra.
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3. Všetky zmeny a doplnenia tohto protokolu schvaѮujú 
štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, zúоastnené na konferencii 
uvedenej v predchádzajúcom odseku aspoѸ dvojtretinovou 
väоšinou a zmena a doplnenie nadobudne platnosғ v štátoch, 
ktoré takúto zmenu a doplnenie ratifikovali, prijali alebo schváТ
lili, keр ju ratifikovali, prijali alebo schválili štyri štáty v súlade 
s ustanoveniami оlánku XXIII týkajúceho sa nadobudnutia platТ
nosti. 

нlánok XXXIV 

Depozitár a jeho funkcie 

1. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení sú 
uložené v Unidroit, ktorý sa týmto ustanovuje za depozitára. 

2. Depozitár: 

a) informuje všetky zmluvné štáty o: 

i) každom novom podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, 
prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s príslušným 
dátumom; 

ii) dátume uloženia certifikátu uvedeného v оlánku XXIII 
ods. 1 písm. b); 

iii) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu; 

iv) každom vyhlásení vydanom v súlade s týmto protoТ
kolom, spolu s príslušným dátumom; 

v) odvolaní alebo zmene a doplnení každého vyhlásenia, 
spolu s príslušným dátumom, a o 

vi) oznámení o každom vypovedaní tohto protokolu, spolu 
s príslušným dátumom a s dátumom nadobudnutia platТ
nosti vypovedania; 

b) zasiela overené kópie tohto protokolu všetkým zmluvným 
štátom; 

c) poskytne dozornému orgánu a registrátorovi exemplár 
každej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, 
spolu s dátumom jej uloženia, exemplár každého vyhlásenia 
alebo odvolaného оi zmeneného a doplneného vyhlásenia 
a exemplár každého oznámenia o vypovedaní, spolu 
s dátumom oznámenia, aby boli informácie uvedené 
v týchto dokumentoch Ѯahko a plne dostupné, a 

d) vykonáva všetky ostatné obvyklé funkcie depozitárov. 

NA DÔKAZ TOHO podpísaní riadne splnomocnení zástupcovia 
podpísali tento protokol. 

V Luxemburgu dѸa dvadsiateho tretieho februára dvetisíc sedem, 
v jednom origináli v angliоtine, francúzštine a nemоine, priоom 
všetky tieto znenia sú rovnako autentické, a táto autentickosғ sa 
potvrdí, keр sekretariát konferencie podliehajúci právomoci 
predsedu konferencie overí do deväғdesiatich dní od tu uvedeТ
ného dátumu vzájomnú zhodu týchto znení.
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