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CÏaÂstka 22

RozeslaÂna dne 25. uÂnora 1993

Cena KcÏ 7,70

O B S A H:
77. Vy h laÂ sÏ ka ministerstva spravedlnosti, kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje vyhlaÂsÏka ministerstva spravedlnosti cÏ. 37/1967 Sb., k provedenõÂ zaÂkona o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
78. Vy h laÂ sÏ ka CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho, kterou se stanovõÂ sõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost zemeÏmeÏrÏickyÂch a katastraÂlnõÂch inspektoraÂtuÊ a katastraÂlnõÂch uÂrÏaduÊ
79. S d eÏ le n õÂ ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou
LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
80. S d eÏ le n õÂ ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi ministerstvem financõÂ CÏeskeÂ republiky a ministerstvem financõÂ
SlovenskeÂ republiky a CÏeskou naÂrodnõÂ bankou a NaÂrodnõÂ bankou Slovenska o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch druhuÊ plateb v devizoveÂ
oblasti
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
O z n aÂ menõÂ ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ postup v uÂcÏetnictvõÂ a prÏi inventarizaci majetku a zaÂvazkuÊ
prÏi prÏevodech majetku staÂtu na jineÂ osoby
O z n aÂ menõÂ ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ postup v uÂcÏetnictvõÂ uÂcÏetnõÂch jednotek na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky v souvislosti s oddeÏlenõÂm meÏny CÏeskeÂ republiky od cÏeskoslovenskeÂ meÏny
O z n aÂ menõÂ ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ o ulozÏenõÂ kolektivnõÂch smluv vysÏsÏõÂho stupneÏ
R e d a k cÏ n õÂ s deÏ l enõÂ o opraveÏ chyby v zaÂkonu cÏ. 68/1993 Sb.
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77
Â SÏ KA
VY HLA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. uÂnora 1993,
kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje vyhlaÂsÏka ministerstva spravedlnosti cÏ. 37/1967 Sb., k provedenõÂ zaÂkona o znalcõÂch
a tlumocÏnõÂcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

Ministerstvo spravedlnosti stanovõÂ podle § 26 zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka ministerstva spravedlnosti cÏ. 37/1967
Sb., k provedenõÂ zaÂkona o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch,
ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ republiky cÏ. 11/1985 Sb. a cÏ. 184/1990 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 4 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Seznam znalcuÊ a tlumocÏnõÂkuÊ a jeho doplnÏky
i zmeÏny zasõÂlaÂ krajskyÂ soud ministerstvu spravedlnosti,
krajskeÂ prokuraturÏe, Policii CÏeskeÂ republiky ± spraÂveÏ
prÏõÂslusÏneÂho kraje a krajskeÂmu uÂrÏadu vysÏetrÏovaÂnõÂ,
okresnõÂm souduÊm, vojenskyÂm souduÊm, okresnõÂm uÂrÏaduÊm a okresnõÂm prokuraturaÂm ve sveÂm obvodu.ª.
2. V § 4 odst. 4 se slova ¹organizacõÂ a obcÏanuÊª nahrazujõÂ slovy ¹fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osobª.
3. V § 15a se vypousÏteÏjõÂ odkazy 1) a 2) a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1) a 2).
4. V § 15b se vypousÏtõÂ odkaz 3) a poznaÂmka pod
cÏarou cÏ. 3).
5. Nadpis cÏaÂsti IV znõÂ:
¹O d meÏ ny a n aÂ h ra dy n aÂ k la duÊ z a zn al eck eÂ
po su dk y (t lum o cÏ ni ck eÂ uÂ ko ny )ª .
6. § 16 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 16
Sazby odmeÏn za znaleckeÂ posudky
OdmeÏna za znaleckyÂ posudek cÏinõÂ podle jeho naÂrocÏnosti a podle stupneÏ odbornosti, kterou bylo nutneÂ
k jeho podaÂnõÂ vynalozÏit, za jednu hodinu praÂce
75 azÏ 125 KcÏ.ª.
7. § 17 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 17
Sazby odmeÏn za tlumocÏnickeÂ uÂkony
(1) OdmeÏna za tlumocÏnickyÂ uÂkon cÏinõÂ podle jeho
naÂrocÏnosti a podle stupneÏ odbornyÂch znalostõÂ, ktereÂ
bylo nutneÂ k jeho podaÂnõÂ vynalozÏit:

Pol. 1: PrÏi uÂstnõÂm prÏekladu z cizõÂho jazyka
do cÏesÏtiny nebo naopak
za jednu hodinu ........................... 75 azÏ 125 KcÏ,
Pol. 2: PrÏi uÂstnõÂm prÏekladu z cizõÂho jazyka
do cizõÂho jazyka
za jednu hodinu ........................... 85 azÏ 125 KcÏ,
Pol. 3: PrÏi põÂsemneÂm prÏekladu z cizõÂho jazyka
do cÏesÏtiny nebo naopak
za jednu straÂnku ........................... 75 azÏ 125 KcÏ,
Pol. 4: PrÏi põÂsemneÂm prÏekladu z cizõÂho
jazyka do cizõÂho jazyka
za jednu straÂnku ........................... 85 azÏ 125 KcÏ.
(2) PrÏi põÂsemneÂm prÏekladu se pocÏet straÂnek pro
stanovenõÂ odmeÏny tlumocÏnõÂka urcÏõÂ vzÏdy podle prÏelozÏeneÂho textu. NenõÂ-li napsaÂn latinkou nebo azbukou,
vychaÂzõÂ se z pocÏtu straÂnek prÏeklaÂdaneÂho textu. To platõÂ
i pro revizi prÏekladu podle § 18.ª.
8. § 18 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 18
Revize prÏekladu
(1) OdmeÏna za jazykovou revizi prÏekladu cÏinõÂ
podle hledisek uvedenyÂch v § 17 odst. 1 za jednu straÂnku 20 azÏ 30 KcÏ.
(2) Bylo-li nutno prÏi revizi prÏekladu jeho text zcela prÏepracovat, naÂlezÏõÂ tlumocÏnõÂkovi odmeÏna podle sazeb uvedenyÂch v § 17 odst. 1.ª.
9. § 20 se doplnÏuje odstavci 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Je-li nutneÂ speÏsÏneÂ provedenõÂ uÂkonu, nebo bylo-li znalci ulozÏeno uÂkon proveÂst v den pracovnõÂho
volna nebo pracovnõÂho klidu anebo v noci, muÊzÏe byÂt
odmeÏna zvyÂsÏena azÏ o 50 %.
(4) ZvyÂsÏenõÂ podle odstavcuÊ 1, 2 a 3 lze slucÏovat.ª.
10. V § 21 se vypousÏtõÂ slovo ¹hornõÂª.
11. § 22 odst. 1 se doplnÏuje ustanovenõÂm põÂsmena
c), ktereÂ znõÂ:
¹c) azÏ o 50 % z duÊvodu jineÂ naÂrocÏnosti, zejmeÂna bylo-li ulozÏeno uÂkon proveÂst speÏsÏneÏ, nebo v den pracovnõÂho volna nebo pracovnõÂho klidu anebo v noci.ª.
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12. V § 22 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹5 a § 17
odst. 3ª, v ustanovenõÂ põÂsmena a) se na konci prÏipojujõÂ
slova ¹nebo z duÊvodu jineÂ naÂrocÏnosti, zejmeÂna bylo-li
ulozÏeno uÂkon proveÂst speÏsÏneÏ, nebo v den pracovnõÂho
volna nebo pracovnõÂho klidu anebo v noci,ª a v ustanovenõÂ põÂsmena c) se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo je-li nutneÂ
speÏsÏneÂ provedenõÂ prÏekladuª.
13. § 22 odst. 4 znõÂ:
¹(4) ZvyÂsÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ c) a odstavce 3 lze slucÏovat; rovneÏzÏ lze slucÏovat zvyÂsÏenõÂ podle
odstavce 2 põÂsm. a) azÏ c).ª.
14. § 23 se vypousÏtõÂ.
15. § 24 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
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20. V § 28 odst. 4 se slovo ¹prÏõÂpravnyÂchª nahrazuje slovem ¹pomocnyÂchª a na konci se prÏipojuje veÏta:
¹Za pomocneÂ praÂce lze prÏiznat naÂhradu vyplaceneÂ odmeÏny v souladu se mzdovyÂm (platovyÂm) tarifem platnyÂm pro takoveÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti.ª.
21. V § 29 se vypousÏtõÂ odkaz *) a poznaÂmka pod
cÏarou*).
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. ZnaleckeÂ posudky (tlumocÏnickeÂ uÂkony) provedeneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky se odmeÏnÏujõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
2. Podle teÂto vyhlaÂsÏky se odmeÏnÏujõÂ znaleckeÂ posudky (tlumocÏnickeÂ uÂkony) provedeneÂ nejdrÏõÂve v den
uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky, i kdyzÏ byly zadaÂny prÏed tõÂmto datem a cÏaÂst uÂkonu byla prÏõÂpadneÏ vykonaÂna prÏed tõÂmto
datem.

¹§ 24
VyÂklad neÏkteryÂch pojmuÊ
(1) Je-li k provedenõÂ znaleckeÂho posudku nebo
tlumocÏnickeÂho uÂkonu podle § 17 odst. 1 pol. 1, 2 trÏeba
meÂneÏ nezÏ jedneÂ hodiny, naÂlezÏõÂ odmeÏna za celou hodinu. PoslednõÂ zapocÏataÂ hodina se zapocÏte celaÂ, s vyÂjimkou prÏõÂpadu, kdy znalec nebo tlumocÏnõÂk v teÂto dobeÏ
pokracÏuje v dalsÏõÂm znaleckeÂm nebo tlumocÏnickeÂm
uÂkonu.
(2) Jednou straÂnkou prÏekladu se rozumõÂ text psanyÂ
strojem obsahujõÂcõÂ 30 rÏaÂdkuÊ po 60 uÂhozech vcÏetneÏ mezer. NedokoncÏenaÂ straÂnka se posuzuje jako celaÂ, uzavõÂraÂ-li text nebo jeho ucelenou cÏaÂst.ª.
16. V § 25 odst. 2 põÂsm. b) se slova ¹prÏõÂpravnyÂch
pracõÂª nahrazujõÂ slovy ¹pomocnyÂch pracõÂ1)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1) znõÂ:
¹1) § 18 odst. 2 zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch.ª.

17. V § 25 se vypousÏtõÂ odstavec 3 a dosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3 a 4.
18. § 26 se vypousÏtõÂ.
19. V § 28 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹prÏõÂpravneÂ praÂce odmeÏnÏovaneÂ podle § 23ª nahrazujõÂ slovy ¹pomocneÂ
praÂceª.

CÏl. III
ZrusÏujõÂ se:
1. VyÂnos ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky ze dne 3. dubna 1974 cÏ. j. 125/
/73 ± KO o pausÏaÂlnõÂch odmeÏnaÂch a naÂhradaÂch naÂkladuÊ za znaleckeÂ posudky z oboru lidskeÂ genetiky vyzÏadovaneÂ ve veÏcech urcÏenõÂ nebo poprÏenõÂ otcovstvõÂ, registrovanyÂ v cÏaÂstce 9/1974 Sb.
2. VyÂnos ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky ze dne 11. rÏõÂjna 1978 cÏ. j. ZT1 41/
/76 ± KO, kteryÂm se stanovõÂ pausÏaÂlnõÂ odmeÏny
a naÂhrady naÂkladuÊ za znaleckeÂ posudky k urcÏenõÂ
a poprÏenõÂ otcovstvõÂ provedeneÂ na zaÂkladeÏ krevnõÂ
zkousÏky, registrovanyÂ v cÏaÂstce 31/1978 Sb.
3. VyÂnos ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky ze dne 20. brÏezna 1987 cÏ. j. 190/
/86 ± org. o pausÏaÂlnõÂch odmeÏnaÂch a naÂhradaÂch naÂkladuÊ za znaleckeÂ posudky spojeneÂ s provaÂdeÏnõÂm
pitev, soudneÏleÂkarÏskyÂch vysÏetrÏenõÂ histologickyÂch,
toxikologickyÂch, biologickyÂch a s posuzovaÂnõÂm
uÂjmy na zdravõÂ, registrovanyÂ v cÏaÂstce 11/1987 Sb.
CÏl. IV
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 10. brÏezna
1993.

Ministr:
JUDr. NovaÂk v. r.
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Ï
CeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho
ze dne 4. ledna 1993,
kterou se stanovõÂ sõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost zemeÏmeÏrÏickyÂch
a katastraÂlnõÂch inspektoraÂtuÊ a katastraÂlnõÂch uÂrÏaduÊ
CÏeskyÂ uÂrÏad zemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ stanovõÂ
podle § 2 odst. 3 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 359/
/1992 Sb., o zemeÏmeÏrÏickyÂch a katastraÂlnõÂch orgaÂnech:

§2
SõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost katastraÂlnõÂch uÂrÏaduÊ jsou
uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ teÂto vyhlaÂsÏky.

§1
SõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost zemeÏmeÏrÏickyÂch a katastraÂlnõÂch inspektoraÂtuÊ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1, kteraÂ
je soucÏaÂstõÂ teÂto vyhlaÂsÏky.

§3
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda:
Ing. Radouch v. r.

PrÏõÂloha cÏ. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 78/1993 Sb.

SõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost
zemeÏmeÏrÏickyÂch a katastraÂlnõÂch inspektoraÂtuÊ
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v BrneÏ,
kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ
v okresech Blansko, Brno-meÏsto, Brno-venkov, BrÏeclav, HodonõÂn, Jihlava, KromeÏrÏõÂzÏ, ProsteÏjov, TrÏebõÂcÏ,
UherskeÂ HradisÏteÏ, VysÏkov, ZlõÂn, Znojmo a ZÏd'aÂr nad
SaÂzavou.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro
uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okresech CÏeskeÂ BudeÏjovice, CÏeskyÂ Krumlov, JindrÏichuÊv Hradec, PelhrÏimov, PõÂsek,
Prachatice, Strakonice a TaÂbor.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v Liberci, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ
v okresech CÏeskaÂ LõÂpa, DeÏcÏõÂn, Chomutov, Jablonec
nad Nisou, Liberec, LitomeÏrÏice, Louny, Teplice, UÂstõÂ
nad Labem a Most.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v OpaveÏ,
kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ
v okresech BruntaÂl, FryÂdek-MõÂstek, KarvinaÂ, NovyÂ Ji-

cÏõÂn, Olomouc, Opava, Ostrava-meÏsto, PrÏerov, SÏumperk a VsetõÂn.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v PardubicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody
obcõÂ v okresech HavlõÂcÏkuÊv Brod, Hradec KraÂloveÂ,
Chrudim, JicÏõÂn, NaÂchod, Pardubice, Rychnov nad
KneÏzÏnou, Semily, Svitavy, Trutnov a UÂstõÂ nad OrlicõÂ.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v Plzni,
kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ
v okresech DomazÏlice, Cheb, Karlovy Vary, PlzenÏ-meÏsto, PlzenÏ-jih, PlzenÏ-sever, Rokycany, Sokolov,
Tachov a Klatovy.
ZemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ inspektoraÂt v Praze,
kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy a obcõÂ v okresech BenesÏov, Beroun, Kladno, KolõÂn, KutnaÂ Hora, MeÏlnõÂk,
MladaÂ Boleslav, Nymburk, Praha-vyÂchod, Praha-zaÂpad, PrÏõÂbram a RakovnõÂk.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 78/1993 Sb.

SõÂdla a uÂzemnõÂ puÊsobnost katastraÂlnõÂch uÂrÏaduÊ
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v BenesÏoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese BenesÏov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v BerouneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Beroun.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Blansku, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Blansko.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad Brno-meÏsto, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvod okresu Brno-meÏsto.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad Brno-venkov, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Brno-venkov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v BruntaÂle, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese BruntaÂl.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v BrÏeclavi, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese BrÏeclav.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v CÏeskeÂ LõÂpeÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese CÏeskaÂ LõÂpa.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v CÏeskeÂm KrumloveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
CÏeskyÂ Krumlov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch, kteryÂ
vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
CÏeskeÂ BudeÏjovice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v DeÏcÏõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese DeÏcÏõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v DomazÏlicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese DomazÏlice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve FryÂdku-MõÂstku, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese FryÂdek-MõÂstek.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v HavlõÂcÏkoveÏ BrodeÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
HavlõÂcÏkuÊv Brod.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v HodonõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese HodonõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Hradci KraÂloveÂ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Hradec KraÂloveÂ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Chebu, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Cheb.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v ChomutoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Chomutov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Chrudimi, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Chrudim.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Jablonci nad Nisou, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
Jablonec nad Nisou.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v JicÏõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese JicÏõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v JihlaveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Jihlava.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v JindrÏichoveÏ Hradci, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
JindrÏichuÊv Hradec.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KarlovyÂch Varech, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
Karlovy Vary.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KarvineÂ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese KarvinaÂ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KladneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Kladno.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Klatovech, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Klatovy.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KolõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese KolõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KromeÏrÏõÂzÏi, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese KromeÏrÏõÂzÏ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v KutneÂ HorÏe, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese KutnaÂ
Hora.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Liberci, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Liberec.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v LitomeÏrÏicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese LitomeÏrÏice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Lounech, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Louny.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v MeÏlnõÂce, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese MeÏlnõÂk.
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KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v MladeÂ Boleslavi, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese MladaÂ Boleslav.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v MosteÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Most.
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KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PrÏeroveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PrÏerov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PrÏõÂbrami, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PrÏõÂbram.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v NaÂchodeÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese NaÂchod.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v RakovnõÂku, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese RakovnõÂk.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v NoveÂm JicÏõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese NovyÂ
JicÏõÂn.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Rokycanech, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Rokycany.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Nymburku, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Nymburk.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v RychnoveÏ nad KneÏzÏnou,
kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ
v okrese Rychnov nad KneÏzÏnou.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Olomouci, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Olomouc.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v Semilech, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Semily.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v OpaveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Opava.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v OstraveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvod okresu Ostrava-meÏsto.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PardubicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Pardubice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PelhrÏimoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PelhrÏimov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PõÂsku, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PõÂsek.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad PlzenÏ-meÏsto, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvod okresu PlzenÏ-meÏsto.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad PlzenÏ-jih, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PlzenÏ-jih.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad PlzenÏ-sever, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese PlzenÏ-sever.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad Praha-meÏsto, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ hlavnõÂho meÏsta Praha.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad Praha-vyÂchod, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Praha-vyÂchod.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad Praha-zaÂpad, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Praha-zaÂpad.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v PrachaticõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Prachatice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v ProsteÏjoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese ProsteÏjov.

KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v SokoloveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Sokolov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve StrakonicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Strakonice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve SvitavaÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Svitavy.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v SÏumperku, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese SÏumperk.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v TaÂborÏe, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese TaÂbor.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v TachoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Tachov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v TeplicõÂch, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Teplice.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v TrutnoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Trutnov.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v TrÏebõÂcÏi, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese TrÏebõÂcÏ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v UherskeÂm HradisÏti, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
UherskeÂ HradisÏteÏ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v UÂstõÂ nad Labem, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese UÂstõÂ
nad Labem.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad v UÂstõÂ nad OrlicõÂ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese UÂstõÂ
nad OrlicõÂ.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve VsetõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese VsetõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve VysÏkoveÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ
puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese VysÏkov.
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KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve ZlõÂneÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemõÂ obvody obcõÂ v okrese ZlõÂn.
KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve ZnojmeÏ, kteryÂ vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese Znojmo.
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KatastraÂlnõÂ uÂrÏad ve ZÏd'aÂru nad SaÂzavou, kteryÂ
vykonaÂvaÂ puÊsobnost pro uÂzemnõÂ obvody obcõÂ v okrese
ZÏd'aÂr nad SaÂzavou.

79
SDEÏ LEN IÂ
ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 18. brÏezna 1991 byla v Lucemburku podepsaÂna Smlouva mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a prezident
Ï
CeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ listiny byly vymeÏneÏny v Lucemburku dne 30.
prosince 1992.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 29 odst. 2 dnem 30. prosince 1992.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

SM L OU VA
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a vlaÂdou LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku
v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
VlaÂda CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a vlaÂda LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
a z majetku,
se dohodly takto:
CÏlaÂnek 1
Osoby, na ktereÂ se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo v obou smluvnõÂch staÂtech
(rezidenti).

CÏlaÂnek 2
DaneÏ, na ktereÂ se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daneÏ z prÏõÂjmu
a z majetku vybõÂraneÂ ve prospeÏch kazÏdeÂho smluvnõÂho
staÂtu nebo jeho spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch orgaÂnuÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoliv.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a z majetku se povazÏujõÂ daneÏ
vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu a z celkoveÂho majetku nebo z cÏaÂsti prÏõÂjmu nebo majetku vcÏetneÏ danõÂ ze zisku
ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku, danõÂ
z celkoveÂ cÏaÂstky mezd nebo platuÊ placeneÂ podniky
a rovneÏzÏ daneÏ z prÏõÂruÊstku hodnoty.
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3. DaneÏ, na ktereÂ se tato smlouva bude vztahovat,
jsou zejmeÂna:
a) v CÏeskoslovensku:
daneÏ ze zisku;
danÏ ze mzdy;
danÏ z prÏõÂjmuÊ z literaÂrnõÂ a umeÏleckeÂ cÏinnosti;
danÏ zemeÏdeÏlskaÂ;
danÏ z prÏõÂjmu obyvatelstva; a
danÏ domovnõÂ,
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskoslovenskaÂ danÏª);
b) v Lucembursku:
danÏ z prÏõÂjmu fyzickyÂch osob;
danÏ z prÏõÂjmu praÂvnickyÂch osob;
danÏ z odmeÏn rÏediteluÊ spolecÏnostõÂ;
danÏ z majetku;
danÏ z mõÂstnõÂho obchodu,
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹lucemburskaÂ danÏª).
4. Smlouva se bude takeÂ vztahovat na vsÏechny totozÏneÂ nebo svojõÂ podstatou obdobneÂ daneÏ, ktereÂ budou
uklaÂdaÂny po podpisu teÂto smlouvy vedle existujõÂcõÂch
danõÂ nebo mõÂsto nich. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ
si budou oznamovat vsÏechny vyÂznamneÂ zmeÏny, ktereÂ
byly provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏlaÂnek 3
VsÏeobecneÂ definice
1. V teÂto smlouveÏ, pokud souvislost nevyzÏaduje
odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹CÏeskoslovenskoª oznacÏuje CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku;
b) vyÂraz ¹Lucemburskoª oznacÏuje LucemburskeÂ
velkoveÂvodstvõÂ;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ CÏeskoslovensko nebo Lucembursko, jak to vyzÏaduje souvislost;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickeÂ osoby, spolecÏnosti a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickeÂ osoby nebo nositele praÂv povazÏovaneÂ pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ
za praÂvnickeÂ osoby;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ podle situace podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
g) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
i) vsÏechny fyzickeÂ osoby, ktereÂ jsou staÂtnõÂmi
obcÏany neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu,
ii) vsÏechny praÂvnickeÂ osoby, osobnõÂ spolecÏnosti
nebo sdruzÏenõÂ osob, ktereÂ byly zrÏõÂzeny podle
praÂvnõÂho rÏaÂdu platneÂho v neÏktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ;

h) vyÂrazem ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª se rozumõÂ jakaÂkoli doprava uskutecÏnÏovanaÂ lodõÂ nebo letadlem,
ktereÂ jsou provozovaÂny podnikem, kteryÂ maÂ mõÂsto skutecÏneÂho vedenõÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
pokud lod' nebo letadlo nejsou provozovaÂny jen
mezi mõÂsty ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
i) v prÏõÂpadeÏ CÏeskoslovenska, ministra financõÂ
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky nebo
jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce,
ii) v prÏõÂpadeÏ Lucemburska, ministra financõÂ LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, maÂ
pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam,
jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu,
ktereÂ upravujõÂ daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva,
pokud souvislost nevyzÏaduje jinyÂ vyÂklad.
CÏlaÂnek 4
DanÏovyÂ domicil
1. VyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª
oznacÏuje ve smyslu teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho bytu, mõÂsta
vedenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria.
Tento termõÂn vsÏak nezahrnuje zÏaÂdnou osobu, kteraÂ
je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ pouze z duÊvoduÊ
prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ nebo z majetku v neÏm
umõÂsteÏneÂm.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude
tento prÏõÂpad posouzen v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi pravidly:
a) PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ k dispozici staÂlyÂ
byt. JestlizÏe maÂ k dispozici staÂlyÂ byt v obou
smluvnõÂch staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ke ktereÂmu maÂ nejuzÏsÏõÂ
osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch
zaÂjmuÊ).
b) JestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ maÂ tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo jestlizÏe nemaÂ k dispozici staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm smluvnõÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm se obvykle zdrzÏuje.
c) JestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou
smluvnõÂch staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ,
jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem.
d) JestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou
smluvnõÂch staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, vyrÏesÏõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ otaÂzku vzaÂjemnou
dohodou.
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3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ fyzickaÂ je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech,
prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.
CÏlaÂnek 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje ve smyslu
teÂto smlouvy trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm
podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
2. VyÂraz staÂlaÂ provozovna bude zahrnovat
obzvlaÂsÏteÏ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
duÊl, lom nebo jineÂ mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ
zdroje;
g) stavenisÏteÏ, stavbu nebo montaÂzÏ, jestlizÏe trvajõÂ deÂle
nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ.
3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª nebude zahrnovat:

a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo k dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
b) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ;
c) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
d) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ informacõÂ,
veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch cÏinnostõÂ,
ktereÂ majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ
charakter.
4. Osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho
se vztahuje odstavec 5 ±, kteraÂ jednaÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ jmeÂnem podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu,
se povazÏuje za staÂlou provozovnu podniku v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe je v tomto staÂteÏ vybavena
plnou mocõÂ, kterou tam obvykle vyuzÏõÂvaÂ a kteraÂ jõÂ dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, pokud cÏinnost teÂto osoby nenõÂ omezena na naÂkup zbozÏõÂ pro podnik.
5. NeprÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ staÂlou provozovnu ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ jenom proto, zÏe tam vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo
jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ
v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
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6. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo je
ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
v tomto druheÂm staÂteÏ (at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto
spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏlaÂnek 6
PrÏõÂjem z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjem z nemoviteÂho majetku vcÏetneÏ prÏõÂjmu
ze zemeÏdeÏlskyÂch a lesnõÂch podnikuÊ muÊzÏe byÂt zdaneÏn
ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je takovyÂ majetek umõÂsteÏn.
2. a) VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª se prÏi dodrzÏenõÂ
ustanovenõÂ pododstavcuÊ b) a c) urcÏõÂ ve shodeÏ
s praÂvem smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je tento
majetek umõÂsteÏn.
b) VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª zahrnuje v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ nemoviteÂho majetku, zÏivyÂ a mrtvyÂ inventaÂrÏ uzÏõÂvanyÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ, praÂva pro kteraÂ platõÂ
ustanovenõÂ obecneÂho praÂva vztahujõÂcõÂ se na
pozemky, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku a praÂvo na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platy za teÏzÏenõÂ nebo za prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek, pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
c) Lodi a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ
majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se pouzÏijõÂ
na prÏõÂjem plynoucõÂ z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo jakeÂhokoliv jineÂho zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 tohoto cÏlaÂnku
se vztahujõÂ rovneÏzÏ na prÏõÂjem z nemoviteÂho majetku
podniku a na prÏõÂjem z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho
k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏlaÂnek 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podnikuÊ jednoho smluvnõÂho staÂtu budou
zdaneÏny pouze v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm
staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna. JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem, mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ, avsÏak
pouze v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je lze prÏicÏõÂtat teÂto
staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm
staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ
se v kazÏdeÂm smluvnõÂm staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky, ktereÂ by mohla podle ocÏekaÂvaÂnõÂ docõÂlit, kdyby jako samostatnyÂ podnik vykonaÂvala stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti za stejnyÂch nebo obdobnyÂch podmõÂnek

CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 79 / 1993

Strana 410

a byla zcela nezaÂvislaÂ ve styku s podnikem, jehozÏ je staÂlou provozovnou.
3. PrÏi stanovenõÂ ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje odecÏõÂst naÂklady, ktereÂ byly vynalozÏeny na cÏinnost
teÂto staÂleÂ provozovny, vcÏetneÏ naÂkladuÊ na vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂdajuÊ takto vynalozÏenyÂch, at'
vznikly ve staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. JestlizÏe je ve smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ stanovit
zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏipocÏteny staÂleÂ provozovneÏ
na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku, jeho
ruÊznyÂm cÏaÂstem, nevylucÏuje ustanovenõÂ odstavce 2, aby
tento smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt zdaneÏny,
tõÂmto obvyklyÂm zpuÊsobem. PouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ
ziskuÊ musõÂ byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu
se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky
na zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ se majõÂ prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ,
se pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ rÏaÂdneÂ a dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.
CÏlaÂnek 8
LodnõÂ a leteckaÂ doprava

smluvnõÂho staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho
staÂtu, a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch
vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ dohodly nebo jim byly
ulozÏeny a ktereÂ se lisÏõÂ od podmõÂnek, jezÏ by byly
sjednaÂny mezi podniky nezaÂvislyÂmi, mohou byÂt
do ziskuÊ tohoto podniku vcÏleneÏny a naÂsledkem
toho zdaneÏny zisky, ktereÂ bez teÏchto podmõÂnek
by byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ, ktereÂ vsÏak
vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny byÂt nemohly.
2. JestlizÏe jeden smluvnõÂ staÂt zahrne do ziskuÊ podniku tohoto staÂtu ± a naÂsledneÏ zdanõÂ ± zisky, ktereÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu byly zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ a zisky takto zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ
by byly docõÂleny podnikem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu,
kdyby podmõÂnky sjednaneÂ mezi obeÏma podniky byly
takoveÂ, jakeÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, upravõÂ druhyÂ staÂt prÏimeÏrÏeneÏ cÏaÂstku daneÏ jõÂm ulozÏeneÂ z teÏchto ziskuÊ. PrÏi stanovenõÂ teÂto uÂpravy se vezme
naÂlezÏityÂ zrÏetel na jinaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy, a bude-li to nutneÂ, prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se za tõÂm
uÂcÏelem vzaÂjemneÏ poradõÂ.
CÏlaÂnek 10
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, osobeÏ, jenzÏ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.

1. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ a letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ budou zdaneÏny jen ve smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.

2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt zdaneÏny
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ je vyplaÂcõÂ, rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto
staÂtu, avsÏak jestlizÏe prÏõÂjemce je skutecÏnyÂm vlastnõÂkem
dividend, danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne:

2. JestlizÏe sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku naÂmorÏnõÂ dopravy je na palubeÏ lodi, povazÏuje se toto sõÂdlo
za umõÂsteÏneÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je domovskyÂ
prÏõÂstav teÂto lodi, nebo nenõÂ-li domovskyÂ prÏõÂstav,
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je provozovatel lodi rezidentem.

a) 5 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem je spolecÏnost, kteraÂ vlastnõÂ prÏõÂmo nejmeÂneÏ 25 % podõÂluÊ majetku spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ
dividendy;
b) 15 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch
prÏõÂpadech.

3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ takeÂ pro zisky plynoucõÂ z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.

UstanovenõÂ tohoto odstavce se nedotyÂkaÂ zdaneÏnõÂ
ziskuÊ spolecÏnosti, ktereÂ slouzÏõÂ k vyÂplateÏ dividend.

CÏlaÂnek 9
SdruzÏeneÂ podniky
1. JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo majetku podniku jednoho

3. VyÂraz ¹dividendyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku,
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ, z pozÏitkovyÂch listuÊ nebo pozÏitkovyÂch praÂv, kuksuÊ, zakladatelskyÂch podõÂluÊ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku
a prÏõÂjmy z jinyÂch podõÂluÊ na spolecÏnosti, s nimizÏ se
podle praÂva staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ dividendy vyplaÂcõÂ, rezidentem, naklaÂdaÂ stejneÏ jako s prÏõÂjmy
z akciõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏije, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem v jed-
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nom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, v neÏmzÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ
prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe
uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ
vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 14 podle prÏõÂpadu.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy
z druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt
zdanit dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, ledazÏe tyto dividendy jsou vyplaÂceny osobeÏ, jezÏ je rezidentem
v tomto druheÂm staÂteÏ, nebo zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, skutecÏneÏ patrÏõÂ ke staÂleÂ provozovneÏ
nebo ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, ktereÂ jsou umõÂsteÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ, ani podrobit nerozdeÏleneÂ zisky spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ, i kdyzÏ vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo
zcÏaÂsti ze ziskuÊ nebo z prÏõÂjmuÊ majõÂcõÂch zdroj v tomto
druheÂm staÂteÏ.
CÏlaÂnek 11
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ
a vyplaÂceneÂ osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, budou zdaneÏny pouze v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, zajisÏteÏnyÂch
i nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo
dolozÏkou o uÂcÏasti na zisku dluzÏnõÂka a obzvlaÂsÏteÏ prÏõÂjmy
z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ a prÏõÂjem z obligacõÂ a dluhopisuÊ vcÏetneÏ preÂmiõÂ a vyÂher spojenyÂch s obligacemi nebo
dluhopisy.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
v neÏmzÏ majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam
umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam
umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe pohledaÂvka, ze ktereÂ jsou uÂroky
placeny, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo
k teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle prÏõÂpadu.
4. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, posuzovaÂno se zrÏetelem
k pohledaÂvce, ze ktereÂ jsou placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem
a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏujõÂ s trÏetõÂ osobou cÏaÂstku, kterou by byl smluvil
plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen
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na tuto naposledy zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, muÊzÏe byÂt v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂva kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu a s prÏihleÂdnutõÂm
k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏlaÂnek 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a placeneÂ osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. LicencÏnõÂ poplatky uvedeneÂ v pododstavci a) odstavce 3 mohou byÂt vsÏak zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm je jejich zdroj, a to podle praÂva tohoto staÂtu,
avsÏak danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne 10 % hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platy jakeÂhokoliv druhu placeneÂ
za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ
a) patentu, ochranneÂ znaÂmky, vzoru nebo modelu,
plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu
nebo jakeÂhokoliv pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo za informace, tyÂkajõÂcõÂ
se pruÊmyslovyÂch, obchodnõÂch nebo veÏdeckyÂch
zkusÏenostõÂ,
b) autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu
nebo veÏdeckeÂmu, vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ a filmuÊ nebo zaÂznamuÊ pro televiznõÂ a rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky
zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ
prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe
praÂvo nebo majetek, ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, jsou s takovouto staÂlou provozovnou nebo
staÂlou zaÂkladnou skutecÏneÏ spojeny. V tomto prÏõÂpadeÏ
se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle
prÏõÂpadu.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento
smluvnõÂ staÂt saÂm, jeho spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ orgaÂn nebo
rezident tohoto smluvnõÂho staÂtu. JestlizÏe vsÏak osoba,
kteraÂ platõÂ licencÏnõÂ poplatky a je nebo nenõÂ rezidentem
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ, maÂ v jednom smluvnõÂm
staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost, na jejõÂmzÏ zaÂkladeÏ se licencÏnõÂ poplatky platõÂ, a kteraÂ nese ke sveÂ tõÂzÏi tyto licencÏnõÂ
poplatky, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe takoveÂto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
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6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, posuzovaÂno
se zrÏetelem k plneÏnõÂ, za ktereÂ jsou placeny, prÏesahuje
v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem
a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏujõÂ s trÏetõÂ osobou cÏaÂstku, kterou by byl smluvil dluzÏnõÂk se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch
vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto
naposledy zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v takoveÂm prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu a s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏlaÂnek 13
Zisky z majetku
1. Zisky ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku, kteryÂ
je definovaÂn v odstavci 2 cÏlaÂnku 6, mohou byÂt zdaneÏny
ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je tento majetek umõÂsteÏn.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ aktiv staÂleÂ provozovny, kterou maÂ podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ takovyÂch ziskuÊ docõÂlenyÂch ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm podnikem) nebo
takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ. AvsÏak zisky ze zcizenõÂ majetku, uvedeneÂho v odstavci 3 cÏlaÂnku 22, budou zdaneÏny pouze ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je takovyÂto movityÂ majetek
zdanitelnyÂ v souladu s uvedenyÂm cÏlaÂnkem.
3. Zisky ze zcizenõÂ jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ
je uveden v odstavcõÂch 1 a 2 budou zdaneÏny jen
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel rezidentem.
CÏlaÂnek 14
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
pobõÂraÂ ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jinyÂch nezaÂvislyÂch cÏinnostõÂ podobneÂ povahy, budou zdaneÏny jen
v tomto staÂteÏ, pokud prÏõÂjemce nemaÂ pravidelneÏ k dispozici v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou zaÂkladnu k vyÂkonu svyÂch cÏinnostõÂ. JestlizÏe prÏõÂjemce maÂ takovou staÂlou zaÂkladnu, jeho prÏõÂjmy mohou byÂt zdaneÏny v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ale jen takovaÂ jejich cÏaÂst, kterou
lze prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ.
2. VyÂraz ¹svobodneÂ povolaÂnõÂª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ
nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i samostatneÂ cÏinnosti leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏlaÂnek 15
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu place-

neÂho zameÏstnaÂnõÂ, mohou byÂt s vyÂhradou ustanovenõÂ
cÏlaÂnkuÊ 16, 18 a 19 zdaneÏny jen v tomto smluvnõÂm staÂteÏ,
pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou
byÂt odmeÏny prÏijateÂ za neÏ zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu placeneÂho zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏny jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe:
a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ po
jedno nebo võÂce obdobõÂ, kteraÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce; a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo
jmeÂnem zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem
v druheÂm staÂteÏ; a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ
zaÂkladneÏ, kterou maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku, mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ
vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi nebo letadla v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm
je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.
CÏlaÂnek 16
TantieÂmy
TantieÂmy a podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ rady
spolecÏnosti nebo jineÂho podobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏlaÂnek 17
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂrajõÂ rezidenti jednoho smluvnõÂho staÂtu, jakozÏto na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlci, jako divadelnõÂ, filmovõÂ, rozhlasovõÂ nebo televiznõÂ umeÏlci
a hudebnõÂci nebo jako sportovci, ze sveÂ cÏinnosti vykonaÂvaneÂ osobneÏ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt
bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnosti, kterou osobneÏ vykonaÂvaÂ sportovec nebo umeÏlec, neplynou tomuto umeÏlci
nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt
tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ
7, 14 a 15 zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm umeÏlec
nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 prÏõÂjem
plynoucõÂ z cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 vykonaÂvanyÂch v raÂmci kulturnõÂ vyÂmeÏny mezi smluvnõÂmi staÂty
bude vyjmut ze zdaneÏnõÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ
jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
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CÏlaÂnek 18
VerÏejneÂ funkce

chozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, budou zdaneÏny pouze
v tomto staÂteÏ.

1. OdmeÏny, vcÏetneÏ penzõÂ, vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo jeho spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm orgaÂnem fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ
tomuto staÂtu nebo jeho spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu orgaÂnu prÏi vyÂkonu verÏejnyÂch funkcõÂ mohou byÂt
zdaneÏny pouze v tomto staÂteÏ.

2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije na prÏõÂjmy
jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku ve smyslu cÏlaÂnku 6 odstavec 2, jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam
umõÂsteÏneÂ, a praÂvo nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy
platõÂ, skutecÏneÏ patrÏõÂ k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ
zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle prÏõÂpadu.

2. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 19 se vsÏak pouzÏijõÂ
na odmeÏny nebo penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou
smluvnõÂm staÂtem nebo jeho spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm orgaÂnem.
CÏlaÂnek 19
Penze
S vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 1 cÏlaÂnku 18 penze
a jineÂ obdobneÂ odmeÏny vyplaÂceneÂ rezidentu jednoho
smluvnõÂho staÂtu v souvislosti s prÏedchozõÂm zameÏstnaÂnõÂm budou zdanÏovaÂny jen v tomto staÂteÏ.
CÏlaÂnek 20
Studenti, profesorÏi a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
1. Platy, ktereÂ student nebo ucÏenÏ, kteryÂ je prÏõÂtomen v jednom smluvnõÂm staÂteÏ pouze za uÂcÏelem vyÂuky
nebo vyÂcviku a kteryÂ je nebo byl bezprostrÏedneÏ prÏed
prÏõÂjezdem do tohoto staÂtu rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, dostaÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy,
studia nebo vyÂcviku, nebudou zdaneÏny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platy
jsou mu vyplaÂceny ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.
2. Student univerzity nebo jineÂ instituce pro vysÏsÏõÂ
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo ucÏenÏ, kteryÂ
je prÏõÂtomen v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ po dobu nebo võÂce obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ 183 dny v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce a kteryÂ je nebo byl bezprostrÏedneÏ prÏed
prÏõÂjezdem rezidentem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu, nebude
podleÂhat zdaneÏnõÂ, pokud jde o jeho odmeÏny za sluzÏby
vykonaÂvaneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe
sluzÏby jsou vykonaÂvaÂny v souvislosti s jeho studiem
nebo praxõÂ a odmeÏny jsou tvorÏeny vyÂdeÏlky nutnyÂmi
k uÂhradeÏ naÂkladuÊ jeho vyÂzÏivy.
3. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu obdrzÏõÂ za vyÂzkum nebo vyÂuku na univerziteÏ, vyÂzkumneÂm uÂstavu nebo jineÂm podobneÂm zarÏõÂzenõÂ pro
vysÏsÏõÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ urcÏeneÂm vlaÂdou, po dobu docÏasneÂho
pobytu neprÏesahujõÂcõÂ dva roky ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, nebudou zdanÏovaÂny v tomto smluvnõÂm staÂteÏ.
CÏlaÂnek 21
JineÂ prÏõÂjmy
1. PrÏõÂjmy osoby, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, ktereÂ nejsou vyÂslovneÏ zmõÂneÏny v prÏed-

CÏlaÂnek 22
Majetek
1. NemovityÂ majetek, tak jak je uveden v odstavci
2 cÏlaÂnku 6, muÊzÏe byÂt zdaneÏn ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je nemovitost umõÂsteÏna.
2. MovityÂ majetek, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny podniku, nebo movityÂ majetek
prÏõÂslusÏejõÂcõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ pouzÏõÂvaneÂ k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn ve smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna
umõÂsteÏna.
3. LodeÏ a letadla provozovaneÂ v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ a movityÂ majetek, slouzÏõÂcõÂ k provozovaÂnõÂ takovyÂch lodõÂ a letadel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.
4. VsÏechny ostatnõÂ cÏaÂsti majetku rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu budou zdaneÏny pouze v tomto staÂteÏ.
CÏlaÂnek 23
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V CÏeskoslovensku bude dvojõÂ zdaneÏnõÂ vyloucÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) JestlizÏe osoba, kteraÂ je rezidentem v CÏeskoslovensku, pobõÂraÂ prÏõÂjmy nebo vlastnõÂ majetek, ktereÂ
mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v Lucembursku, vyjme CÏeskoslovensko s vyÂhradou ustanovenõÂ pododstavce b) tohoto odstavce, takoveÂto prÏõÂjmy nebo majetek ze zdaneÏnõÂ, muÊzÏe vsÏak prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky daneÏ z ostatnõÂch prÏõÂjmuÊ
a majetku teÂto osoby pouzÏõÂt sazbu daneÏ, kteraÂ
by byla pouzÏita, kdyby takto vyjmuteÂ prÏõÂjmy nebo majetek nebyly ze zdaneÏnõÂ vyjmuty.
b) CÏeskoslovensko muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ osobaÂm,
ktereÂ jsou rezidenty v CÏeskoslovensku, zahrnout
do zaÂkladu danõÂ, z neÏhozÏ se tyto daneÏ ulozÏõÂ, prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 10,
12, 16 a 17 teÂto smlouvy zdaneÏny takeÂ v Lucembursku, ale povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ vypocÏteneÂ
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z tohoto zaÂkladu o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v Lucembursku. CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskoslovenskeÂ
daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ prÏipadaÂ
na prÏõÂjmy, ktereÂ v souladu s ustanovenõÂmi cÏlaÂnkuÊ
10, 12, 16 a 17 teÂto smlouvy mohou byÂt zdaneÏny
v Lucembursku.
2. V Lucembursku bude dvojõÂ zdaneÏnõÂ vyloucÏeno
naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) JestlizÏe osoba, kteraÂ je rezidentem v Lucembursku, pobõÂraÂ prÏõÂjmy nebo vlastnõÂ majetek, ktereÂ
mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v CÏeskoslovensku, vyjme Lucembursko s vyÂhradou ustanovenõÂ uvedeneÂho v pododstavcõÂch
b) a c) tohoto odstavce takoveÂto prÏõÂjmy nebo majetek ze zdaneÏnõÂ, muÊzÏe vsÏak prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky
daneÏ z ostatnõÂch prÏõÂjmuÊ nebo majetku teÂto osoby
pouzÏõÂt stejnou sazbu daneÏ, kteraÂ by se pouzÏila,
kdyby vyjmuteÂ prÏõÂjmy nebo majetek nebyly
ze zdaneÏnõÂ vyjmuty.
b) JestlizÏe osoba, kteraÂ je rezidentem v Lucembursku, pobõÂraÂ prÏõÂjmy, ktereÂ v souladu s ustanovenõÂm
cÏlaÂnkuÊ 10 a 12 mohou byÂt zdaneÏny v CÏeskoslovensku, Lucembursko povolõÂ odecÏõÂst z daneÏ z prÏõÂjmu takoveÂto osoby cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ dani zaplaceneÂ v CÏeskoslovensku. CÏaÂstka, o kterou se
danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ prÏipadaÂ na
prÏõÂjmy majõÂcõÂ zdroj v CÏeskoslovensku.
c) JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem v Lucembursku, pobõÂraÂ dividendy ze zdrojuÊ v CÏeskoslovensku, Lucembursko vyjme takoveÂto dividendy
ze zdaneÏnõÂ za prÏedpokladu, zÏe spolecÏnost, kteraÂ
je rezidentem v Lucembursku, vlastnõÂ od pocÏaÂtku
uÂcÏetnõÂho roku prÏõÂmo alesponÏ 25 % jmeÏnõÂ spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy. VyÂsÏe uvedeneÂ podõÂly
na cÏeskoslovenskeÂ spolecÏnosti jsou za stejnyÂch
podmõÂnek vyjmuty z lucemburskeÂ daneÏ z majetku.
CÏlaÂnek 24
ZaÂkaz diskriminace
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou
jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo budou moci byÂt podrobeni
staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ se nachaÂzejõÂ ve stejneÂ situaci.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, kterou podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ
podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ tuteÂzÏ
cÏinnost. Toto ustanovenõÂ nebude vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm
druheÂho smluvnõÂho staÂtu osobnõÂ uÂlevy, sraÂzÏky a snõÂzÏe-

nõÂ daneÏ z duÊvoduÊ osobnõÂho stavu nebo rodinnyÂch zaÂvazkuÊ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm rezidentuÊm.
3. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ jmeÏnõÂ
je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno osobou nebo võÂce osobami, ktereÂ jsou
rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo
povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm
jsou nebo mohou byÂt podrobeny jineÂ podobneÂ podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
4. VyÂraz ¹zdaneÏnõÂª uvedenyÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje daneÏ jakeÂhokoliv druhu a pojmenovaÂnõÂ.
CÏlaÂnek 25
Ï
ResÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
1. JestlizÏe se rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ
vedou nebo povedou u neÏj ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ
v souladu s touto smlouvou, muÊzÏe nezaÂvisle na opravnyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ poskytuje vnitrostaÂtnõÂ praÂvo
teÏchto staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu
smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt
prÏedlozÏen beÏhem 3 let poteÂ, kdy bylo poprve oznaÂmeno opatrÏenõÂ vedoucõÂ ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu
s touto smlouvou.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad vyrÏesÏil v dohodeÏ
s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak, aby
se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ se smlouvou.
DosazÏenaÂ dohoda bude provedena bez ohledu na lhuÊty
podle vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se vynasnazÏõÂ
vyrÏesÏit ve vzaÂjemneÂ dohodeÏ jakeÂkoli obtõÂzÏe nebo pochybnosti vznikleÂ prÏi vyÂkladu nebo uplatnÏovaÂnõÂ
smlouvy. Mohou rovneÏzÏ konzultovat za uÂcÏelem zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch
ve smlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ. JestlizÏe se uÂstnõÂ vyÂmeÏna naÂzoruÊ
jevõÂ pro dosazÏenõÂ dohody uÂcÏelnou, muÊzÏe se takovaÂ vyÂmeÏna naÂzoruÊ konat v komisi slozÏeneÂ ze zaÂstupcuÊ prÏõÂslusÏnyÂch uÂrÏaduÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏlaÂnek 26
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro aplikaci ustanovenõÂ teÂto
smlouvy a vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ,
ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem smlouvy,
pokud zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, je v souladu se smlouvou. VesÏkereÂ informace takto vymeÏneÏneÂ budou udrzÏo-
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vaÂny v tajnosti a nebudou sdeÏleny zÏaÂdnyÂm osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm vcÏetneÏ souduÊ jinyÂm nezÏ teÏm, ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm, vybõÂraÂnõÂm, vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci danõÂ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem teÂto
smlouvy.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ neÏktereÂmu smluvnõÂmu
staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala
praÂvnõÂ prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxi tohoto nebo
druheÂho staÂtu;
b) sdeÏlit uÂdaje, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v normaÂlnõÂm spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho staÂtu;
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, pruÊmysloveÂ, hospodaÂrÏskeÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup nebo informace, jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
CÏlaÂnek 27
DiplomateÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ diplomatuÊm a konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo podle ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch dohod.
CÏlaÂnek 28
VyloucÏenõÂ urcÏityÂch spolecÏnostõÂ
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CÏlaÂnek 29
Vstup v platnost
1. Tato smlouva bude ratifikovaÂna a ratifikacÏnõÂ listiny budou vymeÏneÏny v Lucemburku co nejdrÏõÂve.
2. Smlouva vstoupõÂ v platnost dnem vyÂmeÏny ratifikacÏnõÂch listin a jejõÂ ustanovenõÂ se budou uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ u zdroje na cÏaÂstky plynoucõÂ od 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ smlouva vstoupõÂ
v platnost;
b) pokud jde o jineÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku
na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ smlouva vstoupõÂ v platnost.
CÏlaÂnek 30
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ smluvnõÂ staÂt muÊzÏe smlouvu vypoveÏdeÏt diplomatickou cestou
oznaÂmenõÂm nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed koncem kazÏdeÂho
kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po uplynutõÂ peÏti let
od data vstupu v platnost teÂto smlouvy. V tomto prÏõÂpadeÏ se smlouva prÏestane uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje na
cÏaÂstky pobõÂraneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.

Tato smlouva se nebude vztahovat na holdingoveÂ
spolecÏnosti ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂch lucemburskyÂch zaÂkonuÊ, v soucÏasneÂ dobeÏ podle ZaÂkona z 31. cÏervence 1929
a VyÂnosu ze 17. prosince 1938, ani na spolecÏnosti podleÂhajõÂcõÂ v Lucembursku obdobnyÂm danÏovyÂm prÏedpisuÊm. Smlouva se nebude rovneÏzÏ vztahovat na prÏõÂjmy
plynoucõÂ cÏeskoslovenskeÂmu rezidentu z takovyÂch spolecÏnostõÂ, ani na podõÂly nebo jinaÂ praÂva teÏchto osob z takovyÂch spolecÏnostõÂ.

DaÂno v Lucemburku dne 18. brÏezna 1991, ve
dvojõÂm vyhotovenõÂ v jazyce cÏeskeÂm a francouzskeÂm,
prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky:
Jozef BaksÏay v. r.

Za vlaÂdu LucemburskeÂho velkoveÂvodstvõÂ:
Georges Wohlfart v. r.

Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏnõÂ, podepsali tuto smlouvu.
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80
SDEÏ LEN IÂ
ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 4. uÂnora 1993 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi ministerstvem financõÂ CÏeskeÂ republiky a ministerstvem financõÂ SlovenskeÂ republiky a CÏeskou naÂrodnõÂ bankou a NaÂrodnõÂ
bankou Slovenska o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch druhuÊ plateb v devizoveÂ oblasti.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku VIII odst. 1 dnem podpisu a nabude uÂcÏinnosti dnem
vyhlaÂsÏenõÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

D OH OD A
mezi ministerstvem financõÂ CÏeskeÂ republiky
a ministerstvem financõÂ SlovenskeÂ republiky
a
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou a NaÂrodnõÂ bankou Slovenska
o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch druhuÊ plateb v devizoveÂ oblasti
Ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky a ministerstvo financõÂ SlovenskeÂ republiky a CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka a NaÂrodnõÂ banka Slovenska (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª) se v souladu s cÏlaÂnkem 10 PlatebnõÂ smlouvy mezi
CÏeskou republikou a Slovenskou republikou dohodly
takto:
CÏlaÂnek I
SmluvnõÂ strany se zavazujõÂ zachovat volneÂ transfery plateb ve prospeÏch fyzickyÂch osob s trvalyÂm pobytem a praÂvnickyÂch osob se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, resp. SlovenskeÂ republiky (daÂle jen ¹republikyª) minimaÂlneÏ v rozsahu a za podmõÂnek, ktereÂ byly
stanoveny devizovyÂm zaÂkonem cÏ. 528/1990 Sb., ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ cÏ. 457/1992
Sb.), a vyhlaÂsÏkou cÏ. 303/1992 Sb., kterou se provaÂdõÂ devizovyÂ zaÂkon, pokud tato Dohoda nestanovõÂ jinak.
Jde zejmeÂna o platby sociaÂlnõÂho charakteru, jako
jsou duÊchody a vyÂzÏivneÂ, a o tzv. soukromeÂ prÏevody,
jako je odsÏkodneÏnõÂ, deÏdictvõÂ, pojistky a dalsÏõÂ platby
uvedeneÂ v PrÏõÂloze teÂto Dohody.

CÏlaÂnek II
SmluvnõÂ strany umozÏnõÂ volneÂ transfery plateb
urcÏenyÂch na krytõÂ naÂkladuÊ cÏinnosti organizacÏnõÂ slozÏky
praÂvnickeÂ osoby se sõÂdlem na uÂzemõÂ jedneÂ republiky
umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ druheÂ republiky (§ 13a devizoveÂho
zaÂkona).
CÏlaÂnek III
SmluvnõÂ strany umozÏnõÂ volneÂ transfery plateb
ve prospeÏch fyzickyÂch osob s trvalyÂm pobytem a praÂvnickyÂch osob se sõÂdlem na uÂzemõÂ druheÂ republiky z naÂsledujõÂcõÂch tituluÊ:
a) financÏnõÂ plneÏnõÂ plynoucõÂ ze vzaÂjemneÂho zameÏstnaÂvaÂnõÂ (naprÏ. mzda a jineÂ odmeÏny za praÂci) a z titulu
poskytovaÂnõÂ hmotneÂho zabezpecÏenõÂ uchazecÏuÊ
o zameÏstnaÂnõÂ,*)
b) vyÂzÏivneÂ urcÏeneÂ soudnõÂm rozhodnutõÂm, soudnõÂm smõÂrem nebo na zaÂkladeÏ dohody povinneÂ
a opraÂvneÏneÂ strany,
c) naÂkladuÊ na studium na uÂzemõÂ druheÂ republiky,
vcÏetneÏ uÂhrad z titulu stipendia,

) Viz cÏl. 7 Dohody mezi CÏR a SR o vzaÂjemneÂm zameÏstnaÂvaÂnõÂ obcÏanuÊ ze dne 29. rÏõÂjna 1992. V souladu se cÏl. 9 cit. Dohody
upravõÂ MPSV ve spraÂvnõÂm ujednaÂnõÂ doklady, ktereÂ bude zÏadatel o transfer povinen prÏedlozÏit devizoveÂ bance.

*
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d) naÂkladuÊ na leÂcÏenõÂ nad raÂmec naleÂhaveÂho osÏetrÏenõÂ
a laÂzenÏskeÂ peÂcÏe,
e) naÂkladuÊ na pobyt v uÂstavech sociaÂlnõÂ a charitativnõÂ
peÂcÏe a naÂkladuÊ na pecÏovatelskou sluzÏbu
a z dalsÏõÂch tituluÊ vyplyÂvajõÂcõÂch prÏõÂmo z dohod uzavrÏenyÂch mezi CÏeskou republikou a Slovenskou republikou.
CÏlaÂnek IV

(3) Transfery zuÊstatkuÊ cizozemskyÂch korunovyÂch
uÂcÏtuÊ a uÂrokuÊ z nich, u nichzÏ nebude tato lhuÊta vyuzÏita,
budou mozÏneÂ pouze na zaÂkladeÏ devizoveÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂ naÂrodnõÂ banky.

SmluvnõÂ strany umozÏnõÂ vzaÂjemneÂ volneÂ transfery
splaÂtek uÂveÏruÊ prÏijatyÂch fyzickyÂmi osobami od bank
na uÂzemõÂ jedneÂ republiky ke dni rozdeÏlenõÂ meÏny, pokud tyto banky nemajõÂ zrÏõÂzeny pobocÏky na uÂzemõÂ druheÂ republiky.

CÏlaÂnek VI

CÏlaÂnek V
(1) SmluvnõÂ strany umozÏnõÂ volneÂ transfery zuÊstatkuÊ cizozemskyÂch korunovyÂch uÂcÏtuÊ fyzickyÂch osob
s trvalyÂm pobytem na uÂzemõÂ druheÂ republiky ve vyÂsÏi
ke dni vstupu teÂto Dohody v platnost a uÂrokuÊ z teÏchto
uÂcÏtuÊ splatnyÂch ke dni transferu do devizoveÂ banky
na uÂzemõÂ republiky, kde maÂ vlastnõÂk trvalyÂ pobyt.
Transfer zuÊstatku bude umozÏneÏn za prÏedpokladu,
zÏe uÂcÏet prÏihlaÂsõÂ jeho vlastnõÂk jako cizozemskyÂ u banky,
u nõÂzÏ je uÂcÏet veden, do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od vstupu teÂto Dohody v platnost.
(2) O transfer podle odstavce 1 muÊzÏe fyzickaÂ osoba pozÏaÂdat do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od data vstupu teÂto Dohody
v platnost. V prÏõÂpadeÏ termõÂnovaneÂho vkladu se umozÏnÏuje transfer uvedenyÂm zpuÊsobem i po teÂto lhuÊteÏ, a to
nejdeÂle do jednoho meÏsõÂce po uplynutõÂ vyÂpoveÏdnõÂ lhuÊty.
Za ministerstvo financõÂ CÏeskeÂ republiky:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
Za CÏeskou naÂrodnõÂ banku:
Josef TosÏovskyÂ v. r.

(4) V obdobõÂ prÏed transferem podle odstavcuÊ 1, 2
a 3 je vlastnõÂk cizozemskeÂho uÂcÏtu vedeneÂho v naÂrodnõÂ
meÏneÏ druheÂ republiky zprosÏteÏn transferoveÂ povinnosti
(podle § 16 odst. 3 devizoveÂho zaÂkona).
(1) Platby podle cÏlaÂnkuÊ I azÏ IV budou provaÂdeÏny
v souladu s PlatebnõÂ smlouvou mezi CÏeskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. uÂnora 1993.
(2) Pokud budou peneÏzÏnõÂ prostrÏedky slozÏeny zÏadatelem do devizoveÂ banky ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ,
bude transfer proveden na uÂzemõÂ druheÂ republiky v teÂto meÏneÏ.
CÏlaÂnek VII
V dobeÏ platnosti teÂto Dohody se smluvnõÂ strany
mohou dohodnout na jejõÂ zmeÏneÏ nebo doplneÏnõÂ.
CÏlaÂnek VIII
(1) Tato Dohoda vstoupõÂ v platnost dnem podpisu
a nabude uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
(2) SmluvnõÂ strany mohou tuto Dohodu kdykoliv
põÂsemneÏ vypoveÏdeÏt, prÏicÏemzÏ Dohoda pozbude platnosti uplynutõÂm trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ vyÂpoveÏdi.
DaÂno v Praze dne 4. uÂnora 1993 ve dvou vyhotovenõÂch v cÏeskeÂm a slovenskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ oba texty majõÂ stejnou platnost.
Za ministerstvo financõÂ SlovenskeÂ republiky:
JuÂlius ToÂth v. r.
Za NaÂrodnõÂ banku Slovenska:
MariaÂn TkaÂcÏ v. r.
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PrÏõÂloha k cÏlaÂnku I
Dohody mezi ministerstvem financõÂ CÏeskeÂ republiky
a ministerstvem financõÂ SlovenskeÂ republiky
a
CÏeskou naÂrodnõÂ bankou a NaÂrodnõÂ bankou Slovenska
o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch druhuÊ plateb v devizoveÂ oblasti
Druhy plateb sociaÂlnõÂho charakteru a plateb z titulu tzv. soukromyÂch prÏevoduÊ, u kteryÂch se smluvnõÂ
strany zavazujõÂ zachovat volneÂ transfery ve prospeÏch
fyzickyÂch osob s trvalyÂm pobytem a praÂvnickyÂch osob
se sõÂdlem na uÂzemõÂ druheÂ republiky:
a) duÊchody, platby z pojisÏteÏnõÂ, odsÏkodneÏnõÂ a dalsÏõÂ
platby umozÏneÏneÂ praÂvnickyÂm osobaÂm podle § 13
devizoveÂho zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ
cÏ. 457/1992 Sb.),
b) deÏdictvõÂ,
c) vraÂcenõÂ plneÏnõÂ uskutecÏneÏneÂho subjektem jedneÂ republiky subjektu druheÂ republiky bez praÂvnõÂho
duÊvodu,
d) vyÂlohy souvisejõÂcõÂ se soudnõÂm nebo jinyÂm praÂvnõÂm rÏõÂzenõÂm na uÂzemõÂ jedneÂ republiky, jezÏ bylo
zahaÂjeno proti fyzickeÂ osobeÏ s trvalyÂm pobytem
nebo praÂvnickeÂ osobeÏ se sõÂdlem na uÂzemõÂ druheÂ
republiky nebo jmenovanyÂmi subjekty prÏi plneÏnõÂ
povinnosti podle devizoveÂho zaÂkona vcÏetneÏ vyÂloh
souvisejõÂcõÂch s praÂvnõÂm zastoupenõÂm,
e) platby fyzickeÂ osobeÏ s trvalyÂm pobytem a praÂvnickeÂ osobeÏ se sõÂdlem na uÂzemõÂ druheÂ republiky
na zaÂkladeÏ povinnosti stanoveneÂ vykonatelnyÂm
rozhodnutõÂm soudu nebo vykonatelnyÂm rozhodnutõÂm jineÂho opraÂvneÏneÂho orgaÂnu republiky, v nõÂzÏ
maÂ povinnaÂ osoba trvaleÂ bydlisÏteÏ nebo sõÂdlo, nebo
jestlizÏe je tato platba stanovena obecneÏ zaÂvaznyÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem republiky, v nõÂzÏ maÂ povinnaÂ
osoba trvaleÂ bydlisÏteÏ nebo sõÂdlo,
f) prÏõÂspeÏvky z cÏlenstvõÂ v mezinaÂrodnõÂch nevlaÂdnõÂch
organizacõÂch se sõÂdlem na uÂzemõÂ druheÂ republiky,
g) neprÏedvõÂdaneÂ vyÂdaje spojeneÂ s dopravou nebo od-

tahem posÏkozenyÂch a havarovanyÂch motorovyÂch
vozidel z uÂzemõÂ druheÂ republiky,
h) vyÂdaje za naleÂhaveÂ leÂkarÏskeÂ osÏetrÏenõÂ na uÂzemõÂ druheÂ republiky a nezbytnou dopravu pacienta do tuzemska,
i) vyÂdaje spojeneÂ s uÂmrtõÂm osob, ktereÂ zemrÏely prÏi
pobytu na uÂzemõÂ druheÂ republiky, jakozÏ i s jejich
pohrÏbem na uÂzemõÂ druheÂ republiky, nebo s prÏevozem zemrÏelyÂch, poprÏõÂpadeÏ jejich teÏlesnyÂch pozuÊstatkuÊ do tuzemska,
j) poplatky a vyÂlohy na uÂzemõÂ druheÂ republiky souvisejõÂcõÂ s uplatneÏnõÂm a vymaÂhaÂnõÂm praÂv a naÂrokuÊ,
k) cÏaÂstky na uÂhradu kaucõÂ a pokut vymeÏrÏenyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny druheÂ republiky,
l) posÏtovneÂ a celnõÂ poplatky uhrazovaneÂ posÏtovnõÂ
spraÂveÏ zemeÏ urcÏenõÂ za posÏtovnõÂ zaÂsilky dodaneÂ bez
poplatkuÊ a daÂvek,
m) poplatky za prÏihlaÂsÏenõÂ objevuÊ, vynaÂlezuÊ a pruÊmyslovyÂch vzoruÊ na uÂzemõÂ druheÂ republiky,
n) uÂcÏastnickeÂ poplatky a poplatky za prÏihlaÂsÏky
k uÂcÏasti na mezinaÂrodnõÂch kongresech, sympoziõÂch, vyÂstavaÂch, prÏehlõÂdkaÂch, souteÏzÏõÂch a jinyÂch obdobnyÂch akcõÂch na uÂzemõÂ druheÂ republiky,
o) naÂhrady za krytõÂ cÏistokrevnyÂch zvõÂrÏat na uÂzemõÂ
druheÂ republiky,
p) podpory fyzickyÂm osobaÂm s trvalyÂm pobytem
na uÂzemõÂ druheÂ republiky do vyÂsÏe 5000 KcÏ rocÏneÏ,
q) vyÂdaje spojeneÂ s uÂdrzÏbou hrobuÊ na uÂzemõÂ druheÂ
republiky,
s) jineÂ vyÂdaje podle dohody smluvnõÂch stran.
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Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 281/2 020/93 ze dne 1. ledna 1993,
kteryÂm se stanovõÂ postup v uÂcÏetnictvõÂ a prÏi inventarizaci majetku a zaÂvazkuÊ prÏi prÏevodech majetku staÂtu na jineÂ osoby.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1993.
OpatrÏenõÂ se uverÏejnÏuje ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby jeho uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout
na ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, Praha 1.

Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 28/5 580/93 ze dne 5. uÂnora 1993,
kteryÂm se stanovõÂ postup v uÂcÏetnictvõÂ uÂcÏetnõÂch jednotek na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v souvislosti s oddeÏlenõÂm meÏny CÏeskeÂ republiky od cÏeskoslovenskeÂ meÏny.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 8. uÂnora 1993.
OpatrÏenõÂ se uverÏejnÏuje ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby jeho uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout
na ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, Praha 1.
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Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
oznamuje, zÏe v souladu s § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm vyjednaÂvaÂnõÂ, a § 12 odst. 1 vyhlaÂsÏky
cÏ. 16/1991 Sb., o zprostrÏedkovatelõÂch, rozhodcõÂch a uklaÂdaÂnõÂ kolektivnõÂch smluv vysÏsÏõÂho stupneÏ, byly u neÏj
ulozÏeny od 16. prosince 1992 do 31. ledna 1993 tyto kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ:
1. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ dne 29. 12. 1992
mezi
CÏeskomoravskyÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sluzÏeb a SlovenskyÂm odborovyÂm zvaÈzom pracovnõÂkov
sluzÏieb
a
Svazem pruÊmyslu druhotnyÂch surovin CÏSFR.
2. II. dodatek ze dne 16. 11. 1992 ke kolektivnõÂ smlouveÏ vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏeneÂ dne 15. 1. 1992 ve zneÏnõÂ
I. dodatku uzavrÏeneÂho dne 15. 4. 1992
mezi
CÏeskomoravskyÂm odborovyÂm svazem pohostinstvõÂ, hoteluÊ a cestovnõÂho ruchu,
CÏeskou komorou OdboroveÂho svazu pracovnõÂkuÊ obchodu,
Moravskoslezskou komorou OdboroveÂho svazu pracovnõÂkuÊ obchodu
a
SdruzÏenõÂm podnikateluÊ v pohostinstvõÂ a cestovnõÂm ruchu.
3. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 11. 12. 1992
mezi
OdborovyÂm svazem drÏevozpracujõÂcõÂch odveÏtvõÂ, lesnõÂho a vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ v CÏeskeÂ republice, sekcõÂ
pruÊmyslu papõÂru a celuloÂzy
a
Svazem pruÊmyslu papõÂru a celuloÂzy.
4. Dodatek cÏ. 4 ze dne 14. 12. 1992 k vysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouveÏ uzavrÏeneÂ dne 2. 4. 1992
mezi
NezaÂvislyÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ verÏejneÂ silnicÏnõÂ dopravy CÏech a Moravy
a
Svazem zameÏstnavateluÊ v dopraveÏ.
5. Dohoda ze dne 16. 12. 1992 o zmeÏnaÂch a doplnÏcõÂch kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ na leÂta 1992 - 1993
uzavrÏeneÂ dne 17. 1. 1992 pro odveÏtvõÂ porcelaÂn
mezi
FederaÂlnõÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR.
6. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 16. 12. 1992 pro odveÏtvõÂ zdravotnõÂ a uzÏitkoveÂ
keramiky
mezi
FederaÂlnõÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR.
7. OdveÏtvovaÂ kolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 18. 12. 1992
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ drÏevozpracujõÂcõÂch odveÏtvõÂ, lesnõÂho a vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ v CÏeskeÂ republice
a
Svazem zameÏstnavateluÊ vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ.
8. VysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouva odveÏtvõÂ drÏevarÏskeÂho, naÂbytkaÂrÏskeÂho a spotrÏebnõÂho pruÊmyslu na rok 1993 uzavrÏenaÂ
dne 22. 12. 1992
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ drÏevozpracujõÂcõÂch odveÏtvõÂ, lesnõÂho a vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ
a
UniõÂ zameÏstnavatelskyÂch svazuÊ - Svazem zameÏstnavateluÊ drÏevozpracujõÂcõÂho pruÊmyslu.
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9. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 6. 1. 1993
mezi
FederaÂlnõÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ hornictvõÂ, geologie a naftoveÂho pruÊmyslu
a
ZameÏstnavatelskyÂm svazem duÊlnõÂho a naftoveÂho pruÊmyslu - SpolecÏenstvõÂm teÏzÏarÏuÊ CÏR.
10. Dohoda ze dne 8. 1. 1993 o zmeÏnaÂch a doplnÏcõÂch kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ pro odveÏtvõÂ bizÏuterie
uzavrÏeneÂ dne 17. 1. 1992 na leÂta 1992 - 1993
mezi
FederaÂlnõÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
Svazem vyÂrobcuÊ bizÏuterie.
11. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 11. 1. 1993
mezi
FederaÂlnõÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR s vyÂjimkou cÏlenskyÂch organizacõÂ z odveÏtvõÂ zdravotnõÂ
a uzÏitkoveÂ keramiky a porcelaÂnu.
12. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ dne 21. 1. 1993
mezi
CÏeskomoravskyÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ sluzÏeb
a
CÏeskomoravskyÂm spolecÏenstvem mõÂstnõÂch verÏejneÏ prospeÏsÏnyÂch sluzÏeb.
13. SvazovaÂ kolektivnõÂ smlouva na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 18. 1. 1993
mezi
OdborovyÂm svazem KOVO
a
Svazem pruÊmyslu CÏeskeÂ republiky zastupujõÂcõÂm cÏleny OdveÏtvoveÂho svazu hutnictvõÂ zÏeleza.
14. SvazovaÂ kolektivnõÂ smlouva na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 7. 1. 1993
mezi
OdborovyÂm svazem KOVO
a
SpolecÏenstvõÂm pruÊmyslovyÂch podnikuÊ Moravy a Slezska.
15. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1993 uzavrÏenaÂ dne 7. 1. 1993
mezi
OdborovyÂm svazem Stavba CÏR
a
StavebnõÂm cechem soukromyÂch podnikateluÊ CÏR.
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RE DA KCÏ N IÂ SD EÏ LEN IÂ
o opraveÏ chyby
v zaÂkonu cÏ. 68/1993 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony na uÂseku vsÏeobecneÂ vnitrÏnõÂ spraÂvy
V cÏl. V v uÂvodnõÂ veÏteÏ maÂ mõÂsto ¹ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 86/1990 Sb.ª spraÂvneÏ byÂt ¹ZaÂkon CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 68/1990 Sb.ª.
Redakce

CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ 1993

Strana 423

Seznam
katastraÂlnõÂch
uÂzemõÂ

a.s.

Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ CÏeskeÂ republiky vydaÂvaÂ prÏõÂlohu k vyhlaÂsÏce ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ CÏR cÏ. 613/1992 Sb.:
Seznam katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ s pruÊmeÏrnyÂmi cenami pozemkuÊ, orneÂ puÊdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocnyÂch saduÊ, luk a pastvin (zemeÏdeÏlskaÂ
puÊda) odvozenyÂmi z bonitovanyÂch puÊdneÏ-ekologickyÂch jednotek a s oznacÏenõÂm neÏkteryÂch faktoruÊ ovlivnÏujõÂcõÂch hospodaÂrÏskeÂ vyuzÏitõÂ pozemkuÊ
pro uÂcÏely zaÂkona cÏ. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostõÂ.
NaÂzvy katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ jsou v abecednõÂm porÏadõÂ, u kazÏdeÂho naÂzvu je mimo pruÊmeÏrneÂ ceny pozemku uveden i koÂd katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ podle CÏSU (statistika) i podle CÏGKUÂ (geodeÂzie). KoÂdy budou pouzÏõÂvaÂny prÏi vyplnÏovaÂnõÂ formulaÂrÏe ¹prÏiznaÂnõÂ daneÏ z nemovitostõÂª.

Publikaci, kteraÂ maÂ 292 stran, zpracoval VyÂzkumnyÂ uÂstav
melioracõÂ a ochrany puÊdy Praha-Zbraslav. VydaÂvaÂ SEVT,
a.s., Praha.
MuÊ zÏ ete si ji objednat na adrese: SEVT, a.s.
TrzÏ isÏ teÏ 9 l 118 16 PRAHA 1 l Fax: (02) 530 026

OBJEDNAÂVKA
NaÂzev

Podpis/razõÂtko:
ks

SkladoveÂ cÏ .: SEVT 98 701 0
Seznam katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ
JmeÂno:
Adresa:
PSCÏ :

Tel. nebo fax:
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VydavatelstvõÂ hospodaÂrÏsko-uÂrÏednõÂch tiskovin SEVT, a.s., Praha
oznamuje vydaÂnõÂ publikace
TRESTNIÂ PRAÂVO HMOTNEÂ I. a II. svazek
Publikace je komponovaÂna jako ucÏebnice, jejõÂ teÏzÏisÏteÏ je ve vyÂkladu zaÂkladnõÂch pojmuÊ a institutuÊ v oboru trestnõÂho
praÂva hmotneÂho. Je urcÏena studujõÂcõÂm praÂv, soudcuÊm, prÏõÂsedõÂcõÂm, advokaÂtuÊm, prokuraÂtoruÊm, policistuÊm, komercÏnõÂm
a podnikovyÂm praÂvnõÂkuÊm i sÏirsÏõÂ praÂvnickeÂ verÏejnosti.
SVAZEK I. (obecnaÂ cÏaÂst) pojednaÂvaÂ o postavenõÂ trestnõÂho praÂva v praÂvnõÂm staÂteÏ a o jeho subsidiariteÏ, puÊsobnosti trestnõÂch
zaÂkonuÊ, zaÂkladech trestnõÂ odpoveÏdnosti a prÏiblizÏuje i pojem, uÂcÏel, systeÂm trestuÊ a ochrannyÂch opatrÏenõÂ.
SVAZEK II. (zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂst) obsahuje definice jednotlivyÂch druhuÊ trestnyÂch cÏinuÊ, u kteryÂch figurujõÂ trestnõÂ sankce stanoveneÂ
ze jejich spaÂchaÂnõÂ. ZvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂst trestnõÂho praÂva obsahuje tedy vycÏerpaÂvajõÂcõÂ (taxativnõÂ) vyÂpocÏet vsÏech typuÊ trestnyÂch cÏinuÊ.
Tyto trestneÂ cÏiny jsou zde uvedeny svyÂm naÂzvem. SoucÏasneÏ je u kazÏdeÂho trestneÂho cÏinu ve zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti popsaÂna jeho
skutkovaÂ podstata, t.j. jeho typickeÂ znaky, jimizÏ se odlisÏuje od ostatnõÂch trestnyÂch cÏinuÊ i od jednaÂnõÂ beztrestnyÂch. ZejmeÂna
je trÏeba upozornit na taxativnõÂ vyÂcÏet hospodaÂrÏskyÂch trestnyÂch cÏinuÊ a vyÂklad jejich znakuÊ, vcÏetneÏ teÏch ustanovenõÂ, s jejichzÏ
praktickou aplikacõÂ dosud nejsou velkeÂ zkusÏenosti.
VydaÂvaÂ CODEX, nakladatelstvõÂ Hugo Grotia, zpracoval autorskyÂ tyÂm katedry trestnõÂho praÂva praÂvnickeÂ fakulty UK, vedenyÂ
prof. Otou NovotnyÂm.

FormaÂt A5 (ve 2 svazcõÂch), 456 stran, 320,- KcÏ.
SEVT 98 711 0

ObjednaÂvky prÏijõÂmaÂ a vyrÏizuje
SEVT, a.s.
TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 PRAHA 1 l Fax: (02) 53 00 26

Za hotoveÂ v prodejnaÂch SEVT:

PRAHA 1-MalaÂ Strana, TrzÏisÏteÏ 9 u PRAHA 4, JihlavskaÂ 405 u BRNO, CÏeskaÂ 14
KARLOVY VARY, SokolovskaÂ 53 u CÏESKEÂ BUDEÏJOVICE, HradebnõÂ ul.
a ve vybranyÂch knihkupectvõÂch

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ve VydavatelstvõÂ a nakladatelstvõÂ MV CÏR, Na PersÏtyÂneÏ 11, 110 00 Praha 1, telefon a fax (02) 26 32 46 - Redakce:
Nad sÏtolou 3, posÏtovnõÂ schraÂnka 21/SB, 170 34 Praha 7 - HolesÏovice, telefon (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - Tisk: TiskaÂrna MV CÏR, posÏt.
schr. 10, 149 00 Praha 415 - Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho a reklamace - SEVT, a. s., TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana, fax
(02) 53 00 26; zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, tel. (02) 683 05 51-8, l. 154-158, fax
(02) 683 19 86 - VychaÂzõÂ podle potrÏeby - RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmenyÂch ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ
vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha cÏinõÂ 900,± KcÏ) - UÂcÏet pro prÏedplatneÂ: KomercÏnõÂ banka Praha 1, uÂcÏet cÏ. 19-706-011 - NovinovaÂ sazba povolena posÏtou
Praha 07, cÏõÂslo 313348 BE 55

Distribuce prÏedplatiteluÊm: SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8 ZmeÏny adres se provaÂdeÏjõÂ do 15 dnuÊ. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO praÂvnickaÂ osoba; r. cÏ. (bez lomõÂtka) - soukromaÂ osoba. PozÏadavky na noveÂ
prÏedplatneÂ budou vyrÏõÂzeny do 15 dnuÊ a dodaÂvky budou zahaÂjeny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po tomto datu - Reklamace je trÏeba uplatnit põÂsemneÏ do 15 dnuÊ od data
rozeslaÂnõÂ - JednotliveÂ cÏaÂstky lze na objednaÂvku obdrzÏet v odbytoveÂm strÏedisku
SEVT, TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana, telefon (02) 53 38 41, l. 316,
fax (02) 53 00 26; za hotoveÂ v prodejnaÂch SEVT: Praha 1, TrzÏisÏteÏ 9, telefon
(02) 53 38 41, l. 318 - Praha 4, JihlavskaÂ 405, telefon (02) 692 82 87 - Brno,
CÏeskaÂ 14, telefon (05) 265 72 - Karlovy Vary, SokolovskaÂ 53, telefon
(017) 268 95 a ve vybranyÂch knihkupectvõÂch.

