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O B S A H:
178. N a rÏ õÂ z enõÂ v l aÂ dy, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 254/1992 Sb., o platovyÂch pomeÏrech prokuraÂtoruÊ, vysÏetrÏovateluÊ prokuratury a praÂvnõÂch cÏekateluÊ prokuratury, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 442/1992 Sb.,
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 145/1993 Sb. a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 61/1994 Sb.
179. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ VsÏeobecneÂ dohody o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, prÏijateÂ v ParÏõÂzÏi
dne 2. zaÂrÏõÂ 1949, Protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, prÏijateÂho ve SÏtrasburku dne
6. listopadu 1952, DruheÂho protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, prÏijateÂho v ParÏõÂzÏi dne
15. prosince 1956, CÏtvrteÂho protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, prÏijateÂho v ParÏõÂzÏi dne
16. prosince 1961 a PaÂteÂho protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, prÏijateÂho ve SÏtrasburku dne
18. cÏervna 1990
180. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ
o podporÏe a ochraneÏ investic
181. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi CÏeskou republikou a PeruaÂnskou republikou o podporÏe
a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
182. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Republiky Slovinsko
o spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a veÏdy
183. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi CÏeskou republikou a AlbaÂnskou republikou o podporÏe
a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
184. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Estonskou republikou o zamezenõÂ
dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
185. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky
o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
186. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se upravuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro politickeÂ strany,
hnutõÂ, obcÏanskaÂ sdruzÏenõÂ a jineÂ nevyÂdeÏlecÏneÂ organizace
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se upravuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro rozpocÏtoveÂ
a prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace a obce
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro banky
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro
podnikatele
Ozn aÂ menõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ metodika k sestavovaÂnõÂ vyÂkazuÊ prÏedklaÂdanyÂch CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ bance bankami a pobocÏkami zahranicÏnõÂch bank
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178
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 12. cÏervence 1995,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 254/1992 Sb.,
o platovyÂch pomeÏrech prokuraÂtoruÊ, vysÏetrÏovateluÊ prokuratury a praÂvnõÂch cÏekateluÊ prokuratury,
ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 442/1992 Sb., narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 145/1993 Sb.
a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 61/1994 Sb.
VlaÂda narÏizuje podle § 23 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona
cÏ. 143/1992 Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a v neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch
a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ :
CÏl. I
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 254/1992 Sb.,
o platovyÂch pomeÏrech prokuraÂtoruÊ, vysÏetrÏovateluÊ prokuratury a praÂvnõÂch cÏekateluÊ prokuratury, ve zneÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 442/1992 Sb., narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 145/1993 Sb. a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 61/1994
Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 2 odst. 3 znõÂ:
¹(3) ProkuraÂtor a vysÏetrÏovatel muÊzÏe postoupit
z druheÂho do trÏetõÂho platoveÂho stupneÏ, pokud vykonaÂval funkci prokuraÂtora nebo vysÏetrÏovatele nejmeÂneÏ
po dobu trÏõÂ let, do nõÂzÏ se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ doby uvedeneÂ
v § 3 odst. 1 põÂsm. d), e) a f).ª.
2. § 3 odst. 1 se doplnÏuje põÂsmenem f), ktereÂ znõÂ:
¹f) jineÂ omluveneÂ neprÏõÂtomnosti v praÂci neprÏesahujõÂcõÂ
trÏi meÏsõÂce v kalendaÂrÏnõÂm roce.ª.
3. § 4 odst. 1 znõÂ:
¹(1) ProkuraÂtorovi a vysÏetrÏovateli prÏõÂslusÏõÂ platovyÂ
tarif stanovenyÂ pro platovou trÏõÂdu a platovyÂ stupenÏ, do
kteryÂch je zarÏazen, a to
prÏi deÂlce
v platoveÂ trÏõÂdeÏ
zapocÏitatelneÂ
praxe
10
11
12
1. do ukoncÏenõÂ
5. roku praxe
14 300
15 800 16 500
2. od pocÏaÂtku
6. roku praxe
16 400
17 800 18 400
3. od pocÏaÂtku
9. roku praxe
18 400
19 200 19 800
4. od pocÏaÂtku
12. roku praxe
19 800
20 500 21 200
5. od pocÏaÂtku
15. roku praxe
21 200
21 800 22 600
6. od pocÏaÂtku
18. roku praxe
22 200
23 300 23 900
7. od pocÏaÂtku
21. roku praxe
22 700
24 600 25 200 KcÏ
meÏsõÂcÏneÏ.ª.

4. V § 4 odst. 3 se cÏaÂstka ¹6 500 KcÏª nahrazuje
cÏaÂstkou ¹7 200 KcÏª a cÏaÂstka ¹7 000 KcÏª se nahrazuje
cÏaÂstkou ª7 700 KcÏª.
5. Za § 7 se vklaÂdaÂ novyÂ § 7a, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky cÏ. 9) znõÂ:
¹§ 7a
DalsÏõÂ plat
(1) ProkuraÂtorovi naÂlezÏõÂ v kazÏdeÂm kalendaÂrÏnõÂm
pololetõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku dalsÏõÂ plat, pokud v neÏm
odpracuje alesponÏ 65 dnuÊ u jedneÂ prokuratury nebo
u prokuratury, k nõÂzÏ byl prÏideÏlen nebo docÏasneÏ prÏideÏlen podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.9) Za odpracovanyÂ
den se povazÏuje den, v neÏmzÏ prokuraÂtor
a) odpracoval prÏevaÂzÏnou cÏaÂst sveÂ smeÏny,
b) cÏerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny sveÂ smeÏny a veÏtsÏõÂm,
c) cÏerpal naÂhradnõÂ volno za praÂci prÏescÏas nebo za
praÂci ve svaÂtek v rozsahu poloviny sveÂ smeÏny
a veÏtsÏõÂm,
d) nemohl konat praÂci pro prÏekaÂzÏku na straneÏ prokuratury v rozsahu poloviny sveÂ smeÏny a veÏtsÏõÂm,
e) nepracoval proto, zÏe na obvyklyÂ pracovnõÂ den
prÏipadl svaÂtek.
(2) OdpracovanyÂ den lze zapocÏõÂtat pouze z jedineÂho duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 1.
(3) NaÂrok na dalsÏõÂ plat v prvnõÂm pololetõÂ roku
nevznikne prokuraÂtorovi, kteryÂ ukoncÏõÂ pracovnõÂ pomeÏr prÏede dnem 30. cÏervna, a naÂrok na dalsÏõÂ plat ve
druheÂm pololetõÂ roku nevznikne prokuraÂtorovi, kteryÂ
ukoncÏõÂ pracovnõÂ pomeÏr prÏede dnem 30. listopadu.
(4) VyÂsÏe dalsÏõÂho platu je soucÏtem cÏaÂstek platoveÂho tarifu, prÏõÂplatku za vedenõÂ, osobnõÂho a zvlaÂsÏtnõÂho
prÏõÂplatku, ktereÂ byly prokuraÂtorovi naposledy stanoveny prokuraturou, pokud se daÂle nestanovõÂ jinak.
(5) DalsÏõÂ plat za prvnõÂ pololetõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku
je splatnyÂ spolu s platem za meÏsõÂc cÏerven a za druheÂ
pololetõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku spolu s platem za meÏsõÂc
listopad. Vznikne-li naÂrok ve druheÂm pololetõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku azÏ v meÏsõÂci prosinci, je dalsÏõÂ plat splatnyÂ
spolu s platem za tento meÏsõÂc.

CÏaÂstka 49

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 178 / 1995

9

) § 19 odst. 3 a § 20 zaÂkona cÏ. 283/1993 Sb., o staÂtnõÂm zastupitelstvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 261/1994 Sb.ª.
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a jen ve vyÂsÏi poloviny cÏaÂstky, na kterou by jinak prokuraÂtorovi v tomto roce vznikl naÂrok.
CÏl. III

CÏl. II
DalsÏõÂ plat (§ 7a) se poskytne poprveÂ v roce 1995

Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
v z. Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. NovaÂk v. r.

Strana 2276

CÏaÂstka 49

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 179 / 1995

179
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 2. zaÂrÏõÂ 1949 byla v ParÏõÂzÏi prÏijata VsÏeobecnaÂ dohoda o vyÂsadaÂch
a imunitaÂch Rady Evropy a dne 6. listopadu 1952 ve SÏtrasburku byl sjednaÂn Protokol ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ
o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy.
S dohodou i Protokolem vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky. Listina o prÏõÂstupu CÏeskeÂ republiky ke
VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy ze dne 2. zaÂrÏõÂ 1949 a k Protokolu ze dne 6. listopadu
1952 byla ulozÏena u depozitaÂrÏe dohody i Protokolu, tj. generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, dne 28. dubna 1995.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 22 dnem 10. zaÂrÏõÂ 1952 a Protokol v souladu se zneÏnõÂm
sveÂho cÏlaÂnku 7 odst. (b) vstoupil v platnost dnem 11. cÏervence 1956. Pro CÏeskou republiku dohoda i Protokol
vstoupily v platnost na zaÂkladeÏ cÏlaÂnku 7 odst. (ii) Protokolu dnem 28. dubna 1995.
Dne 28. dubna 1995 byly ve SÏtrasburku jmeÂnem CÏeskeÂ republiky podepsaÂny:
DruhyÂ protokol ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, sjednanyÂ v ParÏõÂzÏi dne
15. prosince 1956,
CÏtvrtyÂ protokol ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, sjednanyÂ v ParÏõÂzÏi dne
16. prosince 1961
a
PaÂtyÂ protokol ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, sjednanyÂ ve SÏtrasburku dne
18. cÏervna 1990.
S protokoly vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky je ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly ulozÏeny u depozitaÂrÏe, tj. generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, dne 30. kveÏtna 1995.
DruhyÂ protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 6 odst. 1 dnem 15. prosince 1956 a pro CÏeskou
republiku vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ teÂhozÏ cÏlaÂnku odst. 2 dnem 30. kveÏtna 1995.
CÏtvrtyÂ protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 10 odst. 1 dnem 16. prosince 1961 a pro CÏeskou
republiku vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ teÂhozÏ cÏlaÂnku odst. 2 dnem 30. kveÏtna 1995.
PaÂtyÂ protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 3 odst. 1 dnem 1. listopadu 1991 a pro CÏeskou
republiku vstoupõÂ v platnost na zaÂkladeÏ teÂhozÏ cÏlaÂnku odst. 2 dnem 1. zaÂrÏõÂ 1995.
CÏeskeÂ prÏeklady dohody i protokoluÊ se vyhlasÏujõÂ soucÏasneÏ.
Â DO HO DA
VSÏ E OB E CNA
o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
VlaÂdy belgickeÂho kraÂlovstvõÂ, DaÂnskeÂho kraÂlovstvõÂ,
Ï eckeÂho kraÂlovstvõÂ, IrskeÂ reFrancouzskeÂ republiky, R
publiky, ItalskeÂ republiky, VelkoveÂvodstvõÂ LucemburskeÂho, NizozemskeÂho kraÂlovstvõÂ, NorskeÂho kraÂlovstvõÂ,
SÏveÂdskeÂho kraÂlovstvõÂ, TureckeÂ republiky a SpojeneÂho
kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho Irska;
Vzhledem k tomu, zÏe podle cÏlaÂnku 40 odstavce (a)
Statutu Rady Evropy, zaÂstupci cÏlenskyÂch staÂtuÊ a SekretariaÂtu pozÏõÂvajõÂ na uÂzemõÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ vyÂsad a imunit
nezbytnyÂch k vyÂkonu svyÂch funkcõÂ;
Vzhledem k tomu, zÏe podle odstavce (b) vyÂsÏe
uvedeneÂho cÏlaÂnku se cÏlenoveÂ Rady Evropy zavaÂzali

uzavrÏõÂt za uÂcÏelem plneÏnõÂ ustanovenõÂ tohoto odstavce
dohodu;
Vzhledem k tomu, zÏe VyÂbor ministruÊ doporucÏil
vlaÂdaÂm cÏlenuÊ, aby prÏijaly naÂsledujõÂcõÂ ustanovenõÂ;
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:
H LAVA I
Subjektivita ± zpuÊsobilost
CÏ laÂ n e k 1
Rada Evropy je praÂvnickou osobou. MaÂ zpuÊsobi-
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lost uzavõÂrat smlouvy, nabyÂvat nemovityÂ a movityÂ majetek a zcizovat jej a vystupovat prÏed soudy.
V teÏchto otaÂzkaÂch podnikaÂ generaÂlnõÂ tajemnõÂk
jmeÂnem Rady Evropy nezbytnaÂ opatrÏenõÂ.
CÏ laÂ n e k 2
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk vzÏdy spolupracuje s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch staÂtuÊ s cõÂlem usnadnit rÏaÂdnyÂ
vyÂkon spravedlnosti, zabezpecÏit dodrzÏovaÂnõÂ policejnõÂch prÏedpisuÊ a prÏedchaÂzet jakeÂmukoli zneuzÏõÂvaÂnõÂ vyÂsad, imunit, osvobozenõÂ a vyÂhod stanovenyÂch v teÂto
dohodeÏ.
HLAVA I I
Majetek, fondy a aktiva
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a) ode vsÏech prÏõÂmyÂch danõÂ; Rada se vsÏak nebude
domaÂhat osvobozenõÂ od danõÂ a poplatkuÊ, ktereÂ
jsou ve skutecÏnosti pouhou naÂhradou za obecneÏ
uzÏitecÏneÂ sluzÏby;
b) ode vsÏech celnõÂch poplatkuÊ, dovoznõÂch i vyÂvoznõÂch
zaÂkazuÊ a omezenõÂ, pokud jde o prÏedmeÏty urcÏeneÂ
pro jejõÂ uÂrÏednõÂ potrÏebu; prÏedmeÏty dovezeneÂ s tõÂmto
osvobozenõÂm nebudou prodaÂny na uÂzemõÂ staÂtu,
do neÏhozÏ byly prÏivezeny, leda za podmõÂnek schvaÂlenyÂch vlaÂdou tohoto staÂtu;
c) ode vsÏech celnõÂch poplatkuÊ, dovoznõÂch i vyÂvoznõÂch
zaÂkazuÊ a omezenõÂ, pokud jde o jejõÂ publikace.
H LAVA I I I
SpojenõÂ

CÏ laÂ n e k 3

CÏ laÂ n e k 8

Rada, jejõÂ majetek a aktiva, kdekoli umõÂsteÏneÂ
a v drzÏenõÂ kohokoli, pozÏõÂvajõÂ imunity vuÊcÏi vsÏem druhuÊm praÂvnõÂho rÏõÂzenõÂ, pokud se jõÂ VyÂbor ministruÊ
v urcÏiteÂm prÏõÂpadeÏ vyÂslovneÏ nevzdal. RozumõÂ se vsÏak,
zÏe zrÏeknutõÂ se imunity se nevztahuje na zÏaÂdneÂ opatrÏenõÂ
nuceneÂho vyÂkonu rozhodnutõÂ cÏi zadrzÏenõÂ majetku.

VyÂbor ministruÊ a generaÂlnõÂ tajemnõÂk pozÏõÂvajõÂ na
uÂzemõÂ kazÏdeÂho cÏlenskeÂho staÂtu, pokud jde o jejich
uÂrÏednõÂ spojenõÂ, alesponÏ tak vyÂhodneÂho zachaÂzenõÂ, jakeÂ
poskytuje tento staÂt cÏlenuÊm diplomatickyÂch uÂrÏaduÊ ktereÂkoliv jineÂ vlaÂdy.
UÂrÏednõÂ korespondence ani jinaÂ uÂrÏednõÂ spojenõÂ VyÂboru ministruÊ a SekretariaÂtu nepodleÂhajõÂ cenzurÏe.

CÏ laÂ n e k 4
Budovy a mõÂstnosti Rady jsou nedotknutelneÂ. JejõÂ
majetek a aktiva, kdekoli umõÂsteÏneÂ a v drzÏenõÂ kohokoli
nepodleÂhajõÂ prohlõÂdce, zabavenõÂ, konfiskaci, vyvlastneÏnõÂ ani zÏaÂdneÂmu jineÂmu spraÂvnõÂmu, soudnõÂmu nebo
zaÂkonodaÂrneÂmu zaÂsahu.
CÏ laÂ n e k 5
Archivy Rady a vuÊbec vsÏechny listiny, ktereÂ jõÂ
patrÏõÂ nebo jsou v jejõÂm drzÏenõÂ, jsou nedotknutelneÂ, at'
jsou kdekoli umõÂsteÏny.
CÏ laÂ n e k 6
NepodleÂhajõÂc financÏnõÂ kontrole, financÏnõÂm prÏedpisuÊm ani regulaci a financÏnõÂmu moratoriu ktereÂhokoli
druhu:
a) Rada muÊzÏe drzÏet jakeÂkoli devizy a mõÂt uÂcÏty
v ktereÂkoli meÏneÏ ;
b) Rada muÊzÏe volneÏ prÏevaÂdeÏt sveÂ fondy z jedneÂ zemeÏ
do druheÂ nebo v raÂmci jedneÂ zemeÏ a smeÏnÏovat
jakeÂkoli devizy, jezÏ drzÏõÂ, na kteroukoli meÏnu;
c) prÏi vyÂkonu svyÂch praÂv podle odstavcuÊ a) a b) bude
Rada Evropy braÂt naÂlezÏityÂ ohled na pozÏadavky
vlaÂdy cÏlena, pokud shledaÂ, zÏe jim muÊzÏe vyhoveÏt
bez uÂjmy svyÂm zaÂjmuÊm.
CÏ laÂ n e k 7
Rada, jejõÂ aktiva, prÏõÂjmy a dalsÏõÂ majetek jsou osvobozeny:

H LAVA I V
ZaÂstupci cÏlenskyÂch staÂtuÊ ve VyÂboru ministruÊ
CÏ laÂ n e k 9
ZaÂstupci cÏlenskyÂch staÂtuÊ ve VyÂboru ministruÊ pozÏõÂvajõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ a beÏhem svyÂch cest do
a z mõÂsta schuÊze teÏchto vyÂsad a imunit:
a) imunity vuÊcÏi zatcÏenõÂ nebo jineÂmu zbavenõÂ svobody a vuÊcÏi zabavenõÂ osobnõÂch zavazadel a imunity vuÊcÏi praÂvnõÂm rÏõÂzenõÂm jakeÂhokoli druhu pro
vyÂroky uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ, jakozÏ i pro vsÏechna
jednaÂnõÂ, kteraÂ ucÏinõÂ z titulu sveÂho uÂrÏednõÂho postavenõÂ;
b) nedotknutelnost vesÏkeryÂch listin a dokumentuÊ;
c) praÂvo uzÏõÂvat sÏifer a prÏijõÂmat listiny nebo korespondenci kuryÂrem nebo v zapecÏeteÏnyÂch zavazadlech;
d) pro sebe i sveÂ manzÏely vyneÏtõÂ z prÏisteÏhovaleckyÂch
omezenõÂ cÏi z hlaÂsÏenõÂ cizincuÊ ve staÂteÏ, do ktereÂho
prÏijõÂzÏdeÏjõÂ nebo kteryÂm projõÂzÏdeÏjõÂ prÏi vyÂkonu
svyÂch funkcõÂ;
e) pokud se tyÂkaÂ devizovyÂch nebo meÏnovyÂch omezenõÂ, tyÂchzÏ vyÂhod, jakeÂ se poskytujõÂ cÏlenuÊm diplomatickyÂch uÂrÏaduÊ srovnatelneÂho postavenõÂ;
f) pokud se tyÂkaÂ osobnõÂch zavazadel, tyÂchzÏ imunit
a vyÂhod, jakeÂ se poskytujõÂ cÏlenuÊm diplomatickyÂch
uÂrÏaduÊ srovnatelneÂ hodnosti.
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CÏ l aÂ ne k 1 0

S cõÂlem zajistit zaÂstupcuÊm ve VyÂboru ministruÊ
plnou svobodu slova a uÂplnou nezaÂvislost prÏi plneÏnõÂ
povinnostõÂ, bude se poskytovat imunita vuÊcÏi praÂvnõÂm
rÏõÂzenõÂm pro vyÂroky uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ a pro vsÏechna
jednaÂnõÂ, jezÏ ucÏinõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch povinnostõÂ, i poteÂ,
kdy osoby, jichzÏ se to tyÂkaÂ, prÏestaly vykonaÂvat tyto
povinnosti.
CÏ l aÂ ne k 1 1
VyÂsady a imunity se poskytujõÂ zaÂstupcuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ nikoli pro jejich osobnõÂ prospeÏch, ale
s cõÂlem zabezpecÏit nezaÂvislyÂ vyÂkon jejich funkcõÂ ve
vztahu k VyÂboru ministruÊ. Proto maÂ cÏlenskyÂ staÂt
nejen praÂvo, ale i povinnost zbavit imunity sveÂho zaÂstupce v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by podle mõÂneÏnõÂ cÏlenskeÂho staÂtu imunita prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti
a kdy se jõÂ lze vzdaÂt bez uÂjmy uÂcÏelu, pro kteryÂ se
imunita poskytuje.

ve shromaÂzÏdeÏnõÂ a jejich naÂhradnõÂci, bez ohledu na to,
zda jsou cÏi nejsou parlamentnõÂmi poslanci, pozÏõÂvajõÂ:
a) na uÂzemõÂ sveÂho domovskeÂho staÂtu imunit poskytovanyÂch v tomto staÂteÏ cÏlenuÊm parlamentu;
b) na uÂzemõÂ vsÏech ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ imunity
vuÊcÏi jakeÂmukoli zbavenõÂ svobody a soudnõÂmu stõÂhaÂnõÂ.
TeÂto imunity pozÏõÂvajõÂ takeÂ prÏi cestaÂch do a z mõÂsta
schuÊze PoradnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ. Imunity se vsÏak nelze
dovolat v prÏõÂpadech, kdy zaÂstupci a jejich naÂhradnõÂci
byli prÏistizÏeni prÏi spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, pokusu
o jeho spaÂchaÂnõÂ nebo bezprostrÏedneÏ po jeho spaÂchaÂnõÂ, ani v prÏõÂpadech, kdy je ShromaÂzÏdeÏnõÂ zbavilo
imunity.
HLAVA VI
Â
UrÏednõÂci Rady
CÏ l aÂ ne k 1 6

CÏ l aÂ ne k 1 2
a) UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 9, 10 a 11 nelze pouzÏõÂt ve
vztahu k uÂrÏaduÊm staÂtu, jehozÏ je osoba obcÏanem
nebo jehozÏ je cÏi byla zaÂstupcem.
b) V cÏlaÂncõÂch 9, 10 a 11 a v cÏlaÂnku 12 põÂsm. a) vyÂraz
¹zaÂstupciª zahrnuje vsÏechny zaÂstupce, alternativnõÂ
zaÂstupce, poradce, odborneÂ znalce a tajemnõÂky
delegacõÂ.

Mimo vyÂsad a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 18,
generaÂlnõÂ tajemnõÂk a naÂmeÏstek generaÂlnõÂho tajemnõÂka
pozÏõÂvajõÂ, spolu se svyÂmi manzÏely a nezletilyÂmi deÏtmi,
vyÂsad a imunit, osvobozenõÂ a vyÂhod poskytovanyÂch
diplomatickyÂm zaÂstupcuÊm v souladu s mezinaÂrodnõÂm
praÂvem.

H LAVA V
ZaÂstupci v PoradnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂ

GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk urcÏõÂ kategorie uÂrÏednõÂkuÊ, na
neÏzÏ se bude ustanovenõÂ cÏlaÂnku 18 vztahovat. SdeÏlõÂ to
vlaÂdaÂm vsÏech cÏlenskyÂch staÂtuÊ. JmeÂna uÂrÏednõÂkuÊ zahrnutyÂch do teÏchto kategoriõÂ budou pravidelneÏ oznamovaÂna vlaÂdaÂm cÏlenskyÂch staÂtuÊ.

CÏ l aÂ ne k 1 3
SvobodnyÂ pohyb zaÂstupcuÊ v PoradnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂ a jejich naÂhradnõÂkuÊ do a z mõÂsta schuÊze nelze
podrobit zÏaÂdnyÂm administrativnõÂm ani jinyÂm omezenõÂm.
ZaÂstupcuÊm a jejich naÂhradnõÂkuÊm budou, pokud
jde o cla a kontrolu smeÏny (devizoveÂ limity), poskytnuty:
a) jejich vlastnõÂ vlaÂdou tyteÂzÏ vyÂhody, jakeÂ jsou poskytovaÂny vysokyÂm uÂrÏednõÂkuÊm cestujõÂcõÂm sluzÏebneÏ do ciziny na prÏechodnou dobu;
b) vlaÂdami jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyteÂzÏ vyÂhody, jakeÂ
jsou poskytovaÂny zaÂstupcuÊm cizõÂch vlaÂd prÏi prÏechodnyÂch sluzÏebnõÂch cestaÂch do zahranicÏõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 4
ZaÂstupci v PoradnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂ a jejich naÂhradnõÂci pozÏõÂvajõÂ imunity vuÊcÏi vesÏkeryÂm uÂrÏednõÂm vyÂslechuÊm, zbavenõÂ svobody a vesÏkereÂmu praÂvnõÂmu postihu, pokud jde o jejich slovnõÂ vyÂroky a hlasovaÂnõÂ prÏi
vyÂkonu funkcõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 5
BeÏhem zasedaÂnõÂ PoradnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ zaÂstupci

CÏ l aÂ ne k 1 7

CÏ l aÂ ne k 1 8
a)

b)
c)
d)

e)

f)

UÂrÏednõÂci Rady Evropy:
pozÏõÂvajõÂ imunity vuÊcÏi praÂvnõÂmu rÏõÂzenõÂ pro vyÂroky
uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ, jakozÏ i pro vsÏechna jednaÂnõÂ,
kteraÂ ucÏinõÂ v jejõÂch mezõÂch z titulu sveÂho uÂrÏednõÂho
postavenõÂ v mezõÂch sveÂ pravomoci;
jsou osvobozeni od zdaneÏnõÂ platuÊ a pozÏitkuÊ, placenyÂch jim Radou Evropy;
nepodleÂhajõÂ spolu se svyÂmi manzÏely a cÏleny svyÂch
rodin, zÏijõÂcõÂmi na jejich naÂklady, prÏisteÏhovaleckyÂm
omezenõÂm a hlaÂsÏenõÂ cizincuÊ;
pozÏõÂvajõÂ stejnyÂch vyÂsad, pokud jde o devizoveÂ vyÂhody, jako uÂrÏednõÂci obdobneÂ hodnosti prÏideÏlenõÂ
k diplomatickyÂm uÂrÏaduÊm poveÏrÏenyÂm u prÏõÂslusÏneÂ
vlaÂdy;
pozÏõÂvajõÂ spolu se svyÂmi manzÏely a cÏleny svyÂch
rodin, zÏijõÂcõÂmi na jejich naÂklady, v dobeÏ mezinaÂrodnõÂ krize prÏi repatriaci tyÂchzÏ vyÂhod jako diplomaticÏtõÂ zaÂstupci;
majõÂ praÂvo bezcelneÏ doveÂzt svuÊj naÂbytek a svrsÏky
v dobeÏ, kdy poprveÂ nastoupõÂ do uÂrÏadu v dotycÏneÂm
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staÂteÏ a bezcelneÏ je vyveÂzt zpeÏt do staÂtu sveÂho
trvaleÂho pobytu.
CÏ l aÂ ne k 1 9
VyÂsady a imunity se poskytujõÂ uÂrÏednõÂkuÊm v zaÂjmu
Rady Evropy a nikoli pro jejich osobnõÂ prospeÏch.
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk maÂ praÂvo a zaÂrovenÏ povinnost
zbavit imunity ktereÂhokoli uÂrÏednõÂka v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by podle jeho mõÂneÏnõÂ prÏekaÂzÏela vyÂkonu
spravedlnosti a kdy se jõÂ lze vzdaÂt bez uÂjmy zaÂjmuÊm
Rady Evropy. Jde-li o generaÂlnõÂho tajemnõÂka a naÂmeÏstka generaÂlnõÂho tajemnõÂka, maÂ praÂvo zbavit je imunity VyÂbor ministruÊ.
H L AVA V II
DodatkoveÂ dohody
CÏ l aÂ ne k 2 0
Rada muÊzÏe uzavrÏõÂt s cÏlenskyÂm staÂtem nebo s võÂce
cÏlenskyÂmi staÂty dodatkoveÂ dohody, ktereÂ pozmeÏnÏujõÂ
ustanovenõÂ teÂto VsÏeobecneÂ dohody ve vztahu k tomuto cÏlenskeÂmu staÂtu nebo k teÏmto cÏlenskyÂm staÂtuÊm.
HL AVA VI I I
Spory
CÏ l aÂ ne k 2 1
JakyÂkoli spor mezi Radou a soukromyÂmi oso-
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bami, tyÂkajõÂcõÂ se dodaÂvek, poskytnutyÂch sluzÏeb a nemovitostõÂ zakoupenyÂch jmeÂnem Rady, bude prÏedlozÏen
arbitraÂzÏi podle spraÂvnõÂho narÏõÂzenõÂ vydaneÂho generaÂlnõÂm tajemnõÂkem a schvaÂleneÂho VyÂborem ministruÊ.
H LAVA I X
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
CÏ l aÂ ne k 2 2
Tato dohoda podleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ listiny
budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
Dohoda vstoupõÂ v platnost, jakmile ulozÏõÂ ratifikacÏnõÂ
listiny sedm signataÂrÏuÊ.
SignataÂrÏi vsÏak souhlasõÂ, zÏe do vstupu dohody
v platnost, v souladu s ustanovenõÂmi prÏedchozõÂho odstavce a s cõÂlem vyhnout se jakyÂmkoli pruÊtahuÊm v rÏaÂdneÂ
cÏinnosti Rady, budou dohodu od okamzÏiku sveÂho podpisu prÏedbeÏzÏneÏ uplatnÏovat, a to v souladu se svyÂmi
uÂstavnõÂmi pravidly.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu byli rÏaÂdneÏ
zmocneÏni, podepsali tuto VsÏeobecnou dohodu.
DaÂno v ParÏõÂzÏi, dne 2. zaÂrÏõÂ 1949 v anglickeÂm
a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost, v jedineÂm vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk
prÏedaÂ oveÏrÏenou kopii kazÏdeÂmu signataÂrÏi.

PRO TO KOL
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
SignataÂrÏskeÂ vlaÂdy VsÏeobecneÂ dohody o vyÂsadaÂch
a imunitaÂch Rady Evropy, podepsaneÂ v ParÏõÂzÏi 2. zaÂrÏõÂ 1949 (daÂle jen ¹Dohodaª),
prÏejõÂce si rozsÏõÂrÏit opatrÏenõÂ Dohody,
dohodly se na tomto:
CÏ laÂ n e k 1
KteryÂkoli soucÏasnyÂ nebo budoucõÂ cÏlenskyÂ staÂt
Rady Evropy, kteryÂ nepodepsal Dohodu, muÊzÏe prÏistoupit k nõÂ i k tomuto protokolu ulozÏenõÂm sveÂ listiny
o prÏõÂstupu u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy, kteryÂ
o tom zpravõÂ cÏlenskeÂ staÂty Rady.
CÏ laÂ n e k 2
a) UstanovenõÂ hlavy IV Dohody se budou vztahovat
na zaÂstupce, jezÏ se uÂcÏastnõÂ schuÊzõÂ zaÂstupcuÊ ministruÊ.
b) UstanovenõÂ hlavy IV Dohody se vztahujõÂ na zaÂstupce (kromeÏ zaÂstupcuÊ v PoradnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂ), kterÏõÂ se uÂcÏastnõÂ schuÊzõÂ svolanyÂch Radou

Evropy mimo obdobõÂ zasedaÂnõÂ VyÂboru ministruÊ
a zaÂstupcuÊ ministruÊ. ZaÂstupci, kterÏõÂ se uÂcÏastnõÂ takovyÂch schuÊzõÂ, se vsÏak nemohou dovolaÂvat imunity vuÊcÏi zatcÏenõÂ a trestnõÂmu stõÂhaÂnõÂ, pokud byli
prÏistizÏeni prÏi spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, pokusu
o jeho spaÂchaÂnõÂ nebo bezprostrÏedneÏ po jeho spaÂchaÂnõÂ.
CÏ laÂ n e k 3
UstanovenõÂ cÏlaÂnku 15 Dohody se vztahujõÂ na zaÂstupce v PoradnõÂm shromaÂzÏdeÏnõÂ a na jejich naÂhradnõÂky
v dobeÏ, kdy se uÂcÏastnõÂ schuÊzõÂ vyÂboruÊ a podvyÂboruÊ
PoradnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ, cestujõÂ do a z mõÂsta konaÂnõÂ
teÏchto schuÊzõÂ, bez ohledu na to, zda ShromaÂzÏdeÏnõÂ
v teÂto dobeÏ zasedaÂ.
CÏ laÂ n e k 4
StaÂlõÂ prÏedstaviteleÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ prÏi RadeÏ
Evropy pozÏõÂvajõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ a v pruÊbeÏhu
svyÂch cest do a z mõÂsta konaÂnõÂ schuÊzõÂ vyÂsad, imunit
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a vyÂhod, kteryÂch pozÏõÂvajõÂ diplomaticÏtõÂ zaÂstupci srovnatelneÂho postavenõÂ.
CÏ laÂ n e k 5
VyÂsady, imunity a vyÂhody se neposkytujõÂ zaÂstupcuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ pro jejich osobnõÂ prospeÏch, ale
pro zarucÏenõÂ nezaÂvisleÂho vyÂkonu jejich funkcõÂ ve
vztahu k RadeÏ Evropy. CÏlenskyÂ staÂt proto maÂ nejen
praÂvo, ale teÂzÏ povinnost zbavit sveÂho zaÂstupce imunity
v prÏõÂpadeÏ, kdy by prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti a je-li mozÏneÂ se jõÂ vzdaÂt bez uÂjmy na uÂcÏelu, pro kteryÂ se
imunita poskytuje.
CÏ laÂ n e k 6
UstanovenõÂ hlavy IV nelze pouzÏõÂt ve vztahu
k uÂrÏaduÊm staÂtu, jehozÏ je osoba obcÏanem nebo jehozÏ
je cÏi byla zaÂstupcem.
CÏ laÂ n e k 7
a) Tento protokol bude otevrÏen k podpisu vsÏem cÏlenskyÂm staÂtuÊm, ktereÂ podepsaly Dohodu. Protokol
bude ratifikovaÂn soucÏasneÏ s ratifikacõÂ nebo po
ratifikaci Dohody. RatifikacÏnõÂ listiny budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.

b) Tento protokol vstoupõÂ v platnost dnem, kdy bude
ratifikovaÂn vsÏemi signataÂrÏi, jezÏ k tomuto datu ratifikovali Dohodu, prÏicÏemzÏ pocÏet signataÂrÏuÊ, kterÏõÂ
ratifikovali Dohodu a Protokol, nesmõÂ byÂt mensÏõÂ
nezÏ sedm.
c) Pro signataÂrÏe, kterÏõÂ ratifikujõÂ pozdeÏji, Protokol
vstoupõÂ v platnost dnem ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.
d) U cÏlenskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ prÏistoupily k DohodeÏ
a Protokolu v souladu s ustanovenõÂm cÏlaÂnku 1,
Dohoda a Protokol vstoupõÂ v platnost:
(i) dnem, kteryÂ je uveden v põÂsmenu b) v prÏõÂpadech, kdy listina o prÏõÂstupu byla ulozÏena prÏed
tõÂmto datem; nebo
(ii) dnem ulozÏenõÂ listiny o prÏõÂstupu v prÏõÂpadech,
kdy tato listina je ulozÏena v den naÂsledujõÂcõÂ
po dni uvedeneÂm v põÂsmenu b).
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu byli rÏaÂdneÏ
zmocneÏni, podepsali tento protokol.
DaÂno ve SÏtrasburku dne 6. listopadu 1952
v anglickeÂm a francouzskeÂm jazyce, v jedineÂm vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno v archivu Rady Evropy,
prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost. GeneraÂlnõÂ
tajemnõÂk zasÏle kopie kazÏdeÂ vlaÂdeÏ, kteraÂ Protokol podepsala nebo k neÏmu prÏistoupila.

D RUH YÂ PROT OK OL
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
SignataÂrÏskeÂ vlaÂdy, cÏlenoveÂ Rady Evropy,
majõÂce na zrÏeteli ustanovenõÂ cÏlaÂnku 59 UÂmluvy
o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod (daÂle
Ï õÂmeÏ 4. 11. 1950, zÏe cÏlejen ¹UÂmluvaª), podepsaneÂ v R
noveÂ EvropskeÂ komise pro lidskaÂ praÂva (daÂle jen
¹Komiseª) jsou opraÂvneÏni pozÏõÂvat prÏi vyÂkonu svyÂch
funkcõÂ vyÂsad a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 40 Statutu
Rady Evropy a v dohodaÂch uzavrÏenyÂch za uÂcÏelem
plneÏnõÂ jeho ustanovenõÂ,
uznaÂvajõÂce, zÏe je duÊlezÏiteÂ urcÏit a definovat vyÂsady
a imunity v protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, podepsaneÂ dne 2. zaÂrÏõÂ
1949,
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
CÏlenoveÂ Komise prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ a beÏhem
svyÂch cest na mõÂsto a z mõÂsta schuÊzek pozÏõÂvajõÂ naÂsledujõÂcõÂch vyÂsad a imunit:
a) imunity vuÊcÏi zatcÏenõÂ nebo zadrzÏenõÂ a vuÊcÏi zabavenõÂ osobnõÂch zavazadel a imunity vuÊcÏi rÏõÂzenõÂm
jakeÂhokoli druhu pro vyÂroky uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ, jakozÏ i pro vsÏechna jednaÂnõÂ ucÏineÏnaÂ z jejich oficiaÂlnõÂho postavenõÂ,

b) nedotknutelnost vesÏkeryÂch listin a dokumentuÊ,
c) vyneÏtõÂ pro sebe i pro sveÂ manzÏely z prÏisteÏhovaleckyÂch omezenõÂ nebo hlaÂsÏenõÂ cizincuÊ ve staÂteÏ, do
ktereÂho prÏijõÂzÏdeÏjõÂ nebo kteryÂm projõÂzÏdeÏjõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ.
CÏ laÂ n e k 2
1. ZÏaÂdnaÂ administrativnõÂ nebo jinaÂ omezenõÂ nebudou uvalena na volnyÂ pohyb cÏlenuÊ Komise na mõÂsto
a z mõÂsta zasedaÂnõÂ Komise.
2. Pokud jde o cla a devizoveÂ limity, budou cÏlenuÊm Komise poskytnuty:
a) vlastnõÂ vlaÂdou stejneÂ vyÂhody, jakeÂ jsou poskytovaÂny vysokyÂm staÂtnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm prÏi sluzÏebnõÂch
cestaÂch do zahranicÏõÂ,
b) vlaÂdami jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ stejneÂ vyÂhody, jakeÂ
jsou poskytovaÂny zaÂstupcuÊm cizõÂch vlaÂd prÏi sluzÏebnõÂch cestaÂch.
CÏ laÂ n e k 3
S cõÂlem zajistit cÏlenuÊm Komise plnou svobodu
projevu a plnou nezaÂvislost prÏi plneÏnõÂ jejich povinnostõÂ, bude jim poskytnuta imunita i vuÊcÏi praÂvnõÂm
rÏõÂzenõÂm pro vyÂroky uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ a pro vsÏechna
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jednaÂnõÂ, jezÏ ucÏinõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch povinnostõÂ, i poteÂ,
kdy osoby, jichzÏ se to tyÂkaÂ, prÏestaly vykonaÂvat tyto
povinnosti.
CÏ laÂ n e k 4
VyÂsady a imunity nebudou poskytnuty cÏlenuÊm
Komise pro jejich osobnõÂ prospeÏch, ale pro zarucÏenõÂ
nezaÂvisleÂho vyÂkonu jejich funkcõÂ. Pouze Komise
muÊzÏe zbavit sveÂ cÏleny imunity. Komise nemaÂ pouze
praÂvo, ale i povinnost zbavit imunity sveÂho cÏlena
v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti, pokud je mozÏneÂ se jõÂ vzdaÂt bez uÂjmy na uÂcÏelu,
pro kteryÂ byla imunita poskytnuta.
CÏ laÂ n e k 5
Tento protokol bude otevrÏen k podpisu cÏlenskyÂm
staÂtuÊm Rady Evropy, ktereÂ se mohou staÂt smluvnõÂ
stranou:
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace a naÂsledujõÂcõÂ ratifikacõÂ.
RatifikacÏnõÂ listiny budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho
tajemnõÂka Rady Evropy.
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CÏ laÂ n e k 6

1. Tento protokol vstoupõÂ v platnost, jakmile jej trÏi
cÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy v souladu s cÏlaÂnkem 5
podepsaly bez vyÂhrady ratifikace nebo jej ratifikovaly.
2. Pro kazÏdyÂ cÏlenskyÂ staÂt, kteryÂ jej podepõÂsÏe bez
vyÂhrady ratifikace nebo ratifikuje pozdeÏji, vstoupõÂ
tento protokol v platnost dnem podpisu nebo ulozÏenõÂ
ratifikacÏnõÂ listiny.
CÏ laÂ n e k 7
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady Evropy datum vstupu tohoto protokolu v platnost a sdeÏlõÂ jim naÂzvy teÏch cÏlenskyÂch
staÂtuÊ, ktereÂ jej podepsaly bez vyÂhrady ratifikace nebo
ktereÂ jej ratifikovaly.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu byli
rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tento protokol.
DaÂno v ParÏõÂzÏi dne 15. prosince 1956 v anglickeÂm
a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou
platnost, v jedineÂm vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno
v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk zasÏle kopie tohoto protokolu kazÏdeÂ signataÂrÏskeÂ vlaÂdeÏ.

CÏ TV RT YÂ PRO TO KOL
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
SignataÂrÏskeÂ vlaÂdy, cÏlenoveÂ Rady Evropy,
majõÂce na zrÏeteli, zÏe podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 59
UÂmluvy o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod
Ï õÂmeÏ 4. listopadu
(daÂle jen ¹UÂmluvaª), podepsaneÂ v R
1950, jsou cÏlenoveÂ EvropskeÂho soudu pro lidskaÂ praÂva
(daÂle jen ¹Soudª) opraÂvneÏni prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ
pozÏõÂvat vyÂsad a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 40 Statutu
Rady Evropy a v dohodaÂch uzavrÏenyÂch na zaÂkladeÏ
tohoto cÏlaÂnku,
usuzujõÂce, zÏe vyÂsÏe uvedeneÂ vyÂsady a imunity je
trÏeba specifikovat v protokolu ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ
o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, podepsaneÂ
v ParÏõÂzÏi 2. zaÂrÏõÂ 1949,
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Pro uÂcÏely tohoto protokolu termõÂn ¹soudciª znamenaÂ soudce, zvoleneÂ v souladu s cÏlaÂnkem 39 UÂmluvy
a staÂtem jmenovaneÂ ad hoc soudce v souladu s cÏlaÂnkem
43 UÂmluvy.
CÏ laÂ n e k 2
Soudci pozÏõÂvajõÂ prÏi vyÂkonu svyÂch funkcõÂ a beÏhem
cest konanyÂch prÏi vyÂkonu teÏchto funkcõÂ naÂsledujõÂcõÂch
vyÂsad a imunit:
a) imunity vuÊcÏi zatcÏenõÂ nebo vazbeÏ a vuÊcÏi zabavenõÂ
osobnõÂch zavazadel a imunity vuÊcÏi praÂvnõÂm rÏõÂze-

nõÂm ktereÂhokoli druhu pro vyÂroky uÂstnõÂ nebo
põÂsemneÂ a vsÏechna jednaÂnõÂ ucÏineÏnaÂ prÏi vyÂkonu
jejich funkce,
b) vyneÏtõÂ z omezenõÂ volneÂho pohybu pro sebe a sveÂ
manzÏely prÏi odjezdu a prÏõÂjezdu ze zemeÏ trvaleÂho
pobytu, prÏi prÏõÂjezdu a pobytu v zemi, ve ktereÂ
vykonaÂvajõÂ sveÂ funkce, jakozÏ i vyneÏtõÂ z prÏisteÏhovaleckyÂch omezenõÂ nebo hlaÂsÏenõÂ cizincuÊ ve staÂteÏ,
do ktereÂho prÏijõÂzÏdeÏjõÂ nebo kteryÂm projõÂzÏdeÏjõÂ prÏi
vyÂkonu svyÂch funkcõÂ.
CÏ laÂ n e k 3
PrÏi cestaÂch konanyÂch prÏi vyÂkonu jejich funkcõÂ
budou soudcuÊm, pokud jde o cla a devizoveÂ limity,
poskytnuty:
a) vlastnõÂ vlaÂdou tyteÂzÏ vyÂhody, jakeÂ jsou poskytovaÂny vysokyÂm staÂtnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm cestujõÂcõÂm do
ciziny prÏi sluzÏebnõÂch cestaÂch do zahranicÏõÂ,
b) vlaÂdami jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ stejneÂ vyÂhody, jakeÂ
jsou poskytovaÂny prÏedstaviteluÊm diplomatickyÂch
misõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
1. Dokumenty a listiny Soudu, soudcuÊ a soudnõÂ
administrace tyÂkajõÂcõÂ se cÏinnosti Soudu jsou nedotknutelneÂ.
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2. UÂrÏednõÂ korespondence a jinaÂ uÂrÏednõÂ sdeÏlenõÂ
Soudu, jejich cÏlenuÊ a soudnõÂ administrace nemohou
byÂt zadrzÏeny nebo cenzurovaÂny.
CÏ laÂ n e k 5
Aby byla soudcuÊm zabezpecÏena plnaÂ svoboda
slova a naprostaÂ nezaÂvislost prÏi plneÏnõÂ povinnostõÂ,
bude jim i nadaÂle poskytovaÂna imunita vuÊcÏi soudnõÂm
rÏõÂzenõÂm pro vyÂroky uÂstnõÂ nebo põÂsemneÂ a pro vsÏechna
jednaÂnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ z plneÏnõÂ jejich povinnostõÂ, i kdyzÏ
osoby, jichzÏ se to tyÂkaÂ, jizÏ nevykonaÂvajõÂ funkce.
CÏ laÂ n e k 6
VyÂsady a imunity se neposkytujõÂ soudcuÊm pro
jejich osobnõÂ prospeÏch, ale pro zarucÏenõÂ nezaÂvisleÂho
vyÂkonu jejich funkcõÂ. Pouze Soud zasedajõÂcõÂ v pleÂnu
je opraÂvneÏn zbavit soudce imunity; nemaÂ pouze
praÂvo, ale takeÂ povinnost zbavit soudce imunity v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by podle jeho naÂzoru imunita prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti, a je-li mozÏneÂ se jõÂ vzdaÂt
bez uÂjmy na uÂcÏelu, pro kteryÂ byla poskytnuta.
CÏ laÂ n e k 7
1. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 2 azÏ 5 tohoto protokolu se
vztahujõÂ i na tajemnõÂka Soudu a jeho zaÂstupce, pokud
vykonaÂvaÂ funkci tajemnõÂka Soudu, bez omezenõÂ na
vyÂsadaÂch a imunitaÂch, jezÏ mohou pozÏõÂvat podle
cÏlaÂnku 18 VsÏeobecneÂ dohody o vyÂsadaÂch a imunitaÂch
Rady Evropy.
2. UstanovenõÂ cÏlaÂnku 18 VsÏeobecneÂ dohody o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy se vztahuje na zaÂstupce tajemnõÂka Soudu, pokud se tyÂcÏe jeho funkce
jako takoveÂ, nenõÂ-li cÏinnyÂ jako tajemnõÂk Soudu.
3. VyÂsady a imunity uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2
tohoto cÏlaÂnku se neposkytujõÂ tajemnõÂkovi Soudu a jeho
zaÂstupci pro jejich osobnõÂ prospeÏch, ale pro usnadneÏnõÂ
vyÂkonu jejich povinnostõÂ. Pouze Soud zasedajõÂcõÂ
v pleÂnu je opraÂvneÏn zbavit tajemnõÂka Soudu a jeho
zaÂstupce imunity; nemaÂ pouze praÂvo, ale takeÂ povinnost odejmout tuto imunitu v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ, kdy by
podle jeho naÂzoru prÏekaÂzÏela vyÂkonu spravedlnosti, a je-li mozÏneÂ se jõÂ vzdaÂt bez uÂjmy na uÂcÏelu, pro kteryÂ byla
poskytnuta.

CÏ laÂ n e k 8
1. KazÏdyÂ staÂt muÊzÏe prÏi sveÂm podpisu bez vyÂhrady
ratifikace, prÏi ratifikaci nebo kdykoli poteÂ prohlaÂsit
sdeÏlenõÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂku Rady Evropy, zÏe
tento protokol se bude vztahovat na vsÏechna nebo
ktereÂkoli z uÂzemõÂ, za jejichzÏ mezinaÂrodnõÂ styky odpoÂ mluvy
võÂdaÂ, a kde se v souladu s cÏlaÂnkem 63 U
o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod tato
UÂmluva aplikuje.
2. Protokol se rozsÏõÂrÏõÂ na uÂzemõÂ jmenovanaÂ v uvedeneÂm oznaÂmenõÂ po potvrzenõÂ generaÂlnõÂm tajemnõÂkem
Rady Evropy, zÏe oznaÂmenõÂ obdrzÏel.
CÏ laÂ n e k 9
Protokol bude otevrÏen k podpisu cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady Evropy, ktereÂ se stanou stranami:
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace, po neÏmzÏ naÂsleduje ratifikace.
CÏ l aÂ ne k 1 0
1. Tento protokol vstoupõÂ v platnost, jakmile jej trÏi
cÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy v souladu s cÏlaÂnkem 9
podepsaly bez vyÂhrady ratifikace nebo jej ratifikovaly.
2. Pro kazÏdyÂ dalsÏõÂ cÏlenskyÂ staÂt, kteryÂ tento protokol podepõÂsÏe bez vyÂhrady ratifikace nebo kteryÂ jej
ratifikuje, vstoupõÂ tento protokol v platnost dnem podpisu nebo dnem ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.
CÏ l aÂ ne k 1 1
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady:
a) naÂzvy signataÂrÏuÊ a ulozÏenõÂ jakeÂkoli ratifikacÏnõÂ listiny,
b) datum vstupu tohoto protokolu v platnost.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu byli rÏaÂdneÏ
zmocneÏni, podepsali tento protokol.
DaÂno v ParÏõÂzÏi dne 16. prosince 1961 v anglickeÂm
a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou
platnost, v jedineÂm vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno
v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk zasÏle oveÏrÏeneÂ kopie kazÏdeÂ signataÂrÏskeÂ vlaÂdeÏ.

Â TYÂ PRO TOK OL
PA
ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy
CÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy, signataÂrÏi tohoto protokolu,
majõÂce na zrÏeteli, zÏe podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 59
UÂmluvy o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod
Ï õÂmeÏ 4. listopadu
(daÂle jen ¹UÂmluvaª), podepsaneÂ v R
1950, jsou cÏlenoveÂ EvropskeÂ komise pro lidskaÂ praÂva

(daÂle jen ¹Komiseª) a EvropskeÂho soudu pro lidskaÂ
praÂva (daÂle jen ¹Soudª) opraÂvneÏni prÏi vyÂkonu funkcõÂ
pozÏõÂvat vyÂsad a imunit uvedenyÂch v cÏlaÂnku 40 Statutu
Rady Evropy a v dohodaÂch uzavrÏenyÂch na zaÂkladeÏ
tohoto cÏlaÂnku,
usuzujõÂce, zÏe uvedeneÂ vyÂsady a imunity byly
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uprÏesneÏny a definovaÂny v DruheÂm protokolu a ve
CÏtvrteÂm protokolu, podepsanyÂch v ParÏõÂzÏi 15. prosince 1956 a 16. prosince 1961, ke VsÏeobecneÂ dohodeÏ
o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy, podepsaneÂ
v ParÏõÂzÏi 2. zaÂrÏõÂ 1949,
majõÂce na zrÏeteli duÊlezÏitost ve sveÏtle zmeÏn v cÏinÂ mluvy doplnit vyÂsÏe
nosti kontrolnõÂho mechanismu U
zmõÂneÏnou VsÏeobecnou dohodu dalsÏõÂm protokolem,
dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
1. CÏlenoveÂ Komise a cÏlenoveÂ Soudu jsou osvobozeni od zdaneÏnõÂ platuÊ, prÏõÂjmuÊ a naÂhrad placenyÂch jim
Radou Evropy.
2. VyÂraz ¹cÏlenoveÂ Komise a cÏlenoveÂ Souduª zahrnuje cÏleny, kterÏõÂ poteÂ, kdy byly nahrazeni, pokracÏujõÂ
v projednaÂvaÂnõÂ teÏch prÏõÂpaduÊ, ktereÂ jizÏ posuzujõÂ, a takeÂ
ad hoc soudce jmenovaneÂ na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ
UÂmluvy.
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CÏ laÂ n e k 3

1. Tento protokol vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den
meÏsõÂce, kteryÂ naÂsleduje po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od
data, kdy trÏi cÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy vyjaÂdrÏõÂ svuÊj
souhlas byÂt vaÂzaÂny protokolem podle ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 2.
2. Pro kazÏdyÂ cÏlenskyÂ staÂt, kteryÂ vyjaÂdrÏõÂ dodatecÏneÏ
svuÊj souhlas byÂt vaÂzaÂn protokolem, vstoupõÂ tento protokol v platnost prvnõÂ den meÏsõÂce, kteryÂ naÂsleduje po
uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne podpisu nebo ulozÏenõÂ
ratifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
Do vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu
s odstavci 1 a 2 cÏlaÂnku 3, strany souhlasõÂ prozatõÂmneÏ
aplikovat tento protokol ode dne podpisu, pokud je to
slucÏitelneÂ s jejich uÂstavnõÂmi prÏedpisy.
CÏ laÂ n e k 5

1. Tento protokol bude otevrÏen k podpisu cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady Evropy, ktereÂ vyslovõÂ souhlas:
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace, prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ s naÂslednou ratifikacõÂ, prÏijetõÂm nebo
schvaÂlenõÂm.

GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady:
a) podpis,
b) ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo
schvaÂlenõÂ,
c) den vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu
s cÏlaÂnkem 3,
d) jineÂ akty, oznaÂmenõÂ nebo zpraÂvy vztahujõÂcõÂ se
k protokolu.

2. ZÏaÂdnyÂ cÏlenskyÂ staÂt Rady Evropy nepodepõÂsÏe
bez vyÂhrady ratifikace, neratifikuje, neprÏijme nebo neschvaÂlõÂ tento protokol, pokud jizÏ neratifikoval nebo
soucÏasneÏ neratifikoval VsÏeobecnou dohodu o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Rady Evropy.
3. RatifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady
Evropy.

Na duÊkaz toho podepsanõÂ, kterÏõÂ k tomu byli rÏaÂdneÏ
zmocneÏni, podepsali tento protokol.
DaÂno ve SÏtrasburku dne 18. cÏervna 1990 v anglickeÂm a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ
stejnou platnost, v jedineÂm vyhotovenõÂ, ktereÂ bude
ulozÏeno v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk
zasÏle oveÏrÏeneÂ kopie kazÏdeÂmu cÏlenskeÂmu staÂtu Rady
Evropy.

CÏ laÂ n e k 2

CÏaÂstka 49

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 180 / 1995

Strana 2284

180
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 12. uÂnora 1994 byla v Bangkoku podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ o podporÏe a ochraneÏ investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 12 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 4. kveÏtna 1995.
CÏeskyÂ prÏeklad Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze
nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ
o podporÏe a ochraneÏ investic
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª),
prÏesveÏdcÏeny, zÏe podpora a ochrana investic bude
võÂce napomaÂhat povzbuzenõÂ vzaÂjemnyÂch hospodaÂrÏskyÂch vztahuÊ, a
vedeny prÏaÂnõÂm podporovat hospodaÂrÏskou spolupraÂci prÏi vytvaÂrÏenõÂ prÏõÂznivyÂch podmõÂnek pro investice
investoruÊ jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody:
1. pojem ¹investiceª znamenaÂ vsÏechen majetek
investovanyÂ investorem jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem druheÂ smluvnõÂ strany, zejmeÂna:
a) movityÂ a nemovityÂ majetek a jinaÂ majetkovaÂ praÂva
uznanaÂ platnyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je investice uskutecÏneÏna,
b) akcie, obligace a vklady spolecÏnostõÂ bez ohledu na
mõÂsto jejich registrace,
c) peneÏzÏnõÂ pohledaÂvky nebo naÂroky na jakeÂkoli
plneÏnõÂ podle smlouvy majõÂcõÂ financÏnõÂ hodnotu,
d) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, know-how
a goodwill uznanaÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je investice uskutecÏneÏna,
e) obchodnõÂ koncese vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂkona nebo ze
smlouvy vcÏetneÏ koncesõÂ k pruÊzkumu, kultivaci,
teÏzÏbeÏ nebo vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ;

2. pojem ¹investorª znamenaÂ jakoukoli fyzickou
nebo praÂvnickou osobu jedneÂ smluvnõÂ strany, kteraÂ
investuje na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany:
a) pojem ¹fyzickaÂ osobaª znamenaÂ jakoukoli fyzickou osobu majõÂcõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ jedneÂ ze smluvnõÂch stran v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem,
b) pojem ¹praÂvnickaÂ osobaª znamenaÂ, s ohledem na
kazÏdou smluvnõÂ stranu, jakoukoli spolecÏnost zaregistrovanou nebo zrÏõÂzenou v souladu s jejõÂm
praÂvnõÂm rÏaÂdem a uznanou za praÂvnickou osobu;
3. pojem ¹vyÂnosyª znamenaÂ cÏaÂstky plynoucõÂ
z investice a zahrnuje zejmeÂna, nikoli vsÏak vyÂlucÏneÏ,
zisky, uÂroky, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, dividendy, licencÏnõÂ
a jineÂ poplatky;
4. pojem ¹uÂzemõÂª znamenaÂ uÂzemõÂ, nad nõÂmzÏ maÂ
smluvnõÂ strana suverenitu a nad nõÂmzÏ vykonaÂvaÂ praÂvnõÂ
moc.
CÏ laÂ n e k 2
Rozsah pouzÏitelnosti Dohody
1. VyÂhody teÂto dohody se uplatnõÂ jen v prÏõÂpadeÏ,
zÏe investice investoruÊ jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany byly põÂsemneÏ povoleny nebo
jinak schvaÂleny, jestlizÏe je to nezbytneÂ, kompetentnõÂm
orgaÂnem v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je investice uskutecÏneÏna.
2. InvestorÏi obou smluvnõÂch stran mohou pozÏaÂdat
o takoveÂ povolenõÂ pro jakeÂkoli investice uskutecÏneÏneÂ
po 1. lednu 1950.

CÏaÂstka 49

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 180 / 1995

CÏ laÂ n e k 3
Podpora a ochrana investic
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude, s ohledem na sveÂ
zaÂmeÏry a politiku, podporovat a usnadnÏovat investovaÂnõÂ na sveÂm uÂzemõÂ investory druheÂ smluvnõÂ strany.
2. InvesticõÂm investoruÊ jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany bude poskytnuta staÂlaÂ
ochrana a bezpecÏnost podle praÂvnõÂho rÏaÂdu druheÂ
smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 4

ZachaÂzenõÂ s investicõÂ
1. a) Investice uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ
smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ
strany a vyÂnosy z nich budou pozÏõÂvat zachaÂzenõÂ rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ je poskytovaÂno investicõÂm
a vyÂnosuÊm investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany
nebo jakeÂhokoliv trÏetõÂho staÂtu.

b) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm
uÂzemõÂ investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, pokud jde o rÏõÂzenõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo
disponovaÂnõÂ jejich investicemi, zachaÂzenõÂ
rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne meÂneÏ prÏõÂzniveÂ,
nezÏ jakeÂ poskytuje svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoli trÏetõÂho
staÂtu.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana zachovaÂ jakyÂkoli zaÂvazek nad raÂmec zaÂvazkuÊ uvedenyÂch v teÂto dohodeÏ, do
neÏhozÏ mohla vstoupit vzhledem k investicõÂm investoruÊ
druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 5
VyÂjimky
UstanovenõÂ teÂto dohody tyÂkajõÂcõÂ se zachaÂzenõÂ ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂho, nezÏ jakeÂ je poskytovaÂno investoruÊm
obou smluvnõÂch stran nebo jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu,
nebudou vyklaÂdaÂna tak, zÏe zavazujõÂ jednu smluvnõÂ
stranu poskytnout investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany
takoveÂ zachaÂzenõÂ, vyÂhody nebo vyÂsady, ktereÂ muÊzÏe
jedna smluvnõÂ strana poskytovat podle:
a) utvorÏenõÂ nebo rozsÏõÂrÏenõÂ celnõÂ unie nebo zoÂny volneÂho obchodu nebo spolecÏneÂ vneÏjsÏõÂ celnõÂ zoÂny
nebo meÏnoveÂ unie nebo regionaÂlnõÂho sdruzÏenõÂ
pro hospodaÂrÏskou spolupraÂci; nebo
b) prÏijetõÂ dohody, jejõÂmzÏ cõÂlem je vytvorÏit nebo rozsÏõÂrÏit takovou unii nebo oblast v prÏimeÏrÏeneÂm cÏasoveÂm obdobõÂ; nebo
c) jakeÂkoli ujednaÂnõÂ s trÏetõÂ zemõÂ nebo zemeÏmi ve
stejneÂ zemeÏpisneÂ oblasti zalozÏeneÂ k podporÏe regionaÂlnõÂ spolupraÂce v oblasti hospodaÂrÏskeÂ, sociaÂlnõÂ, pracovnõÂ, pruÊmysloveÂ a meÏnoveÂ v raÂmci
zvlaÂsÏtnõÂch projektuÊ; nebo
d) jakeÂkoli mezinaÂrodnõÂ dohody nebo ujednaÂnõÂ nebo
jakeÂhokoli domaÂcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu tyÂkajõÂcõÂho se zcela nebo prÏevaÂzÏneÏ zdaneÏnõÂ; nebo
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e) udeÏlenõÂ statutu ¹preferovaneÂ osobyª jednotliveÂmu
investorovi v Thajsku podle thajskeÂho zaÂkona
o podporÏe investic. AvsÏak, nic nebraÂnõÂ cÏeskeÂmu
investorovi, aby mu byl udeÏlen statut ¹preferovaneÂ osobyª, jestlizÏe splnõÂ vsÏechny nezbytneÂ pozÏadavky stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂmi thajskyÂmi zaÂkony
a prÏedpisy.
CÏ laÂ n e k 6
VyvlastneÏnõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe investice uskutecÏneÏneÂ investory
jedneÂ smluvnõÂ strany jsou podrobeny, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo, opatrÏenõÂm, jako je vyvlastneÏnõÂ nebo znaÂrodneÏnõÂ, budou dotcÏenõÂ investorÏi pozÏõÂvat na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ zachaÂzenõÂ v souvislosti s takovyÂm opatrÏenõÂm. ZÏaÂdneÂ takoveÂ opatrÏenõÂ nebude ucÏineÏno, s vyÂjimkou opatrÏenõÂ ve verÏejneÂm zaÂjmu
a proti zaplacenõÂ naÂhrady. TakovaÂ naÂhrada bude adekvaÂtnõÂ, berouce v uÂvahu mezi jinyÂm trzÏnõÂ hodnotu,
okamzÏiteÏ realizovatelnaÂ, uskutecÏneÏna bez prodlenõÂ
a volneÏ prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch.
2. ZaÂkonnost jakeÂhokoli vyvlastneÏnõÂ nebo znaÂrodneÏnõÂ a vyÂsÏe a zpuÊsob placenõÂ naÂhrady bude podleÂhat prÏezkoumaÂnõÂ podle platneÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu.
CÏ laÂ n e k 7
NaÂhrada za ztraÂty
JestlizÏe investice uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ
smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany utrpõÂ
ztraÂtu naÂsledkem vaÂlky nebo jineÂho ozbrojeneÂho
konfliktu, revoluce, vyÂjimecÏneÂho stavu, povstaÂnõÂ,
vzpoury nebo nepokojuÊ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ
strany, bude investorovi, jehozÏ investice utrpeÏla
ztraÂtu, poskytnuto zachaÂzenõÂ, pokud jde o restituci,
naÂhradu sÏkody, vyrovnaÂnõÂ nebo jineÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ by bylo poskytnuto za stejnyÂch okolnostõÂ investorovi druheÂ smluvnõÂ strany nebo
investorovi jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu.
NaÂhrada vyplacenaÂ podle tohoto cÏlaÂnku bude volneÏ
prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch.
CÏ laÂ n e k 8
PrÏevody investic a vyÂnosuÊ
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana zarucÏõÂ investoruÊm druheÂ
smluvnõÂ strany volnyÂ prÏevod investic a vyÂnosuÊ bez
zbytecÏneÂho prodlenõÂ ve volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch,
zejmeÂna:
a) kapitaÂlu a dodatecÏnyÂch cÏaÂstek k udrzÏenõÂ a zveÏtsÏenõÂ
investice;
b) ziskuÊ, uÂrokuÊ, dividend a dalsÏõÂch peneÏzÏnõÂch prÏõÂjmuÊ;
c) financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na splaÂcenõÂ puÊjcÏek;
d) licencÏnõÂch nebo jinyÂch poplatkuÊ;
e) vyÂteÏzÏkuÊ z prodeje nebo likvidace investice.
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2. PrÏevody uvedeneÂ v odstavci 1 budou uskutecÏneÏny trzÏnõÂm smeÏnnyÂm kurzem prÏevlaÂdajõÂcõÂm k datu
prÏevodu.
CÏ laÂ n e k 9
Subrogace
1. JestlizÏe jedna ze smluvnõÂch stran nebo jakaÂkoli
jõÂ urcÏenaÂ agentura provede platbu ve prospeÏch investora na zaÂkladeÏ pojistneÂ smlouvy, kterou uzavrÏela
v souvislosti s investicõÂ, prÏejde na tuto smluvnõÂ stranu
nebo agenturu jakeÂkoli praÂvo nebo naÂrok investora.
2. SmluvnõÂ strana nebo jakaÂkoli jejõÂ agentura, na
nizÏ prÏejdou praÂva investora podle odstavce 1 tohoto
cÏlaÂnku, bude pozÏõÂvat ve vztahu k dotcÏeneÂ investici
a k vyÂnosuÊm s nõÂ souvisejõÂcõÂm stejnaÂ praÂva jako investor. TakovaÂ praÂva mohou byÂt uplatneÏna smluvnõÂ
stranou nebo jakoukoli jejõÂ agenturou nebo investorem, jestlizÏe jej k tomu smluvnõÂ strana nebo jakaÂkoli
jejõÂ agentura zmocnõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Ï
ResÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami
1. Spory mezi smluvnõÂmi stranami tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ teÂto dohody budou, pokud mozÏno,
rÏesÏeny konzultacemi nebo jednaÂnõÂmi.
2. JestlizÏe spor mezi smluvnõÂmi stranami nemuÊzÏe
byÂt takto vyrÏesÏen do sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude na põÂsemnou
zÏaÂdost jedneÂ ze smluvnõÂch stran postoupen rozhodcÏõÂmu soudu.
3. Tento rozhodcÏõÂ soud bude ustanoven pro
kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) kazÏdaÂ smluvnõÂ strana jmenuje jednoho cÏlena a tito
dva cÏlenoveÂ pak vyberou obcÏana trÏetõÂho staÂtu,
kteryÂ, po schvaÂlenõÂ obeÏma smluvnõÂmi stranami,
bude jmenovaÂn prÏedsedou soudu;
b) uvedenõÂ cÏlenoveÂ budou jmenovaÂni do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
a prÏedseda do cÏtyrÏ meÏsõÂcuÊ od data, kdy jedna
smluvnõÂ strana bude informovaÂna druhou
smluvnõÂ stranou, zÏe bylo navrzÏeno postoupenõÂ
sporu rozhodcÏõÂmu soudu.
4. Pokud nebudou uskutecÏneÏna nezbytnaÂ jmenovaÂnõÂ podle odstavce 3 tohoto cÏlaÂnku, muÊzÏe kteraÂkoli
smluvnõÂ strana, nebude-li dosazÏeno jineÂ zaÂvazneÂ dohody, pozÏaÂdat prÏedsedu MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho
dvora, aby provedl nezbytnaÂ jmenovaÂnõÂ. Je-li prÏedseda obcÏanem neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo z jineÂho
duÊvodu nemuÊzÏe vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn mõÂstoprÏedseda. Je-li mõÂstoprÏedseda obcÏanem neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo takeÂ nemuÊzÏe vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o provedenõÂ nezbytnyÂch
jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn dalsÏõÂ nejstarsÏõÂ cÏlen MezinaÂrodnõÂho
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Ing. Ivan KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ

soudnõÂho dvora, kteryÂ nenõÂ obcÏanem zÏaÂdneÂ smluvnõÂ
strany.
5. a) RozhodcÏõÂ soud prÏijõÂmaÂ sveÂ rozhodnutõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ. TakoveÂ rozhodnutõÂ bude zaÂvazneÂ pro obeÏ smluvnõÂ strany.
b) Pokud rozhodcÏõÂ soud nerozhodne v otaÂzce
naÂkladuÊ jinak, kazÏdaÂ smluvnõÂ strana uhradõÂ
naÂklady sveÂho rozhodce a sveÂ uÂcÏasti v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ a naÂklady prÏedsedy a zbyÂvajõÂcõÂ naÂklady budou hrazeny rovnyÂm dõÂlem
obeÏma smluvnõÂmi stranami.
c) Ve vsÏech dalsÏõÂch prÏõÂpadech jinyÂch nezÏ ty,
ktereÂ jsou uvedeny v põÂsmenech a) a b) tohoto odstavce, urcÏuje rozhodcÏõÂ soud vlastnõÂ
jednacõÂ pravidla.
CÏ l aÂ ne k 1 1
Ï esÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂ stranou a investorem
R
V prÏõÂpadeÏ, zÏe obeÏ smluvnõÂ strany jsou smluvnõÂmi
Â mluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi staÂty
staÂty U
a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ, otevrÏeneÂ k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. brÏezna 1965, a nepodarÏilo-li se vyrÏesÏit
spory prÏaÂtelsky nebo jakyÂmkoli obdobnyÂm zpuÊsobem,
kazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude souhlasit s tõÂm, aby jakyÂkoli
praÂvnõÂ spor, kteryÂ muÊzÏe vzniknout v souvislosti
s investicõÂ uskutecÏneÏnou investorem druheÂ smluvnõÂ
strany, byl na zÏaÂdost takoveÂho investora v souladu
Â mluvy prÏedlozÏen smõÂrcÏõÂmu
s ustanovenõÂmi uvedeneÂ U
nebo rozhodcÏõÂmu soudu.
CÏ l aÂ ne k 1 2
Vstup v platnost
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ põÂsemneÏ druheÂ
smluvnõÂ straneÏ splneÏnõÂ uÂstavnõÂch naÂlezÏitostõÂ pozÏadovanyÂch na sveÂm uÂzemõÂ pro vstup Dohody v platnost.
Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem druheÂ notifikace
na pocÏaÂtecÏnõÂ obdobõÂ deseti let.
2. Tato dohoda zuÊstane v platnosti, pokud jedna
smluvnõÂ strana põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ svuÊj uÂmysl ukoncÏit platnost teÂto dohody. OznaÂmenõÂ o ukoncÏenõÂ platnosti teÂto dohody vstoupõÂ v uÂcÏinnost jeden rok po jeho prÏijetõÂ druhou smluvnõÂ stranou.
Pro investice nebo zaÂvazky investovat uskutecÏneÏneÂ
prÏed datem, kdy oznaÂmenõÂ o ukoncÏenõÂ platnosti teÂto
dohody se stalo uÂcÏinnyÂm, zuÊstanou platnaÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnkuÊ 1 azÏ 11 vcÏetneÏ teÂto dohody po dobu 15 let.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.
DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v Bangkoku dne
12. uÂnora 1994 v anglickeÂm jazyce.
Za vlaÂdu ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ:
Prasong Soonsiri v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
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181
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 16. brÏezna 1994 byla v LimeÏ podepsaÂna Dohoda mezi CÏeskou
republikou a PeruaÂnskou republikou o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 12 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 6. brÏezna 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ Dohody, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ,
lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
D OH OD A
mezi CÏeskou republikou a PeruaÂnskou republikou
o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
CÏeskaÂ republika a PeruaÂnskaÂ republika (daÂle jen
¹smluvnõÂ stranyª),
vedeny prÏaÂnõÂm zintenzivnit hospodaÂrÏskou spolupraÂci k vzaÂjemneÂmu prospeÏchu obou staÂtuÊ,
hodlajõÂce vytvorÏit a udrzÏovat prÏõÂzniveÂ podmõÂnky
pro investice investoruÊ jednoho staÂtu na uÂzemõÂ druheÂho staÂtu, a
veÏdomy si, zÏe podpora a vzaÂjemnaÂ ochrana investic v souladu s touto dohodou podneÏcuje podnikatelskou iniciativu v teÂto oblasti,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody:
1. Pojem ¹investiceª oznacÏuje kazÏdou majetkovou hodnotu investovanou v souladu s hospodaÂrÏskyÂmi
aktivitami investorem jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem druheÂ
smluvnõÂ strany a zahrnuje zejmeÂna, nikoli vsÏak vyÂlucÏneÏ:
a) movityÂ a nemovityÂ majetek, jakozÏ i vsÏechna veÏcnaÂ
praÂva, jako jsou hypoteÂky, zaÂstavy, zaÂruky a podobnaÂ praÂva;
b) akcie, obligace, vklady spolecÏnostõÂ nebo jakeÂkoli
jineÂ formy uÂcÏasti na spolecÏnostech;
c) peneÏzÏnõÂ pohledaÂvky nebo naÂroky na jakoukoli
cÏinnost majõÂcõÂ hospodaÂrÏskou hodnotu souvisejõÂcõÂ
s investicõÂ;
d) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ vcÏetneÏ autorskyÂch praÂv, praÂva z obchodnõÂch znacÏek, patentuÊ,
pruÊmyslovyÂch vzoruÊ, technickyÂch postupuÊ,

know-how, obchodnõÂch tajemstvõÂ, obchodnõÂch
jmen a goodwill, spojenyÂch s investicõÂ;
e) praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂkona nebo ze smluvnõÂho
ujednaÂnõÂ, licence nebo povolenõÂ vydaneÂ podle zaÂkona, vcÏetneÏ koncesõÂ k pruÊzkumu, teÏzÏbeÏ, kultivaci
nebo vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
JakaÂkoliv zmeÏna formy, ve ktereÂ jsou hodnoty investovaÂny, nemaÂ vliv na jejich postavenõÂ jako investice.
2. Pojem ¹investorª znamenaÂ jakoukoli fyzickou
nebo praÂvnickou osobu, kteraÂ investuje na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany.
a) Pojem ¹fyzickaÂ osobaª znamenaÂ jakoukoli fyzickou osobu majõÂcõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ neÏktereÂ ze
smluvnõÂch stran v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem;
b) Pojem ¹praÂvnickaÂ osobaª znamenaÂ s ohledem na
obeÏ smluvnõÂ strany jakoukoli spolecÏnost zaregistrovanou nebo zrÏõÂzenou v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem a uznanou za praÂvnickou osobu tõÂmto
praÂvnõÂm rÏaÂdem, majõÂcõÂ trvaleÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ jedneÂ
ze smluvnõÂch stran.
3. Pojem ¹vyÂnosyª znamenaÂ cÏaÂstky plynoucõÂ
z investice a zahrnuje zejmeÂna, ne vsÏak vyÂlucÏneÏ,
zisky, uÂroky, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, akcie, dividendy, licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky.
CÏ laÂ n e k 2
Podpora a ochrana investic
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude podporovat a vytvaÂrÏet prÏõÂzniveÂ podmõÂnky pro investory z druheÂ
smluvnõÂ strany, aby investovali na jejõÂm uÂzemõÂ, a bude
takoveÂ investice prÏipousÏteÏt, a to v souladu se svyÂm
praÂvnõÂm rÏaÂdem.
2. Investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ smluvnõÂ
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strany budou mõÂt vzÏdy zajisÏteÏno rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ
zachaÂzenõÂ a budou pozÏõÂvat plneÂ ochrany a bezpecÏnosti
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 3
NaÂrodnõÂ zachaÂzenõÂ a dolozÏka nejvysÏsÏõÂch vyÂhod
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investicõÂm a vyÂnosuÊm investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany
zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a nenõÂ meÂneÏ
prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje investicõÂm a vyÂnosuÊm
svyÂch vlastnõÂch investoruÊ nebo investicõÂm a vyÂnosuÊm
investoruÊ jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, pokud jde o rÏõÂzenõÂ,
udrzÏovaÂnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo dispozici s jejich investicõÂ, zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoliv trÏetõÂho staÂtu,
je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku nelze
vyklaÂdat tak, zÏe zavazujõÂ jednu smluvnõÂ stranu poskytnout investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany takoveÂ zachaÂzenõÂ, vyÂhody nebo vyÂsady, ktereÂ muÊzÏe jedna smluvnõÂ
strana poskytovat podle:
a) celnõÂ unie nebo zoÂny volneÂho obchodu nebo meÏnoveÂ unie nebo podobneÂ mezinaÂrodnõÂ dohody,
vedoucõÂ k takovyÂm uniõÂm nebo institucõÂm, nebo
jinyÂch forem regionaÂlnõÂ spolupraÂce, jejichzÏ cÏlenem
smluvnõÂ strana je nebo muÊzÏe byÂt;
b) mezinaÂrodnõÂ dohody nebo ujednaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂ se
zcela nebo prÏevaÂzÏneÏ zdaneÏnõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
NaÂhrada za sÏkodu
1. JestlizÏe investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ
smluvnõÂ strany utrpõÂ sÏkody naÂsledkem vaÂlky, ozbrojeneÂho konfliktu, vyÂjimecÏneÂho stavu, nepokojuÊ, povstaÂnõÂ, vzpoury nebo jinyÂch podobnyÂch udaÂlostõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, poskytne jim tato
smluvnõÂ strana zachaÂzenõÂ, pokud jde o restituci, naÂhradu sÏkody, vyrovnaÂnõÂ nebo jineÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytne tato smluvnõÂ strana
svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm trÏetõÂho
staÂtu.
2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto cÏlaÂnku, investoruÊm jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ prÏi udaÂlostech uvedenyÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm odstavci utrpeÏli sÏkody na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany spocÏõÂvajõÂcõÂ v:
a) zabavenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany;
b) znicÏenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ nebylo zpuÊsobeno bojovyÂmi akcemi nebo nebylo
vyvolaÂno nezbytnostõÂ situace,

bude poskytnuta spravedlivaÂ a prÏimeÏrÏenaÂ naÂhrada za
sÏkody utrpeÏneÂ beÏhem zabõÂraÂnõÂ nebo v duÊsledku znicÏenõÂ majetku. VyÂsledneÂ platby budou bez prodlenõÂ
volneÏ prÏevoditelneÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 5
VyvlastneÏnõÂ
1. Investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ smluvnõÂ
strany nebudou znaÂrodneÏny, vyvlastneÏny nebo podrobeny opatrÏenõÂm majõÂcõÂm podobnyÂ uÂcÏinek jako znaÂrodneÏnõÂ nebo vyvlastneÏnõÂ (daÂle jen ¹vyvlastneÏnõÂª) na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany s vyÂjimkou verÏejneÂho
zaÂjmu. VyvlastneÏnõÂ bude provedeno podle zaÂkona, na
nediskriminacÏnõÂm zaÂkladeÏ a bude doprovaÂzeno opatrÏenõÂmi k zaplacenõÂ okamzÏiteÂ, prÏimeÏrÏeneÂ a uÂcÏinneÂ naÂhrady. TakovaÂ naÂhrada se bude rovnat trzÏnõÂ hodnoteÏ
vyvlastneÏneÂ investice bezprostrÏedneÏ prÏed vyvlastneÏnõÂm
nebo nezÏ se zamyÂsÏleneÂ vyvlastneÏnõÂ stalo verÏejneÏ znaÂmyÂm, bude zahrnovat uÂroky od data vyvlastneÏnõÂ, bude
uskutecÏneÏna bez prodlenõÂ, bude okamzÏiteÏ realizovatelnaÂ a volneÏ prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
2. DotcÏenyÂ investor maÂ praÂvo pozÏaÂdat o neodkladneÂ prÏezkoumaÂnõÂ prÏõÂpadu soudnõÂm orgaÂnem
smluvnõÂ strany a o ohodnocenõÂ investice v souladu
s principy stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se vztahuje i na prÏõÂpady, kdy smluvnõÂ strana vyvlastnõÂ aktiva
spolecÏnosti, kteraÂ byla zaregistrovaÂna nebo zrÏõÂzena
v souladu s platnyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem v jakeÂkoli cÏaÂsti
jejõÂho vlastnõÂho uÂzemõÂ a v nõÂzÏ investorÏi druheÂ smluvnõÂ
strany vlastnõÂ akcie.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏevody
1. SmluvnõÂ strany zajistõÂ prÏevod plateb spojenyÂch
s investicemi a vyÂnosy. PrÏevody budou provedeny ve
volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ bez omezenõÂ a zbytecÏnyÂch prodlenõÂ. TakoveÂ prÏevody zahrnujõÂ zejmeÂna, nikoliv vsÏak
vyÂlucÏneÏ:
a) kapitaÂl a dodatecÏneÂ cÏaÂstky k udrzÏenõÂ nebo zveÏtsÏenõÂ
investice;
b) zisky, uÂroky, dividendy a jineÂ beÏzÏneÂ prÏõÂjmy;
c) cÏaÂstky na splacenõÂ puÊjcÏek;
d) licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky;
e) vyÂnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f) prÏõÂjmy fyzickyÂch osob.
2. Pro uÂcÏely teÂto dohody budou jako prÏepocÏõÂtacõÂ
kurzy pouzÏity obvykleÂ trzÏnõÂ kurzy pouzÏõÂvaneÂ pro
beÏzÏneÂ transakce platneÂ k datu prÏevodu, pokud nebude
dohodnuto jinak.
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CÏ laÂ n e k 7
PostoupenõÂ praÂv

1. JestlizÏe jedna smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ
agentura provede platbu sveÂmu vlastnõÂmu investorovi
z duÊvodu zaÂruky, kterou poskytla ve vztahu k investici
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, uznaÂ druhaÂ smluvnõÂ
strana:
a) postoupenõÂ kazÏdeÂho praÂva nebo naÂroku investora
na smluvnõÂ stranu nebo jõÂ zmocneÏnou agenturu, at'
k postoupenõÂ dosÏlo podle zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ
praÂvnõÂho jednaÂnõÂ v teÂto zemi; jakozÏ i
b) zÏe smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ agentura je
z titulu postoupenõÂ praÂv opraÂvneÏna uplatnÏovat
praÂva a vznaÂsÏet naÂroky tohoto investora a prÏevzõÂt
zaÂvazky vztahujõÂcõÂ se k investici.
2. PostoupenaÂ praÂva nebo naÂroky neprÏekrocÏõÂ
mõÂru puÊvodnõÂch praÂv nebo naÂrokuÊ investora.
CÏ laÂ n e k 8
Ï esÏenõÂ sporuÊ z investic mezi smluvnõÂ stranou
R
a investorem druheÂ smluvnõÂ strany
1. JakyÂkoli spor, kteryÂ muÊzÏe vzniknout mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ strany a druhou smluvnõÂ stranou v souvislosti s investicõÂ na uÂzemõÂ teÂto druheÂ
smluvnõÂ strany, bude prÏedmeÏtem jednaÂnõÂ mezi stranami ve sporu.
2. JestlizÏe spor mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ
strany a druhou smluvnõÂ stranou nebude takto urovnaÂn v dobeÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ, je investor opraÂvneÏn prÏedlozÏit
spor bud':
a) MezinaÂrodnõÂmu strÏedisku pro rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic (ICSID) s prÏihleÂdnutõÂm k pouzÏitelnyÂm ustanovenõÂm UÂmluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi
staÂty a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ, otevrÏeneÂ k podpisu ve
Washingtonu D.C. 18. brÏezna 1965, v prÏõÂpadeÏ, zÏe
obeÏ smluvnõÂ strany jsou stranami teÂto uÂmluvy;
nebo
b) rozhodci nebo mezinaÂrodnõÂmu rozhodcÏõÂmu
soudu zrÏõÂzeneÂmu ad hoc, ustanoveneÂmu podle
rozhodcÏõÂch pravidel Komise Organizace spojenyÂch naÂroduÊ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvo obchodnõÂ
(UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou põÂsemneÏ dohodnout na zmeÏnaÂch teÏchto pravidel.
RozhodcÏõÂ naÂlez bude konecÏnyÂ a zaÂvaznyÂ pro
obeÏ strany ve sporu.
CÏ laÂ n e k 9
Ï esÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami
R
1. Spory mezi smluvnõÂmi stranami tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ teÂto dohody mohou byÂt, pokud to
bude mozÏneÂ, vyrÏesÏeny konzultacemi nebo jednaÂnõÂmi.
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2. Pokud spor nemuÊzÏe byÂt takto vyrÏesÏen ve lhuÊteÏ
sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude na zÏaÂdost jedneÂ ze smluvnõÂch stran
prÏedlozÏen rozhodcÏõÂmu soudu v souladu s ustanovenõÂmi
tohoto cÏlaÂnku.
3. RozhodcÏõÂ soud bude ustanoven pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem. KazÏdaÂ smluvnõÂ
strana urcÏõÂ jednoho rozhodce ve lhuÊteÏ do dvou meÏsõÂcuÊ
od obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti o rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ. Tito dva rozhodci pak vyberou obcÏana trÏetõÂho staÂtu, kteryÂ bude se
souhlasem obou smluvnõÂch stran jmenovaÂn prÏedsedou
soudu (daÂle jen ¹prÏedsedaª). PrÏedseda bude jmenovaÂn
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne jmenovaÂnõÂ obou rozhodcuÊ.
4. Pokud v neÏktereÂ ze lhuÊt uvedenyÂch v odstavci 3
tohoto cÏlaÂnku nebylo provedeno nezbytneÂ jmenovaÂnõÂ,
muÊzÏe byÂt pozÏaÂdaÂn prÏedseda MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho
dvora, aby provedl jmenovaÂnõÂ. Je-li prÏedseda obcÏanem
neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo z jineÂho duÊvodu nemuÊzÏe
vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn
mõÂstoprÏedseda. Je-li takeÂ mõÂstoprÏedseda obcÏanem neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo nemuÊzÏe vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o provedenõÂ nezbytneÂho jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn
nejstarsÏõÂ cÏlen MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, kteryÂ
nenõÂ obcÏanem zÏaÂdneÂ smluvnõÂ strany.
5. RozhodcÏõÂ soud prÏijõÂmaÂ svaÂ rozhodnutõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ. TakoveÂ rozhodnutõÂ je zaÂvazneÂ. KazÏdaÂ
smluvnõÂ strana uhradõÂ pouze naÂklady sveÂho rozhodce
a sveÂ uÂcÏasti v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ; naÂklady prÏedsedy
a ostatnõÂ naÂklady budou hrazeny smluvnõÂmi stranami
rovnyÂm dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud urcÏõÂ vlastnõÂ jednacõÂ pravidla.
CÏ l aÂ ne k 1 0
PouzÏitõÂ jinyÂch prÏedpisuÊ a zvlaÂsÏtnõÂ zaÂvazky
1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe je neÏkteraÂ otaÂzka rÏesÏena soucÏasneÏ
touto dohodou a jinou mezinaÂrodnõÂ dohodou, jejõÂzÏ
jsou obeÏ smluvnõÂ strany stranami, nic v teÂto dohodeÏ
nebraÂnõÂ, aby jakaÂkoli smluvnõÂ strana nebo jakyÂkoli jejõÂ
investor, kteryÂ vlastnõÂ investice na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany, vyuzÏil jakyÂchkoli prÏedpisuÊ, ktereÂ jsou
pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
2. JestlizÏe zachaÂzenõÂ poskytnuteÂ jednou smluvnõÂ
stranou investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany v souladu
s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem nebo jinyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi smluvnõÂmi ustanovenõÂmi je prÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ to, ktereÂ je poskytovaÂno touto dohodou, bude vyuzÏito toto prÏõÂzniveÏjsÏõÂ
zachaÂzenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 1
PouzÏitelnost teÂto dohody
UstanovenõÂ teÂto dohody se pouzÏijõÂ na budoucõÂ
investice uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ smluvnõÂ strany
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany a takeÂ na investice
existujõÂcõÂ k datu vstupu teÂto dohody v platnost.
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CÏ l aÂ ne k 1 2
Vstup v platnost, trvaÂnõÂ a ukoncÏenõÂ

3. Pro investice uskutecÏneÏneÂ prÏed ukoncÏenõÂm teÂto
dohody zuÊstanou ustanovenõÂ teÂto dohody uÂcÏinnaÂ po
dobu 15 let od data ukoncÏenõÂ platnosti.

1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ splneÏnõÂ uÂstavnõÂch pozÏadavkuÊ pro vstup teÂto dohody v platnost. Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem
druheÂ notifikace.

Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.

2. Tato dohoda zuÊstane v platnosti po dobu 15 let
a jejõÂ platnost bude pokracÏovat, pokud jeden rok prÏed
uplynutõÂm pocÏaÂtecÏnõÂho nebo jakeÂhokoli naÂsledujõÂcõÂho
obdobõÂ jedna smluvnõÂ strana põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ druheÂ
smluvnõÂ straneÏ svuÊj uÂmysl ukoncÏit platnost Dohody.

DaÂno v LimeÏ dne 16. brÏezna 1994 ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v jazyce cÏeskeÂm, sÏpaneÏlskeÂm a anglickeÂm,
prÏicÏemzÏ vsÏechny texty jsou autentickeÂ. V prÏõÂpadeÏ rozdõÂlnosti ve vyÂkladu je rozhodujõÂcõÂ text anglickyÂ.

Za CÏeskou republiku:
JUDr. Jan Kalvoda v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy

Za PeruaÂnskou republiku:
Efrain Goldenberg Schreiber v. r.
prÏedseda Rady ministruÊ
a ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

182
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 12. kveÏtna 1994 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Republiky Slovinsko o spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a veÏdy.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 13 dnem 12. ledna 1995. TõÂmto dnem pozbyla platnosti
ve vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o spolupraÂci v oblasti kultury, umeÏnõÂ,
veÏdy, sÏkolstvõÂ a osveÏty mezi vlaÂdou CÏeskoslovenskeÂ republiky a vlaÂdou FederativnõÂ lidoveÂ republiky JugoslaÂvie
ze dne 29. ledna 1957, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 4/1958 Sb.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Republiky Slovinsko
o spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a veÏdy
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda Republiky Slovinsko (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª),
vedeny prÏaÂnõÂm rozvõÂjet spolupraÂci ve sÏkolstvõÂ,
kulturÏe a veÏdeÏ,
prÏesveÏdcÏeny, zÏe tato spolupraÂce prÏispeÏje k lepsÏõÂmu
vzaÂjemneÂmu porozumeÏnõÂ, a tõÂm k posõÂlenõÂ vsÏestrannyÂch vztahuÊ mezi obeÏma staÂty na vsÏech uÂrovnõÂch,
respektujõÂce principy ZaÂveÏrecÏneÂho aktu helsinskeÂ
Konference o bezpecÏnosti a spolupraÂci v EvropeÏ, Pa-

rÏõÂzÏskeÂ charty pro novou Evropu a VõÂdenÏskeÂ deklarace
Rady Evropy ze dne 9. rÏõÂjna 1993,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
SmluvnõÂ strany budou rozvõÂjet vzaÂjemnou spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a veÏdy a budou za
tõÂmto uÂcÏelem podporovat prÏõÂmou spolupraÂci a kontakty mezi vysokyÂmi sÏkolami a dalsÏõÂmi sÏkolskyÂmi, veÏ-
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deckyÂmi, vyÂzkumnyÂmi
a organizacemi.

a

kulturnõÂmi

institucemi

SmluvnõÂ strany budou podporovat vyÂmeÏnu vysokosÏkolskyÂch ucÏiteluÊ, studentuÊ, veÏdcuÊ, odbornõÂkuÊ
a umeÏlcuÊ.
CÏ laÂ n e k 2
SmluvnõÂ strany budou poskytovat, podle svyÂch
financÏnõÂch mozÏnostõÂ, obcÏanuÊm druheÂ smluvnõÂ strany
stipendia na studium a specializacÏnõÂ pobyty.
CÏ laÂ n e k 3
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SpolupraÂce na uÂseku veÏdy a technologiõÂ bude specifikovaÂna ve zvlaÂsÏtnõÂ dohodeÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Za uÂcÏelem plneÏnõÂ teÂto dohody prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny
smluvnõÂch stran uzavrÏou programy nebo protokoly
o spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a kulturnõÂho
deÏdictvõÂ, veÏdy, teÏlovyÂchovy, sportu, mlaÂdezÏe a archivnictvõÂ, ktereÂ stanovõÂ konkreÂtnõÂ akce a budou upravovat
organizacÏnõÂ a financÏnõÂ podmõÂnky plneÏnõÂ teÏchto akcõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 1

SmluvnõÂ strany budou podporovat vyÂuku jazyka
a literatury druheÂho staÂtu, prÏedevsÏõÂm prostrÏednictvõÂm
vyÂmeÏn lektoruÊ cÏeskeÂho a slovinskeÂho jazyka, vyÂmeÏn
materiaÂluÊ potrÏebnyÂch ke studiu jazykuÊ a uÂcÏasti ucÏiteluÊ
a studentuÊ na jazykovyÂch kurzech.

Tato dohoda nevylucÏuje mozÏnost navaÂzaÂnõÂ dvoustranneÂ spolupraÂce a rozvõÂjenõÂ vzaÂjemnyÂch kontaktuÊ
i na jinyÂch uÂsecõÂch odpovõÂdajõÂcõÂch cõÂluÊm a zaÂmeÏruÊm
teÂto dohody.

CÏ laÂ n e k 4

CÏ l aÂ ne k 1 2

SmluvnõÂ strany prozkoumajõÂ mozÏnosti vzaÂjemneÂho uznaÂvaÂnõÂ vysveÏdcÏenõÂ, vysokosÏkolskyÂch diplomuÊ
a akademickyÂch tituluÊ, a bude-li to zapotrÏebõÂ, uzavrÏou
za tõÂmto uÂcÏelem zvlaÂsÏtnõÂ dohodu.
CÏ laÂ n e k 5
SmluvnõÂ strany budou podporovat, za uÂcÏelem zõÂskaÂnõÂ lepsÏõÂch znalostõÂ o kulturÏe druheÂ smluvnõÂ strany,
kulturnõÂ kontakty a porÏaÂdaÂnõÂ ruÊznyÂch kulturnõÂch akcõÂ.
CÏ laÂ n e k 6
SmluvnõÂ strany budou podporovat vzaÂjemnou
spolupraÂci v oblasti archivnictvõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
SmluvnõÂ strany budou zvlaÂsÏteÏ podporovat spolupraÂci v oblasti sÏkolstvõÂ, kultury a veÏdy v raÂmci mnohostrannyÂch evropskyÂch vztahuÊ.
CÏ laÂ n e k 8
SmluvnõÂ strany budou podporovat spolupraÂci
v oblasti teÏlovyÂchovy a sportu a rovneÏzÏ prÏõÂmou spolupraÂci mezi mlaÂdezÏõÂ obou zemõÂ.
CÏ laÂ n e k 9
SmluvnõÂ strany budou podporovat
vzaÂjemneÂ spolupraÂce ve veÏdeckeÂ oblasti.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

rozvoj

KazÏdaÂ smluvnõÂ strana, v raÂmci zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ
platnyÂch na jejõÂm uÂzemõÂ, usnadnõÂ druheÂ straneÏ vstup,
pobyt a odjezd osob, jakozÏ i dovoz materiaÂlu a vybavenõÂ k realizaci vyÂmeÏn, vychaÂzejõÂcõÂch z teÂto dohody.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem vyÂmeÏny noÂt
potvrzujõÂcõÂch jejõÂ vnitrostaÂtnõÂ schvaÂlenõÂ v zemõÂch obou
smluvnõÂch stran.
Tato dohoda bude platit po dobu peÏti let a poteÂ
bude jejõÂ platnost automaticky prodluzÏovaÂna na dalsÏõÂ
peÏtileteÂ obdobõÂ, pokud ji jedna ze smluvnõÂch stran
põÂsemneÏ nevypovõÂ nejpozdeÏji sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed uplynutõÂm doby jejõÂ platnosti.
CÏ l aÂ ne k 1 4
Dnem vstupu v platnost teÂto dohody pozbyÂvaÂ
platnosti ve vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o spolupraÂci v oblasti kultury, umeÏnõÂ, veÏdy, sÏkolstvõÂ a osveÏty mezi vlaÂdou
CÏeskoslovenskeÂ republiky a vlaÂdou FederativnõÂ lidoveÂ
republiky JugoslaÂvie, sjednanaÂ dne 29. ledna 1957.
DaÂno v Praze dne 12. kveÏtna 1994 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a slovinskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.
Za vlaÂdu Republiky Slovinsko:
Lojze Peterle v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 183 / 1995

Strana 2292

CÏaÂstka 49

183
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. cÏervna 1994 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi CÏeskou
republikou a AlbaÂnskou republikou o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 13 odst. 1 dnem 7. cÏervence 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ Dohody, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ,
lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
D OH OD A
mezi
CÏeskou republikou a AlbaÂnskou republikou
o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
CÏeskaÂ republika a AlbaÂnskaÂ republika (daÂle jen
¹smluvnõÂ stranyª),
vedeny prÏaÂnõÂm zintenzõÂvnit hospodaÂrÏskou spolupraÂci k vzaÂjemneÂmu prospeÏchu obou staÂtuÊ,
hodlajõÂce vytvorÏit a udrzÏovat prÏõÂzniveÂ podmõÂnky
pro investice investoruÊ jednoho staÂtu na uÂzemõÂ druheÂho staÂtu, a
veÏdomy si, zÏe podpora a vzaÂjemnaÂ ochrana investic v souladu s touto dohodou podneÏcuje podnikatelskou iniciativu v teÂto oblasti,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody:
1. Pojem ¹investiceª oznacÏuje kazÏdou majetkovou hodnotu investovanou v souladu s hospodaÂrÏskyÂmi
aktivitami investorem jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem druheÂ
smluvnõÂ strany a zahrnuje zejmeÂna, nikoli vsÏak vyÂlucÏneÏ :
a) movityÂ a nemovityÂ majetek, jakozÏ i jakaÂkoli jinaÂ
majetkovaÂ praÂva, jako jsou hypoteÂky, zaÂstavy, zaÂruky a podobnaÂ praÂva;
b) akcie, obligace a nezajisÏteÏneÂ zaÂvazky spolecÏnostõÂ
nebo jakeÂkoli jineÂ formy uÂcÏasti na spolecÏnostech;
c) peneÏzÏnõÂ pohledaÂvky nebo naÂroky na jakoukoli
cÏinnost majõÂcõÂ hospodaÂrÏskou hodnotu souvisejõÂcõÂ
s investicõÂ;
d) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ vcÏetneÏ autorskyÂch praÂv, praÂva z ochrannyÂch znaÂmek, patentuÊ,
pruÊmyslovyÂch vzoruÊ, technickyÂch postupuÊ,

know-how, obchodnõÂch tajemstvõÂ, obchodnõÂch
jmen a goodwill, spojenyÂch s investicõÂ;
e) jakaÂkoli praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂkona nebo ze
smluvnõÂho ujednaÂnõÂ, licence nebo povolenõÂ vydaneÂ podle zaÂkona, vcÏetneÏ koncesõÂ k pruÊzkumu,
teÏzÏbeÏ, kultivaci nebo vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
JakaÂkoliv zmeÏna formy, ve ktereÂ jsou hodnoty investovaÂny, nemaÂ vliv na jejich postavenõÂ jako investice.
2. Pojem ¹investorª znamenaÂ jakoukoli fyzickou
nebo praÂvnickou osobu, kteraÂ investuje na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany.
a) Pojem ¹fyzickaÂ osobaª znamenaÂ jakoukoli fyzickou osobu majõÂcõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ neÏktereÂ ze
smluvnõÂch stran v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem.
b) Pojem ¹praÂvnickaÂ osobaª znamenaÂ s ohledem na
obeÏ smluvnõÂ strany jakoukoli spolecÏnost zaregistrovanou nebo zrÏõÂzenou v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem a uznanou podle jejõÂho praÂva za praÂvnickou
osobu, kteraÂ maÂ trvaleÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ neÏktereÂ ze
smluvnõÂch stran.
3. Pojem ¹vyÂnosyª znamenaÂ cÏaÂstky plynoucõÂ
z investice a zahrnuje zejmeÂna, nikoli vsÏak vyÂlucÏneÏ,
zisky, uÂroky, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, podõÂly, dividendy, licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky.
4. Pojem ¹uÂzemõÂª znamenaÂ :
a) s ohledem na AlbaÂnskou republiku uÂzemõÂ, teritoriaÂlnõÂ vody a podmorÏskeÂ uÂzemõÂ AlbaÂnskeÂ republiky stejneÏ jako kontinentaÂlnõÂ sÏelfy, nad kteryÂmi
AlbaÂnskaÂ republika v souladu s mezinaÂrodnõÂm
praÂvem vykonaÂvaÂ svaÂ suvereÂnnõÂ praÂva a jurisdikci,
b) s ohledem na CÏeskou republiku uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nad kteryÂm CÏeskaÂ republika vykonaÂvaÂ
v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem svaÂ suvereÂnnõÂ
praÂva a jurisdikci.
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CÏ laÂ n e k 2
Podpora a ochrana investic

1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude podporovat a vytvaÂrÏet prÏõÂzniveÂ podmõÂnky pro investory druheÂ smluvnõÂ
strany, aby investovali na jejõÂm uÂzemõÂ, a bude takoveÂ
investice prÏipousÏteÏt, a to v souladu se svyÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem.
2. Investice investoruÊ ktereÂkoli smluvnõÂ strany
budou mõÂt vzÏdy zajisÏteÏno rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ zachaÂzenõÂ a budou pozÏõÂvat plneÂ ochrany a bezpecÏnosti na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 3
NaÂrodnõÂ zachaÂzenõÂ a dolozÏka nejvysÏsÏõÂch vyÂhod
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investicõÂm a vyÂnosuÊm investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany
zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a nenõÂ meÂneÏ
prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje investicõÂm nebo vyÂnosuÊm
svyÂch vlastnõÂch investoruÊ nebo investicõÂm nebo vyÂnosuÊm investoruÊ jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, pokud jde o rÏõÂzenõÂ,
udrzÏovaÂnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo dispozici s jejich investicõÂ, zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoliv trÏetõÂho staÂtu,
je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku nelze
vyklaÂdat tak, zÏe zavazujõÂ jednu smluvnõÂ stranu vztahovat na investory druheÂ smluvnõÂ strany vyÂhodu takoveÂho zachaÂzenõÂ, preference nebo vyÂsady, ktereÂ muÊzÏe
jedna smluvnõÂ strana poskytovat podle:
a) celnõÂ unie nebo zoÂny volneÂho obchodu nebo meÏnoveÂ unie nebo podobnyÂch mezinaÂrodnõÂch dohod,
vedoucõÂch k takovyÂm uniõÂm nebo institucõÂm, nebo
jinyÂch forem regionaÂlnõÂ spolupraÂce, jejichzÏ cÏlenem
smluvnõÂ strana je nebo se muÊzÏe staÂt;
b) mezinaÂrodnõÂ dohody nebo ujednaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂch se
zcela nebo prÏevaÂzÏneÏ zdaneÏnõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
NaÂhrada za sÏkodu
1. JestlizÏe investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ
smluvnõÂ strany utrpõÂ sÏkody naÂsledkem vaÂlky, ozbrojeneÂho konfliktu, vyÂjimecÏneÂho stavu, nepokojuÊ, povstaÂnõÂ, vzpoury nebo jinyÂch podobnyÂch udaÂlostõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, poskytne jim tato
smluvnõÂ strana zachaÂzenõÂ, pokud jde o restituci, naÂhradu sÏkody, vyrovnaÂnõÂ nebo jineÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytne tato smluvnõÂ strana
svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm trÏetõÂho
staÂtu.
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2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto cÏlaÂnku, investoruÊm jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ prÏi udaÂlostech uvedenyÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm odstavci utrpeÏli sÏkody na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany spocÏõÂvajõÂcõÂ v:
a) zabavenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany,
b) znicÏenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ nebylo zpuÊsobeno bojovyÂmi akcemi nebo nebylo
vyvolaÂno nezbytnostõÂ situace,
bude poskytnuta spravedlivaÂ a prÏimeÏrÏenaÂ naÂhrada za
sÏkody utrpeÏneÂ beÏhem zabõÂraÂnõÂ nebo v duÊsledku znicÏenõÂ majetku. VyÂsledneÂ platby budou bez prodlenõÂ
volneÏ prÏevoditelneÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 5
VyvlastneÏnõÂ
1. Investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ smluvnõÂ
strany nebudou znaÂrodneÏny, vyvlastneÏny nebo podrobeny opatrÏenõÂm majõÂcõÂm podobnyÂ uÂcÏinek jako znaÂrodneÏnõÂ nebo vyvlastneÏnõÂ (daÂle jen ¹vyvlastneÏnõÂª) na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany s vyÂjimkou verÏejneÂho
zaÂjmu. VyvlastneÏnõÂ bude provedeno v souladu se zaÂkonem, na nediskriminacÏnõÂm zaÂkladeÏ, a bude doprovaÂzeno opatrÏenõÂmi k zaplacenõÂ okamzÏiteÂ, prÏimeÏrÏeneÂ
a uÂcÏinneÂ naÂhrady. TakovaÂ naÂhrada se bude rovnat trzÏnõÂ
hodnoteÏ vyvlastneÏneÂ investice bezprostrÏedneÏ prÏed vyvlastneÏnõÂm nebo nezÏ se zamyÂsÏleneÂ vyvlastneÏnõÂ stalo
verÏejneÏ znaÂmyÂm, bude zahrnovat uÂroky od data vyvlastneÏnõÂ, bude uskutecÏneÏna bez prodlenõÂ, bude okamzÏiteÏ realizovatelnaÂ a volneÏ prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
2. DotcÏenyÂ investor maÂ praÂvo pozÏaÂdat o neodkladneÂ prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho prÏõÂpadu a o ohodnocenõÂ
sveÂ investice soudnõÂm nebo jinyÂm nezaÂvislyÂm orgaÂnem smluvnõÂ strany v souladu s principy obsazÏenyÂmi
v tomto cÏlaÂnku.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se vztahuje i na prÏõÂpady, kdy smluvnõÂ strana vyvlastnõÂ aktiva
spolecÏnosti, kteraÂ byla zaregistrovaÂna nebo zrÏõÂzena
v souladu s platnyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem v jakeÂkoli cÏaÂsti
jejõÂho vlastnõÂho uÂzemõÂ a maÂ trvaleÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ neÏktereÂ ze smluvnõÂch stran a v nõÂzÏ investorÏi druheÂ
smluvnõÂ strany vlastnõÂ podõÂly.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏevody
1. SmluvnõÂ strany zajistõÂ prÏevod plateb spojenyÂch
s investicemi nebo vyÂnosy. PrÏevody budou provedeny
ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ bez omezenõÂ a zbytecÏnyÂch
prodlenõÂ. TakoveÂ prÏevody zahrnujõÂ zejmeÂna, nikoliv
vsÏak vyÂlucÏneÏ :
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a) kapitaÂl a dodatecÏneÂ cÏaÂstky k udrzÏenõÂ nebo zveÏtsÏenõÂ
investice;
b) zisky, uÂroky, dividendy a jineÂ beÏzÏneÂ prÏõÂjmy;
c) cÏaÂstky na splacenõÂ puÊjcÏek;
d) licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky;
e) vyÂnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f) prÏõÂjmy fyzickyÂch osob v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy smluvnõÂ strany, kde je investice provedena.
2. Pro uÂcÏely teÂto dohody budou jako prÏepocÏõÂtacõÂ
kurzy pouzÏity oficiaÂlnõÂ kurzy pro beÏzÏneÂ transakce
platneÂ k datu prÏevodu, pokud nebude dohodnuto jinak.
CÏ laÂ n e k 7
PostoupenõÂ praÂv
1. JestlizÏe jedna smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ
agentura provede platbu sveÂmu vlastnõÂmu investorovi
z duÊvodu zaÂruky, kterou poskytla ve vztahu k investici
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, uznaÂ druhaÂ smluvnõÂ
strana:
a) postoupenõÂ kazÏdeÂho praÂva nebo naÂroku investora
na smluvnõÂ stranu nebo jõÂ zmocneÏnou agenturu, at'
k postoupenõÂ dosÏlo podle zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ
praÂvnõÂho ujednaÂnõÂ v teÂto zemi, jakozÏ i
b) zÏe smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ agentura je
z titulu postoupenõÂ praÂv opraÂvneÏna uplatnÏovat
praÂva a vznaÂsÏet naÂroky tohoto investora a prÏevzõÂt
zaÂvazky vztahujõÂcõÂ se k investici.
2. PostoupenaÂ praÂva nebo naÂroky neprÏekrocÏõÂ
mõÂru puÊvodnõÂch praÂv nebo naÂrokuÊ investora.
CÏ laÂ n e k 8
Ï esÏenõÂ sporuÊ z investic mezi smluvnõÂ stranou
R
a investorem druheÂ smluvnõÂ strany
1. JakyÂkoli spor, kteryÂ muÊzÏe vzniknout mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ strany a druhou smluvnõÂ stranou v souvislosti s investicõÂ na uÂzemõÂ teÂto druheÂ
smluvnõÂ strany, bude prÏedmeÏtem jednaÂnõÂ mezi stranami ve sporu.
2. JestlizÏe spor mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ
strany a druhou smluvnõÂ stranou nebude takto urovnaÂn v dobeÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ, je investor opraÂvneÏn prÏedlozÏit
spor bud':
a) MezinaÂrodnõÂmu strÏedisku pro rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic (ICSID) s prÏihleÂdnutõÂm k pouzÏitelnyÂm ustanovenõÂm UÂmluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi
staÂty a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ, otevrÏeneÂ k podpisu ve
Washingtonu D. C. 18. brÏezna 1965 v prÏõÂpadeÏ, zÏe
obeÏ smluvnõÂ strany jsou stranami teÂto uÂmluvy;
nebo
b) rozhodci nebo mezinaÂrodnõÂmu rozhodcÏõÂmu soudu
zrÏõÂzeneÂmu ad hoc, ustanoveneÂmu podle rozhodcÏõÂch pravidel Komise Organizace spojenyÂch naÂ-
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roduÊ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvo obchodnõÂ (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou põÂsemneÏ dohodnout na zmeÏnaÂch teÏchto pravidel. RozhodcÏõÂ
naÂlez bude konecÏnyÂ a zaÂvaznyÂ pro obeÏ strany ve
sporu.
CÏ laÂ n e k 9
Ï esÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami
R
1. Spory mezi smluvnõÂmi stranami tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ teÂto dohody mohou byÂt, pokud to
bude mozÏneÂ, vyrÏesÏeny konzultacemi nebo jednaÂnõÂmi.
2. Pokud spor nemuÊzÏe byÂt takto vyrÏesÏen ve lhuÊteÏ
sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude na zÏaÂdost jedneÂ ze smluvnõÂch stran
prÏedlozÏen rozhodcÏõÂmu soudu v souladu s ustanovenõÂmi
tohoto cÏlaÂnku.
3. RozhodcÏõÂ soud bude ustanoven pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem. KazÏdaÂ smluvnõÂ
strana urcÏõÂ jednoho rozhodce ve lhuÊteÏ do dvou meÏsõÂcuÊ
od obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti o rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ. Tito dva rozhodci pak vyberou obcÏana trÏetõÂho staÂtu, kteryÂ bude se
souhlasem obou smluvnõÂch stran jmenovaÂn prÏedsedou
soudu (daÂle jen ¹prÏedsedaª). PrÏedseda bude jmenovaÂn
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne jmenovaÂnõÂ obou rozhodcuÊ.
4. Pokud v neÏktereÂ ze lhuÊt uvedenyÂch v odstavci 3
tohoto cÏlaÂnku nebylo provedeno nezbytneÂ jmenovaÂnõÂ,
muÊzÏe byÂt pozÏaÂdaÂn prÏedseda MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho
dvora, aby provedl jmenovaÂnõÂ. Je-li prÏedseda obcÏanem
neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo z jineÂho duÊvodu nemuÊzÏe
vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn
mõÂstoprÏedseda. Je-li takeÂ mõÂstoprÏedseda obcÏanem neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo nemuÊzÏe vykonat toto poveÏrÏenõÂ, bude o provedenõÂ nezbytneÂho jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn
nejstarsÏõÂ cÏlen MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, kteryÂ
nenõÂ obcÏanem zÏaÂdneÂ smluvnõÂ strany.
5. RozhodcÏõÂ soud prÏijõÂmaÂ svaÂ rozhodnutõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ. TakoveÂ rozhodnutõÂ je zaÂvazneÂ. KazÏdaÂ
smluvnõÂ strana uhradõÂ pouze naÂklady sveÂho rozhodce
a sveÂ uÂcÏasti v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ; naÂklady prÏedsedy
a ostatnõÂ naÂklady budou hrazeny smluvnõÂmi stranami
rovnyÂm dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud urcÏõÂ vlastnõÂ jednacõÂ pravidla.
CÏ l aÂ ne k 10
PouzÏitõÂ jinyÂch prÏedpisuÊ a zvlaÂsÏtnõÂ zaÂvazky
1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe je neÏkteraÂ zaÂlezÏitost rÏesÏena soucÏasneÏ touto dohodou a jinou mezinaÂrodnõÂ dohodou,
jejõÂzÏ stranami jsou obeÏ smluvnõÂ strany, nic v teÂto dohodeÏ nebraÂnõÂ, aby jakaÂkoli smluvnõÂ strana nebo jakyÂkoli z jejõÂch investoruÊ, kteryÂ vlastnõÂ investice na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany, vyuzÏili jakyÂchkoli prÏedpisuÊ,
ktereÂ jsou pro neÏ prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
2. JestlizÏe zachaÂzenõÂ poskytnuteÂ jednou smluvnõÂ
stranou investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany v souladu
s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem nebo jinyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi smluv-
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nõÂmi ustanovenõÂmi je prÏõÂzniveÏjsÏõÂ, nezÏ ktereÂ je poskytovaÂno touto dohodou, bude vyuzÏito toto prÏõÂzniveÏjsÏõÂ
zachaÂzenõÂ.

straneÏ diplomatickou cestou splneÏnõÂ uÂstavnõÂch pozÏadavkuÊ pro vstup teÂto dohody v platnost. Tato dohoda
vstoupõÂ v platnost dnem druheÂ notifikace.

CÏ l aÂ ne k 11
PouzÏitelnost teÂto dohody

2. Tato dohoda zuÊstane v platnosti po dobu deseti
let a jejõÂ platnost bude pokracÏovat, pokud jeden rok
prÏed uplynutõÂm pocÏaÂtecÏnõÂho nebo jakeÂhokoli naÂsledujõÂcõÂho obdobõÂ jedna smluvnõÂ strana põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ
druheÂ smluvnõÂ straneÏ svuÊj uÂmysl ukoncÏit platnost Dohody.

UstanovenõÂ teÂto dohody se pouzÏijõÂ na investice
uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany po 1. lednu 1992.
CÏ l aÂ ne k 12
Konzultace
ZaÂstupci smluvnõÂch stran budou, kdykoli to bude
nutneÂ, konzultovat jakeÂkoli zaÂlezÏitosti tyÂkajõÂcõÂ se naplnÏovaÂnõÂ teÂto dohody. TakoveÂto konzultace se uskutecÏnõÂ na zaÂkladeÏ naÂvrhu jedneÂ ze smluvnõÂch stran na
mõÂsteÏ a v termõÂnu dohodnuteÂm diplomatickou cestou.
CÏ l aÂ ne k 13
Vstup v platnost, trvaÂnõÂ a ukoncÏenõÂ
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
Za CÏeskou republiku:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ

3. Pro investice uskutecÏneÏneÂ prÏed ukoncÏenõÂm
platnosti teÂto dohody zuÊstanou ustanovenõÂ teÂto dohody uÂcÏinnaÂ po dobu deseti let od data ukoncÏenõÂ platnosti.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.
DaÂno v Praze dne 27. cÏervna 1994 ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v jazyce cÏeskeÂm, albaÂnskeÂm a anglickeÂm.
V prÏõÂpadeÏ jakeÂkoli rozdõÂlnosti ve vyÂkladu je rozhodujõÂcõÂ anglickeÂ zneÏnõÂ.
Za AlbaÂnskou republiku:
Selim Belortaja v. r.
ministr pruÊmyslu a obchodu
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184
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 24. rÏõÂjna 1994 byla v Tallinnu podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Estonskou republikou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru
danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 2 dnem 26. kveÏtna 1995.
CÏeskyÂ prÏeklad Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ Smlouvy, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
SM LOU VA
mezi
CÏeskou republikou
a
Estonskou republikou
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
CÏeskaÂ republika a EstonskaÂ republika,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a z majetku,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ
bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo obou smluvnõÂch staÂtech (rezidenti).
CÏ laÂ n e k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje

b) v CÏeskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(iii) danÏ z nemovitostõÂ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª).
4. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na daneÏ
stejneÂho nebo podobneÂho druhu, ktereÂ budou uklaÂdaÂny po podpisu teÂto smlouvy vedle nebo mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si
vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏ laÂ n e k 3

1. Tato smlouva se uplatnÏuje na daneÏ z prÏõÂjmu
a z majetku, uklaÂdaneÂ jmeÂnem kazÏdeÂho ze smluvnõÂch
staÂtuÊ nebo jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch
uÂrÏaduÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.

1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:

2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a z majetku se povazÏujõÂ
vsÏechny daneÏ vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu, z celkoveÂho majetku nebo z cÏaÂsti prÏõÂjmu nebo majetku
vcÏetneÏ danõÂ ze zisku ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.
3. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou zejmeÂna:
a) v EstonskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ;
(ii) danÏ z pozemkuÊ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹estonskaÂ danÏª);

a) vyÂraz ¹Estonskoª znamenaÂ Estonskou republiku,
a pokud je pouzÏit v zemeÏpisneÂm vyÂznamu, znamenaÂ uÂzemõÂ Estonska a jakoukoliv oblast sousedõÂcõÂ s vyÂsostnyÂmi vodami Estonska, na ktereÂ mohou byÂt podle zaÂkonuÊ Estonska a v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem vykonaÂvaÂna praÂva Estonska tyÂkajõÂcõÂ se morÏskeÂho dna a jeho podlozÏõÂ a jejich
prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ;
b) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª znamenaÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, na ktereÂm jsou podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;

VsÏeobecneÂ definice
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c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu CÏeskou republiku
nebo Estonsko;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje jakoukoliv praÂvnickou osobu nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂho pro
uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
g) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
(ii) kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost
nebo sdruzÏenõÂ zrÏõÂzeneÂ podle praÂva platneÂho
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
h) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli
dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ nebo letadlem,
kteraÂ je provozovaÂna podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu, pokud takovaÂ doprava nenõÂ uskutecÏnÏovaÂna jen mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
ch) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ Estonska ministra financõÂ nebo jeho
zmocneÏneÂho zaÂstupce;
(ii) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky ministra financõÂ
nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, bude
mõÂt pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam, jezÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto staÂtu, ktereÂ
upravuje daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, pokud
souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ laÂ n e k 4
Rezident
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏuje kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta vedenõÂ, mõÂsta zalozÏenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje osobu,
kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto smluvnõÂm staÂteÏ
pouze z duÊvoduÊ prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ nebo
majetku v tomto staÂteÏ umõÂsteÏneÂho.
Pro uÂcÏely teÂto smlouvy budou vlaÂda smluvnõÂho staÂtu,
jeho nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvary a mõÂstnõÂ uÂrÏady povazÏovaÂny za
rezidenta tohoto smluvnõÂho staÂtu.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude jejõÂ
postavenõÂ urcÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
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a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ staÂlyÂ byt
v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
v tom staÂteÏ, ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ
tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo
jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ, ve ktereÂm
se obvykle zdrzÏuje;
c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je
rezidentem v tom staÂteÏ, jehozÏ je staÂtnõÂm obcÏanem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem obou staÂtuÊ
nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, budou prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ usilovat o vyrÏesÏenõÂ otaÂzky vzaÂjemnou dohodou a urcÏõÂ pro
takovou osobu zpuÊsob uplatneÏnõÂ Smlouvy.
CÏ laÂ n e k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu a
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje.

3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) stavenisÏteÏ, stavbu, montaÂzÏ nebo instalacÏnõÂ projekt
nebo dohlõÂzÏecõÂ nebo poradenskeÂ cÏinnosti s nimi
spojeneÂ, avsÏak pouze trvaÂ-li tato stavba, projekt
nebo cÏinnosti deÂle nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ;
b) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ poradenskyÂch a manazÏerskyÂch sluzÏeb, podnikem jednoho smluvnõÂho
staÂtu prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch
pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro tyto uÂcÏely,
avsÏak pouze pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru
trvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂho smluvnõÂho staÂtu po jedno
nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu sÏest meÏsõÂcuÊ
v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
4. Bez ohledu na prÏedchaÂzejõÂcõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
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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 pro
podnik pouze za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ
informacõÂ, veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch
cÏinnostõÂ, ktereÂ majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo
pomocnyÂ charakter;
f) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze k vyÂkonu jakeÂhokoliv spojenõÂ cÏinnostõÂ uvedenyÂch v põÂsmenech a) ± e), pokud celkovaÂ cÏinnost
trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto spojenõÂ, maÂ
prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter.
5. JestlizÏe bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1
a 2, osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho
se vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na
uÂcÏet podniku a maÂ k dispozici a obvykle pouzÏõÂvaÂ
plnou moc, kteraÂ ji dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to, zÏe tento podnik maÂ staÂlou
provozovnu v tomto staÂteÏ ve vztahu ke vsÏem cÏinnostem, ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ pro podnik, pokud cÏinnosti teÂto osoby nejsou omezeny na cÏinnosti uvedeneÂ
v odstavci 4, ktereÂ, pokud by byly uskutecÏnÏovaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, by nezaklaÂdaly existenci staÂleÂ provozovny podle ustanovenõÂ tohoto odstavce.
6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto
staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe,
generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ
cÏinnosti. JestlizÏe vsÏak cÏinnosti takoveÂho zaÂstupce jsou
zcela nebo z prÏevaÂzÏneÂ cÏaÂsti veÏnovaÂny zaÂjmuÊm podniku, nebude tento zaÂstupce povazÏovaÂn za nezaÂvisleÂho ve smyslu tohoto odstavce.
7. 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 tam vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
(at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou
provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze
zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.

2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ takovyÂ vyÂznam,
jakyÂ maÂ podle zaÂkonuÊ smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je dotycÏnyÂ majetek umõÂsteÏn. VyÂraz zahrnuje v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ nemoviteÂho majetku, zÏivyÂ a mrtvyÂ
inventaÂrÏ uzÏõÂvanyÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ, praÂva, pro
kteraÂ platõÂ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho praÂva vztahujõÂcõÂ se
na pozemky, budovy, opce nebo podobnaÂ praÂva k zõÂskaÂnõÂ nemoviteÂho majetku, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho
majetku a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platy za
teÏzÏenõÂ nebo za prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek,
pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ; lodeÏ, cÏluny a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu
uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. JestlizÏe vlastnictvõÂ akciõÂ nebo jinyÂch praÂv na
spolecÏnosti opravnÏuje vlastnõÂka akciõÂ nebo praÂv na
spolecÏnosti k pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku, jehozÏ je
spolecÏnost majitelem, prÏõÂjmy z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ takovyÂch
praÂv mohou byÂt zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je nemovityÂ majetek umõÂsteÏn.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ rovneÏzÏ pro
prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku a pro prÏõÂjmy
z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna.
JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ svoji 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 svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ se s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 3 v kazÏdeÂm
smluvnõÂm staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky, ktereÂ by
byla mohla docõÂlit, kdyby byla jako samostatnyÂ podnik
vykonaÂvala stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti za stejnyÂch
nebo obdobnyÂch podmõÂnek a byla zcela nezaÂvislaÂ ve
styku s podnikem, jehozÏ je staÂlou provozovnou.
3. PrÏi vyÂpocÏtu ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje
odecÏõÂst naÂklady podniku vynalozÏeneÂ na cõÂle sledovaneÂ
touto staÂlou provozovnou, vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch, at'
vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je tato staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde. NaÂklady, ktereÂ povolõÂ smluvnõÂ staÂt odecÏõÂst, budou zahrnovat pouze naÂklady odpocÏitatelneÂ
podle vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu.
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4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ
stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny 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 rozdeÏlenõÂm; 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 dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ prÏijmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 8
MezinaÂrodnõÂ doprava
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ takeÂ pro zisky
z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
CÏ laÂ n e k 9
SdruzÏeneÂ podniky
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 jmeÏnõÂ podniku jednoho
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, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi podniky
nezaÂvislyÂmi, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt
teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ,
ale vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly,
byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezi-
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dentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, rezidentovi druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ 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:
a) 5 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem je spolecÏnost (jinaÂ nezÏ osobnõÂ spolecÏnost), kteraÂ prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ 25 % majetku
spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch
prÏõÂpadech.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou upravit
vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
Tento odstavec se nedotyÂkaÂ zdaneÏnõÂ ziskuÊ spolecÏnosti,
ze kteryÂch jsou dividendy vyplaÂceny.
3. VyÂraz ¹dividendyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou
pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku, jakozÏ i prÏõÂjmy z praÂv
na spolecÏnosti, ktereÂ jsou podle danÏovyÂch prÏedpisuÊ
staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk, rezidentem, postaveny na rovenÏ prÏõÂjmuÊ z akciõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem v jednom 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 toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
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 rezidentu tohoto druheÂho
staÂtu nebo zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, skutecÏneÏ patrÏõÂ ke staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, kteraÂ je umõÂsteÏna 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 docõÂlenyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 1
UÂroky
Â roky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
1. U
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
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2. AvsÏak uÂroky uvedeneÂ v odstavci 1 tohoto
cÏlaÂnku mohou byÂt zdaneÏny rovneÏzÏ ve smluvnõÂm
staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
tohoto staÂtu, ale pokud prÏõÂjemce je skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 % hrubeÂ
cÏaÂstky uÂrokuÊ.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou upravit
vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2, uÂroky,
ktereÂ majõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a ktereÂ plynou a jsou skutecÏneÏ vlastneÏny vlaÂdou druheÂho staÂtu,
vcÏetneÏ jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ a mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ,
uÂstrÏednõÂ bankou nebo jakoukoliv financÏnõÂ institucõÂ
zcela vlastneÏnou touto vlaÂdou, nebo uÂroky plynoucõÂ
z puÊjcÏek garantovanyÂch touto vlaÂdou, budou vyjmuty
ze zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ.
4. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu zajisÏteÏnyÂch i nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo majõÂcõÂch nebo nemajõÂcõÂch praÂvo uÂcÏasti na
zisku dluzÏnõÂka, a zvlaÂsÏteÏ, prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch
papõÂruÊ a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ vcÏetneÏ preÂmiõÂ a odmeÏn spojenyÂch s teÏmito cennyÂmi papõÂry, obligacemi nebo dluhopisy. PenaÂle za pozdnõÂ platbu se
nepovazÏujõÂ za uÂroky pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2 a 3 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou
nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo 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 toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
6. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto
staÂtu. Pokud vsÏak osoba platõÂcõÂ uÂroky, at' je rezidentem smluvnõÂho staÂtu nebo ne, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ
staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, v jejõÂzÏ souvislosti dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ je placen uÂrok, a tyto
uÂroky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ
zaÂkladny, pak za zdroj takovyÂch uÂrokuÊ bude povazÏovaÂn staÂt, v neÏmzÏ je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
7. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem uÂrokuÊ, nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏuje
s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto
posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm
k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.

CÏ l aÂ ne k 1 2
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. AvsÏak takoveÂ licencÏnõÂ poplatky mohou byÂt
takeÂ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich
zdroj a v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu,
avsÏak je-li prÏõÂjemce skutecÏenyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch
poplatkuÊ, cÏaÂstka daneÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne
10 % hrubeÂ cÏaÂstky z licencÏnõÂch poplatkuÊ.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou upravit
vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ
jako naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ a filmuÊ
nebo nahraÂvek pro rozhlasoveÂ nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,
jakeÂhokoliv patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu nebo
modelu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu nebo za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ, nebo za
informace, ktereÂ se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ
v oblasti pruÊmysloveÂ, obchodnõÂ nebo veÏdeckeÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 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 nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe praÂvo nebo majetek,
ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ
vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ.
V tomto prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto
staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je
nebo nenõÂ rezidentem v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ, maÂ
ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, ktereÂ jdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ
nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ
poplatky majõÂ zdroj v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je
staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se
vztahujõÂ na uzÏitõÂ, praÂvo nebo informaci, za ktereÂ jsou
placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ
jeden i druhyÂ udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by
byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby
nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka

CÏaÂstka 49

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 184 / 1995

platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu
s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky, ktereÂ plynou rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku uvedeneÂho
v cÏlaÂnku 6, kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebo podõÂluÊ na spolecÏnosti, jejõÂzÏ jmeÏnõÂ je tvorÏeno prÏevaÂzÏneÏ takovyÂm majetkem, mohou byÂt zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je
cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ 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.
3. Zisky, ktereÂ plynou podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ lodõÂ nebo letadel provozovanyÂch
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ
slouzÏõÂ provozu teÏchto lodõÂ nebo letadel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
4. Zisky ze zcizenõÂ jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ je
uveden v odstavcõÂch 1, 2 a 3, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 1 4
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy pobõÂraneÂ fyzickou osobou, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ze svobodneÂho
povolaÂnõÂ nebo jineÂ nezaÂvisleÂ cÏinnosti, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, nemaÂ-li tato osoba pro uÂcÏely
provozovaÂnõÂ svyÂch cÏinnostõÂ pravidelneÏ k dispozici staÂlou zaÂkladnu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. JestlizÏe maÂ
nebo meÏla takovou staÂlou zaÂkladnu, prÏõÂjem muÊzÏe byÂt
zdaneÏn v druheÂm staÂteÏ, ale pouze v rozsahu, kteryÂ lze
prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ. Pro uÂcÏely tohoto odstavce se
maÂ za to, zÏe fyzickaÂ osoba maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou
zaÂkladnu v danÏoveÂm roce, jestlizÏe jejõÂ pobyt v tomto
staÂteÏ trvaÂ nejmeÂneÏ 183 dnuÊ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v tomto
roce.
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.
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CÏ l aÂ ne k 1 5
ZameÏstnaÂnõÂ

1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 16,
18, 19 a 20 zdaneÏnõÂ jen v tomto 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 zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na
ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ, jestlizÏe vsÏechny naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky jsou splneÏny:
a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ, kteraÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v prÏõÂslusÏneÂm financÏnõÂm roce, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za
zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem v druheÂm
staÂteÏ, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ
zaÂkladneÏ, ktereÂ maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku, mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu na palubeÏ lodi nebo letadla v mezinaÂrodnõÂ
dopraveÏ zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 6
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, jezÏ rezident
jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ
rady nebo jineÂho obdobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti,
kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 7
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident smluvnõÂho staÂtu
jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako divadelnõÂ,
filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec, nebo hudebnõÂk, nebo jako sportovec z takovyÂchto osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch umeÏlcem nebo sportovcem 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.
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3. PrÏõÂjmy, o nichzÏ se zminÏuje tento cÏlaÂnek, budou
bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 vyjmuty ze
zdaneÏnõÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ umeÏlec nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost, za prÏedpokladu, zÏe tato
cÏinnost je hrazena z podstatneÂ cÏaÂsti z verÏejnyÂch fonduÊ
tohoto staÂtu, jeho nizÏsÏõÂho spraÂvnõÂho uÂtvaru nebo mõÂstnõÂho uÂrÏadu.
CÏ l aÂ ne k 1 8
Penze
Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ z duÊvodu
drÏõÂveÏjsÏõÂho zameÏstnaÂnõÂ rezidentu neÏktereÂho smluvnõÂho
staÂtu podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 2
cÏlaÂnku 19 zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 9
VerÏejneÂ funkce
1. a) OdmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo spraÂvnõÂm uÂtvarem
nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu nebo
agenturou nebo institucõÂ zcela vlastneÏnou
staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm
uÂrÏadem fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu nebo spraÂvnõÂmu uÂtvaru
nebo mõÂstnõÂmu orgaÂnu nebo agenturÏe nebo
instituci, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto
staÂteÏ.
b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
pouze v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe
sluzÏby jsou prokazovaÂny v tomto staÂteÏ
a fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto
staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu, nebo
(ii) se nestala rezidentem v tomto staÂteÏ jen
z duÊvodu poskytovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. a) Penze vyplaÂceneÂ bud' prÏõÂmo, nebo z fonduÊ,
ktereÂ zrÏõÂdil neÏkteryÂ smluvnõÂ staÂt, spraÂvnõÂ
uÂtvar nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu nebo
agentura nebo instituce zcela vlastneÏnaÂ
tõÂmto staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby zaÂvisleÂho charakteru prokaÂzaneÂ tomuto staÂtu,
spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu uÂrÏadu
nebo agenturÏe nebo instituci, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu.
3. UstanovnõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18 se pouzÏijõÂ na odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu nebo agenturou nebo institucõÂ zcela vlastneÏnou staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm uÂrÏadem.

CÏ l aÂ ne k 2 0
Studenti, profesorÏi a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
1. Platy, ktereÂ student nebo ucÏenÏ nebo staÂzÏista,
kteryÂ je nebo byl bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem
do jednoho smluvnõÂho staÂtu rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ a kteryÂ se zdrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ pouze za uÂcÏelem studia nebo vyÂcviku, dostaÂvaÂ na
uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy, studia nebo vyÂcviku, nebudou
zdaneÏny v tomto staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto
platy jsou mu vyplaÂceny ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.
2. FyzickaÂ osoba, kteraÂ navsÏtõÂvõÂ jeden smluvnõÂ staÂt
za uÂcÏelem vyÂuky nebo provaÂdeÏnõÂ vyÂzkumu na univerziteÏ, vysokeÂ sÏkole nebo jineÂ uznaÂvaneÂ vzdeÏlaÂvacõÂ instituci v tomto smluvnõÂm staÂteÏ a kteraÂ je nebo byla bezprostrÏedneÏ takovou naÂvsÏteÏvou rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, bude osvobozena od zdaneÏnõÂ v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ z odmeÏn za takovou vyÂuku
nebo vyÂzkum na obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ dva roky ode
dne prvnõÂ naÂvsÏteÏvy za takovyÂm uÂcÏelem.
3. UstanovenõÂ odstavce 2 tohoto cÏlaÂnku se neuplatnõÂ na prÏõÂjmy z vyÂzkumu, pokud je takovyÂ vyÂzkum
provaÂdeÏn nikoliv pro verÏejnyÂ zaÂjem, nyÂbrzÏ v prveÂ rÏadeÏ
pro soukromyÂ prospeÏch urcÏiteÂ osoby nebo osob.
CÏ l aÂ ne k 2 1
JineÂ prÏõÂjmy
1. PrÏõÂjmy osoby, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, a ktereÂ majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ
se nepojednaÂvaÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto
smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije na prÏõÂjmy,
jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku, kteryÂ je definovaÂn v odstavci 2 cÏlaÂnku 6, jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch
prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem v neÏktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, vykonaÂvaÂ pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny tam umõÂsteÏneÂ, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy
platõÂ, jsou skutecÏneÏ spojeny s takovou staÂlou provozovnou nebo staÂlou zaÂkladnou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle toho,
o jakyÂ prÏõÂpad jde.
CÏ l aÂ ne k 2 2
Majetek
1. Majetek prÏedstavovanyÂ nemovityÂm majetkem
uvedenyÂm v cÏlaÂnku 6, kteryÂ vlastnõÂ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu a kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Majetek prÏedstavovanyÂ movityÂm majetkem,
kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny,
kterou maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo movityÂm majetkem, kteryÂ
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prÏõÂslusÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou maÂ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu
nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Majetek prÏedstavovanyÂ lod'mi nebo letadly,
provozovanyÂmi v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu, a movityÂm majetkem slouzÏõÂcõÂm
k provozovaÂnõÂ takovyÂchto lodõÂ nebo letadel, podleÂhaÂ
zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
4. VsÏechny ostatnõÂ cÏaÂsti majetku rezidenta smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 2 3
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ rezidenta Estonska bude dvojõÂmu
zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ:
a) JestlizÏe rezident Estonska pobõÂraÂ prÏõÂjmy nebo
vlastnõÂ majetek, kteryÂ v souladu s touto smlouvou
muÊzÏe byÂt zdaneÏn v CÏeskeÂ republice, Estonsko,
pokud jeho vnitrostaÂtnõÂ prÏedpisy neposkytujõÂ vyÂhodneÏjsÏõÂ zachaÂzenõÂ, povolõÂ:
(i) jako snõÂzÏenõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ tohoto rezidenta,
cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z prÏõÂjmuÊ zaplacenou
v CÏeskeÂ republice,
(ii) jako snõÂzÏenõÂ daneÏ z majetku tohoto rezidenta,
cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z majetku zaplacenou
v CÏeskeÂ republice.
TakoveÂ snõÂzÏenõÂ vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ neprÏekrocÏõÂ cÏaÂst daneÏ z prÏõÂjmuÊ nebo z majetku
v Estonsku, vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm,
kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v CÏeskeÂ republice.
b) Pro uÂcÏely põÂsmene a), jestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je
rezidentem Estonska, obdrzÏõÂ dividendy od spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem CÏeskeÂ republiky, ve
ktereÂ vlastnõÂ alesponÏ 10 % akciõÂ s uÂplnyÂm hlasovacõÂm praÂvem, danÏ zaplacenaÂ v CÏeskeÂ republice
bude obsahovat nejen danÏ zaplacenou z dividend,
ale i danÏ ze zisku spolecÏnosti, ze ktereÂho byly
dividendy vyplaÂceny.
2. V prÏõÂpadeÏ rezidenta CÏeskeÂ republiky bude dvojõÂmu zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ:
a) CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm
rezidentuÊm zahrnout do zaÂkladu, ze ktereÂho se
takoveÂ daneÏ uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy nebo majetek, ktereÂ
mohou byÂt v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy
rovneÏzÏ zdaneÏny v Estonsku, avsÏak povolõÂ snõÂzÏit
cÏaÂstku daneÏ vypocÏtenou z takoveÂho zaÂkladu
o cÏaÂstku daneÏ zaplaceneÂ v Estonsku. Toto snõÂzÏenõÂ
vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏtenou prÏed snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy nebo majetek, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v Estonsku;
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b) pokud v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy
nebo vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ je prÏõÂjem pobõÂranyÂ
nebo majetek vlastneÏnyÂ rezidentem CÏeskeÂ republiky osvobozen ze zdaneÏnõÂ v CÏeskeÂ republice, CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi vyÂpocÏtu daneÏ
z ostatnõÂho prÏõÂjmu nebo majetku tohoto rezidenta vzõÂt v uÂvahu osvobozenyÂ prÏõÂjem nebo majetek.
3. Pro uÂcÏely odstavcuÊ 1 a 2 se bude mõÂt za to, zÏe
vyÂraz ¹danÏ zaplacenaÂ v CÏeskeÂ republiceª, respektive
¹danÏ zaplacenaÂ v Estonskuª zahrnuje jakoukoliv danÏ,
kteraÂ by byla splatnaÂ, kdyby podle zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky nebo Estonska na podporu ekonomickeÂho
rozvoje nebylo poskytnuto osvobozenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ
daneÏ.
CÏ l aÂ ne k 2 4
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 mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ
prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou, zejmeÂna
s ohledem na rezidenci, ve stejneÂ situaci. Toto ustanovenõÂ se bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 uplatnõÂ
rovneÏzÏ na osoby, ktereÂ nejsou rezidenty jednoho nebo
obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
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
tyteÂzÏ cÏinnosti. Toto ustanovenõÂ nebude vyklaÂdaÂno jako
zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm druheÂho smluvnõÂho staÂtu osobnõÂ uÂlevy, slevy
a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvodu osobnõÂho stavu nebo povinnostõÂ k rodineÏ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõÂ cÏlaÂnku 9, odstavce 7 cÏlaÂnku 11 a odstavce 6 cÏlaÂnku 12,
budou uÂroky, licencÏnõÂ poplatky a jineÂ vyÂlohy placeneÂ
podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu rezidentovi druheÂho smluvnõÂho staÂtu, odcÏitatelneÂ pro uÂcÏely stanovenõÂ
zdanitelnyÂch ziskuÊ tohoto podniku za stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly placeny osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ. PodobneÏ, jakeÂkoliv dluhy
podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu vuÊcÏi rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu budou pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelneÂho majetku takoveÂho podniku odcÏitatelneÂ za
stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly smluveny vuÊcÏi
rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
4. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ
jmeÏnõÂ je zcela anebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ
jsou rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou
podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂd-
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neÂmu 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.
5. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se bez ohledu na
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 2 vztahujõÂ na daneÏ jakeÂhokoliv
druhu a pojmenovaÂnõÂ.
CÏ l aÂ ne k 2 5
Ï
ResÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
1. JestlizÏe se osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho
nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u nõÂ
ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto
smlouvy, muÊzÏe nezaÂvisle na opravnyÂch prostrÏedcõÂch,
ktereÂ poskytujõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy teÏchto
staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem, nebo jestlizÏe prÏõÂpad
spadaÂ pod odstavec 1 cÏlaÂnku 24, uÂrÏadu smluvnõÂho
staÂtu, jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt
prÏedlozÏen do trÏõÂ let od prveÂho oznaÂmenõÂ opatrÏenõÂ,
ktereÂ vede ke zdaneÏnõÂ, jezÏ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad rozhodl dohodou
s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak, aby
se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ s touto
smlouvou. JakaÂkoliv dosazÏenaÂ dohoda bude uskutecÏneÏna bez ohledu na cÏasoveÂ limity ve vnitrostaÂtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisech smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit vyrÏesÏit dohodou obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ
mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo aplikaci teÂto
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 uskutecÏnit prostrÏednictvõÂm komise slozÏeneÂ ze zaÂstupcuÊ prÏõÂslusÏnyÂch uÂrÏaduÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 6
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro aplikaci ustanovenõÂ teÂto
smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy, pokud zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ
v rozporu s touto smlouvou. VyÂmeÏna informacõÂ nenõÂ
omezena cÏlaÂnkem 1. VesÏkereÂ informace obdrzÏeneÂ
smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti stejnyÂm
zpuÊsobem jako informace obdrzÏeneÂ podle vnitrostaÂtnõÂch zaÂkonuÊ tohoto staÂtu a budou sdeÏleny pouze oso-

baÂm nebo uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ),
ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ,
na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve
veÏci teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o opravnyÂch prostrÏedcõÂch. Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ takoveÂto
informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou uplatnit tyto
informace prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch nebo
v praÂvnõÂch rozhodnutõÂch.
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 neÏktereÂho
smluvnõÂho staÂtu;
b) sdeÏlit informace, 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, podnikoveÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
CÏ l aÂ ne k 2 7
DiplomateÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ diplomatuÊm nebo konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
dohod.
CÏ l aÂ ne k 2 8
Vstup v platnost
1. VlaÂdy smluvnõÂch staÂtuÊ si navzaÂjem oznaÂmõÂ, zÏe
byly splneÏny uÂstavnõÂ pozÏadavky pro vstup teÂto
smlouvy v platnost.
2. Tato smlouva vstoupõÂ v platnost datem pozdeÏjsÏõÂho oznaÂmenõÂ ve smyslu odstavce 1 a jejõÂ ustanovenõÂ se
budou uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ
Smlouva vstoupõÂ v platnost;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ
v platnost.
CÏ l aÂ ne k 2 9
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ
smluvnõÂ staÂt muÊzÏe Smlouvu vypoveÏdeÏt diplomatickou
cestou podaÂnõÂm põÂsemneÂ vyÂpoveÏdi nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ
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prÏed koncem kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. V tomto
prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ 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
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pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho
roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v Tallinnu dne
24. rÏõÂjna 1994 v anglickeÂm jazyce.

Za CÏeskou republiku:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy
a ministr financõÂ

Za Estonskou republiku:
Andres Lipstok v. r.
ministr financõÂ

185
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. rÏõÂjna 1994 byla ve Vilniusu podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 13 odst. 1 dnem 12. cÏervence 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze
nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
D OH OD A
mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky
o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda LitevskeÂ republiky
(daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª),
vedeny prÏaÂnõÂm zintenzõÂvnit hospodaÂrÏskou spolupraÂci k vzaÂjemneÂmu prospeÏchu obou staÂtuÊ,
hodlajõÂce vytvorÏit a udrzÏovat prÏõÂzniveÂ podmõÂnky
pro investice investoruÊ jednoho staÂtu na uÂzemõÂ druheÂho staÂtu, a
veÏdomy si, zÏe podpora a vzaÂjemnaÂ ochrana investic v souladu s touto dohodou podneÏcuje podnikatelskou iniciativu v teÂto oblasti,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody:

1. Pojem ¹investiceª oznacÏuje kazÏdou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodaÂrÏskyÂmi aktivitami investorem jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem druheÂ smluvnõÂ strany a zahrnuje zejmeÂna, nikoli
vsÏak vyÂlucÏneÏ :
a) movityÂ a nemovityÂ majetek, jakozÏ i jakaÂkoli jinaÂ
majetkovaÂ praÂva, jako jsou hypoteÂky, zaÂstavy, zaÂruky a podobnaÂ praÂva;
b) akcie, obligace a nezajisÏteÏneÂ zaÂvazky spolecÏnostõÂ
nebo jakeÂkoli jineÂ formy uÂcÏasti na spolecÏnostech;
c) peneÏzÏnõÂ pohledaÂvky nebo naÂroky na jakoukoli
cÏinnost majõÂcõÂ hospodaÂrÏskou hodnotu souvisejõÂcõÂ
s investicõÂ;
d) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, vcÏetneÏ autorskyÂch praÂv, ochrannyÂch znaÂmek a znaÂmek sluzÏeb,
patentuÊ, pruÊmyslovyÂch vzoruÊ, technickyÂch po-
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stupuÊ, know-how, obchodnõÂch tajemstvõÂ, obchodnõÂch jmen a goodwill, spojenyÂch s investicõÂ;
e) praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂkona nebo ze smluvnõÂho
ujednaÂnõÂ, licence nebo povolenõÂ vydaneÂ podle zaÂkona, vcÏetneÏ koncesõÂ k pruÊzkumu, teÏzÏbeÏ, kultivaci
nebo vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
JakaÂkoliv zmeÏna formy, ve ktereÂ jsou hodnoty investovaÂny, nemaÂ vliv na jejich postavenõÂ jako investice za
prÏedpokladu, zÏe takovaÂ zmeÏna je provedena v souladu
s praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ je
investice uskutecÏneÏna.
2. Pojem ¹investorª znamenaÂ s ohledem na kazÏdou smluvnõÂ stranu:
a) fyzickou osobu majõÂcõÂ obcÏanstvõÂ teÂto smluvnõÂ
strany v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem;
b) kazÏdou spolecÏnost, firmu, podnik a sdruzÏenõÂ zapsaneÂ nebo zrÏõÂzeneÂ podle platneÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu
na uÂzemõÂ teÂto smluvnõÂ strany, se sõÂdlem na jejõÂm
uÂzemõÂ.
3. Pojem ¹vyÂnosyª znamenaÂ cÏaÂstky plynoucõÂ
z investice a zahrnuje zejmeÂna, ne vsÏak vyÂlucÏneÏ,
zisky, uÂroky, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, podõÂly, dividendy, licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky.
4. Pojem ¹uÂzemõÂª znamenaÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a uÂzemõÂ LitevskeÂ republiky, vcÏetneÏ teritoriaÂlnõÂch
vod a jakeÂkoli prÏõÂmorÏskeÂ nebo podmorÏskeÂ oblasti, nad
nimizÏ muÊzÏe LitevskaÂ republika uplatnÏovat, v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, svrchovanaÂ praÂva za uÂcÏelem
pruÊzkumu, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a ochrany morÏskeÂho dna, podlozÏõÂ a prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
CÏ laÂ n e k 2
Podpora a ochrana investic
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude podporovat a vytvaÂrÏet prÏõÂzniveÂ podmõÂnky pro investory z druheÂ
smluvnõÂ strany, aby investovali na jejõÂm uÂzemõÂ, a bude
takoveÂ investice prÏipousÏteÏt v souladu se svyÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem.
2. Investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ smluvnõÂ
strany budou mõÂt vzÏdy zajisÏteÏno rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ
zachaÂzenõÂ a budou pozÏõÂvat plneÂ ochrany a bezpecÏnosti
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 3
NaÂrodnõÂ zachaÂzenõÂ a dolozÏka nejvysÏsÏõÂch vyÂhod
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investicõÂm a vyÂnosuÊm investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany
zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a nenõÂ meÂneÏ
prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje investicõÂm nebo vyÂnosuÊm
svyÂch vlastnõÂch investoruÊ nebo investicõÂm nebo vyÂnosuÊm investoruÊ jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ

investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, pokud jde o rÏõÂzenõÂ,
udrzÏovaÂnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo dispozici s jejich investicõÂ, zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku nelze
vyklaÂdat tak, zÏe zavazujõÂ jednu smluvnõÂ stranu poskytnout investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany takoveÂ zachaÂzenõÂ, vyÂhody nebo vyÂsady, ktereÂ muÊzÏe jedna smluvnõÂ
strana poskytovat podle:
a) celnõÂ unie nebo zoÂny volneÂho obchodu nebo meÏnoveÂ unie nebo podobneÂ mezinaÂrodnõÂ dohody,
vedoucõÂ k takovyÂm uniõÂm nebo institucõÂm, nebo
jinyÂch forem regionaÂlnõÂ spolupraÂce, jejichzÏ cÏlenem
smluvnõÂ strana je nebo se muÊzÏe staÂt; nebo
b) mezinaÂrodnõÂ dohody nebo ujednaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂch se
zcela nebo prÏevaÂzÏneÏ zdaneÏnõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
NaÂhrada za sÏkodu
1. JestlizÏe investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ
smluvnõÂ strany utrpõÂ sÏkody naÂsledkem vaÂlky, ozbrojeneÂho konflitku, vyÂjimecÏneÂho stavu, nepokojuÊ, povstaÂnõÂ, vzpoury nebo jinyÂch podobnyÂch udaÂlostõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, poskytne jim tato
smluvnõÂ strana zachaÂzenõÂ, pokud jde o restituci, naÂhradu sÏkody, vyrovnaÂnõÂ nebo jineÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytne tato smluvnõÂ strana
svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm trÏetõÂho
staÂtu.
2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto cÏlaÂnku, investoruÊm jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ prÏi udaÂlostech uvedenyÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm odstavci utrpeÏli sÏkody na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany spocÏõÂvajõÂcõÂ v:
a) zabavenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany;
b) znicÏenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
uÂrÏednõÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ nebylo zpuÊsobeno bojovyÂmi akcemi nebo nebylo
vyvolaÂno nezbytnostõÂ situace,
bude poskytnuta spravedlivaÂ a prÏimeÏrÏenaÂ naÂhrada za
sÏkody utrpeÏneÂ beÏhem zabõÂraÂnõÂ nebo v duÊsledku znicÏenõÂ majetku. VyÂsledneÂ platby budou bez prodlenõÂ
volneÏ prÏevoditelneÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 5
VyvlastneÏnõÂ
1. Investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ smluvnõÂ
strany nebudou znaÂrodneÏny, vyvlastneÏny nebo podrobeny opatrÏenõÂm majõÂcõÂm podobnyÂ uÂcÏinek jako znaÂrodneÏnõÂ nebo vyvlastneÏnõÂ (daÂle jen ¹vyvlastneÏnõÂª) na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany s vyÂjimkou verÏejneÂho
zaÂjmu. VyvlastneÏnõÂ bude provedeno podle zaÂkona na
nediskriminacÏnõÂm zaÂkladeÏ a bude doprovaÂzeno opatrÏe-
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nõÂmi k zaplacenõÂ okamzÏiteÂ, prÏimeÏrÏeneÂ a uÂcÏinneÂ naÂhrady. TakovaÂ naÂhrada se bude rovnat trzÏnõÂ hodnoteÏ
vyvlastneÏneÂ investice bezprostrÏedneÏ prÏed vyvlastneÏnõÂm
nebo nezÏ se zamyÂsÏleneÂ vyvlastneÏnõÂ stalo verÏejneÏ znaÂmyÂm, bude zahrnovat uÂroky od data vyvlastneÏnõÂ, vypocÏõÂtaneÂ na zaÂkladeÏ odpovõÂdajõÂcõÂ obchodnõÂ uÂrokoveÂ
sazby, bude uskutecÏneÏna bez prodlenõÂ, bude okamzÏiteÏ
realizovatelnaÂ a volneÏ prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ
meÏneÏ.
2. DotcÏenyÂ investor maÂ praÂvo pozÏaÂdat o neodkladneÂ prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho prÏõÂpadu a o ohodnocenõÂ
sveÂ investice soudnõÂm nebo jinyÂm nezaÂvislyÂm orgaÂnem smluvnõÂ strany v souladu s principy obsazÏenyÂmi
v tomto cÏlaÂnku.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se vztahuje i na prÏõÂpady, kdy smluvnõÂ strana vyvlastnõÂ aktiva
spolecÏnosti, kteraÂ byla zaregistrovaÂna nebo zrÏõÂzena
v souladu s platnyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem v jakeÂkoli cÏaÂsti
jejõÂho vlastnõÂho uÂzemõÂ a v nõÂzÏ investorÏi druheÂ smluvnõÂ
strany vlastnõÂ podõÂly.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏevody
1. SmluvnõÂ strany zajistõÂ prÏevod plateb spojenyÂch
s investicemi nebo vyÂnosy. PrÏevody ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ budou uskutecÏneÏny bez omezenõÂ a zbytecÏnyÂch prodlenõÂ poteÂ, co vsÏechny danÏoveÂ povinnosti
byly splneÏny. TakoveÂ prÏevody zahrnujõÂ zejmeÂna, nikoliv vsÏak vyÂlucÏneÏ :
a) kapitaÂl a dodatecÏneÂ cÏaÂstky k udrzÏenõÂ nebo zveÏtsÏenõÂ
investice;
b) zisky, uÂroky, dividendy a jineÂ beÏzÏneÂ prÏõÂjmy;
c) cÏaÂstky na splacenõÂ puÊjcÏek;
d) licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky;
e) vyÂnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f) prÏõÂjmy fyzickyÂch osob;
g) naÂhrady upraveneÂ v cÏlaÂncõÂch 4 a 5 teÂto dohody.
2. JakyÂkoli prÏevod zmõÂneÏnyÂ v teÂto dohodeÏ bude
uskutecÏneÏn v kurzu platneÂm v den, kdy je prÏevod
uskutecÏneÏn.
CÏ laÂ n e k 7
PostoupenõÂ praÂv
1. JestlizÏe jedna smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ
agentura provede platbu sveÂmu vlastnõÂmu investorovi
z duÊvodu zaÂruky, kterou poskytla ve vztahu k investici
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, uznaÂ druhaÂ smluvnõÂ
strana:
a) postoupenõÂ kazÏdeÂho praÂva nebo naÂroku investora
na smluvnõÂ stranu nebo jõÂ zmocneÏnou agenturu, at'
k postoupenõÂ dosÏlo podle zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ
praÂvnõÂho ujednaÂnõÂ v teÂto zemi, jakozÏ i
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b) zÏe smluvnõÂ strana nebo jõÂ zmocneÏnaÂ agentura je
z titulu postoupenõÂ praÂv opraÂvneÏna uplatnÏovat
praÂva a vznaÂsÏet naÂroky tohoto investora a prÏevzõÂt
zaÂvazky vztahujõÂcõÂ se k investici.
2. PostoupenaÂ praÂva nebo naÂroky neprÏekrocÏõÂ
mõÂru puÊvodnõÂch praÂv nebo naÂrokuÊ investora.
CÏ laÂ n e k 8
Ï
ResÏenõÂ sporuÊ z investic mezi smluvnõÂ stranou
a investorem druheÂ smluvnõÂ strany
1. JakyÂkoli spor, kteryÂ muÊzÏe vzniknout mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ strany a druhou smluvnõÂ stranou v souvislosti s investicõÂ na uÂzemõÂ teÂto druheÂ
smluvnõÂ strany, bude prÏedmeÏtem jednaÂnõÂ mezi stranami ve sporu.
2. JestlizÏe spor mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ
strany a druhou smluvnõÂ stranou nebude takto urovnaÂn v dobeÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude tento spor na zaÂkladeÏ
dohody obou stran prÏedlozÏen bud':
a) MezinaÂrodnõÂmu strÏedisku pro rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic (ICSID) s prÏihleÂdnutõÂm k pouzÏitelnyÂm ustanovenõÂm UÂmluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi staÂty
a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ, otevrÏeneÂ k podpisu ve
Washingtonu D. C. 18. brÏezna 1965 v prÏõÂpadeÏ, zÏe
obeÏ smluvnõÂ strany jsou stranami teÂto uÂmluvy;
nebo
b) rozhodci nebo mezinaÂrodnõÂmu rozhodcÏõÂmu soudu
zrÏõÂzeneÂmu ad hoc, ustanoveneÂmu podle rozhodcÏõÂch pravidel Komise Organizace spojenyÂch naÂroduÊ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvo obchodnõÂ (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou põÂsemneÏ dohodnout na zmeÏnaÂch teÏchto pravidel. RozhodcÏõÂ
naÂlez bude konecÏnyÂ a zaÂvaznyÂ pro obeÏ strany ve
sporu.
CÏ laÂ n e k 9
Ï esÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami
R
1. Spory mezi smluvnõÂmi stranami tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ teÂto dohody budou, pokud to bude
mozÏneÂ, vyrÏesÏeny konzultacemi nebo jednaÂnõÂmi.
2. Pokud spor nemuÊzÏe byÂt takto vyrÏesÏen ve lhuÊteÏ
sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude na zÏaÂdost jedneÂ ze smluvnõÂch stran
prÏedlozÏen rozhodcÏõÂmu soudu v souladu s ustanovenõÂmi
tohoto cÏlaÂnku.
3. RozhodcÏõÂ soud bude ustanoven pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem. KazÏdaÂ smluvnõÂ
strana urcÏõÂ jednoho rozhodce ve lhuÊteÏ dvou meÏsõÂcuÊ od
obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti o rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ. Tito dva rozhodci
pak vyberou obcÏana trÏetõÂho staÂtu, kteryÂ bude se souhlasem obou smluvnõÂch stran jmenovaÂn prÏedsedou
soudu (daÂle jen ¹prÏedsedaª). PrÏedseda bude jmenovaÂn
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne jmenovaÂnõÂ obou rozhodcuÊ.
4. Pokud v neÏktereÂ ze lhuÊt uvedenyÂch v odstavci 3
tohoto cÏlaÂnku nebylo provedeno nezbytneÂ jmenovaÂnõÂ,
muÊzÏe byÂt pozÏaÂdaÂn prÏedseda MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho
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dvora, aby jmenovaÂnõÂ provedl. Je-li prÏedseda obcÏanem
neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo z jineÂho duÊvodu nemuÊzÏe
vykonat tento uÂkon, bude o jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn mõÂstoprÏedseda. Je-li takeÂ mõÂstoprÏedseda obcÏanem neÏktereÂ
smluvnõÂ strany nebo nemuÊzÏe vykonat tento uÂkon,
bude o provedenõÂ nezbytneÂho jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn nejstarsÏõÂ cÏlen MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, kteryÂ nenõÂ
obcÏanem zÏaÂdneÂ smluvnõÂ strany.
5. RozhodcÏõÂ soud prÏijõÂmaÂ svaÂ rozhodnutõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ. TakoveÂ rozhodnutõÂ je zaÂvazneÂ. KazÏdaÂ
smluvnõÂ strana uhradõÂ pouze naÂklady sveÂho rozhodce
a sveÂ uÂcÏasti v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ; naÂklady prÏedsedy
a ostatnõÂ naÂklady budou hrazeny smluvnõÂmi stranami
rovnyÂm dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud urcÏõÂ vlastnõÂ jednacõÂ pravidla.
CÏ l aÂ ne k 10
PouzÏitõÂ jinyÂch prÏedpisuÊ a zvlaÂsÏtnõÂ zaÂvazky
1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe je neÏkteraÂ otaÂzka rÏesÏena soucÏasneÏ
touto dohodou a jinou mezinaÂrodnõÂ dohodou, jejõÂzÏ
jsou obeÏ smluvnõÂ strany stranami, nic v teÂto dohodeÏ
nebraÂnõÂ, aby jakaÂkoli smluvnõÂ strana nebo jakyÂkoli jejõÂ
investor, kteryÂ vlastnõÂ investice na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany, vyuzÏil jakyÂchkoli prÏedpisuÊ, ktereÂ jsou
pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
2. JestlizÏe zachaÂzenõÂ poskytnuteÂ jednou smluvnõÂ
stranou investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany v souladu
s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem nebo jinyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi smluvnõÂmi ustanovenõÂmi je prÏõÂzniveÏjsÏõÂ, nezÏ ktereÂ je poskytovaÂno touto dohodou, bude vyuzÏito toto prÏõÂzniveÏjsÏõÂ
zachaÂzenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 11
Konzultace a vyÂmeÏna informacõÂ
Na zÏaÂdost ktereÂkoliv smluvnõÂ strany bude druhaÂ
smluvnõÂ strana neprodleneÏ souhlasit s uskutecÏneÏnõÂm
konzultacõÂ o vyÂkladu a pouzÏõÂvaÂnõÂ teÂto dohody. Na
zÏaÂdost ktereÂkoliv smluvnõÂ strany budou vymeÏnÏovaÂny
informace o dopadu, kteryÂ mohou mõÂt zaÂkony, narÏõÂzenõÂ, rozhodnutõÂ, administrativnõÂ praxe nebo postupy
nebo politickeÂ zaÂsady druheÂ smluvnõÂ strany na investice upraveneÂ touto dohodou.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ

CÏ l aÂ ne k 12
PouzÏitelnost teÂto dohody
UstanovenõÂ teÂto dohody se pouzÏijõÂ na budoucõÂ
investice uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ smluvnõÂ strany
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany a takeÂ na investice
existujõÂcõÂ v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂch stran
v den, kdy tato dohoda vstoupõÂ v platnost.
CÏ l aÂ ne k 13
Vstup v platnost, trvaÂnõÂ a ukoncÏenõÂ
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ splneÏnõÂ uÂstavnõÂch pozÏadavkuÊ pro vstup teÂto dohody v platnost. Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem
druheÂ notifikace.
2. Tato dohoda zuÊstane v platnosti po dobu deseti
let a jejõÂ platnost bude pokracÏovat, pokud jeden rok
prÏed uplynutõÂm pocÏaÂtecÏnõÂho nebo jakeÂhokoli naÂsledujõÂcõÂho obdobõÂ jedna smluvnõÂ strana põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ
druheÂ smluvnõÂ straneÏ svuÊj uÂmysl ukoncÏit platnost Dohody.
3. Tato dohoda muÊzÏe byÂt kdykoliv doplneÏna, jak
muÊzÏe byÂt dohodnuto põÂsemnyÂm oznaÂmenõÂm mezi
smluvnõÂmi stranami. TakoveÂ doplnÏky vstoupõÂ v platnost, kdyzÏ si smluvnõÂ strany navzaÂjem oznaÂmily, zÏe
vsÏechny nezbytneÂ praÂvnõÂ formality pro vstup v platnost byly dokoncÏeny.
4. Pro investice uskutecÏneÏneÂ prÏed ukoncÏenõÂm
platnosti teÂto dohody zuÊstanou ustanovenõÂ teÂto dohody uÂcÏinnaÂ po dobu deseti let od data ukoncÏenõÂ platnosti.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.
DaÂno ve Vilniusu 27. rÏõÂjna 1994 ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v jazyce cÏeskeÂm, litevskeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ
vsÏechna zneÏnõÂ jsou stejneÏ autentickaÂ. V prÏõÂpadeÏ rozporuÊ prÏi vyÂkladu bude rozhodujõÂcõÂ text anglickyÂ.
Za vlaÂdu LitevskeÂ republiky:
Povilas Gylys v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
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186
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 23. cÏervna 1995 byla v NikoÂsii podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 11 dnem 31. cÏervence 1995. TõÂmto dnem pozbyÂvaÂ
platnosti UjednaÂnõÂ mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky o zrusÏenõÂ
võÂzoveÂ povinnosti pro drzÏitele diplomatickyÂch a sluzÏebnõÂch pasuÊ ze dne 26. listopadu 1991.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
D OH OD A
Ï
mezi vlaÂdou CeskeÂ republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda KyperskeÂ republiky (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª) ve snaze upevnit
prÏaÂtelskeÂ vztahy mezi obeÏma zemeÏmi se dohodly na
uzavrÏenõÂ teÂto dohody o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti:

nõÂch prÏechodech urcÏenyÂch pro mezinaÂrodnõÂ cestovnõÂ
styk.

CÏ laÂ n e k 1

SmluvnõÂ strany se budou neprodleneÏ vzaÂjemneÏ
informovat diplomatickou cestou o jakyÂchkoli zmeÏnaÂch podmõÂnek pro vstup, pobyt nebo vycestovaÂnõÂ
pro obcÏany staÂtuÊ smluvnõÂch stran.

1. ObcÏaneÂ CÏeskeÂ republiky a obcÏaneÂ KyperskeÂ
republiky, kterÏõÂ jsou drzÏiteli platnyÂch cestovnõÂch dokladuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze k teÂto dohodeÏ, mohou vstupovat na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany bez võÂz
a pobyÂvat tam po dobu ne delsÏõÂ nezÏ trÏicet (30) dnuÊ
ode dne vstupu.
2. ObcÏaneÂ staÂtu jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ si prÏejõÂ
vstoupit na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany za uÂcÏelem dlouhodobeÂho nebo trvaleÂho pobytu, studia, zameÏstnaÂnõÂ nebo jineÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti, s vyÂjimkou prÏõÂpadu uvedeneÂho v cÏlaÂnku 2 teÂto dohody, si musõÂ prÏed
vstupem opatrÏit potrÏebnaÂ võÂza u prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ
prÏijõÂmajõÂcõÂho staÂtu.
CÏ laÂ n e k 2
1. ObcÏaneÂ staÂtu jedneÂ smluvnõÂ strany ± drzÏiteleÂ
platnyÂch diplomatickyÂch nebo sluzÏebnõÂch pasuÊ, kterÏõÂ
jsou cÏleny diplomatickeÂ mise nebo konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany, mohou
vstoupit na uÂzemõÂ tohoto staÂtu a pobyÂvat tam po dobu
sveÂho sluzÏebnõÂho prÏideÏlenõÂ bez võÂz.
2. RodinnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci, zÏijõÂcõÂ s osobami uvedenyÂmi
v odstavci 1 ve spolecÏneÂ domaÂcnosti, mohou po dobu
sluzÏebnõÂho prÏideÏlenõÂ teÏchto osob pobyÂvat na uÂzemõÂ
staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany bez võÂz, pokud jsou sami
drzÏiteli diplomatickyÂch nebo sluzÏebnõÂch pasuÊ.
CÏ laÂ n e k 3
ObcÏaneÂ staÂtu jedneÂ smluvnõÂ strany mohou vstupovat na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany na hranicÏ-

CÏ laÂ n e k 4

CÏ laÂ n e k 5
ObcÏaneÂ staÂtu jedneÂ smluvnõÂ strany jsou povinni
prÏi pobytu na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany dodrzÏovat jeho zaÂkony a praÂvnõÂ prÏedpisy.
CÏ laÂ n e k 6
Tato dohoda neomezuje praÂvo kazÏdeÂ ze smluvnõÂch
stran odeprÏõÂt vstup nebo pobyt na uÂzemõÂ sveÂho staÂtu
nezÏaÂdoucõÂm osobaÂm nebo obcÏanuÊm staÂtu druheÂ
smluvnõÂ strany, kterÏõÂ by mohli ohrozit bezpecÏnost
nebo verÏejnyÂ porÏaÂdek tohoto staÂtu, nebo kterÏõÂ nedisponujõÂ dostatecÏnyÂmi financÏnõÂmi prostrÏedky nebo jinak
neprokaÂzÏõÂ zabezpecÏenõÂ sveÂho pobytu na uÂzemõÂ prÏijõÂmajõÂcõÂho staÂtu.
CÏ laÂ n e k 7
SmluvnõÂ strany se zavazujõÂ prÏijõÂmat na uÂzemõÂ
sveÂho staÂtu bez dalsÏõÂch formalit obcÏany sveÂho staÂtu.
CÏ laÂ n e k 8
ObcÏaneÂ staÂtu jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ ztratõÂ sveÂ
cestovnõÂ doklady na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany,
mohou vycestovat z tohoto staÂtu za prÏedpokladu, zÏe
jsou vybaveni novyÂm cestovnõÂm dokladem vydanyÂm
diplomatickou misõÂ nebo konzulaÂrnõÂm uÂrÏadem sveÂho
staÂtu.
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CÏ laÂ n e k 9

1. KteraÂkoli smluvnõÂ strana muÊzÏe z duÊvoduÊ bezpecÏnosti, verÏejneÂho porÏaÂdku, ochrany zdravõÂ nebo
z jinyÂch vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ zcela nebo zcÏaÂsti pozastavit
provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody.
2. ZavedenõÂ, jakozÏ i zrusÏenõÂ takovyÂch opatrÏenõÂ
bude neprodleneÏ oznaÂmeno druheÂ smluvnõÂ straneÏ diplomatickou cestou a nabude uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ
tohoto oznaÂmenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 10
1. SmluvnõÂ strany si vymeÏnõÂ diplomatickou cestou
vzory platnyÂch cestovnõÂch dokladuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze k teÂto dohodeÏ nejpozdeÏji do patnaÂcti (15) dnuÊ ode
dne podpisu Dohody. PrÏõÂloha teÂto dohody muÊzÏe byÂt
meÏneÏna jen se souhlasem obou smluvnõÂch stran.
2. V prÏõÂpadeÏ zmeÏny platnyÂch nebo zavedenõÂ novyÂch cestovnõÂch dokladuÊ zasÏle smluvnõÂ strana noveÂ
vzory spolu s uÂdaji o platnosti teÏchto dokladuÊ druheÂ
smluvnõÂ straneÏ diplomatickou cestou nejpozdeÏji trÏicet
(30) dnuÊ prÏed jejich zavedenõÂm.
CÏ l aÂ ne k 1 1
Tato dohoda se sjednaÂvaÂ na dobu neurcÏitou.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Doc. Ing. Josef Zieleniec CSc. v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ CÏeskeÂ republiky

VstoupõÂ v platnost uplynutõÂm obdobõÂ trÏiceti (30) dnuÊ
ode dne vyÂmeÏny noÂt, v nichzÏ si smluvnõÂ strany navzaÂjem oznamujõÂ, zÏe byly splneÏny vnitrostaÂtnõÂ podmõÂnky
pro vstup teÂto dohody v platnost.
CÏ l aÂ ne k 12
Tato dohoda muÊzÏe byÂt põÂsemneÏ diplomatickou
cestou vypoveÏzena kteroukoli smluvnõÂ stranou a pozbyÂvaÂ v takoveÂm prÏõÂpadeÏ platnosti devadesaÂteÂho (90.)
dne po dni dorucÏenõÂ vyÂpoveÏdi druheÂ smluvnõÂ straneÏ.
CÏ l aÂ ne k 13
Dnem vstupu teÂto dohody v platnost pozbyÂvaÂ
platnosti UjednaÂnõÂ mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti pro drzÏitele diplomatickyÂch a sluzÏebnõÂch pasuÊ ze dne 26. listopadu 1991 pro
CÏeskou republiku a Kyperskou republiku v rozsahu,
v jakeÂm se tyÂkaÂ obcÏanuÊ obou staÂtuÊ.
DaÂno v NikoÂsii dne 23. cÏervna 1995 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, v jazyce cÏeskeÂm, rÏeckeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ vsÏechna zneÏnõÂ jsou autentickaÂ.
Za vlaÂdu KyperskeÂ republiky:
Alecos Michaelides v. r.
ministr zahranicÏnõÂch veÏcõÂ KyperskeÂ republiky

Ï IÂ LO HA
PR
k DohodeÏ mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou KyperskeÂ republiky o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti
PlatnyÂmi cestovnõÂmi doklady pro uÂcÏely teÂto dohody jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

1. pro obcÏany CÏeskeÂ republiky
diplomatickyÂ pas;
sluzÏebnõÂ pas;
cestovnõÂ pas;
naÂmorÏnickaÂ knõÂzÏka;
cestovnõÂ pruÊkaz,

a)
b)
c)
d)

2. pro obcÏany KyperskeÂ republiky
diplomatickyÂ pas;
sluzÏebnõÂ pas;
cestovnõÂ pas;
cestovnõÂ pruÊkaz.
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Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 283/47 771/1995 ze dne
27. cÏervence 1995, kteryÂm se upravuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro politickeÂ strany, hnutõÂ,
obcÏanskaÂ sdruzÏenõÂ a jineÂ nevyÂdeÏlecÏneÂ organizace. TõÂmto opatrÏenõÂm se stanovõÂ mozÏnost pouzÏõÂvaÂnõÂ opravnyÂch polozÏek v uÂcÏetnictvõÂ uvedenyÂch organizacõÂ, a to v souladu s novelou zaÂkona cÏ. 593/1992 Sb.,
o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, cÏ. 132/1995 Sb.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. srpna 1995.
OpatrÏenõÂ bude uverÏejneÏno ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout na
Ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, 118 10 Praha 1 - MalaÂ Strana.

Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 283/47 773/1995 ze dne
27. cÏervence 1995, kteryÂm se upravuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro rozpocÏtoveÂ a prÏõÂspeÏvkoveÂ
organizace a obce. TõÂmto opatrÏenõÂm se stanovõÂ mozÏnost pouzÏõÂvaÂnõÂ opravnyÂch polozÏek v uÂcÏetnictvõÂ uvedenyÂch organizacõÂ provozujõÂcõÂch hospodaÂrÏskou cÏinnost, a to v souladu s novelou zaÂkona cÏ. 593/1992 Sb.,
o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, cÏ. 132/1995 Sb.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. srpna 1995.
OpatrÏenõÂ bude uverÏejneÏno ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout na
Ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, 118 10 Praha 1 - MalaÂ Strana.

Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 282/43 182/1995 ze dne
27. cÏervence 1995, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro banky.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. srpna 1995 a postupuje se podle neÏho v uÂcÏetnõÂm obdobõÂ roku 1995.
OpatrÏenõÂ bude uverÏejneÏno ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout na
Ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, 118 10 Praha 1 - MalaÂ Strana.

Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 281/43 180/1995 ze dne
27. cÏervence 1995, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje uÂcÏtovaÂ osnova a postupy uÂcÏtovaÂnõÂ pro podnikatele.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. srpna 1995.
OpatrÏenõÂ bude uverÏejneÏno ve FinancÏnõÂm zpravodaji. Do doby uverÏejneÏnõÂ lze do opatrÏenõÂ nahleÂdnout na
Ministerstvu financõÂ, LetenskaÂ 15, 118 10 Praha 1 - MalaÂ Strana.
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CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vydala podle § 41 odst. 2 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 6/1993 Sb., o CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, opatrÏenõÂ cÏ. 2 ze
dne 21. cÏervna 1995, kteryÂm se stanovõÂ metodika k sestavovaÂnõÂ vyÂkazuÊ prÏedklaÂdanyÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
bance bankami a pobocÏkami zahranicÏnõÂch bank.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 30. cÏervna 1995.
TõÂmto opatrÏenõÂm se zrusÏujõÂ:
1. opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 1/1994 ze dne 11. brÏezna 1994, kteryÂm se stanovõÂ pomocneÂ metodickeÂ
listy, cÏõÂselnõÂky a grupy pouzÏõÂvaneÂ v BankovnõÂm informacÏnõÂm systeÂmu, oznaÂmeneÂ v cÏaÂstce 28/1994 Sb.,
2. opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 2/1994 ze dne 18. dubna 1994, kteryÂm se stanovõÂ metodika k sestavovaÂnõÂ vyÂkazuÊ bank a pobocÏek zahranicÏnõÂch bank prÏedklaÂdanyÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, oznaÂmeneÂ v cÏaÂstce 38/1994 Sb.
OpatrÏenõÂ je uverÏejneÏno ve VeÏstnõÂku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky v cÏaÂstce 11, rocÏnõÂk 1995, vydaneÂ
dne 30. cÏervna 1995. Lze do neÏj nahleÂdnout v uÂstrÏedõÂ a pobocÏkaÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky.

VydaÂvaÂ a tiskne: Ministerstvo vnitra, odbor vydavatelstvõÂ a tisku, BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03
- Redakce: Nad sÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7 - HolesÏovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - Administrace: põÂsemneÂ
objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71
l. 154-159, fax (02) 683 19 86. ObjednaÂvky do zahranicÏõÂ (mimo SlovenskeÂ republiky) vyrÏizuje ARTIA-PEGAS PRESS, s. r. o., NaÂrodnõÂ 25, 111 21 Praha 1, telefon (02) 26 20 81, fax (02) 242 278 72. ObjednaÂvky v Slovenskej republike prijõÂma a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.,
GroÈsslingova 62, 811 09 Bratislava, telefoÂn (07) 32 30 56, kl. 54, tel./fax (07) 36 13 90 - RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho
rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ
kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha cÏinõÂ 1300,± KcÏ) - VychaÂzõÂ podle potrÏeby.

Distribuce: prÏedplatneÂ, jednotliveÂ cÏaÂstky na objednaÂvku i za hotoveÂ ± SEVT,
a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71, l. 154-159;
drobnyÂ prodej v prodejnaÂch SEVT, a. s., ± Praha 5 - SmõÂchov, ElisÏky PesÏkoveÂ 14,
tel. (02) 24 51 01 09 ± Praha 4, JihlavskaÂ 405, tel. (02) 692 82 87 ± Karlovy Vary,
SokolovskaÂ 53, tel. (017) 460 72 ± Brno, CÏeskaÂ 14, tel. (05) 422 139 62 ± Ostrava,
Dr. SÏmerala 27, tel. (069) 22 63 42 a ve vybranyÂch knihkupectvõÂch. DistribucÏnõÂ
podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny prÏedplatiteluÊm
neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky
po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od
zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. LhuÊta pro
uplatneÏnõÂ reklamacõÂ je stanovena na 15 dnuÊ od data rozeslaÂnõÂ, po teÂto lhuÊteÏ jsou
reklamace vyrÏizovaÂny jako beÏzÏneÂ objednaÂvky za uÂhradu. V põÂsemneÂm styku
vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo bez lomõÂtka (fyzickaÂ osoba)
Ï edia kmenoveÂ cÏõÂslo prÏedplatitele. PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno R
telstvõÂm posÏtovnõÂ prÏepravy Praha cÏ. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993. PodaÂvanie
novinovyÂch zaÂsielok v Slovenskej republike povoleneÂ RPP Bratislava, posÏta 12,
cÏ. j. 443/94 zo dnÏa 27. 11. 1994.

