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O B S A H:
225. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 13. zaÂrÏõÂ 1995 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ ustanovenõÂ, jezÏ jsou v § 3 odst. 1
põÂsm. b) a v § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjaÂdrÏena slovy ¹na praÂvnickeÂ fakulteÏª
226. N a rÏ õÂ z enõÂ v l aÂ d y, kteryÂm se meÏnõÂ uÂzemõÂ neÏkteryÂch okresuÊ
227. N a rÏ õÂ z enõÂ v l aÂ d y, kteryÂm se stanovõÂ pro uÂcÏely duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ vyÂsÏe vsÏeobecnyÂch vymeÏrÏovacõÂch zaÂkladuÊ za obdobõÂ
prÏed rokem 1995 a vyÂsÏe prÏepocÏõÂtacõÂho koeficientu pro uÂpravu vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu za rok 1994
228. Vy h laÂ sÏ ka Ministerstva vnitra, kterou se stanovõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nezbytnaÂ k hrazenõÂ naÂkladuÊ na pobyt cizince na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a na jeho vycestovaÂnõÂ
229. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a kraÂlovskou vlaÂdou ThajskeÂho
kraÂlovstvõÂ o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
230. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Litevskou republikou o zamezenõÂ
dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
231. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky
o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ
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225
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl dne 13. zaÂrÏõÂ 1995 v pleÂnu o naÂvrhu podaneÂm spolu s uÂstavnõÂ stõÂzÏnostõÂ
JUDr. J. L., bytem L., U K. 8/444, zastoupeneÂho JUDr. P. R., advokaÂtem se sõÂdlem v L., B. N. 1502/1, na zrusÏenõÂ
ustanovenõÂ, jezÏ jsou v § 3 odst. 1 põÂsm. b) a v § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii,
vyjaÂdrÏena slovy ¹na praÂvnickeÂ fakulteÏª, za uÂcÏasti PoslaneckeÂ sneÏmovny Parlamentu CÏeskeÂ republiky
takto:
NaÂvrh se zamõÂtaÂ.
O duÊ vodn eÏ n õÂ
I.
Â
Dne 10. zaÂrÏõÂ 1994 podal navrhovatel UstavnõÂmu soudu uÂstavnõÂ stõÂzÏnost smeÏrÏujõÂcõÂ proti rozsudku ObvodnõÂho
soudu pro Prahu 1 ze dne 19. ledna 1994 sp. zn. 12 C 519/93, ve spojenõÂ s rozsudkem MeÏstskeÂho soudu v Praze ze
dne 9. cÏervna 1994 sp. zn. 22 Co 223/94. TeÏmito rozsudky byla zamõÂtnuta jeho zÏaloba proti CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ
komorÏe se sõÂdlem v Praze 1, NaÂrodnõÂ trÏ. 16, kterou se domaÂhal zapsaÂnõÂ do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ
CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory v Praze. Rozsudky obou souduÊ zamõÂtly jeho zÏalobu a uznaly praÂvem naÂzor CÏeskeÂ
advokaÂtnõÂ komory, zÏe dle § 3 odst. 1 põÂsm. b) a dle § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb.,
o advokacii, lze zapsat do seznamu advokaÂtuÊ, resp. advokaÂtnõÂch koncipientuÊ pouze osoby, jezÏ nezõÂskaly vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ jinde nezÏ na praÂvnickeÂ fakulteÏ vysokeÂ sÏkoly se sõÂdlem v CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republice
(nynõÂ v CÏeskeÂ republice, resp. v SlovenskeÂ republice).
ProtozÏe navrhovatel je absolventem VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti, kteryÂ teÂzÏ slozÏil rigoroÂznõÂ
zkousÏku na praÂvnickeÂ fakulteÏ a maÂ titul JUDr., maÂ za to, zÏe jde o diskriminaci, kteraÂ maÂ svuÊj zaÂklad ve vyÂsÏe
uvedeneÂ formulaci § 3 a 30 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., pozÏadujõÂcõÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ ¹na
praÂvnickeÂ fakulteÏª. Navrhovatel uplatnil naÂzor, zÏe citovanaÂ ustanovenõÂ zaÂkona vyjaÂdrÏenaÂ slovy ¹na praÂvnickeÂ
fakulteÏª jsou protiuÂstavnõÂ, jizÏ v odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ. MeÏstskyÂ soud vsÏak tehdy nedospeÏl k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon, jehozÏ maÂ
Â stavy, aby veÏc prÏedlozÏil
byÂt pouzÏito, je v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem, a proto nepouzÏil ustanovenõÂ cÏl. 95 odst. 2 U
k rozhodnutõÂ UÂstavnõÂmu soudu.
Â stavnõÂm soudu,
Proto spojil navrhovatel svou uÂstavnõÂ stõÂzÏnost ve smyslu § 74 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb., o U
s naÂvrhem na zrusÏenõÂ tohoto ustanovenõÂ pro rozpor s cÏl. 3 a 4 UÂstavy a cÏl. 1, cÏl. 3 odst. 1 a 3 Listiny zaÂkladnõÂch praÂv
a svobod. Jde o ustanovenõÂ, kteraÂ prohlasÏujõÂ Listinu zaÂkladnõÂch praÂv a svobod za soucÏaÂst uÂstavnõÂho porÏaÂdku,
stanovõÂ, zÏe zaÂkladnõÂ praÂva a svobody jsou pod ochranou soudnõÂ moci, upravujõÂ princip rovnosti v praÂvech
a zakazujõÂ diskriminaci. ProtiuÂstavnost spatrÏuje navrhovatel zejmeÂna teÂzÏ v porusÏenõÂ principu rovnosti ve smyslu
cÏl. 4 odst. 3 Listiny zaÂkladnõÂch praÂv a svobod, podle neÏhozÏ zaÂkonnaÂ omezenõÂ zaÂkladnõÂch praÂv a svobod musõÂ platit
stejneÏ pro vsÏechny prÏõÂpady, ktereÂ splnÏujõÂ stanoveneÂ podmõÂnky. UvaÂdõÂ prÏõÂpad osoby, kteraÂ se stejnyÂm vzdeÏlaÂnõÂm
jako on saÂm se mohla staÂt advokaÂtem.
SvuÊj naÂzor pak steÏzÏovatel formuloval do naÂvrhu na zrusÏenõÂ slov ¹na praÂvnickeÂ fakulteÏª, a to jak v § 3, tak
i v § 30 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb.
II.
Vzhledem k tomu prÏerusÏil senaÂt UÂstavnõÂho soudu na zaÂkladeÏ § 78 odst. 1 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb. rÏõÂzenõÂ
o uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti a naÂvrh na zrusÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu postoupil pleÂnu k rozhodnutõÂ podle cÏl. 87 odst. 1 põÂsm. a)
UÂstavy.
Na vyÂzvu soudce zpravodaje zaslal k naÂvrhu prÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny PhDr. Milan Uhde vyjaÂdrÏenõÂ
Parlamentu CÏeskeÂ republiky. V tomto sdeÏlenõÂ se uvaÂdõÂ, zÏe zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb. byl rÏaÂdnyÂm
Â stavou a Listinou zaÂkladnõÂch praÂv a svobod.
zpuÊsobem schvaÂlen a vyhlaÂsÏen a je takeÂ obsahoveÏ plneÏ v souladu s U
UstanovenõÂ zaÂkona o advokacii pozÏadujõÂcõÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickeÂ fakulteÏ pro zaÂpis do seznamu
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advokaÂtnõÂch koncipientuÊ je jednoznacÏneÂ a je prÏimeÏrÏeneÂ, zÏe do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ lze zapsat pouze
absolventy praÂvnickyÂch fakult, nikoli jinyÂch vysokyÂch sÏkol, i kdyzÏ svyÂm zameÏrÏenõÂm zcÏaÂsti, jak tomu bylo
u VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti, poskytovaly vzdeÏlaÂnõÂ obdobneÂ, jako na praÂvnickeÂ fakulteÏ. PrÏedseda
PoslaneckeÂ sneÏmovny prÏitom poukazuje teÂzÏ na stanovisko NejvysÏsÏõÂho soudu CÏeskeÂ republiky z 18. ledna 1995
(Plsn 1/95), ktereÂ neshledalo v rozhodnutõÂ obou souduÊ zÏaÂdneÂ pochybenõÂ.
III.
UÂstavnõÂ soud poteÂ, co zjistil, zÏe pozÏadavek vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickeÂ fakulteÏ pro cÏinnost v advokacii je v zaÂkoneÏ
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb. jednoznacÏnyÂ a formaÂlneÏpraÂvneÏ nenapadnutelnyÂ, zvaÂzÏil, zda vzdeÏlaÂnõÂ na
FakulteÏ VerÏejneÂ bezpecÏnosti VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti je, cÏi nenõÂ takeÂ obsahoveÏ (tj. materiaÂlneÏpraÂvneÏ) shodneÂ se vzdeÏlaÂnõÂm na praÂvnickeÂ fakulteÏ a zda nejde o nerovneÂ hodnocenõÂ rovneÂho, nebot' to by
odporovalo mysÏlence materiaÂlnõÂho praÂvnõÂho staÂtu.
Z hlediska steÏzÏovatelem namõÂtaneÂ paralely praÂvnickeÂho vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickyÂch fakultaÂch a na VysokeÂ sÏkole
Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti je trÏeba ozrÏejmit jejõÂ genezi.
1. JizÏ v pruÊbeÏhu 60. let sõÂlily tendence ke zvyÂsÏenõÂ vzdeÏlaÂnõÂ pracovnõÂkuÊ v rezortu Ministerstva vnitra. PozÏadavek vysÏsÏõÂ kvalifikace byl sice zprvu realizovaÂn ruÊznyÂmi kurzy praÂvnickyÂch fakult pro pracovnõÂky tohoto
rezortu, ve druheÂ polovineÏ 60. let vsÏak jizÏ i v raÂmci daÂlkoveÂho studia na praÂvnickeÂ fakulteÏ, svyÂm rozsahem
a svyÂmi pozÏadavky jizÏ blõÂzkeÂho naÂrokuÊm na posluchacÏe rÏaÂdneÂho studia.
2. Tento proces smeÏrÏujõÂcõÂ k rovnohodnotneÂmu praÂvnickeÂmu vzdeÏlaÂnõÂ se vsÏak po ruskeÂ invazi v dobeÏ tzv.
¹normalizaceª centraÂlneÏ-byrokratickeÂho modelu rÏõÂzenõÂ spolecÏnosti zrÏejmeÏ rozchaÂzel s naÂroky, ktereÂ kladla
mocenskaÂ centraÂla na kvalifikaci vyÂkonnyÂch aparaÂtuÊ. ZaÂkonneÂ opatrÏenõÂ FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 107/1973
Sb., o zrÏõÂzenõÂ VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti, se stalo vyÂrazem jinyÂch, resp. dalsÏõÂch hodnotovyÂch
a obsahovyÂch naÂrokuÊ na pracovnõÂky v rezortu Ministerstva vnitra nezÏ teÏch, ktereÂ mohly byÂt realizovaÂny rÏaÂdnyÂm
globaÂlnõÂm a univerzaÂlnõÂm praÂvnickyÂm studiem. VysokaÂ sÏkola Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti se stala oproti praÂvnickyÂm fakultaÂm jakousi rezortnõÂ vysokou sÏkolou.
3. JejõÂ zrÏõÂzenõÂ nebylo prÏitom chaÂpaÂno jako naÂhrada praÂvnickeÂ fakulty, protozÏe kromeÏ absolventuÊ VysokeÂ
sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti a teÏch, kterÏõÂ z teÏch cÏi oneÏch duÊvoduÊ v rezortu Ministerstva vnitra nepotrÏebovali
vysokosÏkolskeÂ anebo dokonce vuÊbec zÏaÂdneÂ vzdeÏlaÂnõÂ, prÏichaÂzeli do tohoto rezortu i nadaÂle teÂzÏ absolventi praÂvnickyÂch fakult. AbsolvovaÂnõÂ praÂvnickeÂ fakulty zuÊstalo potrÏebnyÂm prÏedpokladem pro takovaÂ pracovnõÂ mõÂsta
v rezortu, jezÏ svou povahou vyzÏadovala spõÂsÏe univerzaÂlnõÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ (naprÏ. v civilneÏ-spraÂvnõÂm uÂseku).
4. NoveÏ zrÏõÂzenaÂ VysokaÂ sÏkola Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti se naproti tomu stala prostrÏedkem ke zvyÂsÏenõÂ
kvalifikace nikoli univerzaÂlneÏ-praÂvnõÂ, ale rezortneÏ-specifickeÂ. VychovaÂvala pracovnõÂky k uÂkoluÊm vyplyÂvajõÂcõÂm
z poslaÂnõÂ Ministerstva vnitra. CÏeskaÂ advokaÂtnõÂ komora prÏi zkoumaÂnõÂ odbornyÂch prÏedpokladuÊ steÏzÏovatele zjistila
z jeho diplomu, zÏe zõÂskal na FakulteÏ VerÏejneÂ bezpecÏnosti kvalifikaci v oboru praÂvneÏ-bezpecÏnostnõÂm. Z vysveÏdcÏenõÂ
o staÂtnõÂ zaÂveÏrecÏneÂ zkousÏce pak vyplynulo, zÏe tato zkousÏka byla zameÏrÏena kromeÏ obecneÂ teorie staÂtu a praÂva na
marxismus-leninismus, trestnõÂ praÂvo a na kriminalistiku a verÏejnou porÏaÂdkovou cÏinnost VerÏejneÂ bezpecÏnosti,
nikoli vsÏak na dalsÏõÂ praÂvnõÂ obory, z nichzÏ musel vykonat zkousÏky student praÂvnickeÂ fakulty (zejmeÂna teÂzÏ obory
obcÏanskeÂho a hospodaÂrÏskeÂho praÂva).
Vzhledem k tomu, zÏe vyucÏovaneÂ obory se kryly s vyÂukou na praÂvnickyÂch fakultaÂch jen zcÏaÂsti a zÏe orientace
a dimenze vyÂuky, jakozÏ i studijnõÂ pozÏadavky byly vedeny cõÂlovyÂmi prÏedstavami, jezÏ se takeÂ lisÏily od profilace
univerzaÂlnõÂch praÂvnõÂkuÊ, UÂstavnõÂ soud nemuÊzÏe nezÏ dospeÏt k zaÂveÏru, zÏe navrhovatel jako absolvent Fakulty VerÏejneÂ
bezpecÏnosti VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti nejen formaÂlneÏ, ale ani materiaÂlneÏ-praÂvneÏ nevyhovuje
naÂrokuÊm stanovenyÂm v § 3 odst. 1 põÂsm. b) a v § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb.
UÂstavnõÂ soud se prÏitom opõÂraÂ o obsahovaÂ zjisÏteÏnõÂ vyjaÂdrÏenaÂ ve stanovisku NejvysÏsÏõÂho soudu pod Plsn 1/95,
v neÏmzÏ se uvaÂdõÂ zejmeÂna, zÏe od vzniku VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti azÏ do jejõÂho zrusÏenõÂ byly zrÏõÂzeny
na teÂto sÏkole ruÊzneÂ fakulty: Fakulta VerÏejneÂ bezpecÏnosti, Fakulta StaÂtnõÂ bezpecÏnosti, Fakulta ochrany staÂtnõÂch
hranic a Fakulta vysÏetrÏovaÂnõÂ. ZÏaÂdnaÂ z nich nebyla praÂvnickou fakultou poskytujõÂcõÂ univerzaÂlnõÂ praÂvnõÂ vzdeÏlaÂnõÂ ve
vsÏech oborech praÂva. Ze stanovenyÂch oboruÊ na VysokeÂ sÏkole Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti a z ucÏebnõÂch plaÂnuÊ teÂto
sÏkoly je zrÏejmeÂ, zÏe sice poskytovala teÂzÏ urcÏiteÂ vzdeÏlaÂnõÂ v neÏkteryÂch odveÏtvõÂch praÂva, ale jejõÂ zameÏrÏenõÂ bylo odlisÏneÂ
od praÂvnickyÂch fakult a odpovõÂdalo specifickyÂm pozÏadavkuÊm na vyÂuku tehdejsÏõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ byÂvaleÂho Sboru
naÂrodnõÂ bezpecÏnosti.
5. Ani skutecÏnost, zÏe navrhovatel pozdeÏji slozÏil rigoroÂznõÂ zkousÏku a zõÂskal titul doktora praÂv, nemuÊzÏe
nahradit praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickeÂ fakulteÏ, a to proto, zÏe rigoroÂznõÂ zkousÏka se provaÂdõÂ pouze v urcÏiteÂm
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vybraneÂm oboru a nemaÂ univerzaÂlneÏ-praÂvnõÂ povahu. Mohlo by se namõÂtnout, zÏe ani na praÂvnickyÂch fakultaÂch
nebylo prÏedpokladem pro udeÏlenõÂ titulu JUDr. slozÏenõÂ dodatecÏneÂ rigoroÂznõÂ zkousÏky ze vsÏech praÂvnõÂch oboruÊ,
takzÏe kdyzÏ naprÏ. v roce 1971 absolvoval student praÂvnickou fakultu zaÂveÏrecÏnou zkousÏkou smeÏru justicÏnõÂho, nebyl
naprÏ. zkousÏen z praÂva hospodaÂrÏskeÂho apod. Na rozdõÂl od absolventa VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti
vsÏak jizÏ prÏedtõÂm musel absolvovat praÂvnickeÂ studium ve vsÏech jeho oborech a vykonat vsÏechny prÏedepsaneÂ
zkousÏky, cozÏ lze chaÂpat jako nezbytnyÂ prÏedpoklad pro to, aby mohl vuÊbec prÏistoupit ke zkousÏkaÂm doktorskyÂm. PraÂveÏ tento prÏedpoklad vsÏak u absolventuÊ VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti ve srovnatelneÂ mõÂrÏe
splneÏn nenõÂ.
6. Ze vsÏech uvedenyÂch duÊvoduÊ UÂstavnõÂ soud neshledal porusÏenõÂ cÏl. 3 a 4 UÂstavy, jezÏ stanovõÂ, zÏe Listina
zaÂkladnõÂch praÂv a svobod je soucÏaÂstõÂ uÂstavnõÂho porÏaÂdku CÏeskeÂ republiky a zÏe zaÂkladnõÂ praÂva a svobody jsou pod
ochranou soudnõÂ moci. Argument o diskriminaci nelze uznat, protozÏe ani materiaÂlneÏpraÂvneÏ nelze dovodit shodnost cõÂluÊ, obsahu a metod vyÂuky, jakozÏ i pozÏadavkuÊ kladenyÂch na studenty VysokeÂ sÏkoly Sboru naÂrodnõÂ bezpecÏnosti a na studenty praÂvnickyÂch fakult. Na tom nic nemeÏnõÂ ani jednotliveÂ prÏõÂpady, ktereÂ navrhovatel uvedl
beÏhem jednaÂnõÂ. PrÏedmeÏtem tohoto rozhodnutõÂ UÂstavnõÂho soudu je totizÏ obecneÂ zjisÏteÏnõÂ, zda slova ¹na praÂvnickeÂ
fakulteÏª v zaÂkoneÏ o advokacii jsou, cÏi nejsou v souladu s uÂstavnõÂmi zaÂkony.
ZaÂkonodaÂrce v § 43 zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb. stanovil, zÏe advokaÂti, kterÏõÂ ke dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona byli jizÏ cÏleny krajskyÂch sdruzÏenõÂ advokaÂtuÊ a MeÏstskeÂho sdruzÏenõÂ advokaÂtuÊ v Praze, se
zapõÂsÏõÂ do seznamu advokaÂtuÊ bez zÏaÂdosti. Ani tõÂm vsÏak nebyl porusÏen princip rovnosti (cÏl. 1 a cÏl. 4 odst. 3 Listiny
zaÂkladnõÂch praÂv a svobod), nebot' jde o opatrÏenõÂ prÏõÂpustneÂ v zaÂjmu praÂvnõÂ jistoty a stability jizÏ existujõÂcõÂch praÂvnõÂch
vztahuÊ, cozÏ odpovõÂdaÂ principuÊm praÂvnõÂho staÂtu.
NaÂvrh na zrusÏenõÂ slov ¹na praÂvnickeÂ fakulteÏª v § 3 odst. 1 põÂsm. b) a v § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 128/1990 Sb. by kromeÏ toho vytvorÏil stav, kteryÂ by prÏipousÏteÏl jako prÏedpoklad pro vyÂkon advokacie pouze
obecneÏ ¹vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂª, anizÏ by vuÊbec specifikoval praÂvnickou povahu tohoto vzdeÏlaÂnõÂ.
Â stavnõÂ soud, nezÏ dospeÏt k zaÂveÏru naÂvrh na zrusÏenõÂ teÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ
Na zaÂkladeÏ uvedenyÂch uÂvah nemohl U
§ 3 odst. 1 põÂsm. b) a § 30 põÂsm. b) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii, jezÏ je vyjaÂdrÏena slovy
¹na praÂvnickeÂ fakulteÏª, zamõÂtnout.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.
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226
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 16. srpna 1995,
kteryÂm se meÏnõÂ uÂzemõÂ neÏkteryÂch okresuÊ
VlaÂda narÏizuje podle § 15 odst. 2 zaÂkona cÏ. 36/
/1960 Sb., o uÂzemnõÂm cÏleneÏnõÂ staÂtu, ve zneÏnõÂ zaÂkona
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 425/1990 Sb.:
§1
UÂzemõÂ okresuÊ Praha-vyÂchod a BenesÏov se meÏnõÂ
tak, zÏe z okresu Praha-vyÂchod do okresu BenesÏov prÏechaÂzõÂ obec PysÏely.
§2
UÂzemõÂ okresuÊ Praha-zaÂpad a BenesÏov se meÏnõÂ tak,
zÏe z okresu Praha-zaÂpad do okresu BenesÏov prÏechaÂzejõÂ
obce LesÏany, KrnÏany, RabyneÏ a VysokyÂ UÂjezd.

§3
Â
UzemõÂ okresuÊ Nymburk a KolõÂn se meÏnõÂ tak, zÏe
z okresu Nymburk do okresu KolõÂn prÏechaÂzejõÂ obce
PecÏky, PorÏõÂcÏany, Ratenice a VrbovaÂ Lhota.
§4
UÂzemõÂ okresuÊ BrÏeclav a Brno-venkov se meÏnõÂ tak,
zÏe z okresu BrÏeclav do okresu Brno-venkov prÏechaÂzõÂ
obec Nosislav.
§5
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1996.

PrÏedseda vlaÂdy:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.
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227
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 13. zaÂrÏõÂ 1995,
kteryÂm se stanovõÂ pro uÂcÏely duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ vyÂsÏe vsÏeobecnyÂch vymeÏrÏovacõÂch zaÂkladuÊ
za obdobõÂ prÏed rokem 1995 a vyÂsÏe prÏepocÏõÂtacõÂho koeficientu pro uÂpravu vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho
zaÂkladu za rok 1994
VlaÂda narÏizuje podle § 107 odst. 1 põÂsm. a) zaÂkona
cÏ. 155/1995 Sb., o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ (daÂle jen
¹zaÂkonª):
§1
(1) VyÂsÏe vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu podle § 17 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏinõÂ za rok 1947 a za kalendaÂrÏnõÂ roky prÏedchaÂzejõÂcõÂ tomuto roku 780 KcÏ.
(2) VyÂsÏe vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu podle § 17 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏinõÂ
za rok
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

KcÏ
834
888
968
1027
1068
1097
1162
1192
1222
1237
1255
1276
1303
1344
1356
1360
1411
1453
1494
1582
1717
1852
1915
1997

za rok
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

KcÏ
2090
2164
2237
2313
2382
2462
2537
2597
2656
2699
2765
2822
2875
2920
2964
3026
3095
3170
3286
3792
4644
5817
6896.
§2

VyÂsÏe prÏepocÏõÂtacõÂho koeficientu pro uÂpravu vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu podle § 17 odst. 1
a 4 zaÂkona cÏinõÂ za rok 1994 1,1914.
§3
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
1996.

PrÏedseda vlaÂdy:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ:
Ing. VodicÏka v. r.
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228
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva vnitra
ze dne 28. zaÂrÏõÂ 1995,
kterou se stanovõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nezbytnaÂ k hrazenõÂ naÂkladuÊ na pobyt cizince
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a na jeho vycestovaÂnõÂ
Ministerstvo vnitra stanovõÂ podle § 34a zaÂkona
cÏ. 123/1992 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 190/1994 Sb.:
§1
(1) PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstka, kterou prÏedklaÂdaÂ cizinec na
pozÏaÂdaÂnõÂ kontrolnõÂho orgaÂnu,1) cÏinõÂ pro cizince starsÏõÂho osmnaÂcti let veÏku
a) nejmeÂneÏ 500 KcÏ na den jeho pobytu na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, jestlizÏe tento pobyt nemaÂ
vcelku prÏesaÂhnout dobu deseti dnuÊ,

(2) Cizinec mladsÏõÂ osmnaÂcti let veÏku prÏedklaÂdaÂ
peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky podle odstavce 1 v polovicÏnõÂ vyÂsÏi.
§2
PeneÏzÏnõÂ cÏaÂstky uvedeneÂ v § 1 mohou byÂt cizincem
prÏedlozÏeny v cÏeskeÂ meÏneÏ nebo v cizõÂ volneÏ smeÏnitelneÂ
meÏneÏ.
§3
ZrusÏuje se vyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 121/
/1995 Sb., kterou se stanovõÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstka nezbytnaÂ
k hrazenõÂ naÂkladuÊ na pobyt cizince na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a na jeho vycestovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 199/1995 Sb.

b) nejmeÂneÏ 7000 KcÏ, jestlizÏe maÂ jeho pobyt na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky vcelku prÏesaÂhnout dobu deseti
dnuÊ.

§4
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ruml v. r.

) § 2 odst. 3 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 123/1992 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 190/1994 Sb.

1
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229
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 12. uÂnora 1994 byla v Bangkoku podepsaÂna Smlouva mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a kraÂlovskou vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ
danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 14. srpna 1995.
Smlouva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 2 vstoupila v platnost dnem 14. srpna 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
SM LOU VA
mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky
a
kraÂlovskou vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku
v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a kraÂlovskaÂ vlaÂda ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ ne 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 l aÂ ne k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatnÏuje na daneÏ z prÏõÂjmu,
uklaÂdaneÂ jmeÂnem smluvnõÂho staÂtu nebo jeho nizÏsÏõÂch
spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch orgaÂnuÊ, at' je zpuÊsob
vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu se povazÏujõÂ vsÏechny daneÏ
vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu nebo z cÏaÂsti prÏõÂjmu
vcÏetneÏ danõÂ ze zisku ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku, danõÂ z objemu platuÊ a mezd placenyÂch
podnikem a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.
3. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou:
a) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky:

± danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob; a
± danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª);
b) v prÏõÂpadeÏ Thajska:
± danÏ z prÏõÂjmu; a
± danÏ z prÏõÂjmu z pohonnyÂch hmot;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹thajskaÂ 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 l aÂ ne k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª znamenaÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, ktereÂ podle cÏeskyÂch zaÂkonuÊ a v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem spadaÂ pod zaÂkonodaÂrstvõÂ
CÏeskeÂ republiky;
b) vyÂraz ¹Thajskoª znamenaÂ ThajskeÂ kraÂlovstvõÂ a zahrnuje jakoukoliv oblast sousedõÂcõÂ s vyÂsostnyÂmi
vodami ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ, kteraÂ podle thajskyÂch zaÂkonuÊ a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem spadaÂ pod zaÂkonodaÂrstvõÂ ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ;
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c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu Thajsko nebo
CÏeskou republiku;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob a rovneÏzÏ jakyÂkoli subjekt povazÏovanyÂ za danÏovyÂ subjekt podle
platneÂho danÏoveÂho zaÂkona kazÏdeÂho smluvnõÂho
staÂtu;
e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickou osobu
nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂho pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ podle situace podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ
rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
g) vyÂraz ¹danÏª oznacÏuje podle prÏõÂpadu cÏeskou danÏ
nebo thajskou danÏ ;
h) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
(ii) kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost,
sdruzÏenõÂ nebo jakyÂkoli subjekt zrÏõÂzenyÂ podle
praÂva platneÂho v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
i) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli
dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ nebo letadlem,
kteraÂ je provozovaÂna podnikem smluvnõÂho staÂtu,
pokud takovaÂ doprava nenõÂ uskutecÏnÏovaÂna jen
mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ ; a
j) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ
republiky ministra financõÂ nebo jeho zmocneÏneÂho
zaÂstupce a v prÏõÂpadeÏ Thajska ministra financõÂ nebo
jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, bude
mõÂt pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto staÂtu, ktereÂ
upravuje daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, pokud
souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ l aÂ ne k 4
Rezident
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª znamenaÂ kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta registrace, mõÂsta vedenõÂ nebo jakeÂhokoliv jineÂho podobneÂho kriteÂria. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje osobu,
kteraÂ je v tomto staÂteÏ podrobena zdaneÏnõÂ pouze z duÊvodu prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude jejõÂ
postavenõÂ urcÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ staÂlyÂ byÂt
v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
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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 prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem 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, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ tuto
otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
CÏ l aÂ ne 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)
g)
h)
i)

j)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ :
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje;
farmu nebo plantaÂzÏ ;
sklad patrÏõÂcõÂ osobeÏ poskytujõÂcõÂ skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ
pro jineÂ;
stavenisÏteÏ nebo stavbu, montaÂzÏnõÂ nebo instalacÏnõÂ
projekt nebo dohlõÂzÏecõÂ cÏinnosti s tõÂm spojeneÂ, trvaÂ-li takoveÂ stavenisÏteÏ, projekt nebo cÏinnosti po
jedno nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu sÏest
meÏsõÂcuÊ ;
poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ konzultacÏnõÂch, rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu prostrÏednictvõÂm
zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ, pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru trvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂho
smluvnõÂho staÂtu po jedno nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu sÏest meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.

3. Bez ohledu na prÏedchaÂzejõÂcõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ nebo
vystavenõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
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b) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ nebo vystavenõÂ;
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 pro podnikaÂnõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto spojenõÂ, maÂ prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter.
4. 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 druheÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ se za to, zÏe
podnik maÂ staÂlou provozovnu v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, pokud tato osoba:
a) maÂ k dispozici a obvykle pouzÏõÂvaÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ plnou moc, kteraÂ jõÂ dovoluje uzavõÂrat
smlouvy jmeÂnem podniku, pokud cÏinnosti teÂto
osoby nejsou omezeny na naÂkup zbozÏõÂ pro podnik;
b) nemaÂ takovou plnou moc, avsÏak obvykle udrzÏuje
v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂ podniku, ze ktereÂ pravidelneÏ realizuje objednaÂvky
nebo provaÂdõÂ dodaÂvky jmeÂnem podniku; nebo
c) nemaÂ takovou plnou moc, avsÏak obvykle zajisÏt'uje
objednaÂvky v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ vyÂhradneÏ
nebo teÂmeÏrÏ vyÂhradneÏ pro podnik nebo pro podnik a jineÂ podniky, ktereÂ jsou tõÂmto podnikem
kontrolovaÂny nebo v neÏm majõÂ rozhodujõÂcõÂ podõÂl.
5. NemaÂ se za to, zÏe podnik jednoho smluvnõÂho
staÂtu maÂ staÂlou provozovnu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ
jenom proto, zÏe v tomto druheÂm staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji
cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto
osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti. AvsÏak pokud
je cÏinnost takoveÂhoto zaÂstupce provozovaÂna vyÂhradneÏ
nebo teÂmeÏrÏ vyÂhradneÏ jmeÂnem tohoto podniku nebo
jmeÂnem tohoto podniku a jinyÂch podnikuÊ, ktereÂ jsou
tõÂmto podnikem kontrolovaÂny nebo v neÏm majõÂ rozhodujõÂcõÂ podõÂl, nemaÂ se za to, zÏe jde o nezaÂvisleÂho zaÂstupce ve smyslu tohoto odstavce.
6. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo je
ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
v tomto druheÂm staÂteÏ (at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provo-

zovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto
spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏ l aÂ ne 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 nemovitosti, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku
a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platby 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. 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 l aÂ ne k 7
Zisky podnikuÊ
1. PrÏõÂjmy nebo 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 prÏõÂjmy nebo 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 prÏõÂjmy nebo
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. NepovolõÂ se vsÏak odecÏõÂst cÏaÂstky, ktereÂ
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byly zaplaceny (jinak nezÏ jako naÂhrada skutecÏnyÂch
vyÂloh) staÂlou provozovnou vedenõÂ podniku nebo neÏktereÂ jeho jineÂ kancelaÂrÏi ve formeÏ licencÏnõÂch poplatkuÊ,
naÂhrad nebo jinyÂch podobnyÂch platuÊ za vyuzÏõÂvaÂnõÂ patentuÊ nebo jinyÂch praÂv, nebo ve formeÏ provize za
zvlaÂsÏtnõÂ poskytnuteÂ sluzÏby, za spraÂvu a rÏõÂzenõÂ, nebo,
pokud nejde o bankovnõÂ podnik, ve formeÏ uÂrokuÊ
z peneÏz zapuÊjcÏenyÂch staÂleÂ provozovneÏ. PodobneÏ prÏi
stanovenõÂ ziskuÊ staÂleÂ provozovny se neprÏihleÂdne
k cÏaÂstkaÂm, jimizÏ staÂlaÂ provozovna zatõÂzÏõÂ (jinak nezÏ za
skutecÏneÂ vyÂlohy) vedenõÂ podniku nebo neÏkterou jeho
jinou kancelaÂrÏ ve formeÏ licencÏnõÂch poplatkuÊ, naÂhrad
nebo jinyÂch podobnyÂch platuÊ za vyuzÏõÂvaÂnõÂ patentuÊ
nebo jinyÂch praÂv, nebo ve formeÏ provize za zvlaÂsÏtnõÂ
poskytnuteÂ sluzÏby, za spraÂvu a rÏõÂzenõÂ, nebo, pokud
nejde o bankovnõÂ podnik, ve formeÏ uÂrokuÊ z peneÏz zapuÊjcÏenyÂch vedenõÂ podniku nebo neÏktereÂ jeho jineÂ kancelaÂrÏi.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ
stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ jisteÂ procentnõÂ provize z hrubeÂho
prÏõÂjmu podniku nebo staÂleÂ provozovny nebo 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 prÏõÂjmy
nebo zisky na zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro podnik.
6. PrÏõÂjmy nebo 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 prÏõÂjmy nebo zisky zahrnujõÂ cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch
teÂto smlouvy, nebudou ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
CÏ l aÂ ne k 8
LodnõÂ a leteckaÂ doprava
1. PrÏõÂjmy nebo zisky podniku jednoho smluvnõÂho
staÂtu z provozovaÂnõÂ letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto smluvnõÂm staÂteÏ.
2. PrÏõÂjmy nebo zisky podniku jednoho smluvnõÂho
staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ mohou byÂt zdaneÏny ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, avsÏak danÏ
ulozÏenaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ bude snõÂzÏena na cÏaÂstku
odpovõÂdajõÂcõÂ 50 % teÂto daneÏ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ takeÂ pro prÏõÂjmy
nebo zisky z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo
mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
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CÏ l aÂ ne 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 prÏõÂjmy nebo zisky, ktereÂ
by, nebyÂt teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm
z podnikuÊ, ale vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly, byÂt zahrnuty do prÏõÂjmuÊ nebo ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
CÏ l aÂ ne k 10
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
smluvnõÂm 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 10 %
hrubeÂ cÏaÂstky dividend.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace tohoto 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 jinyÂch
praÂv na spolecÏnosti, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu
zdaneÏnõÂ jako prÏõÂjmy z akciõÂ podle zaÂkonuÊ staÂtu,
v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk, rezidentem.
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.
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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. Nic
v tomto odstavci nebraÂnõÂ smluvnõÂmu staÂtu ulozÏit danÏ
podle praÂva tohoto staÂtu na prÏevod ziskuÊ provedenyÂ
staÂlou provozovnou tam umõÂsteÏnou.
CÏ l aÂ ne k 11
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto uÂroky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich zdroj, v souladu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu, avsÏak je-li prÏõÂjemce
uÂrokuÊ jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem a je-li spolecÏnostõÂ,
kteraÂ je rezidentem v tomto druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
danÏ takto vymeÏrÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 % hrubeÂ cÏaÂstky
uÂrokuÊ, pokud jsou prÏijõÂmaÂny jakoukoli financÏnõÂ institucõÂ (vcÏetneÏ pojisÏt'ovacõÂ spolecÏnosti).
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ stanovõÂ vzaÂjemnou
dohodou zpuÊsob aplikace tohoto omezenõÂ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2, uÂroky,
ktereÂ majõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a placeneÂ
vlaÂdeÏ druheÂho smluvnõÂho staÂtu, budou osvobozeny
od daneÏ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ.
Pro uÂcÏely tohoto odstavce vyÂraz ¹vlaÂdaª
a) v prÏõÂpadeÏ Thajska znamenaÂ kraÂlovskou vlaÂdu
ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ a zahrnuje:
(i) Bank of Thailand;
(ii) Export-Import Bank of Thailand;
(iii) mõÂstnõÂ uÂrÏady; a
(iv) takoveÂ instituce, jejichzÏ kapitaÂl je plneÏ vlastneÏn
kraÂlovskou vlaÂdou ThajskeÂho kraÂlovstvõÂ nebo jakyÂmkoli mõÂstnõÂm uÂrÏadem, jak muÊzÏe byÂt cÏas od
cÏasu odsouhlaseno prÏõÂslusÏnyÂmi uÂrÏady obou
smluvnõÂch staÂtuÊ ;
b) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky znamenaÂ vlaÂdu CÏeskeÂ
republiky a zahrnuje:
(i) CÏeskou naÂrodnõÂ banku;
(ii) KonsolidacÏnõÂ banku;
(iii) mõÂstnõÂ uÂrÏady; a
(iv) takoveÂ instituce, jejichzÏ kapitaÂl je plneÏ vlastneÏn
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky nebo jakyÂmkoli mõÂstnõÂm
uÂrÏadem, jak muÊzÏe byÂt cÏas od cÏasu odsouhlaseno
prÏõÂslusÏnyÂmi uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ.

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 a rovneÏzÏ prÏõÂjmy, ktereÂ danÏoveÂ
zaÂkony smluvnõÂho staÂtu, ve ktereÂm majõÂ tyto prÏõÂjmy
zdroj, povazÏujõÂ za podobneÂ prÏõÂjmuÊm z puÊjcÏek. PenaÂle
za pozdnõÂ platbu se rovneÏzÏ povazÏujõÂ za uÂroky pro uÂcÏely
tohoto cÏlaÂnku.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 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 tento staÂt saÂm, jeho
nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo 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 udrzÏujõÂ
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 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. TakoveÂ licencÏnõÂ poplatky vsÏak mohou byÂt takeÂ
zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich zdroj,
a v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu, avsÏak je- li prÏõÂjemce skutecÏnyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch poplatkuÊ,
cÏaÂstka daneÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne:
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a) 5 % hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ, pokud jsou
placeny za zcizenõÂ nebo uzÏitõÂ nebo poskytnutõÂ
praÂva na uzÏitõÂ autorskyÂch praÂv k dõÂluÊm literaÂrnõÂm, umeÏleckyÂm nebo veÏdeckyÂm kromeÏ kinematografickyÂch filmuÊ, filmuÊ nebo nahraÂvek uzÏõÂvanyÂch pro raÂdioveÂ nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ;
b) 10 % hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ, pokud
jsou placeny za zcizenõÂ patentuÊ, ochrannyÂch znaÂmek, vzoruÊ nebo modeluÊ, plaÂnuÊ, tajnyÂch vzorcuÊ
nebo postupuÊ ;
c) 15 % hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ v ostatnõÂch
prÏõÂpadech.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ
jako naÂhrada za zcizenõÂ nebo za uzÏitõÂ nebo za poskytnutõÂ praÂva na uzÏitõÂ autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu,
umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ a filmuÊ nebo nahraÂvek pro televiznõÂ nebo
rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ, jakeÂhokoliv patentu, ochranneÂ
znaÂmky, naÂvrhu nebo modelu, pocÏõÂtacÏoveÂho programu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu
nebo jakeÂhokoliv 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 teÏchto prÏõÂpadech 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 tento staÂt saÂm,
jeho spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo 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
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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 13
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,
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 jakeÂhokoliv majetku nebo majetkovyÂch hodnot jinyÂch nezÏ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1,
2 a 3 tohoto cÏlaÂnku a v odstavci 3 cÏlaÂnku 12 podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel rezidentem. Nic v tomto odstavci nebraÂnõÂ smluvnõÂm staÂtuÊm ve zdaneÏnõÂ ziskuÊ nebo prÏõÂjmuÊ z prodeje nebo
prÏevodu podõÂluÊ nebo jinyÂch cennyÂch papõÂruÊ.
CÏ l aÂ ne k 14
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. Pokud rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ prÏõÂjmy ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jinyÂch nezaÂvislyÂch cÏinnostõÂ podobneÂho charakteru z druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, podleÂhaÂ zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ, ale pouze v rozsahu, v jakeÂm lze prÏicÏõÂtat tyto
prÏõÂjmy sluzÏbaÂm poskytovanyÂm v tomto staÂteÏ. PrÏi stanovenõÂ prÏõÂjmu prÏisouditelneÂho teÏmto sluzÏbaÂm se povolõÂ
odecÏõÂst naÂklady vynalozÏeneÂ na poskytovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb vcÏetneÏ prÏimeÏrÏenyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh a vyÂloh vedenõÂ takto vynalozÏenyÂch, at' vznikly ve staÂteÏ, ve ktereÂm
jsou sluzÏby poskytovaÂny, cÏi jinde.
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.

CÏaÂstka 62

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 229 / 1995

Strana 3454
CÏ l aÂ ne k 15
ZameÏstnaÂnõÂ

1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ
rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu
zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ
16, 18 a 19 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:
a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ, kteraÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ; 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, odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi nebo letadla provozovaneÂho
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podnikem jednoho smluvnõÂho
staÂtu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto smluvnõÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 16
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ platby, jezÏ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ rady
spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 17
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.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku se
neuplatnõÂ na odmeÏny nebo zisky, platy, mzdy a jineÂ
podobneÂ odmeÏny pobõÂraneÂ z aktivit provozovanyÂch

ve smluvnõÂm staÂteÏ umeÏlcem nebo sportovcem, pokud
naÂvsÏteÏva v tomto smluvnõÂm staÂteÏ je z podstatneÂ cÏaÂsti
hrazena z verÏejnyÂch fonduÊ druheÂho smluvnõÂho staÂtu
vcÏetneÏ jeho mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ a statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ.
CÏ l aÂ ne k 18
Penze
Penze a jineÂ podobneÂ odmeÏny 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 19
VerÏejneÂ funkce
1. a) OdmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo spraÂvnõÂm uÂtvarem
nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu fyzickeÂ
osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu
nebo spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu
orgaÂnu 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 prÏõÂslusÏnõÂkem 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, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto
staÂtu, spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu
uÂrÏadu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu.
3. Na odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ
v souvislosti s obchodnõÂ nebo pruÊmyslovou cÏinnostõÂ
provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, spraÂvnõÂm
uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu se pouzÏijõÂ
ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18.
CÏ l aÂ ne k 20
Studenti a ucÏni
1. FyzickaÂ osoba, kteraÂ bezprostrÏedneÏ prÏed naÂvsÏteÏvou jednoho smluvnõÂho staÂtu byla rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu a jejõÂzÏ naÂvsÏteÏva v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ se konaÂ pouze za uÂcÏelem:
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a) studia na univerziteÏ nebo jineÂ uznaÂvaneÂ vzdeÏlaÂvacõÂ
instituci; nebo
b) ucÏebnõÂho pomeÏru s cõÂlem vyÂkonu rÏemesla nebo
obchodu; nebo
c) studia nebo provaÂdeÏnõÂ vyÂzkumu, jakozÏto prÏõÂjemce
daruÊ, prÏõÂspeÏvkuÊ nebo preÂmiõÂ od vlaÂdnõÂch, naÂbozÏenskyÂch, dobrocÏinnyÂch, veÏdeckyÂch, literaÂrnõÂch
nebo vzdeÏlaÂvacõÂch organizacõÂ;
bude vyjmuta ze zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ z:
(i) platuÊ na uÂhradu vyÂzÏivy, vzdeÏlaÂnõÂ, studia, vyÂzkumu nebo vyÂcviku obdrzÏenyÂch ze zahranicÏõÂ;
(ii) daruÊ, prÏõÂspeÏvkuÊ nebo preÂmiõÂ.
2. Student nebo ucÏenÏ uvedenyÂ v odstavci 1 bude,
pokud se tyÂcÏe prÏõÂjmuÊ z osobnõÂch sluzÏeb, pozÏõÂvat
v pruÊbeÏhu tohoto studia nebo vyÂcviku stejneÂ vyÂjimky, uÂlevy nebo snõÂzÏenõÂ danõÂ, jako majõÂ rezidenti
tohoto staÂtu, kteryÂ navsÏtõÂvil.
CÏ l aÂ ne k 21
ProfesorÏi, ucÏiteleÂ a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
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cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm,
kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na tyto prÏõÂjmy.
b) Pro uÂcÏely põÂsmene a) se maÂ za to, zÏe vyÂraz ¹danÏ
zaplacenaÂ v Thajskuª zahrnuje cÏaÂstku thajskeÂ
daneÏ, kteraÂ by byla zaplacena, kdyby na ni nebylo
poskytnuto osvobozenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkonneÂho ustanovenõÂ prÏipraveneÂho za uÂcÏelem podpory ekonomickeÂho rozvoje v Thajsku,
platneÂho v den podpisu teÂto smlouvy nebo zavedeneÂho pozdeÏji jako zmeÏna nebo doplneÏk tohoto
ustanovenõÂ.
2. V Thajsku bude dvojõÂ zdaneÏnõÂ vyloucÏeno naÂsledovneÏ :
a) Pokud rezident Thajska obdrzÏõÂ prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny
v CÏeskeÂ republice, Thajsko povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku
thajskeÂ daneÏ vypocÏtenou z prÏõÂjmu tohoto rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v CÏeskeÂ
republice. TakoveÂ snõÂzÏenõÂ vsÏak neprÏesaÂhne tu cÏaÂst
thajskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ
pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na tyto prÏõÂjmy.

1. FyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ bezprostrÏedneÏ prÏed vykonaÂnõÂm naÂvsÏteÏvy ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ a kteraÂ na zaÂkladeÏ
pozvaÂnõÂ univerzity, vysokeÂ sÏkoly, sÏkoly nebo podobneÂ uznaÂvaneÂ vzdeÏlaÂvacõÂ instituce tohoto druheÂho
smluvnõÂho staÂtu navsÏteÏvuje tento druhyÂ smluvnõÂ staÂt
po obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ dva roky pouze za uÂcÏelem
vyÂuky nebo vyÂzkumu nebo obojõÂho na takoveÂto vzdeÏlaÂvacõÂ instituci, bude vyjmuta ze zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ z jakyÂchkoli platuÊ za tuto vyÂuku
nebo vyÂzkum.

b) Pro uÂcÏely põÂsmene a) se maÂ za to, zÏe vyÂraz ¹danÏ
zaplacenaÂ v CÏeskeÂ republiceª zahrnuje cÏaÂstku cÏeskeÂ daneÏ, kteraÂ by byla zaplacena, kdyby na ni
nebylo poskytnuto osvobozenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkonneÂho ustanovenõÂ prÏipraveneÂho za uÂcÏelem podpory ekonomickeÂho rozvoje
v CÏeskeÂ republice, platneÂho v den podpisu teÂto
smlouvy nebo zavedeneÂho pozdeÏji jako zmeÏna
nebo doplneÏk tohoto ustanovenõÂ.

2. Na prÏõÂjmy z vyÂzkumu se tento cÏlaÂnek uplatnõÂ,
pouze pokud je takovyÂto vyÂzkum fyzickou osobou
vykonaÂvaÂn pro verÏejnyÂ zaÂjem a nikoli prÏednostneÏ ve
prospeÏch jineÂ soukromeÂ osoby nebo osob.

ZaÂsada rovneÂho naklaÂdaÂnõÂ

CÏ l aÂ ne k 22
JineÂ prÏõÂjmy
CÏaÂsti prÏõÂjmuÊ rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu,
o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto
smlouvy, mohou byÂt zdaneÏny ve staÂteÏ, ve ktereÂm je
jejich zdroj.
CÏ l aÂ ne k 23
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V CÏeskeÂ republice bude dvojõÂ zdaneÏnõÂ vyloucÏeno naÂsledovneÏ :
a) Pokud rezident CÏeskeÂ republiky obdrzÏõÂ prÏõÂjmy,
ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy
zdaneÏny v Thajsku, CÏeskaÂ republika povolõÂ snõÂzÏit
cÏaÂstku cÏeskeÂ daneÏ vypocÏtenou z prÏõÂjmu tohoto
rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ
v Thajsku. TakoveÂ snõÂzÏenõÂ vsÏak neprÏesaÂhne tu

CÏ l aÂ ne k 24
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 ve stejneÂ
situaci.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, kterou podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ
tyteÂzÏ cÏinnosti.
3. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ
jmeÏnõÂ je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ
jsou rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou
podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm 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 podrobeny jineÂ podobneÂ podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
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4. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku nebudou vyklaÂdaÂna
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.
5. VyÂraz ¹zdaneÏnõÂª v tomto cÏlaÂnku znamenaÂ
daneÏ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 25
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch
staÂtuÊ vedou nebo povedou u neÏho ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ
nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy, muÊzÏe
nezaÂvisle na opravnyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ poskytuje
vnitrostaÂtnõÂ praÂvo teÏchto staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad
prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt prÏedlozÏen 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.
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 dvojõÂmu zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch ve
smlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 26
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. VesÏkereÂ informace obdrzÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti
stejnyÂm zpuÊsobem jako informace obdrzÏeneÂ podle vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu a budou sdeÏleny pouze osobaÂm 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 odvolaÂnõÂch. Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ takoveÂto informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou zverÏejnit 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 tohoto nebo
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
b) sdeÏlit informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v normaÂlnõÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho
staÂtu;
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, podnikoveÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo informaci,
jejõÂzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
CÏ l aÂ ne k 27
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 28
Vstup v platnost
1. Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci a ratifikacÏnõÂ
listiny budou vymeÏneÏny v Praze co nejdrÏõÂve.
2. Smlouva vstoupõÂ v platnost dnem vyÂmeÏny ratifikacÏnõÂch listin a jejõÂ ustanovenõÂ se budou uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu nebo
pozdeÏji roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ
Smlouva vstoupõÂ v platnost;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu, na danÏoveÂ roky
nebo zdanÏovacõÂ obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂ k 1. lednu nebo
pozdeÏji roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ
Smlouva vstoupõÂ v platnost.
CÏ l aÂ ne k 29
VyÂpoveÏd'
1. Tato smlouva zuÊstane v platnosti po neomezenou dobu, ale kazÏdyÂ ze smluvnõÂch staÂtuÊ muÊzÏe nejpozdeÏji do 30. cÏervna kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po uplynutõÂ peÏti let od data, kdy Smlouva vstoupila v platnost, daÂt druheÂmu smluvnõÂmu staÂtu diplomatickou cestou põÂsemnou vyÂpoveÏd'. V tomto prÏõÂpadeÏ se
Smlouva prÏestane uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu nebo
pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce,
v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
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b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu, na danÏoveÂ roky
nebo zdanÏovacõÂ obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo
pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce,
v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy
a ministr financõÂ
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Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
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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230
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. rÏõÂjna 1994 byla ve Vilniusu podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Litevskou 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 na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 2 vstoupila v platnost dnem 8. srpna 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ 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
Ï
Ceskou republikou
a
Litevskou republikou
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a z majetku
CÏeskaÂ republika a LitevskaÂ republika,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a majetku,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ ne 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 l aÂ ne k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
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.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a 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:
a) v LitevskeÂ republice:
(i) danÏ ze zisku praÂvnickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;

(iii) danÏ podnikuÊ z uzÏõÂvaÂnõÂ majetku vlastneÏneÂho
staÂtem;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹litevskaÂ danÏª);
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 l aÂ ne k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹Litvaª znamenaÂ Litevskou republiku, a pokud je pouzÏit v zemeÏpisneÂm vyÂznamu, Litevskou
republiku nebo jakoukoliv oblast sousedõÂcõÂ s vyÂsostnyÂmi vodami LitevskeÂ republiky, na ktereÂ mohou byÂt podle zaÂkonuÊ LitevskeÂ republiky a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem vykonaÂvaÂna praÂva
Litvy tyÂkajõÂcõÂ se morÏskeÂho dna a jeho podlozÏõÂ
a jejich prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ ;
b) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª znamenaÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
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republiky, na ktereÂm jsou podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu CÏeskou republiku
nebo Litvu;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, podnik
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 ¹podnikª maÂ stejnyÂ vyÂznam, jakyÂ maÂ podle
vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂho staÂtu;
h) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ Litvy kazÏdou fyzickou osobu,
kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem LitevskeÂ republiky,
a kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost, podnik jednotlivce nebo sdruzÏenõÂ zrÏõÂzeneÂ podle praÂva platneÂho v LitevskeÂ republice;
(ii) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky kazÏdou fyzickou
osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, a kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ
spolecÏnost nebo sdruzÏenõÂ zrÏõÂzeneÂ podle
praÂva platneÂho v CÏeskeÂ republice;
ch) 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 ;
i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ Litvy 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 l aÂ ne 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.
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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:
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 l aÂ ne 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 nebo stavbu, montaÂzÏ nebo instalacÏnõÂ
projekt nebo dohlõÂzÏecõÂ nebo poradenskeÂ cÏinnosti
s nimi spojeneÂ, avsÏak pouze trvaÂ-li tato stavba,
projekt nebo cÏinnosti deÂle nezÏ deveÏt 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.
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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;
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 l aÂ ne k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluv-

nõÂho 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. AnalogickyÂ praÂvnõÂ rezÏim je
takeÂ pouzÏitelnyÂ na prÏõÂjmy z 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 l aÂ ne 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 umõÂs-
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teÏna, cÏi jinde. NaÂklady, ktereÂ povolõÂ smluvnõÂ staÂt odecÏõÂst, budou zahrnovat pouze naÂklady odpocÏitatelneÂ
podle vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu.

CÏ l aÂ ne k 10

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.

1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, rezidentovi druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.

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 prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.
CÏ l aÂ ne 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 odstavec 1 platõÂ takeÂ pro zisky
z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
CÏ l aÂ ne 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.

Dividendy

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.
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CÏ l aÂ ne k 11
UÂroky

1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
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
majõÂcõÂ 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 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, ktereÂ majõÂ 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 skutecÏnyÂm 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
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poplatky majõÂ zdroj v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je
staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.

staÂteÏ trvaÂ nejmeÂneÏ 183 dnuÊ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v tomto roce.

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 platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto
prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho
smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.

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.

CÏ l aÂ ne k 13
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.

CÏ l aÂ ne k 15
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. 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.

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 jakeÂmkoli 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. 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.

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.

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 16
TantieÂmy

CÏ l aÂ ne k 14
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

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 17
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, mo-
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hou 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.
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 18
Penze
1. 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.
2. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 a ustanovenõÂ odstavce 2 cÏlaÂnku 19, vyplaÂceneÂ penze a jineÂ
daÂvky, at' uzÏ jde o pravidelneÏ se opakujõÂcõÂ nebo jednoraÂzovou odmeÏnu, poskytovaneÂ na zaÂkladeÏ zaÂkonuÊ
o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ jednoho smluvnõÂho staÂtu
nebo na zaÂkladeÏ verÏejneÂho systeÂmu organizovaneÂho
jednõÂm smluvnõÂm staÂtem pro uÂcÏely sociaÂlnõÂ peÂcÏe, budou zdaneÏny pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 19
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. UstanovenõÂ 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 20
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 odstavec 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 21
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
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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 22
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 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 lodeÏmi 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 23
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ rezidenta Litvy bude dvojõÂmu zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ :
JestlizÏe rezident Litvy pobõÂraÂ prÏõÂjmy nebo vlastnõÂ majetek, kteryÂ v souladu s touto smlouvou muÊzÏe byÂt
zdaneÏn v CÏeskeÂ republice, Litva, pokud jejõÂ vnitrostaÂtnõÂ prÏedpisy neposkytujõÂ vyÂhodneÏjsÏõÂ zachaÂzenõÂ, povolõÂ:
a) jako snõÂzÏenõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ tohoto rezidenta,
cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z prÏõÂjmuÊ zaplacenou
v CÏeskeÂ republice;
b) jako snõÂzÏenõÂ daneÏ z majetku tohoto rezidenta,
cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z majetku zaplacenou
v CÏeskeÂ republice.
TakoveÂ snõÂzÏenõÂ vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ neprÏekrocÏõÂ takovou cÏaÂst daneÏ z prÏõÂjmuÊ nebo z majetku v LitveÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na
prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto
smlouvy zdaneÏny v CÏeskeÂ republice.
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
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takoveÂ daneÏ uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy nebo majetek, ktereÂ
mohou byÂt v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy
rovneÏzÏ zdaneÏny v LitveÏ, avsÏak povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku
daneÏ vypocÏtenou z takoveÂho zaÂkladu o cÏaÂstku
daneÏ zaplaceneÂ v LitveÏ. 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 LitveÏ.
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 LitveÏª zahrnuje jakoukoliv danÏ,
kteraÂ by byla splatnaÂ, kdyby podle zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky nebo Litvy na podporu ekonomickeÂho rozvoje
nebylo poskytnuto osvobozenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ daneÏ.
CÏ l aÂ ne k 24
ZaÂkaz diskriminace
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou
jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo 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
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stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly smluveny vuÊcÏi
rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
4. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ
jmeÏnõÂ je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ
jsou rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm 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 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 25
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
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 26
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 osobaÂm 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 27
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 28
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.
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CÏ l aÂ ne k 29
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
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 vypoveÏd';
Za CÏeskou republiku:
Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
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b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok
pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho
roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ ve Vilniusu dne
27. rÏõÂjna 1994 v cÏeskeÂm, litevskeÂm a anglickeÂm jazyce,
prÏicÏemzÏ vsÏechny texty jsou autentickeÂ. V prÏõÂpadeÏ
jakyÂchkoliv rozdõÂlnostõÂ vyÂkladu bude rozhodujõÂcõÂ anglickyÂ text.
Za Litevskou republiku:
Eduardas Vilkelis v. r.
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231
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 13. cÏervence 1995 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ.
Dohoda na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 14 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 4. rÏõÂjna 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 dopravy.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LitevskeÂ republiky
o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda LitevskeÂ republiky
(daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª),
prÏejõÂce si podporovat vzaÂjemneÏ vyÂhodnyÂ rozvoj
obchodnõÂch a hospodaÂrÏskyÂch vztahuÊ a usnadnit a regulovat mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopravu osob a naÂkladuÊ
mezi obeÏma staÂty a tranzitem prÏes neÏ,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ ne k 1
(1) UstanovenõÂ teÂto dohody se vztahujõÂ na mezinaÂrodnõÂ osobnõÂ a naÂkladnõÂ silnicÏnõÂ dopravu mezi
CÏeskou republikou a Litevskou republikou a tranzitem prÏes jejich uÂzemõÂ provaÂdeÏnou dopravci staÂtuÊ obou
smluvnõÂch stran, kterÏõÂ jsou k tomu opraÂvneÏni podle
vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ prÏõÂslusÏneÂho staÂtu.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem smluvnõÂ strany pro uÂcÏely
teÂto dohody je
± v CÏeskeÂ republice Ministerstvo dopravy,
± v LitevskeÂ republice Ministerstvo dopravy.
OsobnõÂ doprava
CÏ l aÂ ne k 2
(1) OsobnõÂ dopravou podle teÂto dohody se rozumõÂ doprava osob a jejich zavazadel autobusy na cizõÂ
nebo vlastnõÂ uÂcÏet. Zahrnuje teÂzÏ praÂzdneÂ jõÂzdy autobusuÊ
souvisejõÂcõÂ s touto dopravou.

jõÂzdneÂho, prÏicÏemzÏ cestujõÂcõÂ nastupujõÂ a vystupujõÂ v mõÂstech odjezdu a prÏõÂjezdu, jakozÏ i na schvaÂlenyÂch naÂcestnyÂch zastaÂvkaÂch.
(2) KazÏdaÂ pravidelnaÂ autobusovaÂ linka mezi staÂty
smluvnõÂch stran, jakozÏ i tranzitem prÏes jejich uÂzemõÂ,
musõÂ byÂt povolena prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny smluvnõÂch
stran na zaÂkladeÏ jejich vzaÂjemneÂ dohody.
(3) ZÏaÂdost o povolenõÂ podaÂ dopravce prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu smluvnõÂ strany ve staÂteÏ, kde maÂ sveÂ sõÂdlo nebo
bydlisÏteÏ a kde jsou registrovaÂna jeho vozidla.
(4) ZÏaÂdost podle odstavce 3 musõÂ obsahovat tyto
uÂdaje:
a) jmeÂno dopravce, jeho sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ, prÏõÂpadneÏ i mõÂsto podnikaÂnõÂ s uÂplnou adresou,
b) druh dopravy,
c) pozÏadovanou dobu platnosti povolenõÂ,
d) dobu provozu a pocÏet jõÂzd (naprÏ. denneÏ, tyÂdenneÏ),
e) jõÂzdnõÂ rÏaÂd,
f) trasu linky (vsÏechny zastaÂvky pro naÂstup a vyÂstup
cestujõÂcõÂch, hranicÏnõÂ prÏechody),
g) deÂlku trasy pro jõÂzdu tam a zpeÏt,
h) dobu rÏõÂzenõÂ a odpocÏinku rÏidicÏuÊ,
i) pocÏet mõÂst k sezenõÂ v autobusu,
j) jõÂzdneÂ a tarifnõÂ podmõÂnky.

CÏ l aÂ ne k 3

(5) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ strany uvedenyÂ v odstavci 3 prÏedaÂ zÏaÂdost se vsÏemi prÏedepsanyÂmi uÂdaji a se
svyÂm stanoviskem prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ
strany, kteryÂ rozhodne o udeÏlenõÂ povolenõÂ pro cÏaÂst
pravidelneÂ autobusoveÂ linky na uÂzemõÂ sveÂho staÂtu podle jeho prÏõÂslusÏnyÂch vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

(1) Pojem ¹pravidelnaÂ autobusovaÂ linkaª znamenaÂ dopravu provaÂdeÏnou po prÏedem schvaÂleneÂ
trase, podle prÏedem schvaÂleneÂho jõÂzdnõÂho rÏaÂdu a tarifu

(6) UdeÏleneÂ povolenõÂ je platneÂ na dobu nejvyÂsÏe
peÏti let a jeho platnost muÊzÏe byÂt na zÏaÂdost dopravce
prodlouzÏena.

(2) Pojem ¹autobusª znamenaÂ silnicÏnõÂ motoroveÂ
vozidlo urcÏeneÂ pro dopravu osob, ktereÂ maÂ kromeÏ
mõÂsta pro rÏidicÏe võÂce nezÏ osm mõÂst k sezenõÂ.
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CÏ l aÂ ne k 4

(1) Pro uÂcÏely teÂto dohody kyvadlovaÂ doprava
znamenaÂ dopravu, prÏi nõÂzÏ jsou prÏedem vytvorÏeneÂ skupiny cestujõÂcõÂch prÏepravovaÂny neÏkolika jõÂzdami tam
a zpeÏt z teÂzÏe vyÂchozõÂ oblasti na uÂzemõÂ staÂtu jedneÂ
smluvnõÂ strany do teÂzÏe cõÂloveÂ oblasti na uÂzemõÂ staÂtu
druheÂ smluvnõÂ strany. TataÂzÏ skupina cestujõÂcõÂch, kteraÂ
byla prÏepravena do cõÂloveÂ oblasti, musõÂ byÂt pozdeÏji
prÏepravena zpeÏt do vyÂchozõÂ oblasti. VyÂchozõÂ a cõÂlovou
oblastõÂ se rozumõÂ mõÂsto naÂstupu cesty a mõÂsto cõÂle cesty,
jakozÏ i mõÂsta lezÏõÂcõÂ v silnicÏnõÂ vzdaÂlenosti do 50 km.
KyvadlovaÂ doprava zahrnuje kromeÏ vlastnõÂ prÏepravy
ubytovaÂnõÂ skupiny cestujõÂcõÂch v cõÂloveÂ oblasti. PrvnõÂ
jõÂzda zpeÏt a poslednõÂ tam musõÂ byÂt praÂzdnaÂ.
(2) KazÏdaÂ kyvadlovaÂ doprava musõÂ byÂt povolena
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem druheÂ smluvnõÂ strany. ZÏaÂdost
o povolenõÂ prÏedklaÂdaÂ dopravce prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
smluvnõÂ strany ve staÂteÏ, kde maÂ sveÂ sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ
a kde jsou registrovaÂna jeho vozidla, a to nejpozdeÏji 30
dnuÊ prÏed pozÏadovanyÂm dnem zahaÂjenõÂ kyvadloveÂ dopravy.
(3) ZÏaÂdost o povolenõÂ podle odstavce 2 musõÂ obsahovat jmeÂno dopravce, jeho sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ, prÏõÂpadneÏ i mõÂsto podnikaÂni s uÂplnou adresou, pocÏet jõÂzd,
datum kazÏdeÂ z nich a jejich trasu, staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ
znacÏky vsÏech autobusuÊ, ktereÂ majõÂ byÂt pouzÏity pro
prÏedmeÏtnou kyvadlovou dopravu, a potvrzenõÂ tyÂkajõÂcõÂ
se mõÂsta ubytovaÂnõÂ a doby pobytu.
(4) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si vymeÏnõÂ
dohodnutyÂ pocÏet povolenõÂ pro kyvadlovou dopravu
zmõÂneÏnou v odstavci 2 tohoto cÏlaÂnku.
(5) SmõÂsÏenaÂ komise ustavenaÂ podle cÏl. 13 teÂto dohody se dohodne na podrobnostech povolovacõÂho rÏõÂzenõÂ, formulaÂrÏõÂch, kontrolnõÂch dokladech atd.
CÏ l aÂ ne k 5
(1) PrÏõÂlezÏitostnaÂ osobnõÂ doprava znamenaÂ jinou
dopravu, nezÏ jsou dopravy uvedeneÂ v cÏl. 3 a 4 teÂto
dohody.
(2) Pro prÏõÂlezÏitostnou osobnõÂ dopravu mezi staÂty
smluvnõÂch stran nebo tranzitem prÏes jejich uÂzemõÂ nenõÂ
trÏeba povolenõÂ, jde-li o prÏõÂpady:
a) dopravy, prÏi nõÂzÏ je stejnyÂ autobus pouzÏit k prÏepraveÏ stejneÂ skupiny cestujõÂcõÂch po celou jõÂzdu,
aby je prÏivezl zpeÏt do mõÂsta odjezdu (cesty se zavrÏenyÂmi dverÏmi),
b) dopravy, prÏi nõÂzÏ je skupina cestujõÂcõÂch prÏivezena
dopravcem jedneÂ smluvnõÂ strany na uÂzemõÂ staÂtu
druheÂ smluvnõÂ strany a autobus opustõÂ toto uÂzemõÂ
praÂzdnyÂ.
(3) Pro prÏõÂlezÏitostnou osobnõÂ dopravu, kteraÂ neodpovõÂdaÂ ustanovenõÂm odstavce 2, je trÏeba povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ strany. ZÏaÂdost
o povolenõÂ prÏedklaÂdaÂ dopravce prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
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smluvnõÂ strany ve staÂteÏ, kde maÂ sveÂ sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ
a kde jsou registrovaÂna jeho vozidla, a to nejpozdeÏji 30
dnuÊ prÏed pozÏadovanyÂm dnem zahaÂjenõÂ prÏõÂlezÏitostneÂ
dopravy.
(4) ZÏaÂdost podle odstavce 3 musõÂ obsahovat
jmeÂno dopravce, jeho sõÂdlo nebo bydlisÏteÏ, prÏõÂpadneÏ
i mõÂsto podnikaÂnõÂ s uÂplnou adresou, druh dopravy,
pocÏet jõÂzd, datum kazÏdeÂ z nich a jejich trasu a staÂtnõÂ
poznaÂvacõÂ znacÏky vsÏech autobusuÊ, ktereÂ majõÂ byÂt pouzÏity pro prÏõÂlezÏitostnou dopravu.
(5) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran si vymeÏnõÂ
dohodnutyÂ pocÏet povolenõÂ pro prÏõÂlezÏitostnou dopravu
uvedenou v odstavci 3.
(6) SmõÂsÏenaÂ komise zrÏõÂzenaÂ podle cÏl. 13 teÂto dohody se dohodne na kontrolnõÂch dokladech pro prÏõÂlezÏitostnou osobnõÂ dopravu.
NaÂkladnõÂ doprava
CÏ l aÂ ne k 6
(1) Dopravce jedneÂ smluvnõÂ strany musõÂ mõÂt povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ
jej opravnÏuje provaÂdeÏt mezinaÂrodnõÂ naÂkladnõÂ silnicÏnõÂ
prÏepravu na uÂzemõÂ a z uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ
strany nebo tranzitem prÏes toto uÂzemõÂ, s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v cÏl. 7.
(2) PovolenõÂ smõÂ byÂt pouzÏito pouze dopravcem,
jemuzÏ bylo vydaÂno. PlatõÂ pro prÏepravu provaÂdeÏnou
motorovyÂm vozidlem bez prÏõÂveÏsu nebo soupravou vozidel (naÂveÏsovou nebo prÏõÂveÏsovou), bez ohledu na staÂt
registrace tazÏeneÂho naÂveÏsu nebo prÏõÂveÏsu.
(3) PovolenõÂ dovoluje jednu jõÂzdu tam a zpeÏt na
uÂzemõÂ a z uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany (okruzÏnõÂ
jõÂzda), vcÏetneÏ prÏepravy zpeÏtneÂho naÂkladu, nebo jednu
tranzitnõÂ jõÂzdu tam a jednu tranzitnõÂ jõÂzdu zpeÏt prÏes
toto uÂzemõÂ.
(4) Pro prÏepravu naÂkladu mezi staÂtem druheÂ
smluvnõÂ strany a trÏetõÂm staÂtem, a to jak smeÏrem do
trÏetõÂho staÂtu, tak i z trÏetõÂho staÂtu, se vyzÏaduje zvlaÂsÏtnõÂ
povolenõÂ.
(5) Pro prÏepravu naÂkladu mezi dveÏma mõÂsty na
uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany se vyzÏaduje zvlaÂsÏtnõÂ
povolenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 7
PovolenõÂ uvedenaÂ v cÏl. 6 odst. 1 a 4 teÂto dohody se
nevyzÏadujõÂ pro:
a) prÏepravu naÂkladuÊ motorovyÂmi vozidly, jejichzÏ dovolenaÂ celkovaÂ hmotnost, vcÏetneÏ prÏõÂveÏsuÊ, neprÏesahuje 6 tun nebo jejichzÏ uzÏitecÏnaÂ hmotnost, vcÏetneÏ
prÏõÂveÏsuÊ, neprÏesahuje 3,5 tuny,
b) steÏhovaÂnõÂ domaÂcnostõÂ provaÂdeÏneÂ podniky majõÂcõÂmi pro tyto uÂcÏely zvlaÂsÏtnõÂ personaÂl a dopravnõÂ
prostrÏedky,
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c) prÏepravu prÏedmeÏtuÊ a zarÏõÂzenõÂ pro divadelnõÂ, filmovaÂ, cirkusovaÂ nebo hudebnõÂ prÏedstavenõÂ nebo
sportovnõÂ akce, vyÂstavy nebo veletrhy, nebo pro
rozhlasovaÂ, televiznõÂ nebo filmovaÂ nataÂcÏenõÂ, pokud
jsou tyto prÏedmeÏty a zarÏõÂzenõÂ dovaÂzÏeny cÏi vyvaÂzÏeny docÏasneÏ,
d) pohrÏebnõÂ prÏepravu,
e) prÏepravu naÂkladuÊ na a z letisÏt' prÏi odklonu leteckyÂch sluzÏeb,
f) prÏepravu posÏty,
g) prÏepravu havarovanyÂch nebo porouchanyÂch vozidel,
h) prÏepravu humanitaÂrnõÂch zaÂsilek potrÏebnyÂch
v nouzovyÂch situacõÂch, zejmeÂna prÏi zÏivelnõÂch pohromaÂch,
i) prÏepravu navazujõÂcõÂ na kombinovanou dopravu,
prÏi nõÂzÏ bude silnicÏnõÂ sõÂt' pouzÏita v rozsahu dohodnuteÂm SmõÂsÏenou komisõÂ zrÏõÂzenou podle cÏl. 13.

(3) PovolenõÂ a jineÂ potrÏebneÂ doklady vyzÏadovaneÂ
podle teÂto dohody musõÂ byÂt ve vozidle, k neÏmuzÏ se
vztahujõÂ, a musõÂ byÂt prÏedlozÏeny na pozÏaÂdaÂnõÂ ktereÂmukoli orgaÂnu smluvnõÂ strany, kteryÂ je opraÂvneÏn je pozÏadovat.

CÏ l aÂ ne k 8

CÏ laÂ ne k 11

(1) PovolenõÂ podle cÏl. 6 odst. 1 a 4 teÂto dohody se
prÏideÏlujõÂ takto:
a) cÏeskaÂ povolenõÂ vydaÂvaÂ litevskyÂm dopravcuÊm pro
vozidla registrovanaÂ v LitevskeÂ republice Ministerstvo dopravy LitevskeÂ republiky;
b) litevskaÂ povolenõÂ vydaÂvaÂ cÏeskyÂm dopravcuÊm pro
vozidla registrovanaÂ v CÏeskeÂ republice Ministerstvo dopravy CÏeskeÂ republiky.

(1) Vozidla, kteraÂ jsou registrovaÂna ve staÂteÏ jedneÂ
smluvnõÂ strany a provaÂdeÏjõÂ mezinaÂrodnõÂ naÂkladnõÂ silnicÏnõÂ dopravu na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany na
povolenõÂ v raÂmci dohodnuteÂho kontingentu podle cÏl. 8
Dohody nebo prÏepravy uvedeneÂ v cÏl. 7 Dohody, jsou
reciprocÏneÏ osvobozena od vsÏech danõÂ a spraÂvnõÂch poplatkuÊ, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v odstavci 2.

(2) SmõÂsÏenaÂ komise ustavenaÂ podle cÏl. 13, poprÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny obou smluvnõÂch stran se dohodnou na rocÏnõÂm kontingentu a druzõÂch povolenõÂ s ohledem na vyÂvoj vzaÂjemnyÂch hospodaÂrÏskyÂch vztahuÊ
a potrÏeby zahranicÏnõÂho obchodu a prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny si
vzaÂjemneÏ vymeÏnõÂ dohodnuteÂ pocÏty povolenõÂ.

(4) SmluvnõÂ strany si navzaÂjem oznaÂmõÂ orgaÂny
uvedeneÂ v odstavcõÂch 2 a 3.
VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ
CÏ laÂ ne k 10
(1) Touto dohodou nejsou dotcÏena praÂva a povinnosti kazÏdeÂ ze smluvnõÂch stran vyplyÂvajõÂcõÂ pro ni
z jinyÂch dohod.
(2) KromeÏ ustanovenõÂ teÂto dohody jsou dopravci
obou staÂtuÊ a osaÂdky jejich vozidel povinni dodrzÏovat
na uÂzemõÂ druheÂho staÂtu vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy
platneÂ v tomto staÂteÏ.

(2) OsvobozenõÂ uvedenaÂ v odstavci 1 se nevztahujõÂ na:
a) daneÏ zahrnuteÂ do ceny pohonnyÂch hmot,
b) poplatky vztahujõÂcõÂ se ve stejneÂm rozsahu na vozidla registrovanaÂ ve staÂtech obou smluvnõÂch stran
za pouzÏitõÂ neÏkteryÂch uÂsekuÊ nebo kategoriõÂ silnic,
mostuÊ, tuneluÊ nebo trajektuÊ, nebo

CÏ l aÂ ne k 9

c) spraÂvnõÂ poplatky souvisejõÂcõÂ s prÏepravami podle
cÏl. 9,

(1) Pokud jde o hmotnosti a rozmeÏry vozidel,
zavazujõÂ se obeÏ smluvnõÂ strany, zÏe nebudou uplatnÏovat
vuÊcÏi vozidluÊm registrovanyÂm ve staÂteÏ druheÂ smluvnõÂ
strany prÏõÂsneÏjsÏõÂ podmõÂnky, nezÏ jsou podmõÂnky platneÂ
pro vozidla registrovanaÂ ve vlastnõÂm staÂteÏ.

d) danÏ zahrnutou do ceny opravy vozidla, pokud je
oprava provaÂdeÏna ve staÂteÏ druheÂ smluvnõÂ strany.

(2) JestlizÏe hmotnost nebo rozmeÏry vozidla nebo
jõÂzdnõÂ soupravy provaÂdeÏjõÂcõÂ prÏepravu prÏekracÏujõÂ dovolenyÂ limit ve staÂteÏ druheÂ smluvnõÂ strany, je nutno obdrzÏet prÏed zahaÂjenõÂm prÏepravy zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ od
orgaÂnu teÂto smluvnõÂ strany.
(3) Dopravce jedneÂ smluvnõÂ strany, kteryÂ hodlaÂ
prÏepravovat nebezpecÏneÂ veÏci po uÂzemõÂ staÂtu druheÂ
smluvnõÂ strany, si musõÂ vyzÏaÂdat prÏed provedenõÂm prÏepravy zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ orgaÂnu teÂto smluvnõÂ strany,
pokud je takoveÂ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ vyzÏadovaÂno podle
vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ posledneÏ jmenovaneÂ
smluvnõÂ strany.

(3) OsvobozenõÂ uvedenaÂ v odstavci 1 se nevztahujõÂ rovneÏzÏ na mezinaÂrodnõÂ naÂkladnõÂ silnicÏnõÂ dopravu
provaÂdeÏnou na povolenõÂ vydanaÂ nad dohodnutyÂ kontingent podle cÏl. 8 Dohody.
(4) PohonneÂ hmoty obsazÏeneÂ v beÏzÏnyÂch, ve vozidlech vyÂrobcem pevneÏ zabudovanyÂch palivovyÂch naÂdrzÏõÂch se osvobozujõÂ od cla, danõÂ, daÂvek a poplatkuÊ vybõÂranyÂch prÏi dovozu.
(5) NaÂhradnõÂ dõÂly dovezeneÂ docÏasneÏ do druheÂho
staÂtu, ktereÂ jsou urcÏeny k opraveÏ jizÏ dovezeneÂho vozidla, jsou osvobozeny od cla, danõÂ a poplatkuÊ vybõÂranyÂch prÏi dovozu. VymeÏneÏneÂ dõÂly musõÂ byÂt vyvezeny
zpeÏt nebo znicÏeny pod dozorem prÏõÂslusÏnyÂch celnõÂch
orgaÂnuÊ druheÂho staÂtu.

CÏaÂstka 62

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 231 / 1995
CÏ laÂ ne k 12

(1) V prÏõÂpadeÏ zaÂvazÏneÂho nebo opakovaneÂho porusÏenõÂ ustanovenõÂ teÂto dohody, jakozÏ i jinyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ platnyÂch v druheÂm staÂteÏ dopravcem nebo
osaÂdkou jeho vozidla muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ
strany, v jejõÂmzÏ staÂteÏ je vozidlo registrovaÂno, na zÏaÂdost
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu smluvnõÂ strany, na uÂzemõÂ jejõÂhozÏ
staÂtu k porusÏenõÂ dosÏlo,
a) udeÏlit dopravci vyÂstrahu, nebo
b) pozastavit docÏasneÏ, cÏaÂstecÏneÏ nebo uÂplneÏ opraÂvneÏnõÂ
dopravce provaÂdeÏt prÏepravy na uÂzemõÂ staÂtu druheÂ
smluvnõÂ strany.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn, kteryÂ ucÏinil jedno z opatrÏenõÂ
zmõÂneÏnyÂch v odstavci 1, o tom musõÂ informovat prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany.
(3) UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku nevylucÏujõÂ sankce,
ktereÂ mohou byÂt ulozÏeny soudy nebo prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ dosÏlo k porusÏenõÂ vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
CÏ laÂ ne k 13
(1) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny obou smluvnõÂch stran zrÏõÂdõÂ
SmõÂsÏenou komisi. SmõÂsÏenaÂ komise bude, kromeÏ uÂkoluÊ
uvedenyÂch vyÂslovneÏ v prÏedchaÂzejõÂcõÂm textu teÂto dohody, dohlõÂzÏet na spraÂvneÂ provaÂdeÏnõÂ ustanovenõÂ Dohody a navrhovat smluvnõÂm stranaÂm opatrÏenõÂ ke zlepsÏenõÂ a usnadneÏnõÂ silnicÏnõÂ dopravy mezi staÂty obou
smluvnõÂch stran provaÂdeÏneÂ podle teÂto dohody.
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(2) Tato komise se sejde na zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu jedneÂ ze smluvnõÂch stran a tato zasedaÂnõÂ se
budou konat strÏõÂdaveÏ na uÂzemõÂ staÂtuÊ smluvnõÂch stran.
(3) JakyÂkoli probleÂm tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo
provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody se projednaÂ na zasedaÂnõÂ shora
zmõÂneÏneÂ SmõÂsÏeneÂ komise. Pokud SmõÂsÏenaÂ komise nenalezne v konkreÂtnõÂm prÏõÂpadeÏ rÏesÏenõÂ, bude probleÂm
rÏesÏen jednaÂnõÂm obou smluvnõÂch stran.
CÏ laÂ ne k 1 4
(1) Tato dohoda podleÂhaÂ schvaÂlenõÂ podle vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ staÂtuÊ smluvnõÂch stran
a vstoupõÂ v platnost trÏicaÂtyÂ den po vyÂmeÏneÏ diplomatickyÂch noÂt, kteryÂmi se smluvnõÂ strany o tomto schvaÂlenõÂ
informovaly. Dnem vyÂmeÏny teÏchto noÂt se rozumõÂ datum pozdeÏjsÏõÂ noÂty.
(2) Tato dohoda se uzavõÂraÂ na dobu neurcÏitou.
KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe vypoveÏdeÏt platnost teÂto
dohody zaslaÂnõÂm põÂsemneÂho oznaÂmenõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ. V tomto prÏõÂpadeÏ skoncÏõÂ platnost teÂto dohody
sÏest meÏsõÂcuÊ po datu dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ.
DaÂno v Praze dne 13. cÏervence 1995 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm, litevskeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ vsÏechna zneÏnõÂ jsou stejneÏ
autentickaÂ. V prÏõÂpadeÏ sporu ve vyÂkladu bude rozhodujõÂcõÂ anglickyÂ text.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu LitevskeÂ republiky:

PhDr. Jan StraÂskyÂ v. r.
ministr dopravy

Jonas BirzÏisÏkis v. r.
ministr dopravy
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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, druhaÂ zaÂloha 900,± 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) a kmenoveÂ cÏõÂslo prÏedplatitele. PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno
Ï editelstvõÂm posÏtovnõÂ prÏepravy Praha cÏ. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993.
R
PodaÂvanie novinovyÂch zaÂsielok v Slovenskej republike povoleneÂ RPP Bratislava, posÏta 12, cÏ. j. 443/94 zo dnÏa 27. 11. 1994.

